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1.  ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
1.1. Provozní řád je, podle ust. § 28 odst. 1, písm. g) a § 30 zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon) a podle ustanovení § 7 zákona č. 274/2003 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví, povinnou součástí dokumentace školy. 

1.2. Provozní řád patří mezi základní řídící a organizační normy Středního odborného 
učiliště, Praha 4, Ohradní 57 (dále jen „škola“) a je závazný pro všechny žáky a 
zaměstnance školy. 

1.3. Provozní řád vychází z obecně závazných právních předpisů, zejména ze 
školského zákona, zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, 
zákona č. 274/2003 Sb. o ochraně veřejného zdraví, z vyhlášky č. 13/2005 Sb. 
o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři a z předpisů souvisejících. 

1.4. Nepředvídané situace, přesahující rámec tohoto provozního řádu, řeší zástupce 
ředitele pro teoretické vyučování a zástupce ředitele pro praktické vyučování 
přímo podle školských předpisů s využitím vlastní pedagogické erudice. 

 
Název zařízení 
Střední odborné učiliště, Praha 4, Ohradní 57 
Ohradní 126/57, 145 01  Praha 4 
IČO 14891531 
Zřizovací listina z 26.10.2001 
tel.241481017 
 
Komplexní Střední odborné učiliště 
Kapacita 450 žáků 
Riziková pracoviště - ne 
 
 
Režim dne - teoretická výuka ve škole 
Dojíždění žáků - vzdálenost od školy - v dosahu PID 
Začátek výuky v 7,10 a 8,00 hodin 
Ukončení výuky včetně odpolední – standardní  v 13,20 hod. 
     odpolední v 12,30 a v 15,15 hod. 
Délka trvání výuky v jednom sledu - max.7 vyučovacích hodin 
Vyučovací hodina - délka trvání 45 minut 
Režim práce s počítačem, počet hodin práce s PC v jednom sledu -  
                                                                                - 1 vyučovací hodina 
Přestávky - délka trvání - 7,55-8,00, 8,45-8,55, 9,40-10,00, 10,45-10,55,  
                                         11,40-11,45, 12,30-12,35, 13,20-13,30, 14,15-14,20 
                - způsob využití - chodby 
               - možnost pobytu venku – ne 
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Režim dne - odborný výcvik              
Dojíždění žáků - vzdálenost od školy - v dosahu PID 
Pracoviště OV Ohradní  
Začátek směny – žáci 1.roč.                     PO-PÁ 7,00-10,00 a 10,30-13,30 hodin 
 
                            žáci  2. a 3.roč.             PO-PÁ 7,00-11,30 a 12,00-14,30 hodin 
                             
Pracoviště OV Stodůlky 
 
                            žáci 1.roč.                     PO-PÁ 7,00-10,30 a 11,00-13,30 hodin 
                            žáci 2. až 4.ročníku       PO-PÁ 7,00-10,30 a 11,00-14,30 hodin 
                          
Ukončení odpolední směny - nejsou 
Zajištění šaten žáků - skříňky a věšáky v uzamykatelných kójích 
Možnost očisty žáků - u všech dílen sociální zařízení (WC, umyvadla, sprchy,  
                                   papírové ručníky, tekuté mýdlo) 
Denní místnost - každá dílna má odpočinkový kout se sedacím nábytkem 
Používání OOPP žáky - v souladu s  příslušnými předpisy BOZP dle  
                                  jednotlivých oborů. 
 
 
Režim stravování včetně pitného režimu 
Stravování 
Přestávka v odborném výcviku Ohradní na svačinu a oddech u 1.ročníků je od 10.00 – 10.30 
hodin. UOV v této době  provádí dozor nad skupinou. Opouštět  pracoviště v této  době je 
zakázáno. Oběd pro žáky 2. a 3 ročníků pracoviště Ohradní je zajištěn ve školní jídelně Gymnázia 
Ohradní od 11,30 do 12,00 hodin. Dohled nad žáky v této době řeší podrobně provozní řád dílen. 
Oběd pro žáky 1.ročníku pracoviště Ohradní je zajištěn také ve školní jídelně Gymnázia Ohradní 
v době 13,30 – 14,00 hodin.   Oběd pro žáky pracoviště Stodůlky je zajištěn v areálu Eurovia a.s. 
Stodůlky od 10,30 do 11,00.Dohled nad žáky je opět řešen v provozním řádu dílen. 
Žáci z pracoviště Ohradní platí za obědy předem přímo hospodářce školní jídelny Gymnázia 
Ohradní,  žáci z pracoviště Stodůlky si kupují stravenky u  UOV p.Pilouška. 
 
Způsob zajištění stravování během teoretického vyučování  
                    - 9,40-10,00 hod. - svačina 
                    - výdej oběda PO 13,00 -13,25, ÚT- PÁ 13,25-13,40,  
Možnost doplňkového občerstvení - automat na cukrovinky, na teplé a studené  
                                                         nápoje, automat na bagety 
 
Stravování cizích strávníků - ne                     
Pitný režim    
Pitný režim ve škole - nápojové automaty 
Pitný režim během odborného výcviku - nápojové automaty 

2. HLAVNÍ ZÁSADY ORGANIZACE VÝUKY 
2.1.Teoretické vyučování: 

Rozvrh hodin je v souladu s učebními plány a pedagogicko-hygienickými 
zásadami výchovně vzdělávacího procesu 
a) teoretické vyučování začíná zpravidla v 800 hodin, nejdříve v 710 hodin. 

Ukončuje se v 1505 . Nejvyšší počet vyučovacích hodin povinných předmětů v 
jednom dni s polední přestávkou je osm, bez polední přestávky sedm hodin 

               b)  vyučovací jednotkou v teoretickém vyučování je vyučovací hodina, která trvá                
45 minut. V 940  hodin se zařazuje dvacetiminutová přestávka. Mezi ostatní vyučovací      
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hodiny se zařazuje přestávka desetiminutová (po 1.,3.,6., hod.) nebo pětiminutová 
přestávka (po 0., 4., 5. a 7. hod.). 

c) třídy SOU se naplňují do počtu 30 žáků 
d) výuka cizích jazyků (AJ , NJ) probíhá ve skupinách tvořených pro příslušný 

cizí jazyk. Nejvyšší počet žáků ve skupině je 23. Vyučování odborných 
předmětů v učebnách elektro a výpočetní techniky podléhá režimu 
stanovenému v Školním řádu. 

2.2. Praktické vyučování: 
a) odborný výcvik se uskutečňuje v souladu s učebními osnovami a spočívá 

především v nácviku odborných dovedností, zhotovení výrobků, ve výkonu 
služeb a prací, které mají materiální hodnotu 

b) na žáky se při praktickém vyučování vztahují ustanovení zákoníku práce 
c) v odborném výcviku je vyučovací jednotkou vyučovací den. V prvním ročníku 

nesmí být delší než šest vyučovacích hodin, ve vyšších ročnících nesmí být 
delší než sedm vyučovacích hodin. Vyučovací hodina v odborném výcviku 
trvá 60 minut 

d) vyučovací den v odborném výcviku začíná nejdříve v 700 hodin. 
e)  pracovní doba žáků SOU: 
      dílny SOU Ohradní 

                    Začátek směny - žáci 1.roč.              PO-PÁ 7,00-10,00 a 10,30-13,30 hodin 

                                           žáci  2. a 3.roč.      PO-PÁ 7,00-11,30 a  12,00-14,30 hodin 

 

       dílny SOU Stodůlky 
                         žáci 1. roč.             PO-PÁ 7,00 – 10,30 a 11,00 – 13,30 hodin 

                           žáci 2. až 4.roč.  PO-PÁ 7,00-10,30  a 11,00- 14,30 hodin. 

                            

Žáci SOU, kteří konají odborný výcvik na pracovištích fyzických nebo 
právnických osob, mají přestávky shodně s přestávkami zaměstnanců tohoto 
pracoviště, v souladu s ustanovením zákoníku práce. Délka přestávek se 
nezapočítává do doby trvání vyučovacího dne 

            f) odborný výcvik se uskutečňuje přímo v dílnách školy nebo v odloučených 
pracovištích. Žáci zde mají k dispozici uzamykatelné šatny pro uložení civilního 
oděvu a obuvi, včetně sociálního zařízení (WC, umyvadla, sprchy). Odborný 
výcvik v dílnách podléhá režimu stanovenému v Řádu dílen SOU. 

            g) při odborném výcviku žáci používají osobní ochranné pracovní pomůcky 
(pracovní oděv, rukavice, čepice, ochranné přilby, brýle a obuv) dle učebního 
oboru v souladu se zákoníkem práce (§ 133 a). 

            h) pokud se odborný výcvik uskutečňuje na pracovištích fyzických nebo     
právnických osob, uzavírá ředitel SOU s příslušným subjektem smlouvu, v níž 
se stanoví zejména 
• druh činností, které budou žáci vykonávat v souladu s učebními plány 

a učebními osnovami 
• místo konání odborného výcviku, pracovní a hygienické podmínky 
• časový rozvrh odborného výcviku, jeho délka a den jeho zahájení 
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• počet žáků 
• jméno a příjmení  instruktora 
• podmínky poskytování nářadí a osobních ochranných pracovních 

prostředků a úhrada jízdného 
• způsob odměňování žáků za produktivní práci 
• opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při odborném výcviku. 

3. PODMÍNKY POHYBOVÉ VÝCHOVY VE ŠKOLE A VÝCHOVA MIMO VYUČOVÁNÍ 
Počet a kapacita tělocvičen - 1 tělocvična, kapacita 30 žáků 
Prostory pro pohybovou aktivitu - 1 posilovna 
Vybavení TV - 2 šatny se sprchou, WC  ženy a WC muži 
Využití přestávek k pohybové aktivitě - chodby 
Mimoškolní využití sportoviště - posilovna 

Tělesná výchova je realizována podle školního vzdělávacího programu. Při tělesné 
výchově mají žáci k dispozici vyhovující hygienická zařízení (šatny, sprchy, WC). 

 
4. Závěrečná ustanovení 

4.1. Výklad ustanovení tohoto provozního řádu podávají podle povahy věci zástupce 
ředitele pro teoretické vyučování nebo zástupce ředitele pro praktické vyučování a 
VUOV. 

4.2. Zástupce ředitele pro teoretické vyučování, zástupce ředitele pro praktické 
vyučování a VUOV kontrolují dodržování tohoto provozního řádu. 

     4.3.   Zrušují se: 
 - Školní řád SOU z ledna 2005 
 - Provozní řád dílen PV SOU z ledna 2007 

              - Řád Domova mládeže SOU ze září 2003 
 - Provozní řád SOU z ledna 2007 
  -Provozní řád SOU ze září 2009 
 

  4.4.   Tento provozní řád nabývá účinnosti dnem 1. září 2012. 
 
V Praze dne 31.8.2012  

 

 

 
Karel   D v o ř á k 
ředitel SOU 

 

 
 


