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Provozní řád 
 

Ředitel školy vydává na základě ustanovení §7 zákona č.258/2000, o ochraně veřejného 

zdraví, v platném znění, provozní řád Gymnázia Žatec. Provozní řád je soubor pravidel a 

opatření spojených se zajištěním hygienických podmínek na prostorové podmínky, vybavení, 

provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, a zásobování vodou. Zohledňuje 

věkové a fyzické zvláštnosti dětí a mladistvých, podmínky jejich pohybové výchovy a 

otužování, režim stravování včetně pitného režimu. 

Základní údaje o škole 

 

Gymnázium, Žatec, Studentská 1075 je příspěvková organizace, zřizovatelem je Ústecký kraj, 

Velká Hradební 48, Ústí nad Labem, IČO: 70892156.  

Ředitelem školy je PaedDr. Miroslav Řebíček, statutárním zástupcem ředitele Mgr. Lenka 

Kafková. 

Spojení na školu: 

telefon 415 740 592, ředitel 415 742 099 

webové stránky: www: gymnaziumzatec.cz 

e-mail: reditel@gymnaziumzatec.cz; info@gymnaziumzatec.cz  

IČ: 61 357 278      

Identifikátor právnické osoby: 600 010 953 

Přehled oborů vzdělání 

 

Studijní obory:  

79-41-K/81 Gymnázium – ( forma studia: denní, délka studia:  8 let 0 měsíců ) 

79-41-K/41 Gymnázium – ( forma studia: denní, délka studia:  4 roky 0 měsíců ) 

Podmínky pro tělovýchovnou činnost 

Škola má jednu tělocvičnu a v samostatném pavilonu je zřízena posilovna. Jako školní hřiště 

využívá škola rekonstruovaný areál Mládí, gymnázium je jedním z partnerů města, kteří 

spolupracovali při rekonstrukci z peněz EU. 

Režim dne 

Základní povinností žáka je docházet do školy pravidelně a včas podle stanoveného rozvrhu 

hodin, tzn. přijít do třídy nejpozději 5 minut před zahájením výuky a připravit si pomůcky 

potřebné pro výuku (učebnice, sešity, psací a rýsovací potřeby apod.) tak, aby nebyl narušen 
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začátek a průběh vyučovací hodiny, zúčastnit se vyučování všem povinným předmětům, 

volitelným předmětům, které si zvolil a nepovinným předmětům, do kterých byl přijat.  

Žák, který je uvolněn z tělesné výchovy, se účastní těchto vyučovacích hodin, ale necvičí. 

Pokud se jedná o první nebo poslední vyučovací hodiny, může vyučující žáka z hodiny 

uvolnit. U nezletilých žáků je nutný písemný projev vůle jeho zákonných zástupců. 

Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, předloží svému třídnímu 

učiteli žádost o uvolnění z vyučování. O uvolnění nezletilého žáka žádá jeho zákonný 

zástupce. Uvolnit žáka z vyučování z osobních důvodů do tří vyučovacích dnů je 

v kompetenci třídního učitele, na delší dobu je třeba písemně požádat o souhlas ředitele školy. 

Žák si nechá od svých vyučujících vyjádřit jejich stanovisko ke svému uvolnění a 

prostřednictvím třídního učitele jej předá řediteli školy. 

Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídaných důvodů, bezodkladně (do tří dnů) 

oznámí třídnímu učiteli telefonicky prostřednictvím hospodářky školy důvod nepřítomnosti. 

Za nezletilého žáka toto učiní jeho zákonný zástupce.  

Onemocní-li žák nebo některá z osob, s nimiž bydlí, nakažlivou chorobou, oznámí to žák, 

respektive jeho zákonný zástupce ihned písemně řediteli školy. Žák se pak může zúčastnit 

vyučování jen se souhlasem příslušného ošetřujícího lékaře. 

Doba vyučování je stanovena rozvrhem hodin. Budova školy je otevřena od 7,40 do 16,30, 

žáci vstupují do budovy bočním vchodem. Pro dojíždějící žáky je možno otevřít budovu i 

dříve po příjezdu spoje, žáci vstupují do budovy hlavním vchodem za použití videotelefonu. 

Žákům jsou přidělovány šatnové skříňky, na konci školního roku musí být vyklizeny a 

otevřeny. 

Stanovení začátků a konců vyučovacích hodin: 

 

hodina  začátek  konec  přestávka  

0.  7.25  8.10  8.10 - 8.15  

1.  8.15  9.00  9.00 – 9.10  

2.  9.10  9.55  9.55 – 10.15  

3.  10.15  11.00  11.00 – 11.10  

4.  11.10  11.55  11.55 – 12.05  

5.  12.05  12.50  12.50 – 12.55  

6.  12.55  13.40  13.40 – 13.45  

7.  13.45  14.30  14.30 – 14.35  

8.  14.35  15.20  15.20 – 15.25  

9.  15.25  16.10  16.10 – 16.15  

10.  16.15   17.00  konec výuky  
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Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí 

pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi 

doprovázející učitel žáky zvlášť poučí o bezpečnosti.  

Poučení na počátku školního roku provádí třídní učitel, který žáky seznámí zejména se 

školním řádem a zakázanými činnostmi.  

Poučení před prázdninami provádí třídní učitel, který: 

a) varuje žáky před škodlivými vlivy alkoholu, kouření,  známostmi s neznámými lidmi apod., 

b) informuje o nebezpečí vzniku požáru, o dopravní kázni,   

c) varuje před koupáním v místech, která neznají, atd. 

 

Podmínky pohybové výchovy a otužování  

Pro tělesnou výchovu je postupováno v souladu s ŠVP a stávajícími platnými školskými 

dokumenty. Výuka probíhá podle platné legislativy, škola využívá jednu tělocvičnu, 

posilovnu a venkovní hřiště. Pro výuku atletiky je využíván areál Mládí, který spravuje ZŠ 

Komenského alej. Tělesnou výchovu doplňují další akce popsané v ŠVP, ty probíhají formou 

pětidenních externích kurzů. Pro společné zájezdy tříd, lyžařské kursy, školy v přírodě platí 

zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v 

ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají všech pokynů 

pracovníků tohoto zařízení. Dále je zařazována výuka plavání (bazén OA Žatec). Dobrovolné 

pohybové aktivity probíhají formou nabídky pohybových a sportovních kroužků.  

Zařízení sportovišť jsou podrobována každoroční revizi, prováděné odbornou firmou. 

Otužování je prováděno při výuce tělesné výchovy.   

Způsob zajištění vhodného mikroklimatu  

Škola používá přirozeného větrání s manuální regulací, je dodržována vyhláška č. 410/2005 

Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a 

vzdělávání dětí a mladistvých. Vytápění objektu školy je realizováno dálkovým vytápěním 

s automatickou regulací podle klimatických podmínek. 

Žáci jsou poučování o vhodných formách termoregulace i jiných předmětech, učebny jsou 

podle pokynů vyučujících řádně větrány. 
 

Osvětlení 
 

Škola má provedenou rekonstrukci rekonstrukce elektrických rozvodů a osvětlení 

odpovídající platným hygienickým normám. Současně jsou instalovány na vybraných místech 

i roletové systémy pro regulaci denního osvětlení, zejména přímého slunečního světla všude 

tam, kde by mohlo vyvolávat nadměrné jasové kontrasty.  
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Režim stravování 

Škola nezajišťuje stravování. Žákům školy je každý den umožněna v otevírací době školních 

jídelen přestávka zařazením volné hodiny, v níž mohou navštívit zařízení školního stravování. 

Smluvně je závodní stravování zajištěno ve školní jídelně OA Žatec.  

 
Pitný režim a zásobování pitnou vodou  
 

Pitný režim je zajištěn prostřednictvím nápojových automatů a školního bufetu. Všechna 

zařízení jsou provozována soukromými subjekty, ve smlouvách o pronájmu si škola vyhrazuje 

možnost ovlivnit nabízený sortiment. 

Budova školy je napojena na veřejný vodovodní řád, dodavatel garantuje kvalitu vody i 

potřebné objemy v souladu s hygienickými normami. 
 

Způsob a četnost úklidu a čištění  
 

Denní úklid:  

Setření na vlhko: všech podlah, nábytku, krytů topných těles, okenních parapetů, klik, rukojetí 

splachovadel, vynášení odpadků, vyčištění koberců vysavačem. 

Za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umývadel, záchodových mís, 

sedátek na záchodech. 

Týdenní, celkový: 

jednou týdně omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikování umýváren a 

záchodů, minimálně třikrát ročně umytí oken včetně rámů a svítidel, dvakrát ročně celkový 

úklid všech prostor školy, jedenkrát za dva roky malování, prostory toalet každoročně. 

Zvláštní režim při epidemiích vychází z nařízení centrálních orgánů se zvýšeným důrazem na 

hygienu. 

 

 

V Žatci dne 1.9.2021 

 

 

 

 

PaedDr. Miroslav Řebíček 

ředitel školy 


