
Gymnázium Joachima Barranda Beroun, Talichova 824, Beroun 2, 26601  
tel., 311 623435, 311 621232, fax:  311 623435  e-mail: 

lidinsky@mail.gymberoun.cz, www.gymberoun.cz  

  

  

  

              GJB č.j.  1975/ 2020 

  

Provozní řád školy  
  

Provozní řád  

dle z. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 

(novela z.č. 223/2013 Sb. v platnosti od 1.8.2013)  

1. Základní údaje o škole  

Název školy, adresa:   Gymnázium Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824,  se 

sídlem Talichova 824, 26601 Beroun   

Zřizovatel:   Středočeský kraj  

IČO, IZO :      IČ: 47558407,    IZO: 047558407,    REDIZO: 600 006 808  

  

Kontakty:  

telefon:  311 623 435, 311 621 232  

fax:    311 623 435  

adresa pro dálkový přístup: lidinsky@gymberoun.cz webové stránky 

školy: www.gymberoun.cz ředitel školy: Mgr. Stanislav Lidinský  e-mail: 

lidinsky@gymberoun.cz zástupce ředitele - statutární zástupce: : PhDr. 

Marie Poledníková, e-mail: polednikova@gymberoun.cz    

zástupce ředitele: RNDr. Jana Hronková, Ph.D. e-mail: hronkova@gymberoun.cz   kapacita 

školy:  510 studentů  

      počet studentů v roce 2020-21: 480 

Vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy  

Hlavní účel a předmět činnosti příspěvkové organizace je vymezen §57 zákona č. 561/2004 Sb. 

o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění. 

Doplňkovou činnost škola neprovádí.  

Materiálně technické podmínky pro výuku (budovy a jejich vlastnictví, odloučená 

pracoviště, prostorové zabezpečení výuky, materiální vybavení apod.)  

Škola sídlí v budově Středočeského kraje na adrese Talichova 824, 26601 Beroun, kterou 

spravuje.  

http://www.gymberoun.cz/
http://www.gymberoun.cz/
http://www.gymberoun.cz/
http://www.gymberoun.cz/


Odloučená pracoviště školy:  

266 80  Beroun, Tyršova 85, sportovní hala TJ Lokomotiva Beroun  

266 01  Beroun, Wagnerovo nám. 458, tělocvična ZŠ   

  

I.  Režim dne  
  

Otevření budovy: 7,00 hod.  

Uzavření budovy: 16,30 hod., (15,30hod.- v pátek)  

Začátek vyučování: 8,00 hod.  

Ukončení vyučování: nejpozději 16,00 hod.  

Vyučovací hodina (délka): 45 minut  

Přestávky: 10 minut, velká přestávka po 2. vyučovací hodině 20minut přestávky 

po 6. vyučovací hodině 5 minut  

  

Přístup do budovy školy:  

Studentům je umožněn přístup do školy 15 min. před začátkem vyučování. Studenti si v šatně odloží 

svršky, přezují se a jsou přítomni v učebně nejpozději 5 min. před zahájením vyučování. Po skončení 

vyučování studenti neprodleně opouštějí areál školy.  

Návštěvy ve škole hlásí svůj příchod v sekretariátu školy nebo v kanceláři ředitele v  I. 

poschodí číslo dveří 212, 213.  

Před vyučování a o přestávkách během dne drží určení učitelé dohled.  

Učitelé i další pracovníci školy jsou označeni vizitkou žluté barvy se jménem. Studenti 

se v případě potřeby mohou obracet na kteréhokoli zaměstnance ve škole.   

  

Harmonogram zvonění:  

0. hod. 7,05 - 7,50 (výjimečně pro výuku nepovinných předmětů)  

1. hod. 8,00 - 8,45  

2. hod. 8,50 - 9,40  

3. hod. 10,00 - 10,45  

4. hod. 10,55 - 11,40  

5. hod. 11,50 -  12,35  

6. hod. 12,45 - 13,30  

7. hod. 13,35 - 14,20  

8. hod.  14,25 -  15,10  

9. hod.  15,15 -  16,00  

  

Přestávky na oběd jsou nejméně 30 minutové.   

U studentů, kteří plní povinnou školní docházku je přestávka na oběd nejpozději po  6. 

vyučovací hodině (podle §1 vyhl. MŠMT ČR č. 48/2005 Sb.) pro ostatní studenty 

nejpozději po 7. vyučovací hodině (podle §11 vyhl. MŠMT ČR č. 13/ 2005 Sb.).  

V době polední přestávky na oběd škola umožňuje žákům (kteří plní povinnou školní docházku) 

pobyt v budově školy na určeném místě, kde mohou čekat na začátek odpoledního vyučování.   

  



Možnost pobytu venku: Studenti mají možnost pobytu na nádvoří školy, při polední 

přestávce odcházejí z budovy školy do okolí školy, do centra města, apod.  

  

Režim práce s počítačem:  

Učebny vybavené žákovskými PC – učebna 313, 314, 113 -  slouží k výuce IVT a dalších 

předmětů podle potřeby.  

PC jsou v učebně rozmístěné tradičním způsobem, zadní stranou monitorů směrem k tabuli. 

V učebně je zachován dostatečný odstup studentů od zadních stran monitorů tak, aby 

škodlivé záření monitoru bylo utlumeno.  

V celé budově školy je zajištěna možnost Wi-Fi připojení.    

Dojíždějící studenti:  

Bydliště v Berouně má 171, v Králově Dvoře 64 studentů (okres Beroun 438, Praha-západ 

25). To znamená, že přibližně polovina studentů dojíždí do školy vlakem nebo autobusem. 

Údaje o dojíždějících jsou v elektronické evidenci školy a v třídních knihách.  

 

V případě distanční výuky (Covid 19) výuka probíhá dle pokynu  č.j. GJB 1930/2020 

Pravidla pro distanční studium.  

II. Režim stravování včetně pitného režimu  
  

Stravování:  

Pro stravování studentů i pracovníků školy je využívána výdejny obědů v budově školy v 

době od 11,40 do 14,40 hod.   

Stravování zajišťuje SCHOLAREST –zařízení školního stravování spol. s r. o.   

   

Možnost doplňkového občerstvení, pitný režim:   

Ve škole je v provozu ve výdejny obědů bufet (7,30 –14,30hod.).  

Na chodbě v přízemí školy jsou automaty na  studené nealkoholické nápoje.  

  

III. Režim pohybové výchovy  
  

Tělocvičny:  Škola nemá vlastní tělocvičnu. Pronajímá prostory pro výuku tělesné výchovy  

v TJ Lokomotiva Beroun (sportovní hala), v ZŠ na Wagnerovo nám. 458 (tělocvična ZŠ a 

aula školy), v areálu plaveckého bazénu Tipsport Laguna Beroun.   

Dále se k výuce tělesné výchovy využívají prostory v budově školy (posilovna, gymnastický 

sálek-spinning hall, společenský sál školy). V jarním a podzimním období se využívá 

venkovní školní hřiště.   

Krátkodobě jsou využívána další sportoviště ve městě – zimní a plavecký stadion, městské 

školní hřiště, spinningové centrum, k běžeckým disciplínám okolí školy, apod.  

V rámci výuky tělesné výchovy se podle zájmu studentů konají zimní lyžařské kurzy a letní 

vodácké kurzy většinou v rozsahu 1 týdne.  



Zařazování hodin tělesné výchovy, počet hodin v jednotlivých ročnících: tělesná výchova se 

vyučuje v rozsahu dvou vyučovacích hodin v každém ročníku. Třídy se dělí na skupiny podle 

pohlaví.  

Nepovinné předměty: Sportovní hry (2 hodiny týdně)  

  

  

V Berouně dne 31. srpna 2020 

  

Stanislav Lidinský  

ředitel školy  

  


