ZVONĚNÍ
Vyučovací hodina v teoretickém vyučování trvá 45 minut.
Vyučovací hodina v odborném výcviku trvá 60 minut.
Vzhledem k tomu, že v systému Bakalář nelze nastavit různé časy vyučovacích hodin nejen podle
teoretického a praktického vyučování, ale také podle budov, upřesňujeme „zvonění“ na jednotlivých
pracovištích.
Děkujeme za pochopení.
1. Základní časový rozvrh, který je také zadán v Bakaláři, se týká teoretického vyučování ve Strašnicích:

Teoretické vyučování
Miramare
1. hodina
7.30 - 8.15
2. hodina
8.25 - 9.10
3. hodina
9.20 - 10.05
4. hodina
10.20 - 11.05
5. hodina
11.10 - 11.55 polední přest.
6. hodina
11.35 -12.20 polední přest.
7. hodina
12.25 - 13.10
8. hodina
13.20 - 14.05
9. hodina
14.10 - 14.55
10. hodina
15.00 - 15.45
V poledne se dvě vyučovací hodiny překrývají, aby měli všichni žáci dostatek času na oběd!!
2. Odlišně je řešen čas tělesné výchovy, protože je nutno přejít do tělocvičny:

Tělesná výchova
2. – 3. hodina 8.35 - 10.05
4. – 5. hodina 10.25 - 11.55
Žáci, kteří přechází z pracoviště ve Strašnicích, mají dostatek času na to, aby došli do tělocvičny včas, a aby
se také včas vrátili na další výuku. Žáci přecházející z pracoviště Pod Táborem mají v rozvrhu volnou hodinu,
tedy také dostatek času na přesun.
3. Mírně odlišně je také vyřešen časový rozvrh na pracovišti teoretického vyučování Pod Táborem, kde je
nutno přizpůsobit se v poledne požadavkům školní jídelny partnerské školy:

Teoretické
1. hodina
2. hodina
3. hodina
4. hodina
5. hodina
6. hodina
7. hodina
8. hodina
9. hodina
10. hodina

vyučování
7.30 - 8.15
8.25 - 9.10
9.20 - 10.05
10.10 - 10.55
11.00 - 11.45
xx
12.25 - 13.10
13.20 - 14.05
14.10 - 14.55
15.00 - 15.45

Pod Táborem

polední přest.

4. V odborném výcviku na Zlíchově je čas výuky a přestávek dán kapacitou jídelny:

Odborný výcvik Zlíchov
dílny T1, T2, T3
7.30 - 8.45
9.00 - 11.45
12.15 - 14.15 (15.15)
dílny T4, T5, T6
7.30 - 9.00
9.15 - 12.00
12.30 - 14.15 (15.15)
dílny T7, T8, T9
7.30 - 9.15
9.30 - 12.15
12.45 - 14.15 (15.15)
dílny T10, K1, K2
7.30 - 9.30
9.45 - 12.30
13.00 - 14.15 (15.15)
5. V odborném výcviku na Kovářské je čas výuky a přestávek také stanoven s ohledem na docházení do
školní jídelny partnerské školy:

Odborný výcvik Kovářská
7.30 - 9.30
9.45 - 11.15
12.00 - 14.30 (15.30)
6. Odborný výcvik Pod Táborem nepracuje podle zvonění, které je na tomto pracovišti seřízeno pro
teoretickou výuku, ale podle tohoto časového rozvrhu:

Odborný výcvik Pod Táborem
7.30 - 9.30
9.45 - 11.30
12.00 - 14.30 (15.30)
7. Pro úplnost – časový rozvrh výuky dálkového studia v sobotu:

Dálkové studium - sobota
1. hodina
8.00 – 8.40
2. hodina
8.45 – 9.25
3. hodina
9.45 – 10.25
4. hodina
10.30 – 11.10
5. hodina
11.15 – 11.55
6. hodina
12.30 – 13.10
7. hodina
13.15 – 13.55
8. hodina
14.00 – 14.40
9. hodina
14.45 – 15.25
10. hodina
15.30 – 16.10
11. hodina
16.15 – 16.55

