Provozní řád školy
Dle Zákona č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.

I.

Údaje o zařízení
Název školy:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Ředitel:
Typ školy:
Kapacita:

Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace
Alejní 880/12, 415 01 Teplice
774 850 395
ststeplice@seznam.cz
Ing. Mgr. Zdeněk Pešek, MBA
Střední škola
856 žáků

Součásti školy:

Vyučování žáků probíhá ve dvou budovách označených A, B.
Budova A se nachází v Alejní ulici č. p. 880/12, kde probíhá teoretická
výuka všech oborů vzdělání a odborný výcvik oboru vzdělání Kadeřník.
Budova B je v ulici Emilie Dvořákové č. p. 14, kde probíhá odborný výcvik
všech ostatních oborů vzdělání a výuka odborných předmětů oboru vzdělání
Grafický design.

Zájmová a nepravidelná činnost: lyžařský výcvik, sportovní turistický kurz, 2 fiktivní firmy,
zájmové kroužky, přístup žáků na internet v době mimo vyučování, účast
žáků na přehlídkách a soutěžích.

II.

Režim dne
a. Dojíždění žáků
Většina žáků naší školy využívá pro dojíždění do školy
1. Městskou hromadnou dopravu v Teplicích,
2. ČD a meziměstskou autobusovou dopravou.
b. Vyučovací proces a jeho členění
Vyučování se řídí rozvrhem hodin. Obvykle začíná v 8:00 a končí v 14:15 hodin.
V případě potřeby (externí učitelé, dělení třídy na skupiny apod.) začíná v 7:05 a
končí později, ale vždy tak, aby žáci měli souvisle maximálně 7 hodin denně a
maximálně 9 hodin s polední přestávkou. Teoretická výuka končí nejpozději
v 16:45 hodin.
Délka vyučovací hodiny je 45 minut. V průběhu vyučování jsou zařazeny
přestávky, po první hodině je pětiminutová, po druhé hodině je dvacetiminutová,
další přestávky jsou desetiminutové, po šesté a dalších hodinách jsou již zase pouze
pětiminutové. V případě pěkného počasí mohou žáci o velké přestávce využít
k pobytu venku laviček v areálu školy.
Větrání učeben je zajišťováno otevřením dveří učeben do chodby školy a v průběhu
hodin otevřením oken (pod dozorem učitele).

c. Režim písemných prací
Zařazování hodinových písemných prací a testů se řídí platnými předpisy. Celkový
počet těchto prací během školního roku určují ŠVP.
d. Režim práce s počítačem
V budově A jsou tři odborné učebny výpočetní techniky, jazyková učebna
vybavena notebooky a učebna pro činnost fiktivních firem vybavena počítači. Dále
jsou zde čtyři učebny s interaktivní tabulí, z nichž jedna je vybavena i počítači pro
žáky. Další osm učeben je vybaveno interaktivním projektorem a PC. V budově B
jsou dvě učebny výpočetní techniky, jedna učebna vybavena interaktivní tabulí a
sedm učeben s interaktivním projektorem a PC. Pro práci v těchto učebnách se
početnější třídy dělí na dvě skupiny. Žáci mají v jednom sledu max. 3 hodiny, při
kterých pracují na PC.
e. Režim odborného výcviku
Odborný výcvik žáků probíhá na smluvních pracovištích fyzických a právnických
osob, dále v odborných učebnách v budovách školy.
Na odborném výcviku pracují žáci v ranních a odpoledních směnách. Ranní směna
začíná nejdříve v 7:00 hod., odpolední směna končí nejpozději v 19:00 hod. Po cca
4 odpracovaných hodinách je zařazena třicetiminutová přestávka. Žáci oboru
pracují denně 6 hodin denně dle ŠVP. Na pracovištích žáci používají osobní
ochranné pracovní pomůcky.

III.

Režim stravování včetně pitného režimu
Žáci se mohou stravovat ve smluvních zařízeních (Školní jídelna Hotelové školy, Obchodní
akademie a Střední průmyslové školy, Teplice, Benešovo nám. 1, p. o.). Oběd je vydáván
od 11:30 do 14:35 hod. V budově A i B jsou umístěny automaty na studené nápoje a teplé
nápoje a na potraviny.

IV.

Podmínky pohybové výchovy
V prostorách školy se nachází 1 posilovna, 1 malá tělocvična. Výuka tělesné výchovy probíhá
po většinu roku v tělocvičně Sportovní haly Teplice, p. o., Na Stínadlech 3280, Teplice.
Harmonogram hodin a jejich počet (1 – 2 hodiny týdně) odpovídá ŠVP. Vyučovací hodinu
tvoří rozcvičení, hlavní náplň, posilování, strečink.

V.

Úklid budovy
O úklid budov se starají určení zaměstnanci školy. Tito pracovníci vykonávají denně úklid ve
všech prostorách školy. Třikrát do roka je realizován generální úklid.
Drobné opravy vykonává školník. Rozsáhlejší a odborné opravy provádějí specializované
firmy.

Teplice 30. 8. 2021
Zpracovala: Ing. Dana Belková

Ing. Mgr. Zdeněk Pešek. MBA
ředitel školy

