
1. Organizační řád školy 

 
Organizační  řád Hotelové  školy, Praha 10,  Vršovická  564/43 byl  vypracován v souladu se  

zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a podle další platné legislativy  
 

 

1. Údaje o zařízení 
 

IČ: 60461713 

Typ školy: střední odborná 

Kapacita: 640 žáků 

Školní budova a pozemek nejsou využívány pro jiné aktivity školy. 

 

 

2. Režim dne 
 

a) dojíždění žáků:  z příměstských obcí 

 

maximální vzdálenost : údaj se během školních roků mění 

druh dopravy  : vlakem, autobusem, MHD 

časový údaj  : mění se podle aktuálních změn jízdních řádů 

 

b) začátek vyučování: 

 

0. hodina 07:10 hodin výjimečně -viz rozvrh hodin 

1. hodina 08:00 hodin pravidelně většina tříd – viz rozvrh hodin 

 

c) ukončení vyučování  : 

 

ukončení dopoledního vyučování: 

5. hodina 12:20 hodin pravidelně všechny třídy 

 

ukončení odpoledního vyučování: 

 6. hodina 13:55 hodin - viz rozvrh hodin 

7. hodina 14:45 hodin - viz rozvrh hodin 

8. hodina 15:35 hodin - viz rozvrh hodin 

 9. hodina 16:25 hodin - výjimečně – viz rozvrh hodin 

 

d) přehled zvonění a zařazení přestávek: 

 

0. hodina  07:10 – 07:55 

1. hodina  08:00 – 08:45 

2. hodina  08:50 – 09:35 

3. hodina  09:50 – 10:35 

4. hodina  10:45 – 11:30 

5. hodina  11:35 – 12:20 

polední přestávka  12:20 – 13:10 

6.  hodina  13:10 – 13:55 

7. hodina  14:00 – 14:45 



8. hodina 14:50 – 15:35 

9. hodina 15:40 – 16:25 

e) vyučovací hodina:

- délka vyučovací hodiny je 45 minut 

- strukturu a obsah vyučovací hodiny určují jednotliví učitelé podle učiva 

- zařazování velkých prověrek a testů – koordinují předmětové komise, termín 

je alespoň týden předem oznámen žákům a zapsán do elektronické třídní 

knihy, v den velké prověrky nebo testu žáci již další kontrolní práce nepíší 

- přestávky – zařazení v režimu – viz bod d) přehled zvonění a zařazení přestávek 

druhy přestávek:  malá       – 5 minut  nebo 10 minut

velká – 15 minut mezi 2. a 3. hodinou

polední –  50 min mezi dopoledním a odpoledním 

vyučováním 

 v době přestávek, kromě polední, žáci z důvodů bezpečnosti

neopouští budovu školy

 relaxační koutky ve škole nejsou zřízeny, v suterénu školy je studovna s 

možností Wi-Fi připojení k Internetu a dále jsou v budově školy 4 
internetové kiosky přístupné žákům po celý den

 v době volných vyučovacích hodin mohou opouštět budovu pouze ti

žáci, kteří mají písemný souhlas zákonných zástupců

f) počet hodin v jednom sledu:

Výuka některých vyučovacích předmětů je řazena do několikahodinových celků 

vyučovaných rozdílně od pravidelného rozvrhu hodin, tedy v celistvém bloku 

Tělesná výchova – 2 vyučovací hodiny v jednom sledu, cvičí se bez přestávky 

Technologie přípravy pokrmů  -   

1. ročník : 5 vyučovacích hodin v bloku od 7..30 do 11.15

2. ročník : 3 vyučovací hodiny,

pravidelně po týdnu se střídá blok teoretické výuky od 11.45 do 13.15 

a blok praktické výuky od 11.45 do 14.45 

Technika obsluhy a služeb : 2 - 3 vyučovací hodiny (3. ročník), přestávky určuje 

vyučující dle charakteru právě prováděné praktické činnosti, v případě výuky teorie 

jsou přestávky dodržovány  

g) režim práce s počítačem:

v rozvrhu je výuka  INT, PEK  zařazena během celého dne (dopoledne i odpoledne) 

výuka  PEK  je zařazena jako 2 vyučovací hodiny v jednom sledu s přestávkou 

h) režim pracovního vyučování:

pracovní vyučování není v učebních osnovách vzdělávacího oboru Hotelnictví

zařazeno



 

3. Režim stravování včetně pitného režimu 

 
a) stravování: školní výdejna obědů v půdní vestavbě 

 

doplňkové občerstvení: prodejní automat v přízemí budovy 

     provozovatel: Masterfoods, Poříčí nad Sázavou 

 

b) zajištění stravování během praktického vyučování: 

 

praktické vyučování není zařazeno v učebních osnovách studijních oborů 

 

c) režim školních svačin: 

 

není zajištěný, svačinu lze zakoupit v prodejním automatu 

 

d) pitný režim: 

 

zajištění pitného režimu během dne:  vlastní nápoje – zajišťují si sami žáci 

      prodejní automat – během celého dne 

      provozovatel: WITT, Praha 5 

        Coca Cola Beverages, Praha 9 

druh nápojů:  prodejní automat – nealkoholické v PET lahvích a 

plechu  (ochucené i neslazené) 

      teplé nápoje a polévky: kelímky PVC 

frekvence podávání: sami žáci – podle aktuální potřeby 

    prodejní automat – během celého dne 

 

způsob podávání: žáci – v PET lahvích, v krabičkách s brčkem 

    

    prodejní automat – nápoje v PET lahvích, plechovkách 

 

manipulace s nápoji: žáci – manipulují podle potřeby sami 

    prodejní automat – doplňuje provozovatel 

 

instalace automatů s nápoji:  v přízemí budovy (ostatní údaje uvedeny výše) 

     údržba: provozovatel 

 

 

4. Podmínky pohybové výchovy 

 
a) počet a kapacita tělocvičen: 

 

ve vlastní budově – posilovna a sál – v I. podzemním podlaží – kapacita 25 žáků 

            tělocvična – v přízemí budovy – kapacita 25 žáků  

 

 

b) vybavení posilovny - není majetkem školy 

šatny a sprchy – pro dívky a pro chlapce 



sprchy – pro učitele tělesné výchovy 

kabinet – pro učitele tělesné výchovy 

c) počet a kapacita hřišť:

víceúčelové hřiště 

vybavení na volejbal, tenis, basketbal, floorball 

d) zařazování hodin tělesné výchovy:

Tělesná výchova – je vyučována jako 2 vyučovací hodiny v jednom sledu, bez 

přestávky 

Jsou–li hodiny TEV poslední v daném dni končí výuka o dobu vynechané 

přestávky dříve! 

Vyučovací hodiny TEV probíhají odděleně podle pohlaví (děvčata – chlapci), 

v případě nízkého počtu chlapců ve třídě, mají chlapci ze dvou tříd téhož ročníku  

TEV společně 

e) počet hodin v jednotlivých ročnících:

v každém ročníku jsou zařazeny 2 vyučovací hodiny týdně TEV 

f) harmonogram hodiny:

společný nástup – zjištění docházky a absence, zjištění aktuálních zdravotních 

problémů 

rozcvička  –  zahřátí  organismu,  protažení kosterního svalstva,  příprava organismu 

na 

zátěž,  zvýšení celkového tělesného metabolismu 

vlastní hlavní program vyučovací hodiny – viz celoroční tematické plány TEV 

postupné      uklidnění organismu – relaxace 

společný nástup – ukončení vyučovací hodiny 

g) výuka plavání:

V Hotelové škole není realizována 

h) tělovýchovné chvilky:

- jsou v kompetenci jednotlivých učitelů 

- o jejich skutečném zařazení vedení školy nerozhoduje 

- relaxační cvičení jsou zařazována v předmětech:  

kultura osobního projevu 

ch) další aktivity související s TEV: 

- pro žáky II. ročníku je organizován zimní výcvikový kurz lyžování 

- pro žáky III. ročníku je organizován letní sportovní kurz  



- pro žáky I. ročníku je organizován adaptační sportovní kurz 

1. Tento provozní řád nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2010.

2. Provozní řád byl nově aktualizován 1. 9. 2016

Praha  1. září 2017 

Mgr. Petr Vomela 

ředitel školy 


