
 

 

Provozní řád dílen 

Povinnosti žáků při odborném výcviku (OV) 

Žáci jsou povinni: 

 nastoupit do ODV podle stanovených rozvrhů nebo pokynů učitelů odborné výcviku 
(dále jen UOV) nejpozději 5 min. před jeho zahájením na místě určeném ředitelkou 
školy (dílna SŠ nebo místo ODV) a být připraven na vyučovací den 
 

 používat ochranný pracovní oděv, obuv, přikrývky hlavy apod.,  případě potřeby 
i další osobní ochranné pomůcky, které mu byly přiděleny a o tyto pravidelně pečovat 
a uchovávat je v čistotě a pořádku 
 

 chovat se slušně, přátelsky a ohleduplně ke svým spolužákům a kulturně se 
vyjadřovat 
 

 prokazovat patřičnou úctu dospělým pracovníkům, zdravit je při setkání, oslovovat je 
pane a funkcí, kterou zastávají. Slušně se rovněž chovat i k pracovníkům jiných 
organizací, kteří se pohybují v prostorách dílen 
 

 dodržovat předpisy a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protipožární 
a hygienická opatření 
 

 neohrožovat zdraví a bezpečnost vlastní i svých spolužáků 
 

 šetřit zařízení a vybavení pracoviště a ostatní majetek, chránit před poškozením.  
 

 hospodárně zacházet se zapůjčenými učebními pomůckami, nářadím apod. Tyto 
řádně převzít při zahájení ODV a opět je předat očištěné UOV při ukončení 
činnosti,  případně ODV 
 

 zacházet šetrně nejen s věcmi svými, ale i svých spolužáků. Pokud tyto svévolně 
poškodí, nebo ztratí, je povinen nahradit škodu 
 

 udržovat své místo na pracovišti v čistotě a pořádku a pomáhat při udržování pořádku 
i v ostatních prostorách určených žákům 

 při přepravě na jiné pracoviště ODV dbát bezpečnostních a dopravních předpisů 
i pravidel pro přepravu osob 
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 dodržovat ustanovení vnitřních řádů pracovišť ODV, důsledně se řídit režimem dne 
a pokyny UOV, v případě potřeby se na něho obracet 
 

 upozornit v průběhu vyučovacího dne UOV (nebo instruktora žáků) na všechny 
závady, které se na pracovišti vyskytnou a uvědomit je o vzniku jakéhokoliv úrazu  
 

 ohlásit UOV po nástupu žáků návštěvu lékaře a případně potřebu uvolnění 
z vyučovacího dne nebo jeho části. Tento požadavek ohlásit den předem a uvolnění 
doložit UOV řádnou omluvenkou potvrzenou rodiči, lékařem popř. zletilým žákem 
 

 na ODV přinášet dle potřeby a požadavku UOV učební pomůcky. Po ukončeném 
ODV řádně očistit OOP, uložit je v šatně a zapůjčené vrátit UOV 
 

 přestávky v práci využívat k odpočinku, svačině apod. a to v prostorách určených 
UOV, které žák bez jeho svolení nesmí opouštět 
 

 pracovat na jednotlivých strojích smí žák až po instruktáži a po seznámení 
s Bezpečnostními předpisy a po prokázání jejich znalostí 
  

Žákům je zakázáno 

 kouřit, pít a přechovávat alkoholické nápoje, omamné látky  a látky škodlivé zdraví 

 zasahovat do instalace jakéhokoliv druhu (elektrické, plynové, vodní apod.) 

 nosit na ODV cenné předměty (mobily, peníze), střelné zbraně, chemikálie, výbušniny 

a látky zdraví škodlivé 

 opustit bez vědomí a souhlasu UOV stanovené pracoviště a provádět jiné práce, které 

mu UOV nebo instruktor neuložil (chození do obchodu, mimo budovu, telefonovat, 

apod.) 

 bez svolení UOV nebo instruktora nesmí zapínat, spouštět a používat žádné stroje ani 

zařízení 

 používat jiné než UOV a instruktorem určené pomůcky, stroje, nářadí a vybavení 

včetně el. spotřebičů 

 přemísťovat bez souhlasu UOV nebo instruktora jakýkoliv inventář a zařízení 

 vyrušovat při výuce a zabývat se činnostmi, které s výukou nesouvisí 

 používat mobilní telefony během vyučování 

 

 

 



 
Práva žáků 

 v případě, že se žák cítí jakýmkoliv způsobem poškozován ze strany spolužáků, 
pedagogických a ostatních pracovníků SŠ a je-li tato skutečnost prokazatelná, má 
nárok na vyšetření  záležitosti a následné opatření k nápravě situace 
 

 předkládat oprávněné návrhy k ODV, případně věcí týkajících se SŠ 
 

 plně využívat materiální i strojové vybavení dílen 
 

 navštěvovat doučování a konzultace u pedagogických pracovníků 
  

Další pokyny 

 se všemi záležitostmi se žáci obracejí na příslušného pedagogického pracovníka 
(UOV, třídního učitele, zástupce ředitele případně ředitelku školy) 
 

 není dovoleno vyvolávat žáky během ODV. Ve výjimečných případech pouze 
se svolením UOV 
 

 osobní záležitosti si žák vyřizuje zásadně mimo ODV  

Povinnosti žákovské služby 

 službu určuje UOV a  ta zodpovídá za kázeň, nástup žáků a pořádek v prostorách, 
které jsou využívány pro ODV. Podle pokynů UOV přináší učební pomůcky, utírá 
tabuli, větrá a pečuje o čistotu učebny (dílny) ODV 
 

 na pokyn UOV nechá určený žák (služba) nastoupit skupinu žáků a podá hlášení 
stanoveným způsobem při zahájení ODV i jeho ukončení. Ohlašuje začátek a  konec 
přestávky 
 

 zodpovídá po nástupu a ukončení vyučovacího dne za pořádek v šatnách, ty uzamkne 
a klíče předá UOV 
 

 po ukončení ODV zodpovídá za úklid pracoviště (dílny), uzavření oken, svařovacích 
souprav, čistotu a pořádek na umývárně, vypnutí spotřebičů a za nástup žáků 
 

 pokud se nedostaví UOV na nástup, ohlásí tento stav jinému učiteli ODV nebo 
ředitelce školy 
 

 v případě přechovávání cenných věcí je předá do úschovy UOV 

Tento provozní řád dílen nabývá účinnosti od 1. 10. 2018 

V Třebíči dne 1. 10. 2018                               

 

Ing. Renata Hrušková – ředitelka školy 


