
 
  

 

PROVOZNÍ ŘÁD AREÁLU PRACOVIŠTĚ LEGIONÁŘŮ 3 

SŠ PTA Jihlava, Třída Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava 

Vydává se podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a souvisejících předpisů. 

Kapacita budovy 600 žáků 

Riziková pracoviště stanovena vnitřním předpisem 

Využívání budovy k jiným 
aktivitám žáků, rodičů 
a veřejnosti: 

počítačové učebny od 16:00 do 19:00 hod., tělocvična (zájmová TV) 
pravidelně od 16:00 do 20:30 hod.  

Režim dne v teoretickém vyučování 

Provoz týkající se aktivit určených žákům začíná v teoretickém vyučování od 7:00 a končí nejpozději do 
15:45 hod. Dojíždění žáků je z maximální vzdálenosti 60 km, žáci používají vlak, autobus a soukromé 
dopravní  prostředky.  
Začátek teoretického vyučování je v zpravidla 8:00 hod. Teoretické vyučování končí nejpozději v 15:40. 
Délka vyučovací hodiny v teoretickém vyučování je 45 min.  
Přestávky jsou v teoretickém vyučování zařazeny takto: Po první vyučovací hodině a před sedmou 
vyučovací hodinou se zařazuje 5 minutová přestávka. Všechny přestávky jsou 5min, s výjimkou velké 
přestávky po 2. hodině, ta trvá 20min.  
Počet hodin v  teoretickém vyučování v jednom sledu je max. 7 vyučovacích hodin. Při zařazení 
8 vyučovacích hodin se zařazuje polední 50 minutová přestávka. Režim práce s počítačem musí být 
v rozvrhu upraven tak, aby vyučování na počítači trvalo souvisle max. 3 hod. 
Žáci vstupují do školy vchodem pro žáky do prostoru centrálních šaten, kde se přezují, odloží a uzamknou 
v šatních skříňkách šatní svršky a venkovní obuv. V běžných prostorách školy se pohybují v domácích 
přezůvkách. Domácími přezůvkami se rozumí otevřená obuv (pantofle), nikoli uzavřená obuv sportovní. 
V letním období mají žáci povoleno v této obuvi přecházet přes školní dvůr, nikoliv však opouštět budovu 
školy. Specifické požadavky na oděv a obuv při pobytu ve specializovaných učebnách jsou upraveny 
provozními řády příslušných učeben.  

Režim dne v praktickém vyučování 

Provoz týkající se aktivit určených žákům začíná v praktickém vyučování od 8:00 a končí nejpozději v 15:45. 
Dojíždění žáků je z maximální vzdálenosti 60 km, žáci používají vlak, autobus a soukromé dopravní 
prostředky. Praktické vyučování začíná u všech ročníků v 8:00 hod. Ukončení praktického vyučování je 
v 15:40. Délka vyučovací í hodiny v praktickém vyučování je 45 min. Nejvyšší počet hodin praktického 
vyučování v jednom sledu je 3hod. Doba na osobní očistu se zařazuje po ukončení vyučování. Žáci jsou 
povinni používat přidělené osobní ochranné pracovní prostředky. 

Režim stravování a pitný režim 

Stravování zajišťuje v zařízení OZS Jihlava v ulici Na Stoupách a v jídelně DDM na ulici Žižkova v Jihlavě. 
Obědy jsou vydávány od 11:30 do 14:30 hod. Možnost doplňkového občerstvení je ve školním bufetu 
v budově školy (zpravidla od 7:00 do 15:00). Doba pro konzumaci oběda žáka je minimálně 30 minut. 

 

V Jihlavě dne 1. 9. 2014 

 

Ing. Miroslav Vítů 

ředitel školy  

 


