
 

 

 

Provozní řád školy pro školní rok 2020 / 2021 

 

Adresa:         Na Cikorce č.p. 2166, č. or.2b, 143 00 Praha 4 Modřany 

Telefon:        +420 226 806 301  Fax:  +420 226 806 311  

IČ:                 261 55 281 

DIČ:              CZ 26155 281 

 

Ředitelka školy:  Mag. Isabella Haleš 

Zástupce ředitelky:  Mgr. Jiři Bochez 

Typ školy.  šestileté soukromé gymnázium, studium denní,  

  vyučovací jazyk český a německý 

Kapacita žáků: 300 – obor 79-41-K/610 (Gymnázium – vybrané předměty    

v cizím jazyce)  

 300 – obor 79-43-K/61 (Dvojjazyčné gymnázium) 

 

REŽIM DNE 

Provoz týkající se aktivit určených žákům:  7:15 – 16:55 h 

Dojíždění žáků: městská hromadná doprava, příměstské spoje, osobní přeprava v doprovodu 

zákonných zástupců 

 

VÝUKA 

Začátek vyučování:    7:40 h 

Ukončení vyučování:  nejpozději 16:55 h 

Délka trvání hodiny:   45 min 

Způsob výuky:            podle učebních plánů schválených MŠMT s platností od 1. 9. 2003, 

                                   pokusné ověřování RVP a tvorby ŠVP pro bilingvní gymnázium od 1. 9. 2009 

                                   a v oboru vzdělání 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium podle nařízení vlády 

č.197/2015 Sb.   

Počet hodin v jednom sledu: max 6 vyuč. hod. 

 

PŘESTÁVKY 

 

Zařazení v režimu:     po 45 minutách vyučování 

Délka trvání:              pětiminutové přestávky; po 2. vyučovací hodině velká přestávka – 15 min, 

  

POLEDNÍ PŘESTÁVKA 

Polední přestávka jsou po 5., 6. a 7. hodině v délce trvání 45 minut. 

Žáci 1. a 2. ročníku během polední přestávky nesmějí opustit budovu školy resp. areál školy.  



 

 

 

 

REŽIM PRÁCE S POČÍTAČEM 

Žáci pracují s počítači v rámci běžné vyučovací hodiny 45 – 90 minut. 

 

VOLNĚ PŘÍSTUPNÁ UČEBNA 

Učebna školního parlamentu  a knihovna školy (v otevíracích hodinách) 

 

REŽIM STRAVOVÁNÍ VČETNĚ PITNÉHO REŽIMU 

Stravování: 

Způsob zajištění oběda - školní restaurace Scolarest 

Doba vydávání oběda: 11:55 – 14:30 h 

Možnost doplňkového občerstvení: ano – školní restaurace (snídaně, svačiny)  

Pitný režim:  

Zajištění pitného režimu:  možnost zakoupení nápojů ve školní restauraci, pítka na chodbách a 

v areálu školy 

 

PODMÍNKY POHYBOVÉ VÝCHOVY 

Počet a kapacita tělocvičen:       školní tělocvična  

Prostory pro cvičení:                   tělocvična a školní hřiště 

Vybavení tělocvičny:                   žebřiny, koše pro košíkovou, branky, žíněnky, tělocvičné nářadí 

Počet a kapacita hřišť:               1 

Relaxační místnosti:                   knihovna, jídelna, školní parlament, hřiště 

Vybavení hřišť:        míčové sporty, atletika,…  

Zařazování hodin tělesné výchovy: běžné hodiny v rámci rozvrhových hodin 

Počet hodin tělesné výchovy v jednotlivých ročnících: v každém ročníku nejméně 2 vyuč. hod. týdně 

 

V Praze dne 25. 08. 2020             

 

 Mag. Isabella Haleš 

                                                                                                                            ředitelka školy    


