
 
 
 

Provozní řád školy 
 

dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
v platném znění 

 
 
I. Údaje o zařízení 
Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. 
Michálkovická 1810/181 
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava 
 
Tel.: 595 228 161 
 
IČO: 25 37 51 72 
 
Ředitel školy:  Ing. René Procházka 
 
Typ školy: vyšší odborná 
Kapacita:  300 studentů 
Zájmové činnosti: nejsou organizovány 
Využívání školní budovy a pozemku pro jiné aktivity školy: není 
 
 
II. Režim dne 
Provoz školy:  Po – Pá   7:00 – 19:00 hod. 
 
• vchod školy  – odemyká správce budovy v 7: 00 hod. 
                            - zamyká pracovnice recepce 
                            - bezpečnost, hygiena, odkládání věcí studenty  upraveny Školním řádem 
                          
• studijní oddělení: úřední hodiny  Po -  St 8.00 – 11.00, 13.00 – 14.00,  
                                                          Čt         13:00 – 16:30 
                                                             Pá         po předchozí domluvě studenti, veřejnost       
 
Místnosti ředitelny, studijního oddělení a sborovny slouží k odkládání věcí zaměstnanců.  
 
Bezpečnost a hygiena jsou upraveny Zásadami BOZP. 
 
Začátek výuky: Po – Pá  8.45 hod. 
 
Ukončení výuky: Po -  Pá  18.50 hod. 
 
Vyučovací hodina: délka trvání 45 min.  
   
Forma výuky:  přednášky, semináře, cvičení, konzultace 
 
Frekvence střídání pracovních míst při výuce:  
• 4 kmenové učebny pro výuku 1. – 3. ročníku (210, 310, 311, 301, 309) 



 
• 2 odborné učebny  IT  –  (203, 205) 
• 1 učebna praktického vyučování – (212) 
 
Počet hodin v jednom sledu:   
• Pondělí - 7 vyučovacích hodin 
• Úterý – 7 vyučovacích hodin 
• Středa – 7 vyučovacích hodin 
• Čtvrtek – 7 vyučovacích hodin + 6 vyučovacích hodin dálkové studium 
• Pátek – 7 vyučovacích hodin 
 
Přestávky:  
• 10 minut - vždy po dvou vyučovacích hodinách  
• 30 minut - po 7. vyučovací hodině 
• možnost relaxace ve studovně, studovna přístupná během celého vyučování 
 
Režim práce s počítačem:  
• během výuky odborných předmětů v jednom sledu 3 vyučovací hodiny práce na PC 
 
 
III. Režim stravování 
Stravování:  
• možnost stravování v bufetu Panevropské univerzity, a. s.  
• provozní doba od 8.00 hod. do 14.00 hod. 
• možnost doplňkového občerstvení zajištěna v prodejně potravin v blízkém okolí školy.                 
             
Pitný režim:  
• možnost nákupu nápojů v bufetu a v prodejně občerstvení (viz Stravování) 
• nápojové automaty v budově školy 
 
 
IV. Režim úklidu 
• úklid všech prostorů zajištěn pravidelně (Po – Pá) 
• doba úklidu v odpoledních hodinách od 15.30 hod. do 19.30 hod. 
 
 
V Ostravě 1. 9. 2022 
 
 
 
 
Ing. René Procházka 
ředitel školy 


	Provozní řád školy
	I. Údaje o zařízení
	II. Režim dne
	III. Režim stravování
	IV. Režim úklidu



