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Střední odborná škola MORAVA o.p.s. 

Řehořova 5, 618 00 Brno 

PROVOZNÍ ŘÁD 

Vypracovala: Ing. Petra Kalousková, ředitelka školy 

RNDr. Olga Doleželová, zástupkyně ředitelky školy 

Schválila:  Ing. Petra Kalousková, statutární orgán 

Číslo jednací: 7/2021/Ř/A10 

Pedagogická rada projednala dne: 25. srpna 2021 

Směrnice nabývá platnosti ode dne: 25. srpna 2021 

Směrnice nabývá účinnosti dne:  1. září 2021 

Nahrazuje směrnici ze dne: 1. 1. 2021 a všechny předcházející směrnice provozního řádu 

 

IČO        25549804 

telefon  ředitelka školy     606 661 464  

sekretariát      606 661 484  

kabinet, koordinátor ŠVP a ICT  606 661 885 

  metodik prevence, výchovný poradce  606 661 866  

sborovna      606 661 210 

e-mail     sos-morava@sos-morava.cz 

web     http://www.sos-morava.cz 

ID datové schránky:   id5mcd3 

ředitelka školy   Ing. Bc. Petra Kalousková 

zástupce ředitelky školy  

pro teoretické vyučování  RNDr. Olga Doleželová 

ekonomka    Ludmila Pleskačová 

zástupce ředitelky školy 

pro věci ekonomické   Mgr. Dana Vérostová  

školník    Jiří Pleskač 

uklízečka    Romana Mikolášková 

typ školy  střední odborná škola, čtyřletá s maturitou (denní studium) a 

pětiletá s maturitou (dálkové studium) 

kapacita    210 žáků denního studia, 125 žáků dálkového studia 

celková kapacita   335 žáků 

sportovní využití   možnost návštěvy posilovny v budově školy, stolní tenis  

 

Režim dne 

Škola je otevřena pro žáky denního studia každý den od 7.00 hodin do 14.45 hodin, začátek a konec 

vyučování je dán rozvrhem. Konzultační hodiny jsou vypsány. Pro žáky dálkového studia je škola 

otevřena vždy v úterý od 13.00 do 19.00 hodin. 

Po skončení výuky, případně konzultací následuje úklid školy, který končí v 17.30 hodin.  

Přes den je škola uzamčena. Žáci chodí do školy zadním vchodem na čipy.  Žáci mohou opustit školu 

jen na základě propustky, kterou jim vystaví vyučující v dané hodině nebo třídní učitel. Propustku 

musí předem podepsat zákonný zástupce žáka, v případě plnoletosti si žák propustku podepíše sám. 

O přestávce chodí zadním vchodem (otevírá pan školník), během vyučování otevírá hlavní dveře pan 
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školník nebo paní Pleskačová, ekonomka školy. Hlavní vchod uzamykají při příchodu či odchodu ze 

školy její zaměstnanci. 

Bezpečnost žáků je zajištěna před vyučováním a v průběhu jednotlivých přestávek dohledem, jejich 

vypsání je umístěno v jednotlivých patrech školy. 

 

Zabezpečení bezpečnosti žáků a zaměstnanců ve škole 

 žáci chodí do školy před vyučováním zadním vchodem na čipy, každý žák používá svůj 

vlastní čip a nikoho cizího nesmí do školy vpustit 

 přestávce žáci chodí do školy zadním vchodem a školu jim otevírá pan školník popř. 

náhradní dohled 

 během vyučování žáci chodí hlavním vchodem, otevírá jim pan školník popř. náhradní 

dohled a zapisují se do sešitu 

 po skončení vyučování žáci odchází ze školy zadním vchodem za použití čipů 

 pokud žák odchází ze školy o přestávce, využívá rovněž zadního vchodu, který mu otevře 

pan školník popř. náhradní dohled 

 pokud žák odchází ze školy během vyučování, odchází hlavním vchodem a je zapsán do 

sešitu, školu otevírá pan školník popř. náhradní dohled 

 zaměstnanci školy chodí do školy hlavním vchodem, který od osmi hodin zamykají 

 návštěvy chodí do školy hlavním vchodem, zapisují se a odepisují do knihy návštěv včetně 

toho, za kým návštěva jde (v hodinách pan školník, o přestávce určený dohled), každou 

návštěvu je nutné osobně dovézt k příslušnému zaměstnanci školy 

 firma, která se stará o občerstvovací automaty, nesmí nechat školu otevřenou, je nutné ji 

zavírat 

 nikdo cizí se nesmí ve škole pohybovat, případné návštěvy za žáky musí počkat před 

školou 

 rodiče mají vstup do školy povolený jen ze závažných důvodů (jednání s učiteli, nevolnost 

žáka, jednání s ředitelkou školy, zaplacení školného atd.) a rovněž musí být zapsáni v 

knize návštěv. 

 

Prevence výskytu rizikového chování ve škole - mapování rizikových míst 

Za riziková místa v budově školy můžeme považovat chodby a prostory toalet. Na všech chodbách 

je v době přestávek zajištěn pravidelný dohled. V době výuky dohlíží na pořádek v přízemí pan 

školník, který zároveň pouští do budovy školy návštěvy a žáky, kteří přijdou do výuky později. 

Učitelé, kteří dohlíží na pořádek v době přestávek v 1. poschodí, rovněž kontrolují schody vedoucí k 

půdním prostorám školy. Toalety jsou v době výuky kontrolovány pověřeným pracovníkem školy. 

 

Kancelář školy je v provozu pondělí, středa, čtvrtek od 7.00 do 15.00 hodin, v úterý od 8.00 do 17.00 

hodin a v pátek od 7.00 do 14.00 hodin. 

 

Režim stravování včetně pitného režimu 

Žáci mají možnost využít ve vestibulu automaty na bagety, pití a další sortiment. 

Žáci mají rovněž k dispozici kuchyňku, kde si mohou uvařit čaj, polévku popř. ohřát přinesené jídlo 

v mikrovlnné troubě. 

 

Podmínky pohybové výchovy 

Počet hodin TV týdně 2, výuka je realizovaná v tělocvičně a v posilovně v budově školy. Během 

přestávek mohou žáci využívat stolní tenis. 
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Závěrečná ustanovení: 

1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je pověřena ředitelka školy Ing. Bc. Petra 

Kalousková. 

2. O kontrolách provádí písemné záznamy. 

3. Směrnice je uložena u ředitelky školy. 

 

 

V Brně dne 25. srpna 2021 

 

 

 

 

Ing. Bc. Petra Kalousková 

ředitelka školy 


