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PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLY 
 

Čl. I. 

Údaje o zařízení 

    
    Zřizovatel:             Vysočina, Žižkova 57, Jihlava 

     

    Název školy:          Střední škola stavební Třebíč 

 

    Sídlo školy:            Kubišova 1214/9, Třebíč 

 

    IČO:                        604 18 451 

 

    Ředitel:                   Ing. Jiří Kurka 

 

    Stat. zástupce:        Ing. Zdeněk Menoušek 

 

       Typ školy:               Střední odborná škola 

 

    Kapacita školy:       730 žáků 

 

    Zájmová činnost:    sportovní kroužek, internet, výtvarný kroužek,        

                                      zapojení do doplňkové činnosti školy, dramatický kroužek                               

 

    Seznam pracovišť praktického vyučování a odborného výcviku: 

                                       

                                      Dílny Hrotovická 1336, Třebíč 

                                      Smluvně zřízená pracoviště 

 

 

Čl. II 

 

Časový rozvrh a organizace vyučování 
 

Provozování školy je v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“) 

v přímé souvislosti s vyhláškou č. 108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na 

prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení a vyhl. č. 

13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři tj. teoretická a praktická 

výuka, včetně dalších aktivit žáků a probíhá v době od  6.00 do 16.00 hodin. 

 
        V teoretických předmětech je začátek vyučování zpravidla v 7.55 hod. Z důvodů 

výuky jazyků může být zařazena také nultá hodina, která začíná v 7.00 hod. Mimo příchodu 

na nultou hodinu, kde je povolen vstup do školní budovy 10 minut před začátkem vyučování, 

mají žáci povolen vstup do budovy od 7.35 hod. Vstup do budovy je žákům umožněn 

použitím elektronického čipu.  

         Doba vyučování v jednom bloku může trvat maximálně 7 vyučovacích hodin. Pokud 

trvá vyučování více vyučovacích hodin, zařazuje se volná hodina. V této době mohou žáci 

opouštět školu. Nezletilí žáci předloží třídnímu učiteli před opuštěním školy písemný souhlas 
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zákonného zástupce s opouštěním školy. Maximální počet hodin vyučovaných v jednom sledu 

jsou 3 hodiny v odůvodněných případech. 

        

        Délka vyučovací hodiny v teoretické výuce je 45 min. Souhrnné opakovací prověrky 

(čtvrtletní práce) se zařazují do výuky tak, aby v jednom dni byla pouze 1 prověrka. Ostatní 

způsoby opakování, včetně testů se zařazují dle pedagogických zásad a hygieny vyučovacího 

procesu a výše citované vyhlášky.  

 

       Přestávky jsou zařazeny tak, aby zohledňovaly věkové a fyzické zvláštnosti žáků. Mezi 

jednotlivými vyučovacími hodinami jsou zařazovány pětiminutové přestávky, po                   

2. vyučovací hodině je zařazena patnáctiminutová a po čtvrté nebo páté vyučovací hodině 

dvacetiminutová přestávka. Tato přestávka je určena na oběd. V průběhu dvacetiminutové 

přestávky mohou žáci opouštět školu pouze v případě navazující volné hodiny a to podle 

zásad, které platí pro opouštění školy v době trvání volné hodiny. 

 

       Dohled nad žáky je určen od 7.35 hod. Je vykonáván vyučujícími podle rozvrhu 

dohledů. Dohled je vykonáván na chodbách, ve třídách, v šatnách a namátkově též na WC. 

V době od 6.00 hod. do 7.35 hod. vykonává dohled ve vstupním prostoru školy a v šatnách 

školník. 

 

       Provoz speciálních učeben, učeben výpočetní techniky, laboratoří a tělocvičen se řídí 

jejich samostatnými provozními řády. Tyto jsou viditelně v učebnách umístěny. 

 

        Exkurze a výlety jsou realizovány v souladu s ročním a měsíčním plánem školy. 

Pedagogický dohled na těchto akcích zajišťuje minimálně jeden pedagogický pracovník na 

25 žáků. 

 

       Odborná praxe žáků SŠ je organizována v souladu s vyhláškou č. 13/2005 Sb. a výuka 

probíhá ve třech modulech: 

1. Modul BOZP probíhá na škole a je zabezpečen odborným školitelem, studenti 

získávají potvrzení o absolvování školení se závěrečným testem s platností na 2 roky. 

2. Modul odborné praxe probíhá ve 2.- 3. ročníku na reálných, smluvně zřízených, 

pracovištích stavebních firem. Výuka je organizována na základě smluvního vztahu 

s určením osobní odpovědnosti pracovníka firmy za dodržování bezpečnosti práce a  

v souladu s ŠVP. 

3. Modul odborných exkurzí představuje sadu odborných exkurzí zaměřených na témata, 

jejichž výuku  nelze zajistit  v reálných podmínkách.  

 

      Praxe žáků SŠ probíhá v 1.a 2. ročníku v dílnách SOU. Vyučovací hodina předmětu 

praxe trvá 45 minut. 

 

      Kompletací podkladů a klasifikací odborné praxe je pověřen vedoucí učitel praktického 

vyučování. 

 

       V odborném výcviku SOU (dále jen ODV) je vyučovací jednotkou výukový den. Pro 

žáky 1. ročníku je stanoven od 7.00 do 13.30, pro žáky 2. a 3. ročníku zpravidla od 6.00 do 

13.30 hod. Z důvodů dopravního spojení na produktivní práce žáků mohou být začátky a 

konce výukového dne pro některé skupiny operativně upraveny – viz odstavec „Změny“. 

Vyučovací hodina v odborném výcviku trvá 60 minut. 
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     Používání OOPP v odborném výcviku je řešeno v souladu s NV č. 495/2001Sb., a vnitřní 

směrnicí školy. 

      

     Očista žáků v odborném výcviku je umožněna v umývárnách dílen. Na smluvních 

pracovištích je tato problematika součástí smlouvy. 

 

      Doba přestávek v ODV na jídlo a oddech se nezapočítává do doby trvání vyučovacího 

dne. Přestávka na oddech a jídlo je od 9.00 – 9.30 hod. Pro žáky a jejich učitele ODV je 

určená doba oběda výhradně po ukončení výukového dne po 13.30 hod. Žáci 1. ročníku a 

učitelé odborného výcviku, kteří je vyučují, mají určenou dobu oběda po skončení odborného 

výcviku. V tuto dobu vykonává dohled nad žáky určený pracovník školy (vrchní učitel ODV, 

učitel ODV) dle rozvrhu dohledů. Dohled je zaměřen na průběžnou kontrolu objektů dílen, se 

zaměřením na chování žáků, bezpečnost a ochranu zdraví žáků a ochranu majetku školy. 

        

       Změny v rozsahu výukového dne v ODV a přestávek povoluje vedoucí učitel odborného 

výcviku.  

 

 

Čl. III 

 

Pracovní doba 

 
      Pracovní doba nepedagogických pracovníků je 8 hodin, začíná v 6.00 a končí ve 

14.30. Přestávka v práci je stanovena od 12.00 do 12.30 hodin. Doba přestávky se 

nezapočítává do odpracované doby. Z provozních důvodů může být stanoven začátek a konec 

pracovní doby i v jiném časovém rozmezí. Evidenci o odpracované době nepedagogických 

pracovníků vedou samostatně vedoucí úseků.  

 

       Pracovní doba pedagogických pracovníků je určena rozvrhem vyučovacích hodin, 

rozvrhem dohledů, poradami, konzultačními hodinami a ostatními úkoly nutnými pro zajištění 

provozu školy, případně pracovním řádem školy. Evidenci o odpracované době měsíčně 

předkládá pedagog vedoucím úseků. Pevná pracovní doba je stanovena od 8.00 do 13.00 hod. 

a pružná pracovní doba od 6.00 hod. do 18.00 hod (při plném úvazku). 

 
 

Čl. IV 

 

Vstup na pracoviště, opouštění pracoviště 

 

         Všichni provozní zaměstnanci školy na Kubišově ulici vstupují do budovy školy a 

odcházejí z budovy školy hlavním vchodem. Při vstupu i odchodu použijí čipové zařízení, 

které zároveň vstup do budovy umožňuje. Tento postup platí i při opakovaném odchodu a 

příchodu provozních zaměstnanců školy v průběhu pracovní doby, a to z důvodů soukromých, 

či služebních. 

        Opuštění pracoviště v průběhu pracovního dne a jeho důvody projednávají provozní 

zaměstnanci předem se svým přímým nadřízeným nebo jeho zástupcem. V nepřítomnosti 

obou nahlásí nutné opuštění pracoviště na sekretariát ředitele.  

Provozní zaměstnanci školy na odloučeném pracovišti Hrotovická postupují obdobným 

způsobem, registraci příchodů a odchodů však provádí zápisem do knihy příchodů a odchodů, 

která je uložena v určené místnosti a je průběžně kontrolována VTP.  
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Přítomnost pedagogických pracovníků na pracovišti je určena rozvrhem hodin a dalšími 

povinnostmi vyplývajícími z náplně práce pedagogických pracovníků. Pedagogický 

pracovník je povinen být přítomen na pracovišti nejpozději 20 minut před zahájením přímé 

vyučovací činnosti. Opouští-li pedagogický pracovník pracoviště mezi svojí první a poslední 

vyučovací hodinou, o tzv. volných hodinách, oznámí tuto skutečnost VÚTV, není-li přítomen, 

oznámí odchod na sekretariátu školy. Opouští-li pracoviště učitel odborného výcviku, oznámí 

tuto skutečnost vedoucímu učiteli odborného výcviku. 

 

Čl. V 

 

Režim stravování a pitný režim 

     

     Doba výdeje stravy ve školní jídelně je stanovena od 11.15 hod do 14.15 hod., což je 

v souladu s organizací výuky. Provoz školní kuchyně a jídelny se řídí samostatnými 

provozními řády. 

 

     Pitný režim je zajištěn prodejem nápojů ve školním bufetu, instalací nápojového automatu 

na chodbě čtvrtého podlaží školy Kubišova. Dále je v každé učebně instalováno umývadlo 

s přívodem pitné vody a možnosti umytí rukou mýdlem a osušení ručníkem 

 

Čl. VI 

 

Podmínky pohybové výuky 

 
      Tělesná výchova ve škole je organizována v souladu s ustanovením § 3 odst. 5 vyhl.                   

č. 108/2001 Sb. Probíhá ve vlastním tělovýchovném zařízení školy. Tělocvičny a hřiště jsou 

vybaveny dle požadavků osnov TV pro SŠ. Hodiny TV jsou zařazeny do výuky formou 

dvouhodinovek. Týdenní počet hodin v ročnících jsou 2 hodiny, dle ŠVP jednotlivých 

vyučovaných oborů. Součástí pohybové výuky jsou zimní lyžařský výcvikový kurz                          

v 1. ročníku a sportovně turistický kurz ve 3. ročníku studijních oborů.  

  

 

Čl. VII 

 

Závěrečná ustanovení 

 

1)  Tento provozní řád ruší platnost dosavadních provozních řádů školy. 

2)  Tento provozní řád byl projednán na pedagogické radě učitelů školy dne 28. 8. 2017. 

3)  Tento provozní řád nabývá účinnosti dnem 1. září 2017. 

 

 

 
 

V Třebíči dne 28. 8. 2017        

 

 

                                       Ing. Jiří Kurka 

                                                                                         ředitel školy 


