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Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, p. o.,
Frýdecká 689/30, 737 01 Český Těšín

PROVOZNÍ ŘÁD
dle § 7, odst. 2, zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
1. Údaje o zařízení
Název: Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace
Sídlo: Frýdecká 689/30, 737 01 Český Těšín
Tel.: 558 746 431
IČO: 62331639
Ředitel školy: RNDr. Tomáš Hudec
Zástupce ředitele školy: Mgr. Radek Duda
Typ školy: střední škola
Obory: 79-41-K/81 Gymnázium, 79-41-K/41 Gymnázium,
Kapacita: 528 žáků
Zájmové činnosti školy, kroužky, sportovní vyžití: středoškolský klub (divadelní kroužek, chemický kroužek,
dramatický kroužek, španělský jazyk, francouzština s rodilým mluvčím, počítačový kroužek aj), sportovní
klub (florbal, softbal, šachy a jiné sportovní aktivity), nabídka kroužků každoročně aktualizována.
K dispozici je žákům školy hřiště v rámci středoškolského a sportovního klubu (pohyb na hřišti definován ve
Školním řádu)
Seznam rizikových pracovišť: chemická, biologická a fyzikální laboratoř, tělocvičny a hřiště
Využívání školní budovy a pozemku pro jiné aktivity školy včetně víkendů a prázdnin: V prostorách budovy
se konají různá školení, např. internetu, akce pro důchodce - práce na PC - (senior internet klub),
v tělocvičně různé sportovní aktivity. Jednorázové aktivity operativně podle nabídky v průběhu roku. Vše
pod dozorem vyučujících školy.

2. Režim dne
Provoz týkající se aktivit určených žákům, mládeži (včetně klubů): od 7.00 do 17.00 hod.
Časové rozložení výuky, sestava rozvrhu a režim dne je stanoven v rámci možností GJB a s ohledem na
věkové zvláštnosti žáků, jejich biorytmus a náročnost jednotlivých předmětů. Při výuce je dbáno na prevenci
jednostranné statické zátěže vybraných svalových skupin a žáci jsou vedeni ke správnému sezení a držení
těla.
Pohybové aktivity a hodiny tělesné výchovy jsou dle možností zařazeny do rozvrhu tak, aby nenásledovaly
po obědové pauze žáků.
Dojíždění žáků - maximální vzdálenost 35 km;
- druh dopravy - auto, autobus, kolo, motocykl, vlak, ostatní dopravní prostředky parkovány před nebo za
budovou školy - dle pravidel silničního provozu).
Začátek vyučování - 8.00 hod. (výjimečně 7.05 hod.).
Ukončení vyučování - 15.30 hod.
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Vyučovací hodina
- délka trvání - 45 minut;- zařazování velkých prověrek, testů - podle ŠVP a v souladu se Školním řádem
GJB na základě rozhodnutí předmětových komisí. Je nepřípustné, aby žák konal v jeden den více než jednu
rozsáhlejší písemnou práci.
Přestávky
- zařazení v režimu - po každé vyučovací hodině;
- délka trvání přestávek: po 1. v. h. - 5 minut, velká přestávka po 2. vyučovací hodině 20 minut, po 3.
vyučovací hodině 10 minut, po 4. vyučovací hodině 5 minut první skupina, 40 minut druhá skupina (obědová
přestávka), po 5. vyučovací hodině první skupina 40 minut (obědová přestávka), druhá skupina 5 minut, po
6. vyučovací hodině 5 minut, po 7. vyučovací hodině 5 minut.
- možnost pobytu venku - ano, dle konkrétní aktivity pod dozorem vyučujících
- relaxační koutky na chodbách gymnázia, posezení žáků v bufetu školy;
Počet hodin v jednom sledu - 4 - 5 vyučovacích hodin
- dle § 11, Vyhlášky 13/ 2005 Sb.
Režim práce s počítačem
- zařazení v rozvrhu během celého dne;
- počet vyučovacích hodin práce na PC v jednom sledu – 2 hodiny;
- třídy děleny na ½;
- 2 učebny IVT - VT1, VT2
Osvětlení
- je povinností každého vyučujícího zajistit dostatečné osvětlení, a to především denním světlem, popř.
osvětlením umělým či sdruženým. Používání umělého osvětlení v kombinaci se žaluziemi je regulováno
a závisí na intenzitě denního osvětlení.
Větrání
V učebnách je zajištěno na začátku vyučovací jednotky příslušným vyučujícím. V provozních místnostech,
v šatnách a na hygienických zařízeních je větrání prováděno uklízečkami.
Přirozené větrání je zajištěno ventilátory. Za nastavení v učebnách odpovídají během vyučování jednotliví
vyučující.
Výjimky z tohoto nařízení při max. či min. teplotách, extrémním množství škodlivin v ovzduší apod. jsou
uvedeny ve vyhl. č. 410/2005 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků.
3. Režim stravování včetně pitného režimu
Stravování
Způsob zajištění oběda - stravování zajištěno školní jídelnou GJB
Zajištění stravování během teoretického vyučování - doba vydávání oběda od 11.00 do 13.00 hod.
Možnost doplňkového občerstvení - bufet v prostorách školy - provozovatel - KT Gastro Těšín, Ing. Daniel
Kožusznik, IČO: 72071265, nápoje - nealko, káva, čaj, pečivo, cukrovinky.
Nápojový automat - provozovatelé: Ivana Přihodová, PRIHA, IČO 66164826
Sortiment a nabídka doplňkového občerstvení je regulován vedením školy v souladu se zásadami zdravé
výživy a vyhlášky ze dne 29. srpna 2016 O požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které
lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních.
Režim školních svačin: způsob zajištění a podávání svačin je individuální.
Doba vymezená pro konzumaci oběda žáka je 40 minut.
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Pitný režim
Zajištění pitného režimu během dne – vlastní, školní jídelnou (v neomezeném množství - zdarma várnice
s čajem), školním bufetem, automatem.
Druh nápojů - nealko, káva, čaj, čokoláda.
Frekvence podávání a způsob - individuální.
Manipulace s nápoji - zajišťují příslušné firmy.
Instalace automatů s nápoji, sortiment, údržba - zajišťují příslušné firmy.
Tento Provozní řád je sestaven v souladu s § 7, zákona 258/ 2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků, a vyhláškou 410/2005 Sb.,
o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělání dětí
a mladistvých, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Platnost: od 1. 2. 2017
V Českém Těšíně dne 1. 2. 2017

RNDr. Tomáš Hudec, v.r.
ředitel školy
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