II. C Řád odborné učebny – uč. č. 44
Řád učebny je vyvěšen ve školní dílně na viditelném místě, je schválen ředitelem školy
(podpis ředitele a razítko školy). Žáci s ním jsou seznámeni vyučujícím vždy v první
hodině předmětu ve školním roce, vyučující o tom učiní zápis do třídní knihy a do
formuláře Poučení o bezpečnosti. Dbá o to, aby byli dodatečně poučeni žáci, kteří v první
hodině chyběli. Dokumenty o prokazatelném seznámení žáků jsou uloženy u zástupce
ředitele školy.
1. Do školní dílny smí žáci vstupovat pouze v doprovodu učitele.
2. Zdravotní problémy a omezení jsou žáci povinni nahlásit učiteli před zahájením
vyučování.
3. Při práci v dílně používají žáci určený pracovní oblečení a obuv a další ochranné
pracovní prostředky.
4. Ve školní dílně má každý žák své určené pracovní místo, za které zodpovídá.
5. Po příchodu na pracoviště žáci zkontrolují na pokyn učitele nářadí a čistotu pracoviště.
Zjištěné vady ohlásí ihned učiteli. Poškozené nářadí nepoužívají.
6. S nářadím zacházejí žáci šetrně a používají ho pouze k činnostem, k nimž je určeno.
7. Do skříní, v nichž je uložen materiál a nářadí, mají žáci přístup jen se souhlasem učitele
a pod jeho přímým dozorem.
8. V průběhu vyučování plní žáci řádně všechny pracovní úkoly, pracují pouze na
přiděleném pracovním místě, pouze s určenými nástroji a materiály, přesně podle pokynů
vyučujícího. Udržují na svém pracovním místě pořádek a především dbají na to, aby svojí
činností neohrozili svoje zdraví ani zdraví ostatních. Na každou skutečnost, která by
mohla ohrozit zdraví, bezpečnost práce nebo majetek školy, upozorní vyučujícího
9. Při práci dodržují hygienické zásady a používají ochranné pomůcky, pokud to
vyžaduje charakter práce.
10. S elektrickými spotřebiči smí žáci pracovat pouze v přítomnosti učitele, podle jeho
pokynů a pod jeho přímým dohledem.
11. Jakékoli poranění ohlásí žáci neprodleně učiteli.
12. Po skončení práce uklidí žáci své pracoviště, zkontrolují a uloží nářadí. Případné
závady nahlásí učiteli.
13. Ze školní dílny neodnáší žáci nářadí ani materiál.
14. Školní dílnu opouští žáci pouze se souhlasem učitele, který zkontroluje pořádek v
učebně a školní dílnu zamkne.
Řád školní dílny byl projednán a schválen pedagogickou radou dne 31. 8. 2015
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