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PROVOZNÍ ŘÁD 
 

dle Zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. 
 

 
Střední škola stavební Teplice, příspěvková organizace, Fr. Šrámka 1350 

Odloučené pracoviště Duchcov, Kubicových 2. 

I.Údaje o zařízení . 
 

Kapacita školy: 210 žáků 
 
Sportovní kroužek – míčové hry, stolní tenis, šachy 
 
Seznam pracovišť praktického vyučování: 
 
1) Škola – Duchcov, Kubicových 2 
2) Areál dílen – Duchcov, Tyršova 57 
3) Pracoviště v okrese Teplice (podle zakázky) 
 
Riziková pracoviště: nejsou 
 
Školní pozemky nejsou využívány pro sportovní aktivitu. 
Společné akce žáků a rodičů nepořádáme. 
 
V budově školy jsou umístěné tři kamery, které nepořizují záznam. Dvě kamery jsou umístěny u hlavního vchodu a jedna 
kamera je umístěna na chodbě v prvním patře, a to za účelem kontroly pohybu třetích osob (návštěv) po budově. Na 
všech místech, kde jsou v budově školy umístěny kamery, jsou návštěvy upozorněny na přítomnost kamery zřetelným 
štítkem. 
 

II.Režim dne . 
 
Dojíždění žáků – max. vzdálenost 45 km 
Druh dopravy – autobus, vlak 
 
Organizace vyučování: 
 
Začátek vyučování:  7,10 hod. 
Začátek odborného výcviku:  7,00 hod. 
Ukončení vyučování: 14,05 hod 
Ukončení odborného výcviku: 13 – 14 hod. 
 
Vyučovací hodina: 45 min. 
Kontrolní práce: 2x do roka 
Přestávky: 5, 10, 20 min. 
 
Možnost pobytu venku: ano 
Počet hodin v jednom sledu: 8 
Režim práce s počítačem: od 8,00 – 14,05 hod. 
Počet hod. na PC v jednom sledu :  1,5 
 
Režim odborného výcviku: 
Délka trvání:  6 hod. 
Přestávky: po 2 hod. 
Možnost očisty:  umývárny v areálu dílen  
Ochranné prac.  prostředky vybaveni všichni žáci  
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III. Režim stravování včetně pitného režimu . 
 
Teoretické vyučování: 
 
Oběd :  školní jídelna  
Doba vydávání oběda: 11,20 – 11,40 hod. 
Doplňkové občerstvení: prodej limonád a sušenek 
Pitný režim: prodej limonád 
Frekvence: o přestávkách 
 
Odborný výcvik : 
 
Oběd :  výdejna jídel  
Doba vydávání oběda: 11 – 12 hod. 
Doplňkové občerstvení: prodej limonád a sušenek 
Pitný režim: prodej limonád 
Frekvence: o přestávkách 
 
 
 
Tělovýchova: 
 
Počet tělocvičen: 1  
Další prostory: posilovna 
Vybavení tělocvičny: sprcha, šatna 
Počet hod. v jednotlivých ročnících:  2 hod. 
 
 
 
Úklid :  
 
Dílny: zametány denně,1x týdně čištěny průmyslovým vysavačem 
Kanceláře VUOV : stírány vodou denně 
Jídelna: stírána vodou denně dle potřeby i vícekrát, utírány stoly 
Šatny: stírány vodou denně 1x 
WC: stírána vodou denně dle potřeby i vícekrát, čištěny zřizovací předměty 
Správní budova: stírány vodou denně 1x (kanceláře, chodby i schody dle potřeby) 
 
Škola:  
Učebny a sborovna stírány vodou denně, utírány lavice, vynášeny koše 
Chodba a jídelna stírány vodou denně a dále dle potřeby 
Šatny: stírány vodou denně 1x 
WC: stírána vodou denně dle potřeby i vícekrát, čištěny zřizovací předměty 
 
K úklidu se používají čistící hygienické prostředky. 
 
Duchcov   1.9.2018 
Zpracoval: Ing. Jan Mikš 
  
 
 


