Střední škola cestovního ruchu a grafického designu, s.r.o.
U Josefa 118, Cihelna, 530 09 Pardubice
tel. 466 412 832, 466 413 263
www.sscg.cz, skola@sscg.cz

PROVOZNÍ ŘÁD

Příloha č. 2

Střední škola cestovního ruchu a grafického designu, s.r.o.
dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů.
Zařízení pro výchovu a vzdělávání upravují režim dle zohledňující věkové a fyzické
zvláštnosti dětí a mladistvých, podmínky jejich pohybové výchovy a otužování, režim
stravování včetně pitného režimu v provozním řádu. Orgány ochrany veřejného zdraví mohou
nařídit úpravu provozního řádu, pokud podmínky v něm uvedené nevedou k ochraně zdraví.
Předmět vymezení:
- střední odborná škola

1. Údaje o zařízení
Střední škola cestovního ruchu a grafického designu, s.r.o.
se sídlem U Josefa 118, Cihelna, 530 09 Pardubice
ředitelka školy:

Mgr. Zita Štieglerová

typ školy:
kapacita:
počet učeben:

střední odborná školy
410 žáků
13 kmenových učeben
3 počítačové učebny
2 jazykové učebny
2 ateliéry

zájmové činnosti školy, kroužky, sportovní vyžití:
- výuky nepovinných předmětů (KOA, KON, ARJ, IJ, FJ, ŠJ, RJ, Cambridge - FCE,
Zertifikat Deutsch, City&Guilds – International ESOL, DELF, DELE, TORFL, fotografie,
web design
semináře: zeměpisný, společensko-vědní, ICT, literární, výtvarné přípravy, matematiky,
marketinku a managementu)
- využití PC a internetu v konzultačních hodinách
- možnost využití WIFI v celém areálu školy, připojení k internetu pomocí sítě WIFI

2. Režim dne
provoz týkající se aktivit určených žákům SŠ cestovního ruchu a grafického designu
začátek vyučování:

7:10 hod. nebo 8:00 hod.

ukončení vyučování:

17:35 hod. včetně odpoledního vyučování

vyučovací hodiny:

délka trvání 45 minut

přestávky:
- zařazení v režimu:
1. přestávka
2. přestávka
3. přestávka
4. přestávka
5. přestávka
6. přestávka
7. přestávka
8. přestávka
9. přestávka
10. přestávka
11. přestávka

7:55 – 8:00 hod.
8:45 – 8:50 hod.
9:35 – 9:55 hod.
10:40 – 10:50 hod.
11:35 – 11:45 hod.
12:30 – 12:40 hod.
13:25 – 13:30 hod.
14:15 – 14:20 hod.
15:05 – 15:10 hod.
15:55 – 16:00 hod.
16:45 – 16:50 hod.

- délka trvání
1. přestávka
2. přestávka
3. přestávka
4. přestávka
5. přestávka
6. přestávka
7. přestávka
8. přestávka
9. přestávka
10. přestávka
11. přestávka

5 min.
5 min.
20 min.
10 min.
10 min.
10 min.
5 min.
5 min.
5 min.
5 min.
5 min.

možnost pobytu venku: o hodinách TV, o hodinách volna, o velké přestávce
využití relaxačních koutků: čtenářský koutek
počet hodin v jednom sledu: 7 vyučovacích hodin
režim práce s počítačem:
- zařazení v rozvrhu – obor 65-42-M/02 cestovní ruch
1. ročník 6 hodin/týden (2x3 vyučovací hodiny/týden)
2. ročník 4 hodiny/týden (2x2 vyučovací hodiny/týden)
3. a 4. ročník - využití v konzultačních hodinách
- zařazení v rozvrhu – obor 82-41-M/05 grafický design
1. ročník 10 hodin/týden (1x2 vyučovací hodiny/týden, 2x4 vyučovací hodiny/týden)
2. ročník 10 hodin/týden (1x2 vyučovací hodiny/týden, 2x4 vyučovací hodiny/týden)
3. ročník 12 hodin/týden (1x2 vyučovací hodiny/týden, 1x4 vyučovací hodiny/týden,
1x6 vyučovacích hodin/týden)
4. ročník 12 hodin/týden (1x2 vyučovací hodiny/týden, 1x4 vyučovací hodiny/týden,
1x6 vyučovacích hodin/týden)

3. Režim stravování včetně pitného režimu
stravování:
- způsob zajištění oběda:
- zajištění stravování:

pitný režim:
- zajištění pitného režimu:
- druhy nápojů:

školní jídelna (smluvní stravovací zařízení)
doba vydávání obědů – od 11:30 do 14:00 hod.
možnost doplňkového stravování – rychlé občerstvení, cukrárna
(provozovatel Labská SOŠ a SOU)
v budově školy jsou instalovány 3 nápojové automaty a
1 automat MARS
při konzumaci oběda jsou podávány nápoje
teplé nápoje – čaj, čokoláda, káva, capuccino
studené nealkoholické nápoje – láhev 0,33 l
v jídelně – čaj, ovocné nápoje

4. Podmínky pohybové výchovy
počet a kapacita tělocvičny:
- prostory pro cvičení:
vybavení tělocvičen:
hygienické zařízení:
možnost očisty:
vybavení šaten:

1 tělocvična, kapacita – 1 třída
(provozovatel Labská SOŠ a SOU)
tělocvična, hřiště
žíněnky, kruhy, hrazda, šplh, branky, koše, lavičky, koza,
můstek, 2 stoly na stolní tenis
WC, umyvadla, sprchy
sprchy
lavičky, věšáky

počet a kapacita hřišť:

1 hřiště, kapacita – 1 třída

zařazení hodin tělesné výchovy:

1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník

1x2 vyučovací hodiny/týden
1x2 vyučovací hodiny/týden
1x2 vyučovací hodiny/týden
1x2 vyučovací hodiny/týden

úvodní část, rušná část, průpravná část, hlavní část,
závěrečná část
výuky plavání, podmínky výuky, event. jiné zařízení tělesné aktivity:
- plavání (v zimních měsících) – krytý bazén v Pardubicích
- bruslení (v zimních měsících) – zimní stadion v Pardubicích
- sportovní centra v Pardubicích - bowling, squash, posilovna, fitness, Laser game
harmonogram hodiny:

tělovýchovné chvilky:

kompenzační cvičení v hodinách

mimoškolní využití zařízení zaměřené na pohybovou aktivitu:
- týdenní lyžařský výcvik základní
- lyžařský výcvik výběrový
- sportovně-turistický kurz
- adaptační kurz

5. Úklid
Úklid školy se provádí:
denně
- setřením všech podlah a povrchů na vlhko, u koberců vyčištěním vysavačem,
- vynášením odpadků,
- za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytím umývadel, pisoárových
mušlí a záchodů,
týdně
- nejméně jednou týdně omytím omyvatelných částí stěn hygienického zařízení a
dezinfikováním umýváren a záchodů,
ročně
- nejméně dvakrát ročně umytím oken včetně rámů, svítidel a světelných zdrojů,
- nejméně dvakrát ročně celkovým úklidem všech prostor a zařizovacích předmětů,
- malováním jedenkrát za 3 roky nebo v případě potřeby častěji

Tento provozní řád nabývá platnosti dnem 1. září 2017

V Pardubicích dne 1. září 2017

Schválila: Mgr. Zita Štieglerová

