
 
 

PROVOZNÍ ŘÁD 

Č.j.:     14/2018 

Vypracovala:     Ing. Renata Hrušková, ředitelka školy  

Schválil:     JUDr. Michal Vostrý, MBA, LLM  

 

Směrnice nabývá platnosti ode dne: 27. srpna 2018 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:         3. září 2018 

Tato směrnice nahrazuje směrnici SM 002/2009  z 1. září 2009 

 

Předmět vymezení 

Soukromá střední odborná škola  a Střední odborné učiliště s. r. o. 

 

Údaje o zařízení 

Adresa: Znojemská 1027, Třebíč 

Telefon: 777 732 772, 608 772 222 

IČ: 253 25 531 

Ředitelka: Ing. Renata Hrušková             Zástupce ředitelky: Mgr. Leszek Ciešlak 

Kapacita školy: 320 žáků 
 

1. Budova školy se otevírá v 6:30 hodin a kóduje se ve 20:30 hodin. 
 
2. Výuka ve škole začíná v 7:50 hodin mimo výuky odborného výcviku, který začíná v 7:00 

hodin. 
 

3. U oborů s denní výukou končí vyučování dle stanoveného rozvrhu, zpravidla sedmou (7) 
vyučovací hodinu, tj. ve 14:10 hodin. V případě, že je výuka dle stanoveného rozvrhu i v 
odpoledních hodinách, je vyhrazena přestávka na oběd max. po sedmé (7.) odučené 
vyučovací hodině příslušného dne. 

 
4. Výuka dálkového studia začíná vždy od 13:25 hodin a je stanovena takto: 

 úterý – obor Pedagogika pro asistenty ve školství  

 středa – obor Předškolní a mimoškolní pedagogika 

 čtvrtek – obor Veřejnosprávní činnost 

 pátek – obor Podnikání 
 

5. Dozor nad žáky je stanoven pro jednotlivá podlaží dle rozpisu, v odpoledních hodinách 
vykonává dozor nad žáky ten vyučující, který odpoledne v dané třídě vyučuje. 
 

6. Obory vzdělání vyučované na škole: 

 Veřejnosprávní činnost - denní a dálkové       kód: 68-43-M/01  

 Předškolní a mimoškolní pedagogika – denní a dálkové  kód: 75-31-M/01  

 Pedagogika pro asistenty ve školstv - dálkové   kód: 75-31-J/01 

 Podnikání – denní a dálkové       kód: 64-41-L/51 

 Truhlář  - denní 3leté a 1leté zkrácené    kód: 33-56-H/01 
  



 
 

 
7. Žáci se stravují na Střední škole stavební, Kubišova ul., Třebíč – obědy. Žáci chodí na oběd 

buď ve volných hodinách nebo po skončení vyučování, tj. v rozmezí 11:35 – 14:30 hodin. 
V průběhu dne je pro žáky k dispozici nápojový automat na teplé nápoje, automat na pitnou 
vodu a jídelní automat.  
 

8. Pro výuku tělesné výchovy je smluvně zajištěna tělocvična na SPŠ Třebíč Demlova 890, 
Třebíč. Výuka tělesné výchovy probíhá dle stanoveného rozvrhu vždy ve středu. Pro každou 
třídu jsou stanoveny dvě hodiny tělesné výchovy týdně i v rámci ŠVP. 

 
9. Odborný výcvik pro obor truhlář probíhá ve školních dílnách na ulici Fibichova, Třebíč-

Borovina.  
 

10. Odborný výcvik začíná v 7:00 hodin, končí ve 12:30 hodin. 
 

11. Rozpis vyučovacích hodin: 
 

 

Hodina od  - do (hodin) 

0 7:00 – 7:45 

1 7:50 – 8:35 

2 8:45 – 9:30 

3   9:45 – 10:30 

4 10:40 – 11:25 

5 11:35 – 12:20 

6 12:30 – 13:15 

7 13:25 – 14:10 

8 14:15 – 15:00 

9 15:05 – 15:50 

10 16:00 – 16:45 

11 16:50 – 17:35 

12 17:40 – 18:25 

13 18:30 – 19:15 

14 19:20 – 20:05 

 
 
 
 
 
 
 
V Třebíči dne  27. srpna 2018 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------   ---------------------------------------------- 
JUDr. Michal Vostrý, MBA, LLM            Ing. Renata Hrušková, ředitelka školy 

 


