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Předmět vymezení:
Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace, Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov
(Střední průmyslová škola)
Zařízení pro výchovu a vzdělávání upravují režim dne zohledňující věkové a fyzické
zvláštnosti dětí a mladistvých, podmínky jejich pohybové výchovy a otužování, režim
stravování včetně pitného režimu v provozním řádu (§ 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů). Orgány ochrany veřejného
zdraví mohou nařídit úpravu provozního řádu, pokud podmínky v něm uvedené nevedou
k ochraně zdraví (§ 84 odst. 1, písm. i) zákona č. 258/2000 Sb.).
I.
Údaje o zařízení
Název školy:
Adresa:
IČO:

Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace
Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov
708 454 28

Škola sdružuje:
Spojení se školou:

střední průmyslovou školu
℡ 353 416 400,
e-mail: sekretariat@spsostrov.cz

Ředitel školy:
Ing. Pavel Žemlička
Statutární zástupce ředitele: Ing. Dana Ptáčková
Typ školy:
Střední průmyslová škola
II.
Kapacita, počet žáků
Kapacita: Škola 750 studentů, školní výdejna obědů – 100 míst, rozvrh pro žáky upraven tak,
aby mezi 11,00 – 14.00 (dobou výdeje) měl každý žák příležitost dojít si na oběd
Kmenové učebny: 34 žáků
Odborné učebny: dle charakteru výuky (10–30 žáků)
Počet žáků ve třídě: na teoretické předměty max. 34 žáků
na předměty k získání manuálních dovedností se třídy dělí na skupiny
max. 15–20 žáků ve skupině
Zařazení žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním: Žáci jsou zařazeni
do běžných tříd a jsou jim poskytovány úlevy ve výuce dle doporučení PPP. Žákům se
zdravotním postižením, kteří mají doporučenou integraci, je vypracováván individuální
vzdělávací plán pro jednotlivé předměty.
Počet dojíždějících žáků: cca 490
Žáci denně dojíždějící do školy jsou uvedeni v jednotlivých třídních knihách, kde je
vyznačen druh dopravy a časový údaj jejich příjezdu do školy. V případech nedostatečné
dopravní obslužnosti může student požádat ŘŠ o individuální úpravu rozvrhu.
Vzdálenost: max. vzdálenost dojíždění cca 70 km
Časové údaje: nejdelší časová ztráta cca 70 minut

Směrnice: Provozní řád
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Druh dopravy: autobus, vlak, automobil
Podmínky pro tělovýchovnou činnost:
• Počet a kapacita tělocvičen: 2 tělocvičny (1 tělocvična – 173 m2, 2. tělocvična 252 m2)
• Vybavení tělocvičen: dle osnov TV
– 1. tělocvična – míčové hry (basketbal, sálová kopaná, odbíjená, florbal),
– 2. tělocvična – horolezecká stěna, silové sporty (úpoly), sportovní gymnastika
• Počet a kapacita hřiště: 1 hřiště
• Vybavení hřiště:
– atletická dráha 240 m – 2 dráhy,
– pro sprint 100 m – 4 dráhy,
– sektor pro vrh koulí a skok daleký,
– hřiště na fotbal, odbíjenou, basketbal, házenou, vrh koulí, skok daleký
• Škola zajišťuje každoroční revize a opravy zařízení.
• Tělocvična a hřiště jsou opatřeny provozním řádem.
Požadavky na hygienická zařízení:
• Šatny
– vstup do školy: každý žák má samostatnou šatní skříňku
– TV: 4 šatny, v každé šatně 16 šatních skříněk – každý žák má samostatnou šatní skříňku
– praxe: 4 šatny, v každé šatně 16 šatních skříněk – každý žák má samostatnou šatní skříňku
• Umyvárny: kapacita 750 žáků
• Umyvárny – Šatny
– TV: sprchový kout, umyvadla
– praxe: sprchový kout, umyvadla
– úklid: sprchový kout, umyvadla
– kabinet praxe: sprchový kout, umyvadla
• Toalety: kapacita 750 žáků
• Toalety jsou rozděleny: WC – chlapci, WC – dívky, WC – muži, WC – ženy,
Dívky mají k dispozici hygienické kabiny – místnost, kde kromě toalety se nachází i bidet
3x (1. NP, 2. NP, 3. NP)
Využívání školní budovy a pozemku pro jiné aktivity školy:
• sportovní hry
• IT kroužek
Časové zařazení konkrétního kroužku je každoročně dáno rozvrhem hodin. Přístup všech
žáků k jednotlivým kroužkům a zájmovým skupinám je zcela volný.
Každou volnočasovou aktivitu vede pedagog školy, který je za její průběh plně zodpovědný,
a to i po stránce předpisů BOZP a PO.
• Ve školní výdejně se stravují žáci, zaměstnanci školy a veřejnost. Prostory výdejny patří
škole a škola je pronajímá Scolarestu. Veřejnost (cizí strávníci) jsou spíše jednotlivci, kteří
se stravují nepravidelně. Je pro ně vymezen 1 stůl.
• Ve škole byla zřízena školní knihovna – studovna pro žáky a veřejnost.
• Žáci mají možnost využívat v době mimo vyučování prostory školy – internet, bezdrátové
připojení WIFI
• Sportovní areál školy tvoří 2 tělocvičny a venkovní hřiště. Škola pronajímá tělocvičny
pro veřejnost.

Směrnice: Provozní řád

Strana 3/12

Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace, Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov

• Škola pořádá kurzy – výpočetní techniky, automobilové techniky – diagnostika (prostory
školních dílen)
III.
Organizace vyučování
Provoz školy týkající se aktivit určených žákům: 7.00–16.30 hodin
Případné aktivity po 16.30 hodině musí být projednány s ředitelem školy.
Teoretické vyučování
• Začátek vyučování:
0. vyučovací hodina – 7.20 hodin – praxe (max. 1x týdně)
1. vyučovací hodina – 8.00 hodin
• Ukončení vyučování:
– Individuálně, dle rozvrhu školy.
– Ukončení vyučování nejpozději 15.50 hodin (max. 1x týdně)
• Vyučovací hodina: 45 minut
• Dvouhodinové a tříhodinové laboratorní a praktická dílenská cvičení: Cvičení mohou být
se souhlasem ŘŠ spojovány do bloku o délce 90 a 135 minut (žáci mohou s dovolením
vyučujícího pít + WC).
• Režim laboratorních prací a dílenských prací:
max. 3 hodiny v jednom sledu, používání ochranných pracovních prostředků dle pokynů
vyučujícího v souladu s platnými předpisy a vnitřním řádem laboratoří a dílenských prací
• Nejvyšší počet povinných předmětů v jednom dni: 8 hodin s polední přestávkou,
ve výjimečných případech 9 hodin, bez polední přestávky 7 hodin
• Přestávky:
8.45–8.50
9.35–9.55 (velká přestávka 20 minut)
10.40–10.50
11.35–11.45
12.30–12.35
13.20–13.25
14.10–14.15
15.00–15.05
– 10 minut po, 3. a 4. vyučovací hodině
– 20 minut po druhé vyučovací hodině
– 5. minut po 1., 5., 6., 7. a 8. vyučovací hodině
– délka polední přestávky je nejméně 30 minut
• Zařazování „velkých“ prověrek a testů: Plánuje-li vyučující v dané třídě písemnou
zkoušku nad rámec běžného zkoušení, zapíše ji do třídní knihy k datu jejího konání.
V daný den může být pro danou třídu plánována jediná taková zkouška.
• Možnost pohybu venku: Žáci mají během vyučování možnost opustit areály školy
v rámci velké přestávky.
• Relaxační koutky:
– Ve druhém patře je knihovna vybavena 16 ks počítačů doplněná květinovou
výzdobou.
Směrnice: Provozní řád
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– Ve třetím patře je oddychový prostor před učebnami 338 a 339.
• Počet hodin v jednom sledu: max. 6
• Počet hodin v jednom dni: max. 8
Praktické vyučování:
• Počty žáků ve skupině: podle zvl. předpisu (podle oboru, podmínek, charakteru)
• Vyučovací hodina: délka 45 minut
• Počet hodin v jednom sledu: max. 3
• Používání ochranných pracovních prostředků: dle pokynů vyučujícího v souladu
s platnými předpisy a vnitřním řádem odborných učeben a dílenských prací.
– Maturitní obory používají vlastní pracovní obuv a oděv. Všichni žáci pak dostávají
od školy všechny ochranné pomůcky nutné pro výuku jednotlivých učebních témat
(rukavice, brýle, zástěry, štíty apod.).
Odborný výcvik:
• Počet hodin v jednom vyučovacím dnu:
– 1. ročník – 6 hodin
– 2. ročník – 6 hodin
– 3. ročník – 6 hodin
– 4. ročník – 6 hodin
• Trvání jedné vyučovací hodiny: 60 minut
• Pouze ranní provoz
• Začátek výuky: nejdříve v 7.00 hodin
– V odůvodněných případech může ředitel školy určit počátek dopoledního vyučování
žáků 2., 3.–4. ročníků od 6.00 hodin
• Ukončení výuky: Individuálně, dle rozvrhu školy.
– Ukončení vyučování nejpozději 15.00 hodin.
• Doba pro odpočinek: Přestávka – podmínky, zařazení, trvání
– po 2. hodině odborného výcviku zpravidla 15 až 25 minut
• Dozor: 1 instruktor /6 žáků
• Zařazení odborné praxe u vybraných oborů:
– Strojírenství – 2. a 3. ročník
– Autotronik – 2. a 3. ročník
– Elektrotechnika – 2. a 3. ročník
– Informační technologie – 2. a 3. ročník
– Technické lyceum – 3. ročník
• Odborné praxe jsou zajištěny smluvně.
• Seznam pracovišť praktického vyučování:
– Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov
– Sportovní 4, Karlovy Vary
• Dle hodnocení rizik dostávají žáci tříletých oborů pracovní oděv a obuv. Maturitní obory
používají vlastní pracovní obuv a oděv. Všichni žáci pak dostávají od školy všechny
ochranné pomůcky nutné pro výuku jednotlivých učebních témat (rukavice, brýle,
zástěry, štíty apod.).
Směrnice: Provozní řád

Strana 5/12

Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace, Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov

• Riziková pracoviště škola nemá.
Stravování:
Ve školní výdejně se stravují žáci, zaměstnanci školy a veřejnost.
• Způsob stravování: v budově školy pouze výdej jídel
• Obědy škola zajišťuje smluvně: Scolarest ve školní výdejně jídel
• Doba vydávání stravy: 11.00 – 14.00 hodin
– Každé třídě je rozvrhem umožněno odebrat oběd v uvedené době, a to během pauzy
o délce 45 minut Je zakázáno odebírat oběd během přestávek.
• Možnost doplňkového občerstvení: v době přestávek
• Nápoje a jídlo z automatu
• Nápoje a jídlo ve výdejně obědů: 8.45–9.00, 9.30–10.00, 11.00–14.00 hodin
• Režim stravování pro cizí strávníky: výdej obědů 11.00–14.00 hodin
– Cizí strávníci jsou spíše ojediněle, mají vyhrazené místo na konzumaci, které je
označeno.
Pitný režim:
• Zajištěn školní výdejnou v době výdeje obědů: 8.45–9.00; 9.30–10.00; 11.00–14.00 hodin.
• Alternativa: nápojový automat na nealkoholické nápoje
• Druh nápojů: nealkoholické nápoje
• Frekvence: během přestávek
• Instalace automatů: 1 – 2. NP, 2 – 1. NP
Pohybová výchova:
• Počet hodin tělesné výchovy: 2 hodiny týdně
• Harmonogram hodiny: na začátku rozcvička, na konci nebo po sportovním výkonu
uvolňovací a relaxační cviky, dýchací cviky
• Zařazení prvků otužování:
– hodiny tělesné výchovy na venkovním hřišti
– lehký tělocvičný úbor
– pochodová cvičení
– dále dle osnov TV
Škola organizuje:
• Lyžařské výcvikové kurzy – 1. ročník
• Sportovní turistické kurzy – 2. ročník
Mimoškolní využití školních sportovních zařízení zaměřené na pohybovou aktivitu: Škola
plně podporuje využití svých tělovýchovných zařízení vlastními studenty v době mimo
vyučování – viz. hlava I – Zájmové činnosti školy, kroužky, sportovní využití.
Škola pořádá dlouhodobé soutěže mezi jednotlivými třídami.
Režim práce s počítačem:
• Podmínky pro práci na počítači:
– 4 učebny PC: 1 učebna – 20 PC, 1 učebna – 30 PC, 2 učebny – 16 PC
Směrnice: Provozní řád
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– odborné učebny
• Počet hodin v jednom sledu: max. 3
• Počet hodin v jednom dni: max. 5
IV.
Další požadavky
Výchova ke zdravému životnímu stylu:
• aktivity: výuka, vlastní programy podpory zdraví a prevence nemocí, participace
na projektech regionálních a celostátních
• způsob a forma zařazení do výuky: školní řád školy, registrace úrazů
– školní řád školy (příloha provozního řádu)
– evidence a registrace úrazů
Lékárnička první pomoci:
– sekretariát školy Klínovecká 1197, Ostrov (místnost č. 242)
– odborné učebny č. 019, 149, 249, 251, 256, 259, 262, 358, 360, 372, 374, 376, 377
– odloučené pracoviště Karlovy Vary 3ks
Seznam telefonních čísel:
– záchranná služba 155
– policie ČR 158
– městská policie 156
– hasičský záchranný sbor 150
– linka tísňového volání 112
– smluvní lékař MUDr. Pribulová 353 822 122 (zaměstnanci školy)
Podmínky pro poskytnutí lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocnění:
okamžitě nahlásit událost prostřednictvím jiného žáka, učitele
– sekretariát školy Klínovecká 1197, 2. NP – číslo místnosti 242,
– Karlovy Vary, Sportovní 4
Seznam pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků při praktické výuce
a jejich používání.
V.
Způsob zajištění vhodného mikroklimatu
Teplota vzduchu:
Škola reguluje teplotu vzduchu ve výměníkové stanici, která se nachází v objektu školy.
Topná tělesa ve všech prostorách mají regulovatelné hlavice.
Místnosti, učebny, které jsou orientovány na jih a jihovýchod, mají okna opatřena
venkovními žaluziemi.

Příloha: Školní řád
Umístěno: Sekretariát školy, Intranet – směrnice
Směrnice: Provozní řád

Strana 7/12

Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace, Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov

I.
Údaje o zařízení, středisko Nejdek
Název školy:
Adresa:
IČO:

Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace
Rooseveltova 600, 362 21 Nejdek
708 454 28

Škola sdružuje:
Spojení se školou:

střední průmyslovou školu
℡ 608 333 693,
e-mail: krejcikova@spsostrov.cz

Ředitel školy:
Ing. Pavel Žemlička
Statutární zástupce ředitele: Ing. Dana Ptáčková
Zástupce ředitele
pro pobočku Nejdek:
Ing. Ivana Schwarzová
II.
Kapacita, počet žáků
Kapacita: Škola 210 studentů, rozvrh pro žáky upraven tak, aby do 14.00 hodin (dobou
výdeje) měl každý žák příležitost dojít si na oběd na Základní školu v blízkosti školy,
ZŠ Nejdek, náměstí Karla IV., 362 21 Nejdek.
Kmenové učebny: 20–30 žáků
Odborné učebny: dle charakteru výuky (10–20 žáků)
Počet žáků ve třídě: na teoretické předměty max. 30 žáků
na předměty k získání manuálních dovedností se třídy dělí na skupiny
max. 15–20 žáků ve skupině
Zařazení žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním: žáci jsou zařazeni
do běžných tříd a jsou jim poskytovány úlevy ve výuce dle doporučení PPP. Žákům se
zdravotním postižením, kteří mají doporučenou integraci, je vypracováván individuální
vzdělávací plán pro jednotlivé předměty.
Počet dojíždějících žáků: 60
Žáci denně dojíždějící do školy jsou uvedeni v jednotlivých třídních knihách, kde je
vyznačen druh dopravy a časový údaj jejich příjezdu do školy. V případech nedostatečné
dopravní obslužnosti může student požádat ŘŠ o individuální úpravu rozvrhu.
Vzdálenost: max. vzdálenost dojíždění cca 30 km
Časové údaje: nejdelší časová ztráta cca 60 minut
Druh dopravy: autobus, vlak, automobil
Podmínky pro tělovýchovnou činnost:
• Počet a kapacita tělocvičen: 0
– škola má zajištěn pronájem: Základní školu v blízkosti školy, ZŠ Nejdek,
nám. Karla IV., 362 21 Nejdek
• Vybavení tělocvičen: dle osnov TV
• Počet a kapacita hřiště: 0,

Směrnice: Provozní řád
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–

škola má zajištěn pronájem: Základní školu v blízkosti školy, ZŠ Nejdek,
nám. Karla IV., 362 21 Nejdek

• Škola nezajišťuje každoroční revize a opravy zařízení, jelikož se výuka uskutečňuje
v pronajatých prostorech.
Požadavky na hygienická zařízení:
• Šatny
– vstup do školy: žáci schází do suterénu, kde má každá třída určené prostory, které
jsou uzamykatelné
• Toalety
– toalety jsou rozděleny: WC – chlapci, WC – dívky, WC – muži, WC – ženy
Využívání školní budovy a pozemku pro jiné aktivity školy: ne
III.
Organizace vyučování
Provoz školy týkající se aktivit určených žákům: 7.00–16.00 hodin
Případné aktivity po 16.00 hodině musí být projednány s ředitelem školy.
Teoretické vyučování
• Začátek vyučování: 1. vyučovací hodina – 8.00 hodin
• Ukončení vyučování:
– Individuálně, dle rozvrhu školy.
– Ukončení vyučování nejpozději 15.00 hodin (max. 1x týdně)
• Vyučovací hodina: 45 minut
• Dvouhodinové cvičení: Cvičení mohou být se souhlasem ŘŠ spojovány do bloku o délce
90 minut (žáci mohou s dovolením vyučujícího pít + WC).
• Nejvyšší počet povinných předmětů v jednom dni: 8 hodin s polední přestávkou,
ve výjimečných případech 9 hodin, bez polední přestávky 7 hodin
• Přestávky:
8.45–8.50
9.35–9.45
10.30–10.45 (velká přestávka 15 minut)
11.30–11.40
12.25–12.35
13.20–13.25
14.10–14.15
– 10 minut po, 2., 4. a 5. vyučovací hodině
– 15 minut po třetí vyučovací hodině
– 5. minut po 1., 6. a 7. vyučovací hodině
• Zařazování „velkých“ prověrek a testů: Plánuje-li vyučující v dané třídě písemnou
zkoušku nad rámec běžného zkoušení, zapíše ji do třídní knihy k datu jejího konání.
V daný den může být pro danou třídu plánována jediná taková zkouška.
• Počet hodin v jednom sledu: max. 7
• Počet hodin v jednom dni: max. 8
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Odborný výcvik:
• Počet hodin v jednom vyučovacím dnu:
– 1. ročník – 6 hodin
– 2. ročník – 6 hodin
– 3. ročník – 7 hodin – odborný výcvik je zajištěn smluvně ve firmách
• Trvání jedné vyučovací hodiny: 60 minut
• Pouze ranní provoz
• Začátek výuky: v 7.30 hod ,nejdříve však v 7.00 hodin
– V odůvodněných případech může ředitel školy určit počátek dopoledního vyučování
žáků 2. a 3. ročníku od 6.00 hodin
• Ukončení výuky: Individuálně, dle rozsahu výuky, ve 14.00 hod.
– Ukončení vyučování nejpozději 15.00 hodin.
• Doba pro odpočinek: Přestávka – podmínky, zařazení, trvání
– po 3. hodině odborného výcviku zpravidla 15 až 30 minut
• Dozor: 1 instruktor / na max.6 žáků , týká se odborného výcviku u zaměstnavatelů
• Zařazení odborné praxe u vybraných oborů:
– Veřejnosprávní činnost – 2. a 3. ročník
• Odborné praxe jsou zajištěny smluvně.
• Seznam pracovišť odborného vyučování:
– Středisko odborného výcviku Nejdek, Závodu míru 340
• Dle hodnocení rizik dostávají žáci tříletých oborů pracovní oděv a obuv. Všichni žáci pak
dostávají od školy všechny ochranné pomůcky nutné pro výuku jednotlivých učebních
témat (rukavice, brýle, zástěry, štíty apod.).
• Riziková pracoviště škola nemá.
Stravování:
Škola nezajišťuje, žáci mohou docházet na obědy na ZŠ.
Pitný režim:
Zajištěn školním vodovodním řádem, v každé učebně je umyvadlo a vodovodní řád.
Pohybová výchova:
• Počet hodin tělesné výchovy: 2 hodiny týdně
• Harmonogram hodiny: na začátku rozcvička, na konci nebo po sportovním výkonu
uvolňovací a relaxační cviky, dýchací cviky
• Zařazení prvků otužování:
– hodiny tělesné výchovy na venkovním hřišti
– lehký tělocvičný úbor
– pochodová cvičení
– dále dle osnov TV
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Škola organizuje:
• Lyžařské výcvikové kurzy – 2. ročník
• Sportovní turistické kurzy – 3. ročník
Režim práce s počítačem:
• Podmínky pro práci na počítači:
– 2 učebny PC: 1 učebna – 16 PC, 1 učebna – 16 PC
– odborné učebny
• Počet hodin v jednom sledu: max. 3
• Počet hodin v jednom dni: max. 5
IV.
Další požadavky
Výchova ke zdravému životnímu stylu:
• aktivity: výuka, vlastní programy podpory zdraví a prevence nemocí, participace
na projektech regionálních a celostátních
• způsob a forma zařazení do výuky: školní řád školy, registrace úrazů
– školní řád školy (příloha provozního řádu)
– evidence a registrace úrazů
Lékárnička první pomoci:
– sekretariát školy Rooseveltova 600, 362 21 Nejdek
– sborovna
– Středisko odborného výcviku Nejdek, Závodu míru 340 (výdejna)
Seznam telefonních čísel:
– záchranná služba 155
– policie ČR 158
– městská policie 156
– hasičský záchranný sbor 150
– linka tísňového volání 112
– smluvní lékař MUDr. Pribulová 353 822 122 (zaměstnanci školy),
MUDr. Potužník 353 826 307
Podmínky pro poskytnutí lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocnění:
okamžitě nahlásit událost prostřednictvím jiného žáka, učitele
– sekretariát Rooseveltova 600, 362 21 Nejdek
– Středisko odborného výcviku Nejdek, Závodu míru 340
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V.
Způsob zajištění vhodného mikroklimatu
Teplota vzduchu:
Škola reguluje teplotu vzduchu v kotelně, která se nachází v objektu školy. Topná tělesa
ve všech prostorách mají regulovatelné hlavice.
Místnosti, učebny, které jsou orientovány na jih, mají okna opatřena vnitřními žaluziemi.
Umístěno: Sekretariát školy, Intranet – směrnice

V Ostrově 22.10.2018

Ing. Pavel Žemlička
ředitel školy
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