Součásti SPŠ, SOŠ a SOU, Hradec Králové
Hlavní budova školy
495 513 391-2 tel./ fax: 495 511 518
SPŠ, SOŠ a SOU, Hradec Králové, Hradební 1029
e-mail: sossou@hradebni.cz
Umístění: jihozápadně od Velkého náměstí u Letního kina Širák
GPS: 50°12'22.656"N, 15°50'10.142"E

Spojení: od hlavního nádraží MHD číslo 16 (směr Podzámčí), 2 na zastávku Zimní stadion,
dále pěšky ulicí Jana Koziny a vpravo za Orlovnou ke škole
od hlavního nádraží MHD číslo 17, 7 na zastávku Stará nemocnice, dále pěšky po
proudu řeky Orlice po Orlickém nábřeží a třetí ulicí vpravo ke škole
Hlavní budova školy - vedení školy, učebny pro teoretické vyučování, odborné učebny,
laboratoře, sborovny, studijní oddělení, administrativa, ekonomické oddělení, knihovna
Domov mládeže Hradební 1029, Hradec Králové
Umístění: v areálu školy
Zajišťuje ubytování pro žáky školy
Vedoucí vychovatel: Mgr. František Štěpán

495 513 391 kl. 27

495 513 391 kl. 27, 776 684 989
e-mail: stepan@hradebni.cz

Školní jídelna Hradební 1029, Hradec Králové
495 513 391 kl. 24, 601 566 583
Umístění: v areálu školy
e-mail: elblova@hradebni.cz
Zajišťuje stravování pro žáky školy a celodenní stravování pro ubytované žáky
Současné nastavení plateb snídaně
13,50 Kč
přesnídávka 6, - Kč
oběd
26,50 Kč
svačina
5, - Kč
večeře
24,00 Kč
druhá večeře 7, - Kč
Vedoucí jídelny: pí Zuzana Elblová
http://www.hradebni.cz
Objednávky a odhlášení stravy na http://www.strava.cz ; zařízení 2251
Odloučené pracoviště Dlouhá 190, Hradec Králové
495 512 924
Umístění: v prostoru Velkého náměstí proti Městské hudební síni
GPS: 50°12'37.660"N, 15°49'55.649"E

Spojení: od hlavního nádraží MHD číslo 17, 2, 6, 11,15 na zastávku Adalbertinum, dále pěšky
ulicí V Kopečku a vlevo Zieglerovou ulicí až na začátek Dlouhé ulice k pracovišti OV
Pracoviště odborného výcviku a praxe oborů: elektromechanik, mechanik elektrotechnik,
informační technologie
Vedoucí:
p. Josef Jirouš
495 512 924, 606 191 119
e-mail: jirous@hradebni.cz
Odloučené pracoviště Hradecká 647, Hradec Králové
Umístění: v areálu bývalé SPŠ, Hradecká 647

tel. ústř. 495 585 748

GPS 50°12'18.910"N,15°49'56.576"E

Spojení: od hlavního nádraží MHD číslo 16 (směr Podzámčí) a 2 na zastávku Zimní stadion,
dále pěšky ve směru jízdy přes most nad řekou Orlicí a vlevo na následné křižovatce
Pracoviště odborného výcviku a praxe oborů elektrikář, elektrikář silnoproud, slaboproud a
učebny pro teoretické vyučování oborů bývalé SPŠ, kabinety učitelů
Vedoucí:
Ing. Miroslav Uhlíř
495 070 714, výuka v bývalé SPŠ HK
p. Josef Jirouš
495 512 924, e-mail: jirous@hradebni.cz
Odloučené pracoviště U Koruny 217, Hradec Králové
495 537 517
Umístění: světelná křižovatka u bývalého autobusového nádraží, směrem k OD Tesco, ve
dvoře, GPS: 50°12'46.497"N, 15°48'48.502"E
Spojení: od hlavního nádraží pěšky vpravo Puškinovou ulicí ke Koruně cca 5 minut
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Pracoviště odborného výcviku a praxe oborů: mechanik seřizovač, mechanik strojů a zařízení,
mechanik opravář motorových vozidel, karosář, strojní mechanik, umělecký kovář a
zámečník, obráběč kovů, nástrojař
Vedoucí:
p. Vladimír Šrámek
495 537 517 kl. 21, 605 885 606
e-mail: sramek@hradebni.cz
Studijní oddělení
495 513 391 kl. 32
Umístění: přízemí hlavní budovy vlevo na konci chodby
Odpovědný pracovník: pí Miroslava Provazníková
e-mail: provaznikova@hradebni.cz
Veškerá evidence studentů, vydávání a potvrzování průkazů, informace o studiu, vstupní a
výstupní doklady studentů
Technický úsek
495 513 391 kl. 39, 737 452 650
Umístění: přízemí hlavní budovy vlevo na začátku chodby
Odpovědný pracovník: p. Josef Machaň
e-mail: machan@hradebni.cz
Správa a údržba budov
Ekonomické oddělení
495 513 391 kl. 21, 723 104 177
Umístění: přízemí hlavní budovy vlevo
Odpovědný pracovník: pí Marie Hrušková
e-mail: hruskova@hradebni.cz
Pronájmy učeben a dalších prostor, stanovování ekonomických podmínek provozu
Pokladna
495 513 391 kl. 25
Umístění: přízemí hlavní budovy vlevo
Odpovědný pracovník: pí Irena Vozábová
e-mail: vozabova@hradebni.cz
Platby studentů za internet, ubytování, prodej kopírovacích karet, výplata odměn za
produktivní práci
Knihovna
Umístění: čtvrté poschodí hlavní budovy vpravo na začátku chodby
Odpovědný pracovník: pí Květoslava Husáková
e-mail: husakova@hradebni.cz
Půjčování knih, odborné literatury a časopisů učitelům a žákům
Kopírka
Umístění: přízemí hlavní budovy vlevo na konci chodby proti studijnímu oddělení
Odpovědný pracovník: pí Irena Vozábová
e-mail: vozabova@hradebni.cz
Veškeré kopírovací práce pro studenty a příchozí na kopírovací kartu, prodej kopírovacích
karet v pokladně školy
Bufet
603 909 835
Umístění: přízemí hlavní budovy proti vchodu do školy
Odpovědný pracovník: pí Radka Fedorková
Poskytování občerstvení v době pravidelné výuky od 7:00 do 15:00 hodin
Sklad prádla
495 513 391 kl. 27
Umístění: přízemí domov mládeže vpravo uprostřed chodby
Odpovědný pracovník: pí Marie Urbanová
Výdej, příjem a výměna ložního prádla na domově mládeže, ručníků, ubrusů, záclon a závěsů
ve škole
Internet
Volně přístupný na chodbě v prvním a třetím poschodí hlavní budovy.
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