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
AVE ART Ostrava, vyšší odborná škola, střední umělecká škola a základní umělecká škola,
s.r.o.
Hasičská 550/50
700 30 Ostrava – Hrabůvka
telefon: 595 782 930
IČ: 25862391
Ředitel školy: Ing. Jaroslav Prokop
Typ školy: vyšší odborná
Kapacita: 30 studentů
Zájmové činnosti: nejsou organizovány
II.
Režim dne
Provoz školy: Po – Pá 7.00 – 19.00 hod.
vchod školy – odemyká správce budovy v 7: 00 hod.
každému studentu je vydán čip v hodnotě 100 Kč pro vstup do budovy
bezpečnost, hygiena, odkládání věcí studenty jsou upraveny Školním řádem
Studijní oddělení: úřední hodiny Po - Čt 8.00 – 11.00
Pá po předchozí domluvě studenti, veřejnost
Bezpečnost a hygiena jsou upraveny Zásadami BOZP.
Začátek výuky: Po – Pá 7.00 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:
 kmenová učebna pro výuku 1. ročníku
 2 odborné učebny IT
 3 ateliéry
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Počet hodin v jednom sledu:
Pondělí - 7 vyučovacích hodin
Úterý – 7 vyučovacích hodin
Středa – 8 vyučovacích hodin
Čtvrtek – 6 vyučovacích hodin
Pátek – 7 vyučovacích hodin
Přestávky:
dle aktuálního rozvrhu v Bakaláři, možnost relaxace v relaxační místnosti
Režim práce s počítačem:
během výuky odborných předmětů v jednom sledu max. 3 vyučovací hodiny práce na PC
III.
Režim stravování
Stravování:
možnost stravování v bufetu
provozní doba od 7.00 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)
nápojový automat v budově školy
IV.
Režim úklidu
úklid všech prostorů zajištěn pravidelně (Po – Pá)
doba úklidu dle rozvrhu hodin - volné místnosti
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