Příloha III.
Materiální zabezpečení vzdělávání
TEORETICKÉ VYUČOVÁNÍ PROBÍHÁ OD 1. 9. 2015 ve dvou městech po sloučení
SŠ, Odry, p. o. a SŠ, Vítkov-Podhradí, p. o.

1) ODRY:
Teoretické vyučování probíhá ve třech budovách školy na Sokolovské 1/647 a 2/435
a Slunečné 2/173 v Odrách. Teoretické předměty se vyučují v kmenových učebnách,
které jsou vybaveny běžnou technikou (tabule, dataprojektory, notebooky s připojením
na internet a ve vybraných učebnách interaktivní tabule), kapacita učeben je max. 34
žáků.
Pro výuku jazyků mají učitelé k dispozici CD přehrávače. Výuka informačních
a komunikačních technologií probíhá v odborných učebnách ICT, kde mají žáci
k dispozici osobní počítače s potřebným softwarovým vybavením a připojením
k internetu a kromě toho mohou ve výuce využívat multimediální
a multifunkční učebnu pro přírodovědné vzdělávání, předměty specializace a výuku
jazyků.
Výuka tělesné výchovy probíhá v Městské tělocvičně Komenského 596/4A, tělocvičně
Základní školy Komenského 6, případně v posilovně a herně stolního tenisu Domova
mládeže na Sokolovské 647/1.

KADEŘNÍK
Odborný výcvik probíhá na odloučených pracovištích odborného výcviku v Novém
Jičíně, Tyršova 13; Kopřivnici, Husova 1162, v Odrách, Sokolovská 1/647 a ve Vítkově,
Oderská 2
Všechna odloučená pracoviště školy jsou rekonstruována a moderně vybavena. Jejich
součástí jsou kromě provozních místností s pracovními toaletními stolky, vysoušeči,
mycími boxy apod. i denní místnost žáků, šatna, sociální zázemí
a kanceláře UOV. Všechna odloučená pracoviště mají zpracovány provozní řády, které
schválila Krajská hygienická stanice.

PODNIKÁNÍ
Součástí přípravy je čtrnáctidenní odborná praxe žáků, kterou v průběhu druhého
ročníku vykonávají žáci v podnikatelských organizacích.

REKONDIČNÍ A SPORTOVNÍ MASÉR
Odborný výcvik probíhá na odloučených pracovištích odborného výcviku v Novém
Jičíně, Tyršova 13; Kopřivnici, Husova 1162 a v Odrách, Slunečná 2 (budova B).
Odloučené pracoviště je rekonstruováno pro potřeby oboru Sportovní a rekondiční
masér a postupně vybavováno. Jeho součástí je kromě provozní místnosti
s masážními stoly i denní místnost žáků, šatna, sociální zázemí a kanceláře UOV.
Odloučené pracoviště má zpracován provozní řád, který schválila Krajská hygienická
stanice.

2) VÍTKOV:
Teoretické vyučování probíhá v budově bývalé základní školy na Opavské 22 ve
Vítkově. Teoretické předměty se vyučují v kmenových učebnách, které jsou vybaveny
běžnou technikou (tabule, dataprojektory, notebooky s připojením na internet a ve
vybraných učebnách interaktivní tabule). Kapacita učeben je max. 34 žáků.
Pro výuku jazyků mají učitelé k dispozici CD přehrávač. Výuka informačních
a komunikačních technologií probíhá v odborné učebně ICT, kde mají žáci k dispozici
notebooky s potřebným softwarovým vybavením a připojením k internetu.
Výuky tělesné výchovy probíhá ve školní tělocvičně v přízemí školní budovy.

AUTOMECHANIK
Odborný výcvik probíhá na odloučeném pracovišti v Podhradí 2066, kde se nachází
komplex dostatečně vybavených dílen, specializovaná učebna pro výuku autoškoly
a zázemí žáků i pedagogů.

KUCHAŘ – ČÍŠNÍK
Odborný výcvik oboru Kuchař-číšník probíhá od školního roku 2015/2016
v rekonstruovaných prostorech přízemí budovy na Opavské 22 ve Vítkově, kde byla
vybudována školní kuchyně s jídelnou a cvičná kuchyně s potřebným zázemím.
V rámci odborného výcviku využívá škola i smluvní partnery.

BUDOVY TEORETICKÉ VÝUKY:

