Provoz a vnitřní režim školy
1. škola se pro žáky otevírá v 7:15, ve dnech, kdy je v rozvrhu stanovena zdravotní TEV (tzv. TVO), v 6:45,
5 minut před zahájením vyučování žák musí být v učebně
2. pravidelné vyučování začíná v 8:00, končí nejdéle v 15:50, v pátek 13:20 (vyjma praktického vyučování,
dálkové formy studia a VOŠ)
3. na praktické vyučování žáci nastupují podle pokynů odborných vyučujících tak, aby se mohli na výuku
řádně připravit
4. vyučovací hodina trvá 45 minut (odborný výcvik a odborná praxe 60 minut), hodiny nelze až na výjimky
spojovat (výjimku uděluje ředitel školy)
5. mezi vyučovacími hodinami jsou zařazeny 5 – 10 minutové přestávky, po 2. vyučovací hodině následuje
20 minutová velká přestávka
6. o přestávkách nesmějí žáci opouštět budovu školy
7. rozpis pedagogických dozorů o přestávkách je zveřejněn na nástěnce s rozvrhy
8. v rozvrhu každé třídy je zařazena 1 volná hodina (30 minut u odborného výcviku), aby se žáci mohli
naobědvat; jídelna vydává obědy od 11:30 do 14:15
9. výuka probíhá v rozsahu maximálně 8 vyuč. hodin denně (výjimku tvoří výuka TEV a seminářů po praxi a
výuka v dálkové formě studia a na VOŠ)
10. volné hodiny mohou žáci trávit buď mimo budovu školy, nebo ve škole, nesmějí však rušit vyučování
11. změny v rozvrhu jsou zveřejňovány den předem dopoledne a žáci i vyučující se s nimi seznamují jednak
prostřednictvím Školy on-line – katedry, jednak na nástěnce u vchodu školy
12. žáci jsou povinni dodržovat hygienické zásady, udržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách i v okolí
školy; totéž se týká zařízení pro praktickou výuku
13. ve škole, školském zařízení a v zařízeních praktického vyučování a jejich okolí se nesmí kouřit a
používat elektronické cigarety
14. žáci jsou na počátku školního roku před zahájením výuky seznámeni vyučujícími nebo třídními učiteli
se školním řádem, s BOZP a s řády odborných učeben, laboratoří, tělocvičny a posilovny a jsou povinni
se jimi řídit
15. žáci mohou využívat zařízení školní knihovny, řídí se jejím výpůjčním řádem a výpůjční dobou
16. v době, kdy v učebnách neprobíhá výuka, mohou žáci po domluvě se správcem učebny nebo dozorem
v učebně pobývat, v učebnách IKT pak i zdarma využívat výpočetní techniku, včetně přístupu na
internet, řídí se však stanovenými pravidly a pokyny
17. žáci mají možnost zdarma užívat i zařízení posilovny, řídí se pokyny správce posilovny a jejím řádem
18. administrativní záležitosti žáci vyřizují v sekretariátu školy u sekretářky ve stanovených úředních
hodinách
19. žáci i jejich rodiče (zákonní zástupci) mají možnost využívat konzultačních hodin, jejichž rozpis každý
vyučující zveřejní na dveřích svého kabinetu; lze však domluvit i termín jiný, jenž bude vyhovovat jak
žáku nebo rodiči, tak učiteli
20. ve škole pracují výchovná poradkyně a preventistka rizikového chování; jejich konzultační hodiny lze
najít na www. školy

21. každý žák má právo za kýmkoli z vedení školy nebo z pedagogického sboru přijít s jakýmkoli
problémem osobním či školním; každá záležitost bude slyšena a řešena
22. oficiální elektronická komunikace mezi učiteli a žáky probíhá prostřednictvím katedry
23. žáci mají možnost při akci Na rovinu vznést otevřeně jakoukoli připomínku nebo stížnost, vedení školy
se jimi bude zabývat
24. osobě, která je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, se zakazuje vstupovat a zdržovat
se ve škole a školském zařízení
25. budova školy je střežena kamerovým systémem
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