
PROVOZNÍ  ŘÁD 
 

 

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace vychází ze 

zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 

v platném znění novely č. 223/2013 Sb. 

 

I. Údaje o zařízení 

 Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava – Poruba,  

            příspěvková organizace 

 17. listopadu 1123/70, 708 00 Ostrava-Poruba 

 tel.:   596909301 

 IČO: 13644319 

            Zřizovatel: Moravskoslezský kraj – zřizovací listina ZL/046/2001 
 

 statutární orgán střední školy (ředitel):  Ing. Radovan Maresz 

 zástupce statutárního orgánu:       Mgr. Dáša Pilichová 

 druh/typ školy:     střední škola 

 kapacita:     950 žáků 

        ke dni 1. 9. 2015 

 

 Zájmové činnosti školy, kroužky, sportovní vyžití: 

Kroužek internetu, kroužek malé kopané, odbíjené, florbalu, stolního tenisu, 

posilování a kroužek výtvarný. 

 

Seznam odloučených pracovišť 

Odloučená pracoviště (OP): 

 Čs. legií 42, 742 83 Klimkovice 

 U Hrůbků 115, 709 00 Ostrava – Nová Ves 

 

 Seznam pracovišť, organizace a režim praktického vyučování je součástí  

„Organizačního zabezpečení školního roku“ 

  

Využívání školních budov a pozemků pro jiné aktivity školy včetně víkendů 

 a prázdnin: 

 pronájmy tělocvičen, bazénu, školní restaurace, společenského sálu, vybraných 

    učeben a provozních místností 

 stravování cizích strávníků ve školní jídelně  

 

II. Režim dne se řídí vyhláškou č. 410/2005 Sb. v platném znění novely č. 343/2009,   

 zejména § 13, odst. 1. provoz týkající se aktivit určených žákům, mládeži od 15 do                

 19 let. 

 

Dojíždění žáků (mimo ubytované): 

 žáci dojíždějí ze sousedních okresů, max. 50 km 

 používají vlakovou a autobusovou dopravu 

 doba dojíždění nepřesahuje 2 hodiny 

 provoz školy nepřetržitý 

 



 2 

Začátek vyučování:  8.00 hod., příp. 7.05 hod., dálkové studium 12.45 hod. 

 Ukončení vyučování:   14.25 hod., dálkové studium 18.35 hod. 

 Vyučovací hodina:   45 minut 

 Délka vypracování prověrek, příp. testů je max. 90 min. 

 Přestávky: pravidelné po skončení každé vyučovací jednotky – viz rozvrh. 

 V omezené míře u zdravotně postižených žáků se využívá relaxačních koutků. 

 

Časový rozvrh teoretického vyučování        

hodina            čas            

1  7.05 –  7.55        

2  8.00 –  8.45        

3  8.55 –  9.40     

4           10.00 – 10.45                  

5           10.55 – 11.40                 

6           11.50 – 12.35                                      

7           12.45 – 13.30                                      

8           13.40 – 14.25         

9           14.30 – 15.15 

10           15.20 – 16.05 

11           16.10 – 16.55 

12           17.00 – 17.45 

13           17.50 – 18.35 

 

Bez polední přestávky probíhá výuka 7 vyučovacích hodin.            

                                                                                     

 Režim práce s počítačem: 

 v rozvrhu zařazena během celého vyučování 

 v jednom sledu se pracuje na PC nejdéle 2 vyučovací jednotky, tj. 2 x 45 min. 

     s přestávkou 

 

Režim stravování  

 

Způsob zajištění oběda:  obědy se připravují ve vlastní kuchyni, konzumace stravy  

probíhá ve školní jídelně a odborné učebně školní 

restaurace.     

 

Zajištění stravování během teoretického vyučování: 

  pondělí – čtvrtek   pátek 

doba vydávání oběda     11.45 - 13.00     11.30 – 14.00 

  13.00 - 13.20  přestávka 

  13.20 - 14.45        

 

Zajištění celodenního stravování pro ubytované žáky: 

snídaně, svačina  06.00 - 07.45    06.00 – 07.45 

 

oběd  11.45 - 13.00     11.30 – 14.00 

  13.00 - 13.20  přestávka 

  13.20 - 14.45        

 

večeře, II. večeře  18.30 - 19.30    nevydává se 
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Doplňkové občerstvení ve školní kantýně: 

provozní doba  po-čt 07.00 - 14.00 

   pá 07.00 - 13.00 

 

Vybavení, sortiment: 

židle, stoly, chladící pult, lednice, široký výběr nealkoholických nápojů, kávu, čaj, 

sortiment jídel ke svačině, např. sendviče, tousty, hamburgery, smaženky, hranolky, 

langoše, párek v rohlíku, smažený řízek, koláče, koblihy, mražené výrobky, salámy, 

sýry, jogurty, saláty, pomazánky. Dále je v nabídce školní, papírenské a drogistické 

zboží. 

 

Režim stravování pro cizí strávníky: 

Cizí strávníci se stravují ve školní restauraci s obsluhou v době od 11.30 - 14.30 hod. 

(v pátek do 14.00 hod.). 

 

Pitný režim 

 

 zajištěn během dne školní jídelnou u snídaně, oběda i večeře podáváním různých 

druhů čajů a džusů 

 prodejem nápojů ve školní kantýně 

 prodejem nápojů prostřednictvím pěti nápojových a snackových automatů na kávu, 

kakao, čokoládu, čaj a nealkoholické nápoje. Provoz a údržbu zajišťuje externí 

firma. Umístění - 2x v přízemí budovy A, 2x v prostoru před tělocvičnami ve 

sportovním areálu, 1 x ve vestibulu před jídelnou v budově B 

 

III. Podmínky pohybové výchovy 

 

 Počet a kapacita tělocvičen 

 

 Vnitřní prostory 

 Velká tělocvična  630 m
2 
 kapacita 78 žáků v. 7 m 

 Malá tělocvična  414 m
2 
 kapacita 51 žáků v. 7 m 

 

 Prostory pro cvičení 

 Posilovna     70 m
2  

kapacita 10 žáků v. 3 m 

 Spol. sál    307 m
2 
 kapacita 42 žáků v. 8 m 

            Bazén                268 m
2 
 kapacita 60 žáků v. 7 m 

 

 Vybavení tělocvičen 

 Velká tělocvična  2 ks branek na házenou 

     2 ks koše na košíkovou 

     2 ks sloupy na volejbal 

     2 ks sloupky na tenis 

 

 Malá tělocvična           14 ks žebřiny 

     4 ks tyče kovové pro šplh 

     2 ks kruhy 

     2 ks branky na minikopanou 

     4 ks lavička tělocvičná 

     2 ks sloupy na volejbal 
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 Nářaďovna   2 ks můstek pérový, žíněnky, švédské bedny, kozy, 

     můstek Rother 

 

 Šatny    3 šatny vybaveny sprchami, lavicemi a věšáky 

     2 šatny vybaveny lavicemi a věšáky 

  

Hygienická zařízení  WC – ženy 2x záchodová mísa  

WC – muži 2x pisoár + záchodová mísa 

WC – tělesně postižení 1x záchodová mísa 

u spol. sálu – WC – ženy 4x záchodová mísa  

           WC – muži 3x pisoár + 2x záchodová mísa 

            tělesně postižení 1x záchodová mísa 

Všechny WC vybaveny umyvadlem s teplou a studenou  

vodou. 

 

 Hřiště    1x travnatá plocha 

 pro malou kopanou   2055 m
2 

kap. 256 žáků 

 plážový volejbal   162 m
2 
 

     Travnatá plocha je vybavena dvěma brankami, 

     plážový volejbal sloupy pro hru. 

V prostoru hřiště jsou vybudovány 2x ruské kuželky  

a plážový volejbal. 

 

Plavecký bazén  Teplá voda do 28°C, rozměry 23,7x11,32m 

     Výška vodní hladiny je 1,2m až 1,6m  

     Lehátka se vzduchovou masáží, lavice s hydromasáží,  

2x masážní dělo oddělené od plavecké části dělící stěnou 

masážní trysky ve stěně bazénu. 

Relaxační část je oddělena od plavecké části dělící 

stěnou, plavecká část má 4 plavecké dráhy se 

startovacími bloky. 

 

Hodiny tělesné výchovy zařazovány průběžně od 1. do 8. vyučovací hodiny. 

Počet hodin tělesné výchovy v jednotlivých ročnících odpovídají učebním plánům  

a školním vzdělávacím programům nejméně 2 hodiny týdně, některé třídy 1 hodina 

týdně. Harmonogram hodiny odpovídá metodice výuky tělesné výchovy. 

 

Mimoškolní využití 

 

Veškeré prostory pro pohybovou výchovu včetně jejich zařízení jsou využívány 

v mimoškolní době jak žáky ubytovanými na domově mládeže, tak dojíždějícími žáky 

ve sportovních kroužcích. 

V odpoledních hodinách v době od 16.00 – 20.00 hod. je sportovní areál využíván 

rovněž sportovními kluby k tréninkům a jinými zájmovými organizacemi převážně pro 

sálové sporty. 

 

      

     

 



 5 

Provozní řád Domova mládeže 
 

 

Odpovědná osoba: ředitel školy          Ing. Radovan Maresz tel. 596916191 

Zástupce: vedoucí vychovatelka Bronislava Magerová tel. 596909210 

Kapacita:  190 ubytovaných 

Provoz: od neděle (16.00 hod.) do pátku (16.00 hod.) nepřetržitě 

Využití pro jiné aktivity: ubytovací akce od pátku (18.00 hod.) do neděle (10.00 hod.) 

 

 

Režim dne 
 

Volnočasové aktivity: 

Zájmové kroužky:  volejbal, nohejbal, sálová kopaná, vaření, výtvarný, filmový, 

počítačový, stolní tenis. 

  Zařazení v režimu dne od 15.00 do 20.00 hod. (individuálně). 

 

Relaxace:   relaxace při hudbě 1 x týdně, diskotéka 1 x týdně 

 

Návštěvy kulturních akcí:   2 x měsíčně 

 

Osobní nákupy:  2 x týdně od 15.00 do 17.00 hod. (dle individuálních potřeb) 

 

Volná vycházka:   4 x týdně od 15.00 do 21.30 hod. (dle věku) 

 

Organizovaný program:  příprava do školy denně 17.00 – 20.00 hod. – studovny, pokoje, 

obývací místnosti, dle škol a potřeb žáků 

 

Individuální program:   kulečník, stolní tenis, sledování televize, videoprogramy, hudba 

 

Odpočinek:   doba na spánek od 22.00 do 06.00 hod.  

 

Podmínky pohybové  

výchovy:                         2 tělocvičny, posilovna, plážový volejbal, hřiště na malou 

kopanou, kuželky, bazén 

   

Otužování:   vycházky do přírody 

 

Režim stravování:   vlastní jídelna, celodenní strava, pitný režim v jídelně, 

kuchyňky, kantýna 

 

Výměna prádla:   vlastní prádelna, jednou za 14 dnů + dle potřeby, osobní výměna  

  v prádelně 

 

Úklid:  prováděn denně 
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Provozní řád úseku PV 

 

 

Odborný výcvik je vykonáván na odborných pracovištích školy, odloučených pracovištích 

školy a smluvních pracovištích soc. partnerů školy. Seznam smluvních pracovišť je součástí 

Organizačního zabezpečení pro daný školní rok. 

 

Odloučená pracoviště školy 

OP Klimkovice, Čs. legií 42 – je využívána pro potřeby odborného výcviku učebního oboru 

cukrář – výroba, cukrářské práce a pro rekvalifikační kurzy. 

 

OP Ostrava – Nová Ves, U Hrůbků 115 – jsou využívány pro odborný výcvik zahradnických 

učebních oborů. 

 

Smluvní pracoviště: jsou zajišťována pro potřeby odborného výcviku a jsou součástí 

Organizačního zabezpečení pro daný školní rok.  

   

   

Vnitřní provoz odloučených pracovišť školy 

       

      Po dobu praktického vyučování jsou budovy 

      přístupny pro žáky:  - Čs. legií 42  6.30 -  19.30 hod.      Po – Pá 

                                      - U Hrůbků 115         6.30 -  14.30 hod.     Po – Pá 

 

 

 Režim odborného výcviku: 

 

                        dopolední směna               odpolední směna 

         1. roč.  7.00 – 13.30 hod.  12.00 – 18.30 hod. 

     

         2. a 3. roč.       7.00 – 14.30 hod.  11.00 – 18.30 hod. 

         přestávky         10.00 – 10.30 hod.  15.00 – 15.30 hod. 

                                    

 

Dle ustanovení § 26 zákona č. 561/2004 Sb. vyučovací hodina odborného výcviku a odborné 

praxe trvá 60 minut. Rámcový vzdělávací program pro žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami může stanovit odlišnou délku vyučovací hodiny. V odůvodněných případech lze 

vyučovací hodiny spojovat nebo dělit.  

Dle ustanovení § 13 vyhlášky č.13/2005 Sb. dopolední vyučování ve vyučovacím dni začíná 

nejdříve v 7 hodin a odpolední vyučování končí nejpozději ve 20 hodin. V odůvodněných 

případech může ředitel školy určit počátek dopoledního vyučování žáků druhých, třetích a 

čtvrtých ročníků od 6 hodin a konec odpoledního vyučování ve 22 hodin. Po druhé hodině 

odborného výcviku konaného ve škole nebo školském zařízení se zařazuje přestávka v délce 

25 minut. Pokud žáci konají odborný výcvik nebo odbornou praxi na pracovištích fyzických 

nebo právnických osob, mají přestávky shodné s jejich zaměstnanci v souladu s ustanovením 

zákoníku práce. Mladistvým musí být přestávka poskytnuta nejdéle po čtyřech a půl hodinách 

nepřetržité práce. Délka přestávek se nezapočítává do doby trvání vyučovacích hodin.           

Ve smyslu ustanovení § 79a zákona č.262/2006 Sb. a vyhlášky č.13/2005 Sb., které se 

vztahuje na žáky v odborném výcviku je stanoven vyučovací den pro žáky v prvním ročníku 

na 6 vyučovacích hodin.  
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Ve vyšších ročnících je stanoven vyučovací den na 7 vyučovacích hodin denně. Při 

praktickém vyučování na základě § 65 odst. 3 školského zákona je stanoven počet hodin 

praktického vyučování v denní formě vzdělávání 1.–4. ročníků – max. 7 hodin denně. 

Celkový počet vyučovacích hodin u E oborů je stanoven v prvním ročníku na 18 týdně, a ve 

vyšších ročnících na 21 hodin týdně. Celkový počet vyučovacích hodin u H oborů je stanoven 

v prvním ročníku na 30 hodin týdně, a ve vyšších ročnících na 35 hodin týdně. 

         

Odborný výcvik, konaný mimo školní pracoviště a na smluvních pracovištích soc. partnerů,  

může být konán v jiném režimu s ohledem na podmínky pracoviště, dle uzavřené smlouvy.  

Specializovaná pracoviště pro OV musí být organizována podle provozního řádu, který je  

vyvěšen na viditelném místě. Elektrické spotřebiče a stroje musí být obsluhovány dle návodu  

k použití a bezpečnostních předpisů, které musí být vyvěšeny u jednotlivých strojů.  

 

Žákům je poskytovaná odměna za produktivní činnost, a to z prostředků získaných touto  

produktivní činností. Pokud žáci konají praktické vyučování nebo studenti odbornou praxi      

u jiné osoby, poskytuje jim odměnu za produktivní činnost tato osoba. Za produktivní činnost 

se považuje činnost, která přináší příjem. Minimální výše měsíční odměny za produktivní 

činnost pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin je 30 % minimální mzdy. Při jiné 

délce stanovené týdenní pracovní doby nebo v případě, že žák nevykonával produktivní 

činnost po dobu celého měsíce, se výše odměny za produktivní činnost úměrně upraví. 

 

Možnost očisty: žáci mají po ukončení OV možnost hygienické očisty na všech pracovištích. 

OOPP: na odborný výcvik nastupují v předepsaném a čistém pracovním oděvu a obuvi,         

kterým škola vybavuje žáky 1x za dobu studia při nástupu do prvního ročníku.                             

 

 

Požadavky na bezpečnost a zdraví při práci a hygienu práce 

 

Výchova k bezpečné a zdraví neohrožující práci vychází ve výchovně vzdělávacím procesu       

z požadavků a právních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.       

Požadavky vybrané z těchto přepisů se musí vztahovat k výkonu konkrétních činností, které       

jsou obsahem praktického vyučování a musí být doplněny o informace o rizicích možných       

ohrožení života a zdraví, kterým jsou žáci při praktickém vyučování vystaveni, včetně 

informace o opatřeních na ochranu před působením těchto rizik. 

  

Prostory pro výuku praktického vyučování musí odpovídat svými podmínkami požadavkům 

stanoveným vyhláškou o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení                    

a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých č. 410/2005 Sb., kterou se stanoví 

hygienické požadavky na prostory a provoz škol a školských zařízení a nařízení vlády            

č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Poučení žáků               

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a ověření jejich znalostí musí být prokazatelné.   

Nácvik a procvičování praktických činností musí být v souladu s požadavky právních 

předpisů upravující zákazy prací pro mladistvé (zákoník práce, vyhláška č.288/2003 Sb.). 

 

 

Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany se rozumí: 

 

1. Důkladné seznámení žáků s platnými právními a ostatními předpisy k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s technologickými a pracovními postupy. 
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2. Používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí v souladu s nařízením vlády            

č. 378/2001 Sb. 

 

3. Používání osobních ochranných pracovních prostředků (nařízení vlády č.495/2001 

Sb.) a pomůcek podle vyhodnocených rizik souvisejících s pracovními činnostmi. 

 

4. Seznámení žáků s vybranými kapitolami zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve 

znění pozdější předpisů, a vyhlášky č.246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární 

bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). 

 

5. Dodržování maximálního počtu žáků ve skupině dozorované učitelem odborného   

výcviku (učitelem praktického vyučování) v souladu s vyhláškou MŠMT č.73/2005 

Sb.. 

 

6. Vykonávání stanoveného dozoru na pracovištích žáků.  

 

                          
                               

 

 

 

 

         Ing. Radovan Maresz, v. r. 

                    ředitel školy 

 

 

 

Ostrava 1. října 2015       


