Střední průmyslová škola, Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště, Hradec Králové
pracoviště Hradební 1029/2

Časový rozvrh výuky a přestávek
2021/2022
Hodina
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Čas
7.10 – 7.55
8.00 – 8.45
8.55 – 9.40
10.00 – 10.45
10.55 – 11.40
11.50 – 12.35
12.20 – 13.05
13.10 – 13.55
14.00 – 14.45
14.50 – 15.35

Jídelna

Strávníci

10.30 – 11.10
11.15 – 11.40
11.40 – 12.20
12.20 – 12.35
12.35 – 13.10
13.15 – 14.15

Cizí strávníci
OV a Prx
H1 (1. skupina)
OV a Prx
H1 (2. skupina) + H2
H2

1. Obědová přestávka 11.40 – 12.20 hodin je určena pro třídy pracoviště H1, u nichž
probíhá výuka 5. vyučovací hodinu v suterénu, přízemí, 1. poschodí a 2. poschodí hlavní
budovy školy.
2. Obědová přestávka 12.35 – 13.10 hodin je určena pro třídy z H1, u nichž probíhá výuka
5. vyučovací hodinu ve 3., 4. a 5. poschodí a pro vybrané třídy H2.
Poznámka k ukončení výdeje obědů a uzavření školní jídelny:
Výdej obědů do 14.00 hodin
Jídelna se uzavírá v 14.15 hodin
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Střední průmyslová škola, Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště, Hradec Králové
Časový rozvrh výuky a přestávek – pracoviště odborného výcviku
Hradecká 647
Pracovní doba žáků – 1. ročník: Po – Pá
dopolední vyučování

7.00 hod.
7.00 hod. - 10.50 (11.25) hod.

zahájení OV
pracovní vyučování

odpolední vyučování

11.25 (12.00) hod.
13.35 hod.

pracovní vyučování
ukončení výuky

-

13.35 hod.

Pracovní doba žáků – 2. a 3. ročník učebních oborů: Po – Čt
dopolední vyučování
odpolední vyučování

7.00 hod.
7.00 hod. - 10.50 (11.25) hod.
11.25 (12.00) hod. - 14.35 hod.
14.35 hod.

zahájení OV
pracovní vyučování
pracovní vyučování
ukončení výuky

Pracovní doba žáků – 2. a 3. ročník učebních oborů – Pá
dopolední vyučování

7.00 hod.
7.00 hod. - 9.00 hod.
9.00 hod. - 9.15 hod.
9.15 hod. - 12.15 hod.
12.15 hod.

zahájení OV
pracovní vyučování
přestávka
pracovní vyučování
ukončení výuky

Pracovní doba žáků – 2., 3. a 4. ročník L oborů: Po – Pá
dopolední vyučování
odpolední vyučování

7.00 hod.
7.00 hod. - 10.50 (11.25) hod.
11.25 (12.00) - 14.35 hod.
14.35 hod.

zahájení OV
pracovní vyučování
pracovní vyučování
ukončení výuky

Pracovní doba žáků – 1., 2., 3. a 4. ročník – obor IT
7.00 hod.
7.00 hod. - 9.00 hod.
9.00 hod. - 9.15 hod.
9.15 hod. - 11.45 hod.
11.45 hod.

zahájení odborné praxe
výuka
přestávka
výuka
ukončení odborné praxe

Pracovní doba žáků – 1., 2., 3. a 4. ročník – obor PEK
8.00 hod.
8.00 hod. - 9.30 hod.
9.30 hod. - 9.45 hod.
9.45 hod. - 11.15 hod.
11.15 hod.
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zahájení odborné praxe
výuka
přestávka
výuka
ukončení odborné praxe

