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    Provozní řád školy 

 

     Tento provozní řád, sestavený dle § 7, odstavec 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, upravuje režim dne zohledňující 

věkové a fyzické zvláštnosti dětí a mladistvých, podmínky jejich pohybové výchovy a 

otužování, režim stravování včetně pitného režimu. 

 

I. Údaje o zařízení 

Střední průmyslová škola strojnická, škola hlavního města Prahy, Betlémská 287/4,  

      110 00 Praha 1 – Staré Město 

IČO:    70872589 

Telefony:  222 221 403 ústředna 

   251 092 xxx  provolba (xxx=linka) 

   222 221 405 fax 

   222 220 007 Ing. Miroslav Žilka, CSc., ředitel školy  

  251 092 160 PhDr. Dagmar Machyčková, statutární zástupkyně  

    ředitele školy 

  251 092 104 Ing. Jaroslav Redl, zástupce ředitele školy 

Typ školy:  Střední odborná škola 

Kapacita:  364 žáků 

Zájmové činnosti, kroužky, sportovní vyžití: 

Různé sportovní kroužky (odbíjená, košíková atd.)., technické kroužky. 

Seznam pracovišť praktického vyučování: 

Učebny ICT (informačních a komunikačních technologií) 1 až 4, učebna CAM, učebna  

CAD, učebna TEA, učebny KOM 1až 4, učebny AUL 1 až 2, učebna ELL, dílna soustružna, 

      dílna frézárna, dílna zámečna, dílna kovárna, dílna svařovna, dílna CNC, dílna nástrojárna. 
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Seznam rizikových pracovišť: 

Hygienicky riziková pracoviště nemáme. 

Využívání školní budovy a pozemku pro jiné aktivity školy včetně víkendů a prázdnin: 

Doplňková činnost výrobního i školícího charakteru – v době mimo stálý rozvrh hodin. 

Stravování cizích strávníků ve školní jídelně – jen při mimořádných akcích. 

Zařazení a organizování společných činností pro žáky a jejich rodiče: 

Dny otevřených dveří – obvykle 3x ve školním roce od 16:00 až do 18:00 hodin. 

     

II. Režim dne 

Dojíždění žáků: 

Maximální vzdálenost – cca 50 km, druh dopravy – autobus a vlak, časový údaj – ráno 

s příjezdem do 8:00 hod., odpoledne s odjezdem po 16:10 hod. 

Začátek vyučování: 

V 8:00 hod., výjimečně nultá hodina 7:05 hod. 

Ukončení vyučování: 

Poslední vyučovací hodina rozvrhu končí 16:10 hod. 

Vyučovací hodina: 

Délka trvání jedné hodiny je 45 minut, zařazování velkých prověrek a testů je předem 

hlášeno a třídním učitelem koordinováno. 

Přestávky: 

Jsou po každé vyučovací hodině 10 minut, po druhé vyučovací hodině 20 minut, po osmé 

a deváté hodině 5 minut, v době příznivého počasí mají žáci možnost pobytu na školním 

dvoře, jindy v hojně využívané „relaxační“ studovně v knihovně. 

Počet hodin v jednom sledu: 

Nejvýše 7. 

 



  Střední průmyslová škola strojnická, škola hl. m.  Prahy, Betlémská 287/4, Praha 1 – Staré Město 
__________________________________________________________________________________ 

  3 
 

Režim práce s počítačem: 

Je rovnoměrně dle rozvrhu hodin, nejvýše jsou dvouhodinové bloky. 

Režim pracovního vyučování: 

Tento druh výuky nemáme. 

Režim práce na pozemku: 

Pozemky nemáme. 

 

III. Režim stravování a pitný režim 

Viz Provozní řád školní jídelny – v příloze. 

 

IV. Podmínky pohybové výchovy 

Počet a kapacita tělocvičen: 

Máme jednu tělocvičnu rozdělenou na dvě části, kapacita na jednu skupinu je do 24 žáků. 

Prostory pro cvičení: 

Mimo tělocvičnu máme ještě posilovnu. 

Vybavení tělocvičen: 

Je běžné, pro hry a gymnastiku, hygienická zařízení u nich máme, možnost očisty je ve 

sprchách, šatny jsou vybaveny věšáky a lavicemi. V posilovně jsou posilovací stroje, činky, 

horolezecká stěna, rotoped, stůl na stolní tenis atd. 

Počet a kapacita hřišť: 

Hřiště má škola pronajaté v SPŠ Masná. 

Zařazování hodin tělesné výchovy: 

V rozvrhu rovnoměrně do celého dne a týdne. 

Počet hodin tělesné výchovy v jednotlivých ročnících: 

Dle platného učebního plánu 2 hodiny každý týden ve všech ročnících, to je nejméně 8 

hodin každý měsíc, to je přibližně 80 hodin za školní rok. 
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Harmonogram hodiny: 

Zahájení hodiny, nástup – 5 minut, průpravná část, rozklusání, rozcvičení – 10 minut, 

hlavní část hodiny – 25 minut, závěrečná část, zklidnění, nástup, hodnocení – 5 minut. 

Výuka plavání: 

Neprovádíme. 

Tělovýchovné chvilky – kompenzační cvičení v hodinách (pomůcky, literatura): 

Případná kompenzační cvičení zařazují v průběhu vyučování individuálně jednotliví 

vyučující. 

Využití přestávek k neřízené pohybové aktivitě: 

Tato aktivita není řízena. Žáci mají možnost pohybu na chodbách (stejně často přecházejí 

z jedné odborné učebny do druhé), nebo na školním dvoře. 

Zařazení prvků otužování: 

Je součástí běžné tělesné výchovy, sportovních, turistických výchovných zájezdů a 

lyžařských výchovně výcvikových zájezdů. 

Mimoškolní využití zařízení zaměřené na pohybovou aktivitu: 

Je prováděno (v již dříve zmíněných) sportovních kroužcích. 

 

 

 

Příloha:  Provozní řád školní jídelny 

 

V Praze dne 2.9.2013 

 

       Ing. Miroslav Žilka, CSc. 

                                                     ředitel školy 

 

 

 


