
Kapitola č. 5   „Vize TCP + komunitní centrum“ 
 

Školní areál – sídlo TCP + komunitní centrum“ 
časová provozní kapacita - modelový školní rok 

 
  počty hodin        týdně  denní harmonogram   ročně 

 

1. vzdělávací koncepce „konzervatoř – gymnázium“   404   7,30 – 17,30 

2. vzdělávací koncepce studia  pedagogiky    23  víkendy 9,00 – 17,00 

3. umělecké a odborné studentské aktivity    20  16,00 – 20,30 + víkendový rozvrh 

4. mimoškolní zájmová činnost      20  13,30 – 17,30 

5. učební plán Dětských tanečních studia     24   16,30 – 19,30 

6. mimoškolní žákovské aktivity – vzdělávání, kultura, sport  max. 70 14,00 – 18,00 

7. občanská sdružení - vzdělávání, kultura, sport   max. 60           18,00 – 22,00 

8. nezávislé umělecké a sportovní skupiny a projekty   max. 20 17,00 – 22,00 

9. hospitace a odborné akce VŠ           90  

10. demonstrační lekce, masterclassy – lektoři a hosté VOŠ        70   

11. workshopy – akce se zahraničními partnery VOŠ         240  

12. semináře – profilové akce VOŠ           20  

13. Periodické společenské akce pro občanské instituce          60 

časová kapacita celkem       500 hod. týdně     570 hod. ročně 

                + max. 150 hod. týdně   

 

 

 



Další provozní charakteristiky areálu: 

stravovací provoz -  školní jídelna  a výdejna: pracovní dny 11,30 – 14,30 hod. + neperiodicky dle objednávky - produkce akcí 

provoz ordinace (fyzioterapeut, masér): pracovní dny 8,00 – 16,00 hod. + neperiodicky dle objednávky - produkce akcí 

provoz rehabilitačního centra (mokrá rehab., sauna, procedury): pracovní dny 8,00 – 21,00 hod. + neperiodicky dle objednávky - produkce akcí 

provoz venkovních pracovišť – hřiště, outdoorová sportoviště, botanické a zoologické centrum: 7,45 – 21,00 hod.  

víkendové akce (dle zvláštního ročního fermanu): periodický provoz studentských a občanských aktivit, diferencované  

studium pedagogiky, další vzdělávání pedagogů, semináře, dílny) 

prázdniny (podzimní, vánoční, jarní, velikonoční, letní): specializované akce pro tvůrce, pedagogy, studenty, odbornou veřejnost,  

letní školy a workshopy 

přerušení provozu:  -     sanitární den: pátek 16,00 – 22,00   alternativně  sobota 18,00 – 22,00  (3 x ročně) 

- sanitární období:  cca 23. prosince – 2. ledna a    1. – 10. srpna (konkretizace ročně podle plánu akcí)  

 
 
 
V Praze dne 23.12. 2015 
 
             Vendula Skalická DiS. 
             vedoucí produkce 


