
ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 

Organizace školního roku je dána vždy na začátku školního roku, kdy jsou písemným 

způsobem předány důležité termíny všem vyučujícím prostřednictvím vedení školy, které tyto 

termíny doplní dle svého dílčího plánu. Při stanovení termínu jsou respektovány termíny dané 

pro školní rok MŠMT. 

 

REŽIM ŠKOLNÍHO DNE V TEORETICKÉM VYUČOVÁNÍ  

 žáci přicházejí do školy minimálně 10 minut před zahájením vyučování 

 po příchodu do školy se žáci přezouvají a odkládají svrchní oděv v přidělených 

prostorách školních šaten, před odchodem ze školy se opět přezouvají, přičemž za 

přezůvky není považována sportovní obuv 

 po zazvonění na hodinu žáci očekávají na svých místech v klidu příchod vyučujícího, 

na lavicích mají připraveny učební pomůcky pro příslušný předmět 

 žáci dodržují zasedací pořádek určený třídním učitelem nebo učitelem předmětu 

(zejména v odborných učebnách a laboratořích) 

 v době přestávky si připravují pomůcky na další hodinu, případně se přesouvají do 

určené odborné učebny, laboratoře nebo dílny 

 v době přestávky je možno konzumovat svačinu nebo zakoupit občerstvení ve školním 

kiosku, po začátku vyučovací hodiny je návštěva kiosku zakázána 

 záležitosti na sekretariátu školy si mohou žáci vyřizovat denně v rámci úředních 

hodin, hromadné záležitosti vyřizuje za třídu jeden pověřený žák 

 vyvolávat žáky ze třídy v průběhu vyučování je možno jen ve výjimečných případech 

 v době mimo vyučování se žáci zdržují v budovách školy pouze v doprovodu učitele 

nebo zaměstnance školy nebo s jeho souhlasem (ten za něho přebírá zodpovědnost) 

ZAČÁTKY A KONCE VYUČOVACÍCH HODIN V PRŮBĚHU VYUČOVACÍHO 

DNE 

1.hodina 08:00 - 08:45   6.hodina 12:40 - 13:25 

2.hodina 08:55 - 09:40   7.hodina 13:30 - 14:15 

3.hodina 09:50 - 10:35   8.hodina 14:20 - 15:05 

4.hodina 10:50 - 11:35   9.hodina 15:10 - 15:55 

5.hodina 11:45 - 12:30   10.hodina 16:00 - 16:45 

 

REŽIM ŠKOLNÍHO DNE V DÍLENSKÉM VYUČOVÁNÍ  

 učitel je na pracovišti 15 minut před zahájením první rozvrhem mu určené vyučovací 

hodiny 

 žáci jsou na pracovišti 5 minut před zahájením vyučovací hodiny již v předepsaném 

pracovním oděvu 

 žáci se převlékají na určeném místě do předepsaného pracovního oděvu a obuvi - 

cenné předměty (hodinky, prsteny, přívěsky atd.), pokud jejich nošení vylučuje 

charakter práce a bezpečnostní předpisy, si uloží u učitele, který jim je po ukončení 

vyučování vydá. 



 v případě že praktickému odbornému vyučování předchází teoretické vyučování 

nastoupí žáci na pracoviště nejdéle 15 minut po ukončení předchozí vyučovací hodiny 

již v předepsaném pracovním oděvu a obuvi 

 v případě že po praktickém odborném vyučování následuje ještě teoretické vyučování 

jsou žáci uvolněni z pracoviště 15 minut před zahájením následující vyučovací hodiny 

 žáci nesmí bez souhlasu učitele opustit pracoviště s výjimkou návštěvy toalety (tuto 

oznámí) 

 DIC, MOVc, CZS - výuka začíná jako u teoretických předmětů; výuka může být 

organizována v blocích (2-4 hod), po kterých následuje přestávka 

 výuka ODV v dílnách je zahájena v 06:00 hod, přestávka je v době od 09:00 do 09:30 

hod 
 výuka ODV na smluvních pracovištích začíná po dohodě v souladu s režimem firmy 

REŽIM ŠKOLNÍHO DNE PŘI PRAKTICKÉM VYUČOVÁNÍ RMV  

 vyučování začíná nultou hodinou v 7:00 hod, končí jedenáctou hodinou v 17:40 hod 

 povinná výuka řízení za snížené viditelnosti může začínat v 6:00 hod a končit ve 21 

hod. 

 při výuce musí být dodrženy bezpečnostní přestávky podle vyhlášky č.213/1991 

ČÚBP 

REŽIM ŠKOLNÍHO ROKU  

 školní rok je rozdělen na dvě pololetí  

 vyučování probíhá v pracovní dny (pondělí až pátek) podle rozvrhu hodin 

 změny rozvrhu hodin na jednotlivé dny provádí zástupce ředitele pro teoretickou 

výuku - změny na jednotlivé dny jsou oznámeny na určeném místě (vývěska) do 12-ti 

hodin předchozího dne (nepředvídané změny dle okolností); 

požadavky na změnu oznámí pedagogičtí pracovníci osobně nejpozději do 8 hodin 

předchozího dne zástupci ředitele, později oznámené požadavky jsou respektovány 

pouze v mimořádných případech nebo tehdy, jde-li o zájem školy 

 prázdniny a dny celostátního volna jsou oznámeny MŠMT a zařazeny do časového 

harmonogramu školního roku 

 časový harmonogram školního roku je vydán ředitelem školy do 10.září každého roku; 

termíny akcí do tohoto ročního rozvrhu předají pracovníci školy řediteli do 5.září 

 v časovém harmonogramu jsou určeny zejména termíny pedagogických a 

klasifikačních porad, přijímacích, závěrečných a maturitních zkoušek, lyžařského 

kurzu, sportovně výcvikového kurzu, dnů otevřených dveří apod. 

 mimo celostátní dny volna má ředitel školy právo vyhlásit tzv. ředitelské dny  

(viz Vyhláška MŠMT č.354/91 Sb., o středních školách, ve znění pozdějších předpisů) 

 


