STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNÍ A STAVEBNÍ, TÁBOR
KOMENSKÉHO 1670, PSČ 390 41
Úsek: sekretariát ředitele školy

www.sps-tabor.cz
info@sps-tabor.cz

PROVOZNÍ ŘÁD

Provozní řád je vydán na základě požadavků
zákona 258/ 2000 Sb., zákon o ochraně veřejného zdraví,
vyhlášky 410/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 343/ 2009 Sb., o hygienických požadavcích
na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
a vyhlášky 108/ 2005 Sb., ve znění vyhlášky 436/ 2010 Sb., o školských výchovných a
ubytovacích a školských účelových zařízeních.

Tento provozní řád nabývá účinnosti dnem 5. dubna 2013
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I.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ
Název školy:

Střední průmyslová škola strojní a stavební, Tábor, Komenského 1670

Součást školy:
Kapacita:
IZO:
Adresa:

střední škola
916 žáků
060 061 863
Komenského 1670, 390 41 Tábor
Martina Koláře 2118, 390 02 Tábor
Měšická 2234, 390 02 Tábor

Součást školy:
Kapacita:
IZO:
Adresa:

domov mládeže (od 1.1.2010)
273 lůžek
060 063 777
Komenského 2235, 390 02 Tábor

Součást školy:
Kapacita:
IZO:
Adresa:

školní jídelna (od 1.1.2010)
1200 stravovaných
102 463 310
Komenského 2235, 390 02 Tábor

Součást školy:
Kapacita:
IZO:
Adresa:

školní jídelna - výdejna
60 stravovaných
163 102 180
Měšická 2234, 390 02 Tábor

Číslo telefonu:
Číslo faxu:
E-mail:
Web:

381 500 011
381 500 010
info@sps-tabor.cz
www.sps-tabor.cz

Právní forma:
IČO:
Číslo účtu:

právnická osoba, příspěvková organizace
60 061 863
134435843/0300

Zřizovatel:
Právní forma:
IČO:
Adresa:

Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích
kraj
70 890 650
U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

Ředitel SPŠ Tábor:
Jméno, příjmení, titul:
Datum narození:
Adresa:

Marcel Gause, Ing..
3. 4. 1960
Sedláčkova 2206, 390 02 Tábor

Datum zařazení do sítě:

3. 7. 1996
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II.
REŽIM DNE
§1
Režim dne v teoretickém vyučování
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Provoz týkající se aktivit určených žákům začíná v teoretickém vyučování od 7.00 a končí nejpozději
do 19.05 hod.
Dojíždění žáků je z maximální vzdálenosti 60 km, žáci používají vlak, autobus a soukromé dopravní
prostředky.
Běžný začátek teoretického vyučování je v 7,50 hod.
Ukončení teoretického vyučování je nejpozději v 19.05 hod.
Po dobu polední přestávky se žákům přerušuje vyučování, žáci mají možnost pobytu mimo budovy
školy.
Vyučovací hodiny a přestávky mezi nimi jsou nastaveny takto:

VYUČOVACÍ HODINA
0
7.00-7.45

1
7.50-8.35

2
8.45-9.30

3
9.50-10.35

4
5
6
10.45-11.30 11.40-12.25 12.30-13.15

7
8
9
10
11
12
13
13.20-14.05 14.10-14.55 15.00-15.45 15.50-16.35 16.40-17.25 17.30-18.15 18.20-19.05

§2
Režim dne v praktickém vyučování
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Provoz týkající se aktivit určených žákům začíná v praktickém vyučování od 7.00 a končí nejpozději do
16.00 hod.
Dojíždění žáků je z maximální vzdálenosti 60 km, žáci používají vlak, autobus a soukromé dopravní
prostředky.
Začátek praktického vyučování je v 7.00 hod.
Ukončení praktického vyučování je nejpozději v 16,00
Vyučovací hodina praktického vyučování trvá 60 min.
V praktickém vyučování je zařazována minimálně jedna přestávka v délce 30 minut nejpozději po 3
hodinách práce. Po dobu polední přestávky se žákům přerušuje vyučování, žáci mají možnost pobytu mimo
budovy školy.
Počet hodin praktického vyučování v jednom sledu činí nejvýše 6 vyučovacích hodin u prvních ročníků a 7
vyučovacích hodin u druhých a vyšších ročníků.
Doba na osobní očistu se zařazuje po ukončení vyučování.
Žáci jsou povinni používat přidělené osobní ochranné pracovní prostředky.
§3
Režim dne na domově mládeže

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Provoz týkající se aktivit určených žákům začíná v 6.00 hod. a končí nejpozději do 22.00 hod.
Dojíždění žáků je z maximální vzdálenosti 120 km, žáci používají vlak, autobus soukromé dopravní
prostředky.
Budíček je individuální a podléhá začátku teoretického či praktického vyučování žáka, obvykle 60 minut
před zahájením vyučování.
Večerka je pro všechny žáky ve 22.00 hodin. Doba vymezená ke spánku je od 22.00 do 6.00 hodin.
Příprava na vyučování probíhá v době od 18.30 do 20.00 hod., dále dle potřeb daného žáka.
Zájmové aktivity probíhají zejména v době od 16.00 do 21.30 hodin.
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V režimu dne je doba pro aktivní odpočinek – sportovní vymezena od 16.00 – 17.30 hod. a večer od 20.00
– 21.30hod.
8. Ubytovaným žákům se umožňuje přizpůsobit režim dne jejich potřebám.
9. K relaxaci žáci využívají zařízení domova mládeže a zařízení školy.
10. Režim dne ubytovaných žáků na domově mládeže stanoví „Vnitřní řád domova mládeže“.
11. Materiální vybavení pro žáky, režimové a další požadavky jsou uvedeny v „Provozním řádu domova
mládeže“.
7.

§4
Režim stravování a pitný režim
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Stravování je zajištěno ve školní jídelně.
Doba vydávání snídaně je v pondělí 6.00 – 7.45, v úterý až pátek 5.30 – 7.45 hodin.
Doba vydávání oběda v praktickém a teoretickém vyučování je 11.15 - 13.45 hodin.
Doba vydávání oběda do jídlonosičů 10.45 – 11.00 hodin.
Doba vydávání večeře je v Po, Út a Čt 17.30 – 18.30, ve St 16.30 – 17.30 hodin.
Možnost doplňkového občerstvení je v jídelních automatech, umístěných v budovách školy a domova
mládeže.
Doba pro konzumaci oběda žáka je minimálně 45 minut.
Pitný režim žáků je zajišťován prostřednictvím nápojových automatů, ve kterých je k dispozici balená
voda, teplé a studené nápoje. Údržba automatů je prováděna provozovatelem.

III.
PLNĚNÍ DALŠÍCH PROVOZNÍCH POŽADAVKŮ
§5
Úklid školních budov
1.

Pro čištění a úklid školy jsou stanoveny postupy, které jsou zakotveny v pracovních náplních
provozních zaměstnanců. Pro zajištění úklidu jsou vydávány čisticí prostředky včetně dezinfekčních.
Vydávání čisticích prostředků a kontrolu jejich účelného používání provádí zástupce ředitele pro
ekonomiku, případně jím pověřený podřízený pracovník.

2.

Úklid je prováděn:
 denně setřením všech podlah, vysypáním košů;
 denně za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytím umyvadel, pisoárových
mušlí a záchodů;
 jednou týdně omytím omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikováním umýváren a
záchodů;
 dvakrát ročně mytím oken, rámů a svítidel;
 jedenkrát ročně celkovým úklidem všech prostor školy;
 malováním jedenkrát za dva roky nebo v případě potřeby častěji.

3.

Součástí čištění je běžná ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace ve smyslu zákona č. 258/2000
Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších přepisů, jako prevence vzniku infekčních
onemocnění a výskytu škodlivých živočichů. Při výskytu hmyzu, hlodavců a dalších živočichů ve škole
bude proveden speciální ochranný zásah odbornou firmou.
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§6
Podmínky zacházení s majetkem školy
1.

Žáci, vyučující a ostatní pracovníci školy šetří a chrání majetek školy a svěřené prostředky. Žáci hlásí
poškození majetku školy třídnímu učiteli nebo přímo v kanceláři školy. Způsobené škody jsou
povinni nahradit. Pokud žák zná osobu, která způsobila škodu, je povinen tuto osobu uvést. Žákům je
zakázáno bezdůvodně manipulovat s hasicími přístroji.

2.

Žáci chrání svůj osobní majetek i majetek ostatních. Zbytečně nenosí do školy cenné věci, vyšší
finanční částky a věci nesouvisející s vyučováním. Případné ztráty či jiné újmy na svém majetku
nahlásí žáci ihned po zjištění v kanceláři školy nebo některému z vyučujících.
§7
Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany žáků před sociálně-patologickými jevy,
před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí

1.

Žáci mají právo na ochranu před sociálně-patologickými jevy, před projevy diskriminace, nepřátelství
a násilí. Škola o těchto jevech, jejich nebezpečí a možnostech ochrany před nimi žáky informuje v
rámci své výchovně-vzdělávací činnosti a činí preventivní opatření a akce prostřednictvím školního
metodika prevence.

2.

Žáci se v případě pocitu ohrožení či skutečného ohrožení mohou obrátit na kteréhokoliv vyučujícího
nebo přímo na vedení školy. Škola tyto případy vždy prověří, a budou-li oprávněné, podnikne rázná
opatření k zamezení těchto jevů. Žáci mají zároveň povinnost sami sebe před sociálně-patologickými
jevy, před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí chránit tím, že tyto jevy oznámí, ať už se budou
týkat jich samých nebo jejich spolužáků.

3.

Žáci samozřejmě budou vystupovat tak, aby jejich chování vůči druhým nebylo diskriminační,
nepřátelské či násilné a aby nesměřovalo k sociálním patologiím (např. gamblerství, alkoholismus,
drogy, záškoláctví apod.).
§8
Ostatní organizační záležitosti

1.

Žáci i vyučující docházejí do školy a na výuku včas. V době výuky stanovené rozvrhem hodin mohou
žáci opustit školu jen se svolením třídního učitele, popř. jiného vyučujícího.

2.

Žákům je zakázáno v areálu školy a na akcích pořádaných školou držet, distribuovat a zneužívat
návykové látky (návykovou látkou se rozumí alkohol, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé
nepříznivě ovlivňovat psychiku člověka.). Vznikne-li podezření, že je žák pod vlivem návykové látky,
může škola požadovat zkoušku pomocí detekčních přístrojů. Je-li žák pod vlivem těchto látek,
nemůže se účastnit výuky. Škola nad ním zabezpečí dozor a předá ho rodičům nebo k odbornému
ošetření. Odmítne-li se žák vyšetření na alkohol či jinou návykovou látku podrobit, může se na něj
hledět, jako by byl pod jejich vlivem.

3.

V budově školy a prostorech určených ředitelem školy je zakázáno kouření.

4.

Žáci vykonávají ve své třídě dle určení třídního učitele třídní službu. K jejím základním povinnostem
patří kromě ostatních také povinnost oznámit ve sborovně nebo vedení školy nepřítomnost
vyučujícího v hodině po uplynutí 10 minut od zvonění.

V Táboře, 5. dubna 2013
Ing. Marcel Gause, ředitel školy
Příloha: Provozní řád domova mládeže
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PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE
I.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Domov mládeže je školské zařízení, které je součástí Střední průmyslové školy strojní a stavební, Tábor a
poskytuje žákům středních škol a studentům vyšších odborných škol ubytování, výchovně vzdělávací
činnost a zajišťuje těmto žákům a studentům školní stravování. Přijetí do domova mládeže není nárokové,
přihláška platí na jeden školní rok – viz Vnitřní řád domova mládeže.
Provozovatel:

Střední průmyslová škola strojní a stavební, Tábor, Komenského 1670, 390 41 Tábor

Poskytovatel:

Domov mládeže SPŠ Tábor, Komenského 2235, 390 02 Tábor
Telefon: 381 500 011, 381 500 053

Denní režim domova mládeže se řídí Vnitřním řádem domova mládeže.
Volné kapacity domova mládeže lze v době školního roku a o prázdninách využít k ubytování cizích osob
(pro jednotlivce a kolektivy).

II.
MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ PRO ŽÁKY A STUDENTY
§1
Ubytování
Žáci a studenti jsou ubytováni ve vybavených dvou a třílůžkových pokojích. Pokoje ubytovaných jsou
vybaveny na základě hygienických požadavků. Sociální zařízení je společné pro dva sousedící pokoje
(sprcha, WC, dvě umyvadla). Na každém patře je k dispozici lednička, dvouplotýnkový vařič, rychlovarná
konvice, žehlička. Dále je k dispozici kuchyňská linka, sporák, mikrovlnná trouba, topinkovač, toustovač,
pračka.
Pro využívání volného času jsou k dispozici dvě klubovny s televizí, poslechová místnost s domácím
kinem, počítačová klubovna s internetem, studentská knihovna, tělocvična, hřiště před domovem mládeže,
posilovna, kulečník, stolní tenis, šipky, stolní fotbal, DVD přehrávače, televize, stolní hry.
Žáci a studenti jsou ubytováni v pokojích, které jsou maximálně třílůžkové a splňují podmínky pro
zařazení do 1. kategorie.
§2
Vybavení pokojů
Každý z ubytovaných má k dispozici:
 lůžko, noční stolek, poličku,
 lůžkoviny a deku,
 místo u stolu, židli, lampičku,
 skříně na osobní věci,
 odpadkový koš, lopatku, smetáček, koště
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§3
Sociální zařízení
Sociální zařízení je společné vždy pro dva sousední pokoje v rozsahu:
 jedna sprcha (max. pro 6 ubytovaných)
 jeden záchod (max. pro 6 ubytovaných)
 jedno umyvadlo (max. pro 3 ubytované)
§4
Společné prostory
Společné prostory pro ubytované v domově mládeže tvoří PC učebna, klubovny, kuchyňka, tělocvična,
hala, posilovna, knihovna, jídelna, studovna, domácí kino

III.
REŽIMOVÉ POŽADAVKY
§5
Vnitřní řád domova mládeže
Režim dne ubytovaných žáků a studentů stanoví Vnitřní řád domova mládeže, který je součástí Školního
řádu Střední průmyslové školy strojní a stavební, Tábor.
§6
Volnočasové aktivity v režimu dne domova mládeže
Volnočasové aktivity, poskytované domovem mládeže, jsou úměrné středoškolskému věku ubytovaných
žáků a studentů a odpovídají široké škále jejich zájmů s cílem poskytnout prostor k seberealizaci, posílení
sebevědomí a rozvoji osobnosti. Realizace volnočasových aktivit je možná individuální činností v době
osobního volna, nebo skupinově v organizovaném zájmovém kroužku (klubu), který je vázán na službu
příslušného vychovatele, kdy vychovatel působí jako iniciátor a rádce.
Pro zájmy, které nelze plně rozvinout v domově mládeže, je ubytovaným žákům a studentům umožňována
účast v organizovaných činnostech, které nabízejí ve městě ostatní subjekty – sportovní oddíly, taneční
kurzy, ZUŠ apod. Po dohodě s rodiči nebo zákonnými zástupci žáků je jim umožněno zúčastňovat se těchto
aktivit s tím, že pevné režimové momenty jsou individuálně přizpůsobeny jejich aktivitám.
§7
Zařazení zájmové činnosti do režimu dne
Vychovatelé domova mládeže pravidelně organizují volnočasové aktivity, které jsou podrobně
rozpracované v ročním a měsíčním plánu akcí domova mládeže (přednášky, návštěvy výstav, kina,
plaveckého bazénu aj.).
§8
Odpočinek
Mimo organizované akce během dne mají žáci možnost individuálně si volit odpočinek (vycházka, četba,
sledování televize atd.). Doba vymezená ke spánku je od 22:00 – 6:00 hodin.
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§9
Podmínky pohybové výchovy a otužování
Žáci a studenti ubytovaní na domově mládeže mají možnost využívat tělocvičnu, posilovnu a venkovní
hřiště v areálu školy a domova mládeže. V režimu dne je doba pro aktivní odpočinek – sportovní
vymezena v čase 16:00 – 17:30 hodin a večer v čase 20:00 – 21:30 hodin. Ke sportovní činnosti je rovněž
možné individuálně navštěvovat sportovní centra v Táboře.
§ 10
Režim stravování a pitný režim
Součást domova mládeže je školní jídelna, která zajišťuje ubytovaným celodenní stravování dle provozní
řádu školní jídelny.
Časový rozvrh:
snídaně
oběd
večeře

05:30 – 07:45 hodin
10:45 – 11:00 hodin výdej pro cizí strávníky
11.15 – 13:45 hodin výdej pro žáky a studenty škol, pro ubytované žáky a
studenty a pro zaměstnance škol
16.30 – 17:30 hodin ve středu
17:30 – 18:30 hodin pondělí, úterý, čtvrtek

Pitný režim je zajištěn při podávání jídel ve výdejně jídel na domově mládeže, kde jsou žákům k dispozici
nápoje (čaj, džus). Nápoje jsou doplňovány podle odběru v průběhu vydávání jídla.
V budově domova mládeže je umístěn automat na doplňkovou stravu a automat s nápoji. Údržbu zařízení
provádí pravidelně majitelé zařízení. Pro doplňkovou stravu i pitný režim je na domově mládeže vybavena
kuchyňka. Varné konvice jsou na každém patře.

III.
OSTATNÍ USTANOVENÍ
§ 11
Zdravotnické zajištění
Lékárnička je umístěna ve služebně vychovatelů v přízemí, je vybavena základním zdravotnickým
materiálem. Léky pro osobní potřebu si ubytovaný zajišťuje sám na vlastní náklady. Evidence úrazů je
vedena ve Střední průmyslové škole strojní a stavební, Tábor 1670 na sekretariátu školy.
V případě nemoci ubytovaného se postupuje dle závažnosti onemocnění. Rodiče nebo zákonní zástupci
jsou telefonicky informováni vychovatelkou domova mládeže a následuje odvoz nemocného na vlastní
náklady domů, v lehčích případech po dohodě odjíždí nemocný domů sám. V případě potřeby jsou žáci a
studenti posláni k lékařskému ošetření. Žáci a studenti starší 18 let mohou odjet na vlastní nebezpečí
sami.
§ 12
Výměna ložního prádla
Výměna ložního prádla probíhá jedenkrát za 14 dní v nepřetržitém provozu, v případě potřeby ihned.
Ručníky žáci používají vlastní. Špinavé prádlo se odevzdá v místnosti určené pro manipulaci se špinavým
prádlem, která se nachází v suterénu domova mládeže a čisté prádlo si vyzvedne ve skladu čistého prádla
též v suterénu domova mládeže. Čisté ložní prádlo a špinavé je uloženo v místnostech k tomu určených.
Praní prádla včetně dopravy je zajištěno smluvně s privátní prádelnou.
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§ 13
Úklid a pořádek
Ubytovaný z hlediska výchovného udržuje denně pokoj v pořádku a čistotě. Generální úklid pokoje je
prováděn jednou za týden většinou ve čtvrtek, v případě potřeby kdykoliv a je kontrolován vychovatelkou.
Ú klid ostatních prostor se provádí denně a je zajištěn vlastními pracovníky domova mládeže v souladu
s hygienickými požadavky vyhlášky 410/ 2005 Sb., ve znění vyhl. 343/2009 Sb., denně jsou myty podlahy,
myta a desinfikována umyvadla, sprchy, sociální zařízení, vysávány koberce, vynášeny odpadky. Jedenkrát
týdně se omývají a desinfikují stěny hygienických zařízení včetně obkladů, provádí se údržba a desinfekce
všech odpadkových nádob.
Celkový úklid všech prostor včetně desinfekce, mytí oken, praní záclon a závěsů, čištění koberců, mytí
svítidel se provádí dvakrát ročně v době jarních a letních prázdnin. Odvoz komunálního odpadu od
domova mládeže je zajištěn smluvně. K ukládání plastových odpadů je k dispozici kontejner na plasty,
odvoz zajištěn též smluvně.
§ 14
Pravidla užívání částí a vybavení domova mládeže
Provozní řády k jednotlivým částem nebo vybavení domova mládeže jsou nedílnou součástí tohoto
provozního řádu a tvoří jeho přílohu.

V Táboře, 5. dubna 2013
Ing. Marcel Gause
ředitel školy
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