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Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim 
Chrudim, Poděbradova 336, PSČ 537 01 

IČO: 00498891 

tel.: 469620415 

www:szs.chrudim.cz 

 

Příloha č. 1 Školního řádu, č.j.: 246/1.2/18 

Provoz školy 

dle zákona e. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví a ve znění pozdějších předpisů 

I. Režim dne 

1. Provoz školy a rozvrh hodin  

 Provoz školy je zajištěn v období školního vyučování PO – PÁ  6:00 – 18:00, v období 

školních prázdnin v pracovní dny od 7:00 do 14:00.  

 Začátek vyučování:  

- teoretické - nejdříve v 7:10, obvykle v 8:00,  

- praktické - nejdříve v 6:30, začátek se přizpůsobuje zvyklostem konkrétního pracoviště  

 Ukončení vyučování: 

- denní studium nejpozději v 15:15 

- večerní studium nejpozději 18:40  

 Polední přestávka (přerušení vyučování) 12:15-12:45 

Upřesnit začátek i konec vyučovací hodiny v průběhu dne může z vážných důvodů vyučující, a to při 

zachování přestávky a po projednání s ředitelem školy nebo zástupcem ředitele.  

 Využívání budovy pro mimoškolní aktivity: 

- Jazykové kurzy – zajištěno smluvně s jazykovou školou v odpoledních hodinách 

- Kurzy sportovních masáží – zajištěno smluvně se vzdělávací agenturou v odpoledních hodinách 

- Kurz znakové řeči 

 Vyučovací hodina:  

45 min, spojené 2 vyučovací hodiny 90 min, spojené hodiny praktického vyučování 180 min 

 Přestávky: 

- 5 – 10 min, v dopoledních hodinách 1 přestávka 15 minut 

- možnost pobytu venku – uzavřený vnitřní dvůr – patří do objektu školy 

- relaxační kout – hala v 2. podlaží budovy 

 Režim práce s počítačem: 

- počet vyučovací hodin vcelku: 2 

- práce v učebně vždy za přítomnosti vyučujícího 

- ve volných hodinách – možnost využití Internetové kavárny v učebně IKT 

 Odborné vyučování praktické : 

- 3 - 8 vyučovacích hodin dle platného rozvrhu 

- OPP povinné, ochranné pomůcky jsou k dispozici na daných pracovištích 

- možnost hygieny na daných pracovištích 

 

2. Režim přístupu do budovy školy  

Žáci  
1. Žák pobývá ve školní budově v době vyučování zpravidla 20 minut před zahájením jeho výuky nebo 

20 minut po skončení výuky, v době školou organizované mimoškolní činnosti a školní akce nebo v 
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době konzultací s učiteli. Žáci, kteří se do školy dopravují hromadnou dopravou, mohou do školy 

přicházet dříve nebo odcházet později.  

2. Budova školy je vybavena dálkovým otvíráním dveří do vestibulu, kde se zároveň cizí osoby ohlásí. 

Žákům je proto zakázáno vpouštět tyto osoby do budovy školy. V případě pohybu cizích osob žák 

upozorní dozírajícího učitele nebo to ohlásí na sekretariátu školy.  

3. Žáci vstupují do budovy školy přes šatny, vchodem z ulice U Parku. Vstup je zajištěn proti 

neoprávněnému přístupu. Čip je žákům zapůjčen na začátku školního roku proti vratné záloze 200,- 

Kč. Žákům se přísně zakazuje blokovat automatické zavírání dveří.  

 

Zaměstnanci školy  
1. Zaměstnanci pro vstup do budovy používají vchod z ulice Poděbradovy. Dveře jsou zajištěny proti 

neoprávněnému přístupu. K otevření dveří použijí zaměstnanci zapůjčený čip.  

2. Zakazuje se zajišťovat dveře proti automatickému zavírání.  

 

Ostatní osoby  
1. Jakákoliv jiná osoba, než žák nebo zaměstnanec školy (návštěva školy, osoba pozvaná vedením 

školy, rodič, řemeslník, obchodní zástupce apod.), se musí osobně nahlásit přes komunikátor u dveří 

ve vestibulu na příslušné osobě (viz vyvěšený seznam tel. čísel).  

 

II. Režim stravování, pitný režim, ubytování 

 Střední zemědělská škola a Vyšší odborná škola, Poděbradova ul, Chrudim (jedná se o školu v 

sousedství SŠZS) – školní stravování, ubytování 

 Nemocnice Chrudim – jídelna závodního stravování 

 zařízení poskytující sociální služby – dle možnosti daného pracoviště 

 pitný režim – upravená filtrovaná voda – chodba 1.p. - servis zajištěn odbornou firmou,  jídelní 

a nápojový automat v hale  2. p. (káva, čaj,…) – servis zajištěn odbornou firmou 

 

III. Podmínky pohybové výchovy 

Počet a kapacita tělocvičen: 

 škola zajišťuje výuku na jiné škole a sportovištích dohodou – tělocvična, bazén, sportovní 

stadion, posilovna, cvičební sály, kluziště atd. dle aktuální nabídky 

 vlastní prostory: posilovna a cvičební sál pro cca 15 žáků, v letním období prostor uzavřeného 

dvora – koš na basketbal, stolní tenis,  v 2. podlaží budovy v hale stolní fotbal 

 

Individuální přístup k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami 

 nabídka předmětu Zdravotní tělesná výchova (pro žáky uvolněné z TEV) 

 úprava pohybových aktivit na základě lékařského doporučení 

 integrace, individuální vzdělávací plán 

 sportovní kurzy 

 sportovní soutěže 
 

IV. Zajištění vhodného mikroklimatu 

 ústřední vytápění s automatikou, regulační ventily na radiátorech, měření teploty v učebnách 

 větrání okny – ventilace 

 v exponovaných prostorách klimatizace 

 přenosná čistička vzduchu 

 výzdoba živými květinami 
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V. Režim úklidu 

 setření všech podlah a povrchů na vlhko - denně  

 vyčištěním koberců vysavačem - týdně 

 vynášením odpadků, třídění odpadu - denně 

 použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytím umývadel a záchodů - denně 

 omytí omyvatelných částí stěn hygienického zařízení a dezinfikováním umýváren a záchodů - 

1x za týden 

 umytí oken včetně rámů a svítidel – 2x ročně 

 celkový úklid všech prostor - 1x ročně (minimálně) 

 malování 1x za 3 roky nebo v případě potřeby častěji. 

 

 

V Chrudimi dne 1. 10. 2018 

Mgr. Zdeňka Hrochová 

ředitelka SŠZS Chrudim 

 


