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  Provozní řád střední školy 
 

I. Údaje o zařízení 
 

Vymezení působnosti:               střední škola  

Název:  Švehlova střední škola polytechnická Prostějov 

Zřizovatel:                     Olomoucký kraj 
Adresa:  nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov 

Telefon:  582 345 624 

Počet žáků:                                430 

Kapacita školy:                           700 žáků 

Odloučené pracoviště teorie: Svatoplukova ul. 80, 796 01 Prostějov 

Telefon:  582 340 013 

Odloučené pracoviště dílny: U Spalovny 12, 796 01 Prostějov 

Telefon: 582 346 285  

Odloučené pracoviště dílny: Určická 94, 796 01 Prostějov  

Telefon: 582 342 121 

Domov mládeže: Fanderlíkova 25, 796 01 Prostějov 

Telefon: 582 345 352 

Domov mládeže:                        Vojáčkovo nám., Prostějov 

Telefon:                                      582 344 062   

Školní jídelna:                            Vojáčkovo náměstí 4,  796 01  Prostějov   

Telefon:                                      582 345 516 
IČO:                                         00 566 896 
IZO ředitelství:                    600 015 165 

IZO součásti (SOŠ): 103 031 651 

Typ školy:  střední škola  

Ředitel školy:  Ing. Radomil Poles 

Zástupce ředitele:      Ing. Jitka Karhanová, ŠSŠP, Prostějov, Svatoplukova 80 

                                   Ing. Renata Grulichová ŠSŠP, Prostějov, nám. Spojenců 17  

 

 

II. Popis školy 

                                    

 Režim dne 
 

Provoz zařízení se týká žáků a zaměstnanců školy 

Dojíždění žáků: maximální vzdálenost 35 km 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=%C5%A1vehlova+st%C5%99edn%C3%AD+%C5%A1kola+polytechnick%C3%A1&source=images&cd=&cad=rja&docid=IjozhQFBcG5hkM&tbnid=BjbSPgstP7bhkM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.stredniskoly.eu/skola/605-svehlova-stredni-skola-polytechnicka-prostejov&ei=LT-nUZvqGMe-PJWUgPgO&psig=AFQjCNFXec404n1J5SSjC5IGvkKMKTaKcw&ust=13700015775430
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                          druh dopravy: BUS – VLAK 

                          časový údaj: 6:00 – 16:00 hod. 

Začátek vyučování teorie/praxe: 7:45 hod./6:00, 7:00 hod. 

Konec vyučování teorie/praxe:   15:35 hod./14:40 hod. 

Vyučovací hodina teorie/praxe: 45 / 60 min. 

Budova školy  

teorie je přístupna pro žáky od 7:30 do 16:00 hodin 

praxe je přístupna pro žáky od 6:00 do 15:00 hod. 

 

Zařazení přestávek teorie:     Vyuč. hodina     Doba výuky     Délka přestávky 
     

1.     7 : 45 –  8: 30  5 min 

    2.     8 : 35 –  9: 20  5 min 

    3.     9 : 25 – 10 :10  20 min 

    4.   10 : 30 – 11 :15  5 min 

    5.   11 : 20 – 12 :05  15 min 

    6.   12 : 20 – 13 :05  5 min 

    7.   13 : 10 – 13: 55  5 min 

    8.   14 : 00 – 14 :45  5 min  

    9.   14 : 50 – 15 :35  5 min 

 

Počet hodin v jednom sledu: 

- max. počet vyuč. hodin v 1 dni = 8 vyuč. hodin, před odpolední výukou je 1  vyuč. 

hodinu přestávka) 

- odpolední výuka zařazena v rozvrhu max. ve 3 dnech v týdnu 

- max. počet vyuč. hodin v jednom sledu: 7 

- rozvrh hodin je sestavován dle obtížnosti předmětů v souladu s denním biorytmem   

   mladistvých 

 

Režim práce s počítačem: 

- učebna výpočetní techniky 

- dělená výuka třídy na ½ - dle počtu žáků 

- výuka v rozsahu max. 2 vyuč. hodiny denně v rozvrhu třídy 
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 Režim praktické výuky a dílenského cvičení studijních a učebních 

oborů: 

 

Maturitní obory: 

* Analýza potravin 

* Technologie potravin 

* Autotronik  

* Podnikání – denní nástavbové studium 

*Stavební provoz – denní nástavbové studium 

 

Učební obory: 

* Opravář zemědělských strojů 

* Mechanik opravář motorových vozidel 

* Provozní služby 

* Zahradnické práce 

* Opravářské práce 

* Zednické práce 

* Zedník 

* Tesař 

* Instalatér 

* Elektrikář – silnoproud 

* Malíř a  lakýrník 

* Truhlář 

* Montér suchých staveb 

* Klempíř 

 

 

 Režim stravování včetně pitného režimu 
 

Stravování: 

- vlastní školní jídelna s výdejem stravy Vojáčkovo náměstí 4 

a) oběd: od 11:30 do 14:30 hodin 
b) celodenní stravu žáků Domova mládeže         snídaně:  6:00 – 7:30 hod 

          oběd:            11:30 – 14:30 hod 

          večeře: 17:30 – 18:15 hod 

- výdejna Svatoplukova – oběd: 11.30 – 13.00 

 

 

Doplňkové občerstvení: 

- školní kantýna: 8:00 – 12.30 hodin -  ŠSŠ, nám, Spojenců 17, Prostějov 
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- školní kantýna: 7.30 – 12.00 hodin -  Svatoplukova ul., Prostějov 

- sortiment v obou kantýnách splňuje zásady zdravé výživy pro mladistvé. 

V rámci doplňkového občerstvení byly pořízeny nápojové automaty: 

nám. Spojenců – nápojový automat – MOPS 

U Spalovny -  nápojový automat MOPS RHEA VENDORS 

Svatoplukova ul. – nápojový automat DELIKOMAT 
 
Určická - nápojový automat DELIKOMAT 
 

Režim stravování cizích strávníků: 

a) žáci jiných škol a školských zařízení na základě smlouvy o stravování ve 
výdejní době provozu školní jídelny 

b) cizí strávníci ve vymezené době od 11:00 do 11:30 hodin 
c) rozvoz obědů: - výdejna obědů na Gymnáziu J. Wolkera (zajišťuje škola) 
d) rozvoz obědů – výdejna na Střední odborné škole podnikání a obchodu, spol. 

s.r.o. (zajišťuje škola) 
Rozvoz obědů je realizován před začátkem výdejní doby obědů. 

Pitný režim 

Je zajištěn ve školní jídelně formou nápojů jako součástí stravy v neomezeném 

množství. 

Druhy nápojů dle předem zpracovaného týdenního jídelního lístku a z vodovodní 

sítě.  

Během výuky ve škole – nápoje v nabídce školní kantýny a z vodovodní sítě. 

 

 Odborná praxe na budově nám. Spojenců 

Výuka praxe a dílenského cvičení studijních oborů je řešena: 

a) zařazením v rozvrhu třídy – třída dělena na ½ 
b) učební bloková výuka – třída dělena na ½ 
c) individuální práce a dílenská cvičení – na smluvních pracovištích po 2 až 3 

žácích 
       - délka trvání v jednom sledu je max. 6 vyučovacích hodin 

       - přestávky v průběhu praktické výuky 

a)  po každé vyuč. hodině u rozvrhové práce 
b)  dle přestávek provozoven smluvních pracovišť a učební a individuální praxe, 

pitný režim a stravování je zajištěno na smluvních pracovištích  ( kantýny, jídelny)  
c)  dílenských cvičení 
      - vybavenost žáků předepsaným pracovním oděvem a obuví, popř. dalšími     
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        osobními a ochrannými prostředky na smluvním pracovišti praxe a dílenského   

        cvičení 

      - možnosti očisty: 

a)  sociální zařízení školy a učeben školy 
b)  sociální zařízení smluvních pracovišť praxe a dílenských cvičení 
 

Výuka na smluvních pracovištích je řešena smlouvou o praktické výuce mezi školou  

a provozovatelem pracoviště 

 

 Odborný výcvik žáků na odloučených pracovištích školy Určická 94 a 

U Spalovny 12 

Sociální zařízení, stravování a pitný režim při odborném výcviku učebních oborů 

v areálu za Určickou ulicí a na smluvních pracovištích, U Spalovny a na realizacích 

zakázek. 

 

Umývárny a sociální zařízení:  

Ve vlastních dílnách i na všech smluvních pracovištích odborného výcviku,  jsou  pro 

žáky přístupné o přestávkách a na požádání učitele OV po celou pracovní dobu. 

 

Zajišťování stravování při OV: 

Svačina: 

Na odloučených pracovištích mají žáci po dvou hodinách odborného výcviku 

přestávku na svačinu. V případě potřeby mistr OV může umožnit žákům další krátkou 

přestávku k občerstvení. Na dílnách jsou zřízeny svačinové kouty, vybaveny stoly a 

lavicemi, s možností použití sociálních zařízení přímo na dílně nebo v její těsné 

blízkosti. Na smluvních pracovištích mají žáci přestávky v rozsahu nejméně 20 minut 

v souladu s pracovníky smluvního pracoviště.  

Oběd: 

Žáci z odborného výcviku za Určickou ulicí a U Spalovny mají oběd zajištěn 13.30 – 

14.15. Výdejní doba je takto stanovena z důvodu nutnosti přesunu žáků z dílen a 

smluvních pracovišť odborného výcviku.  

Pitný režim:  
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Žáci mohou tekutiny doplňovat ve stanovených přestávkách a na požádání mistra OV 

 i kdykoliv během pracovní doby. 

Dílny Určická 94 a U spalovny 12: 

- neomezený přístup během odborného výcviku k pitné vodě 
z vodovodní sítě 

- možnost konzumace přinesených nápojů 
 

Smluvní pracoviště FTL Prostějov: 

- neomezený přístup během odborného výcviku k pitné vodě 
z vodovodní sítě 

- - před zahájením OV a v přestávkách možnost zakoupení 
nápojů v kantýně FTL Prostějov 

- možnost konzumace přinesených nápojů 
 

Smluvní pracoviště ZD Klenovice a ROLS Lešany: 

- před zahájením OV a v přestávkách možnost zakoupení 
nápojů v prodejně u vrátnice firmy 

- neomezený přístup během odborného výcviku k pitné vodě 
z vodovodní sítě 

- možnost konzumace přinesených nápojů 
 

Ostatní smluvní pracoviště: 

- neomezený přístup během odborného výcviku k pitné vodě 
z vodovodní sítě 

-  možnost konzumace přinesených nápojů 
 

 Odborný výcvik – odloučená pracoviště U Spalovny 12, Určická 94 

Provozní řád dílen: 

1. Je přílohou školního řádu Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov a 
upřesňuje chování ve školních dílnách a na smluvních pracovištích 

2. Upřesňuje dobu OV a přestávku 
3. Dílny Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov jsou ve školním 

roce otevřené od 6:00 hod. a zamykají se v 15:00 hod. 
4. Šatny a dílnu pro OV otevírá učitel odborného výcviku, který je za šatnu a dílnu 

zodpovědný 
5. Žáci jsou pod dozorem učitele OV 

 
 

 



7 
 

Vyučovací doba žáků na OV  U Spalovny 12, Určická 94 

 

7:00 – 13:40 včetně přestávek pro první ročníky 

7:00 – 14:40 včetně přestávek pro druhé a třetí ročníky 

 

Podmínky pohybové výchovy 
 
Tělocvičny 
Počet tělocvičen: 1  

Kapacita:  60 cvičících 

 

Další prostory pro cvičení 
 

Posilovna: 1, kapacita: 15 cvičících 

Sauna:        1, kapacita: 15 osob 

Hřiště: 1 víceúčelové pro volejbal, nohejbal, tenis 
Kapacita: dle provozovaného sportu do 60 cvičících 

Zařazování hodin tělesné výchovy 
Dle rozvrhu tříd v průběhu celého dne, max. jako dvouhodinovka. 

Tělesná výchova je zařazena nejméně jednu hodinu po obědě (popř. jiná fyzická 

zátěž) 

Počet hodin v jednotlivých ročnících 
1. vzdělávací obor  Technologie potravin 2 hodiny týdně 

                                      Analýza potravin  2 hodiny týdně 

                                      Technologie potravin 2 hodiny týdně 

                                       Autotronik   2 hodiny týdně 

                                     Podnikání  2 hodiny týdně 

2. učební obory H, E 1 hodina týdně 

 
Zařazení jiné tělesné aktivity 

I. ročník studia:  Sportovně turistický kurz – 5 dní 
II. ročník studia:   Lyžařský kurz – až 7 dní 
III. ročník studia:   Sportovní kurz – až 7 dní – maturitní obory 
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Využití přestávek k neřízené pohybové aktivitě 
Zařazení prvků otužování 

Sauna – v rámci výuky TV a mimoškolního využití 

Mimoškolní využití zařízení pro pohybové aktivity 
Tělocvična, posilovna i sauna – po skončení výuky ve vymezeném čase pro žáky 
školy. 
 

III.  Způsob zajištění vhodného mikroklimatu 

Teplota vzduchu:  

Denní místnosti, učebny, odborné pracovny a další místnosti určené k trvalé činnosti 
(nejméně 20o až 22o C. Musí být zajištěna možnost regulace proti pronikání 
slunečního záření okny místnosti.  

Tělocvična, jídelna a výdejny, haly a další místnosti pro krátkodobou činnost (nesmí 
klesnout pod 18°C).  
Kontrola teploty vzduchu (v prostorách s trvalou činností nástěnnými teploměry ve 
výšce 1,2 až 1,5 m nad podlahou na vnitřní straně místnosti, teploměr musí měřit 

teplotu s přesností  0,5°C) 
Zastavení provozu školy: při poklesu teploty vzduchu v učebnách určených k pobytu 
žáku ve 3 po sobě následujících dnech pod 18°C nebo při poklesu teploty vzduchu 
v těchto učebnách v jednom dni pod 16 ºC musí být provoz zařízení pro výchovu a 
vzdělávání zastaven. 
 
Větrání: 
 
Způsob (ovladatelnost ventilačních otvorů - prostory zařízení pro výchovu a 
vzdělávání určené k trvalé činnosti musí být přirozeně větratelné) 
Režim větrání (o přestávkách, za nepříznivých meteorologických podmínek) 
           

 
Osvětlení 

Denní osvětlení: 

V prostorách určených k trvalé činnosti žáků, jakož i v prostorách, kde se střídá 
krátkodobá činnost tak, že celková doba má trvalý charakter musí být zajištěno 
vyhovující denní osvětlení. Za trvalou činnost se považuje činnost v délce 4 a více 
hodin. 

Sdružené osvětlení: 
Záměrně při nedostatečném denním osvětlení – (současné denní osvětlení a 
doplňující umělé  osvětlení během dne):  
Zajištění v odůvodněných případech ( pro zlepšení podmínek denního osvětlení). Pro 
žáky se zrakovým postižením nutno zajistit speciální osvětlení vzhledem ke 
specifickým potřebám žáků. 
Podmínky: druh doplňujícího osvětlení (zářivky) umístění zářivek vzhledem 
k okenním otvorům (rovnoběžně) 
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IV. Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim  

způsob a četnost úklidu a čištění  

Denní úklid:  

a) setření na vlhko: všech podlah, nábytku, krytů topných těles, okenních parapetů, 
klik, rukojetí splachovadel, vynášení odpadků, vyčištění koberců vysavačem 

b) za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umývadel, 
záchodových mís, sedátek na záchodech 

Týdenní, celkový: 

jednou týdně omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikování umýváren 
a záchodů, minimálně dvakrát ročně umytí oken včetně rámů a svítidel, dvakrát 
ročně celkový úklid všech prostor školy, jedenkrát za dva roky malování, v případě 
potřeby ihned 

Pravidelně provádět údržbou nuceného větrání nebo klimatizace a čištěním 
vzduchotechnického zařízení podle návodu výrobce nebo dodavatele 

 

způsob a četnost desinsekce a deratizace 

profylakticky 1x ročně a dle potřeby – použití přípravků k tomu vhodných po 
konzultaci s odbornými pracovníky DDD 

 
manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace 
Pevné odpadky musí být ukládány do uzavřených nádob, umožňujících snadnou       
sanitaci, nebo do jednorázových plastových obalů. Obaly z plastů musí být ukládány 
zvlášť a zneškodňovány denně odpovídajícím způsobem. 
 

 

 

 

 

Ing. Radomil Poles 

ředitel školy 

Prostějov 1. 9. 2017 

 

 


