II. D Řád odborných učeben – uč. č. 75
Řád učebny je vyvěšen v učebně výtvarné výchovy 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 třídního
učitele/zástupce ředitele školy.
1. Do učebny výtvarné výchovy vstupují žáci pouze na pokyn vyučujícího.
2. Při práci zacházejí šetrně a ohleduplně s veškerým vybavením učebny. Každé
poškození či závadu neprodleně ohlásí vyučujícímu.
3. Na začátku hodiny si žáci nachystají pomůcky a materiál podle pokynů vyučujícího
vzhledem k zadané práci. Žáci pracují na předem určeném místě, pouze s určenými
materiály a nástroji a přesně podle pokynů vyučujícího.
4. S výtvarným materiálem pracují s ohledem na jeho doporučené využití a ne jinak.
5. Při manipulaci s ostrými nástroji (rydla, zalamovací nože, nůžky, jehly apod.) dodržují
žáci zásady bezpečnosti pro práci s takovými pomůckami. Každé zranění neprodleně
ohlásí vyučujícímu.
6. Při práci s výtvarným materiálem se žáci chovají ekologicky (spotřeba materiálů,
třídění výtvarného odpadu, likvidace barev, lepidel, modelovacích hmot apod.).
7. Žáci během práce nevynáší z učebny žádný výtvarný materiál ani pomůcky bez
souhlasu vyučujícího a o přestávkách zajistí jejich bezpečné odložení před další prací.
8. Všechny pracovní nástroje po skončení práce vždy řádně očistí a osuší, až poté
správným způsobem uloží na určené místo.
9. Odkládací plochy žáci využívají pouze k určenému účelu.
10. Výkresy a jiné výtvarné práce odkládají žáci podle pokynů učitele tak, aby třídy měly
práce pohromadě.
11. Po skončení práce každý žák řádně uklidí své pracovní místo, služba umyje kromě
tabule i umyvadla a zkontroluje celkově úklid v učebně.
12. Pokud žáci svévolným porušením tohoto řádu způsobí poškození nebo zničení
vybavení učebny, bude od nich vymáhána finanční náhrada. Každé svévolné
poškození bude považováno za hrubé porušení školního řádu.
13. Učebnu výtvarné výchovy žáci opouštějí po skončení výuky až se souhlasem učitele,
který zkontroluje pořádek v učebně a učebnu zamkne.

Řád učebny projednán a schválen pedagogickou radou dne 31. 8. 2015.
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