
 

 
 
 
 

PROVOZNÍ ŘÁD 
Recepce Tyršova 34 

1. Službu vykonávají 2 žáci SŠHS a VOŠ. Služba je vykonávána v souladu s platnými ŠVP oboru 
Hotelnictví. 
 

2. Žáci nastupují na službu podle předem zpracovaného harmonogramu, ten zpracovává 
vyučující praxe. 
 

3. Služba nastupuje a končí podle harmonogramu (práce 5 hod.) 

pondělí, úterý, čtvrtek středa pátek 

ráno: 07:00 - 12:00 hod. celý den 7:30 – 15:30 hod.  ráno 07:00 - 12:00 hod. 

odpoledne: 11:00 - 16:00 hod.  odpoledne: 10:00 – 15:00 hod. 

 
4. Žáci vykonávají praxi v jednotném školním pracovním oblečení. 

 
5. Nosí na pracovním oblečení vizitky.  

 
6. O průběhu praxe si vedou evidenci na klasifikačním listě, který předkládají vyučujícímu praxe 

k podpisu. 
 

7. Na recepci se vede tato dokumentace: 
 kniha návštěv 
 kniha o výpůjčce audiovizuální techniky 
 kniha pošty 
 kniho o převzetí služby 
 kniha malé recepce včetně klíče 

 
8. Každý službu konající žák se nejprve seznámí s provozním řádem a ihned svým 

podpisem toto stvrdí do knihy (kniha převzetí služby). 
 

9. Klíče a knihu od malé recepce vydává služba pouze na základě podpisu jednotlivých žáků. 
 

10. Pokud návštěva žádá kontakt s pracovníky školy (vedení školy, učitelé, pracovníci 
ekonomického úseku, apod.) je nutný záznam do knihy návštěv s dobou příchodu a odchodu, 
jméno návštěvy, kontaktní osoba, případně jméno firmy. 
 

11. Návštěvy ani žádné jiné neznámé osoby nesmí sami procházet školní budovou. 
 

12. Je přísný zákaz vyvolávat žáky z vyučování. 
 

13. Hosté, kteří chtějí hovořit s některými ze žáků školy, musí vyčkat v prostoru recepce do 
přestávky a pak může být žák k návštěvě přivolán. 
 

14. Návštěvy žáci vítají ve stoje. 
 

15. Zákaz používání telefonního přístroje na recepci žáky školy pro soukromé hovory. 
 

16. Přeje-li si telefonní účastník hovořit s některým pracovníkem s vedení školy, je nutné vždy 
hovor přepojit na sekretariát školy, případně na zástupce ředitele školy, nebo na jiného 
pracovníka školy (nelze odpovědět, že ve škole nikdo není). 



17. Při jednání s vyučujícím, hosty a ostatními žáky školy je žák vykonávající službu na recepci 
povinen vždy povstat (komunikace musí probíhat ve stoje, nikoli vsedě). 
 

18. Na recepci je zakázáno používat vlastní notebooky, sledovat filmy, poslouchat hudbu apod. 
 

19. Je nepřípustné, aby se v prostoru recepčního pultu pohybovali ostatní žáci. 
 

20. Prostor recepce neslouží k ukládání osobních věcí žáků. 
 

21. Prostor před recepčním pultem musí být vždy volný, recepční pult uklizený, aby služba měla 
přehled o pohybu osob. 
 

22. Službu konající žák nesmí opustit pracoviště, pouze při doprovodu hosta na sekretariát školy. 
 

23. Obsluha telefonu musí být rychlá, operativní. 
 

24. Žák je povinen nastoupit na směnu řádně upraven. Dodržovat osobní hygienu. 
 

25. Žák je povinen dodržovat hygienické, bezpečnostní a požární předpisy. 
 

26. Žák je poučen o bezpečnostních rizicích práce na recepci: 

 vstup do budovy je monitorován kamerou, obraz je přenášen na PC na recepčním pultu. 
Žák umožňuje vstup do budovy osobám, které vidí na monitoru. Osoby, které vykazují 
nestandardní chování nebo vzezření, nevpouští do budovy a neprodleně to oznámí na 
sekretariát školy popř. zástupcům ředitele. 

 každá osoba vpuštěná do budovy školy je zapsána do knihy návštěv. V případě 
nespolupráce žák na recepci sám nijak nezasahuje a přivolá si přítomnost pracovníka 
školy. 

 
 
 
 
 
 
V Opavě dne 1. 9. 2022 

 

Zpracoval: Mgr. Milan Šmíd         Mgr. Martin Ruský 
                  ředitel školy  

                       

     

 


