Provozní řád Konzervatoře a VOŠ Jaroslava Ježka

Dle zákona č.258/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, t.j. 106,
107, 108/2001 Sb.

I.
Údaje o zařízení
1. Název školy

Konzervatoř a VOŠ Jaroslava Ježka

Sídlo:
Telefon:tel:
IČO:
ředitel:
statutární zástupce:
zástupce:
Typ zařízení:

Roškotova 4, 140 00 Praha 4-Braník,
241046944
63834286
Mgr. Milan Purnoch
Mgr. Martina Durmanská
PaedDr. Helena Mrázová, Mgr. Marek Sichrovský
střední škola a vyšší odborná škola

2. Kapacita:

konzervatoř
VOŠ

320 žáků
84 žáků

3. Využití zařízení pro jiné aktivity:
• pronájem učeben pro uměleckou činnost během školního roku a o prázdninách
• pořádání veřejných koncertů a seminářů
• provoz DM v budově školy s přístupem studentů z DM do budovy školy 24h

II.
Režim dne
1. Dojíždění žáků:
• Praha, středočeský kraj
• Způsob – vlaky, autobusy, automobily
• Žáci z větších vzdáleností jsou ubytováni na DM sídlícím ve stejné budově
2. Vnitřní provoz školy:
• Žáci jsou povinni docházet do školy pravidelně a včas, řádně se vzdělávat a zúčastňovat se
vyučování všech povinných předmětů a zvolených nepovinných předmětů dle stanoveného
rozvrhu.
• Ve škole je zaveden systém osobních čipových karet umožňujících vstup přes vrátnici do
budovy.
• Do školy je zakázáno přivádět cizí osoby bez ohlášení a zapsání ve vrátnici školy.
• Vrátnice je v provozu 24 hodin denně.
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Vstupní karty jsou nepřenosné a jejich zapůjčení jiné osobě je zakázáno. Pokud žák kartu
zapomene, je povinen zapsat se při vstupu do školy na vrátnici do knihy návštěv a při
odchodu se odepsat.
Ve všech prostorách školy a v jejím vymezeném okolí platí zákaz kouření.
Žákům je zakázáno manipulovat ve škole a v domově mládeže s elektrickými spotřebiči
v rozporu s BOZP a s rozvodem elektrického proudu. To se týká zejména přístupu do
rozvaděčů elektrického proudu.
Při výuce hry na nástroj, souborů, zpěvu a při cvičení ve třídách je přísně zakázáno mít
otevřená okna. Větrá se o přestávkách nebo v době klidu ve třídě, vzhledem k hygienickým
požadavkům na hluk v okolí budovy školy. Výměna vzduchu v učebnách kolektivní výuky
je zajištěna dle potřeby otevřeným oknem. Velký sál je opatřen klimatizační jednotkou, též
učebny bicích nástrojů v suterénu objektu.
Pokud se v budově školy stane žákovi úraz, je jeho povinností to neprodleně nahlásit
ročníkovému učiteli nebo vedení školy, v případě nedostupnosti kterémukoli vyučujícímu
nebo ve vrátnici školy. O případném úrazu je sepsán zápis do knihy úrazů.

3. Začátek vyučování:

7.40 hod

4. Ukončení vyučování:

21.10 hod

4. Časový rozvrh vyučování:
hodina
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

od
7:40
8:30
9:20
10:20
11:10
12:00
12:50
13:40
14:35
15:25
16:15
17:05
17:55
18:45
19:35
20:25

do
8:25
9:15
10:05
11:05
11:55
12:45
13:35
14:25
15:20
16:10
17:00
17:50
18:40
19:30
20:20
21:10

5. Přestávky: viz časový rozvrh vyučování
Žáci tráví hlavní přestávku ( 10.05 – 10.20) v budově školy v relaxačních koutcích umístěných v každém
patře (umístěné v prosklených lodžiích), ve vestibulu u automatu na vodu, v šatně nebo ve vymezeném
prostoru před školou.
6. Počet hodin v jednom sledu: Studenti studují jak kolektivní předměty, tak individuální. Maximální
počet hodin v jednom sledu dle doporučených psychohygienických podmínek sledují ročníkoví učitelé a
vedoucí jednotlivých oddělení
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7. Režim práce s počítačem:
V učebnách výpočetní techniky pobývají žáci jen pod dozorem vyučujícího. Výuka předmětu IKT je
zařazena v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně. Studenti pracují s PC také v hodinách výuky notačních
programů 2 hodiny týdně a v knihovně školy a na DM dle potřeby.
8. Režim očisty během vyučování:
Většina učeben kolektivní výuky je vybavena umyvadlem s tekoucí vodou a tekutým mýdlem. Studenti
mohou využít oddělených sprchových koutů po hodinách TV a tanců.

III.
Stravování a pitný režim
1. Stravování:
• Stravování v budově zajišťuje smluvní stravovací zařízení RENS TRADING s r.o.
Provozní doba:
snídaně 8 – 10 hod
obědy 11 – 14 hod (výběr ze 4 jídel)
večeře 17 – 18 hod
Během celé provozní doby možnost doplňkového občerstvení.
Škola nezajišťuje stravování cizích strávníků.
• Automat Delikomat – bagety, balené obložené chleby, sušenky, pití - limo
2. Pitný režim:
• stravovací zařízení RENS TRADING s r.o.
• automat na nápoje – CocaCola
• automat – Delikomat
• automat Dobrá voda
Sortiment : káva, limo, dobrá voda (s příchutí i bez příchuti) – perlivá/neperlivá

IV.
Pohybové aktivity
1. Hodiny TV zařazeny v rozvrhu hodin v 1. – 4. ročníku.
2. Výuka TV je zajištěna v sále a v učebně/zkušebně, škola nedisponuje klasickou tělocvičnou.
3. Škola má 4 cvičební sály, 1 v přízemí a 3 v 5. patře vybavené baletizolem.
Studenti mají možnost využít sprchových koutů umístěných v šatnách oddělených pro dívky a chlapce,
které jsou dále vybaveny skříňkami a sušáky na prádlo.
4. Ve společenské místnosti DM je instalován posilovací stroj.
V Praze dne 12.5.2010
Mgr. Milan Purnoch
ředitel
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