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ŘÁDY ODBORNÝCH UČEBEN 
 

Obecná ustanovení 

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon) vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici.  

 

ŠKOLNÍ  DÍLNA 
                                                                        

Ředitel školy vydává podle ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) po projednání v pedagogické radě tento řád odborné učebny jako 

součást řádu školy.  Řád učebny je vyvěšen v učebně na viditelném místě, je schválen ředitelem školy (podpis 

ředitele a razítko školy). Žáci jsou s ním seznámeni vždy v první hodině předmětu ve školním roce, vyučující o tom 

učiní zápis do třídní knihy. Dbá o to, aby byli dodatečně poučeni žáci, kteří v první hodině chyběli. 

   

1. Žáci přicházejí do školní dílny společně a ukázněně pod vedením vyučujícího. 
 

2. Ve školní dílně má každý žák své předem určené pracovní místo. 
 

3. Po zahájení vyučování rozdá služba žákům materiál nebo rozpracovaný výrobek, případně technickou 

dokumentaci. 
 

4. Na pokyn vyučujícího převezmou žáci přidělené nástroje a nářadí, překontrolují jejich stav podle seznamu a 

zjištěné závady ohlásí okamžitě vyučujícímu. 
 

5. V průběhu vyučování žáci ukázněně využívá celé pracovní - vyučovací doby. 
 

6. Přidělené nástroje používají žáci pouze k činnostem, na které jsou určeny, zachází s nimi šetrně a ohleduplně. 

Každou závadu, poškození nástrojů a pracovního místa hlásí žáci ihned vyučujícímu. 
 

7. Do skladu materiálu vstupují žáci jen se souhlasem učitele a pod jeho přímým dozorem. Bez souhlasu učitele se 

žáci nevzdalují z učebny. 
 

8. S elektrickými spotřebiči mohou žáci pracovat pouze pod přímým dohledem učitele, jen s některými druhy a 

podle pokynů učitele. Žáci nepracují na strojích umístěných v dílně nebo v přípravně materiálu, ani je 

nezapínají. 
 

9. V průběhu vyučování plní žáci řádně všechny pracovní úkoly, 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. 
 

10. Při práci žáci dbají pokynů vyučujícího, každé sebemenší poranění nebo úraz ihned hlásí postižený nebo jeho 

nejbližší spolužák vyučujícímu. 
 

11. Při práci dodržují žáci základní hygienická pravidla, dbají na čistotu svého pracovního místa i jeho okolí. 
 

12. Žáci používají k práci nářadí a pomůcky, které patří k jeho pracovnímu místu. 
 

13. Ze školní dílny neodnáší žáci žádné nástroje, nářadí ani materiál. 
 

14. Před ukončením vyučování odevzdají žáci na pokyn vyučujícího označený hotový výrobek nebo jeho 

rozpracovanou část a technickou dokumentaci. 
 

15. Na pokyn vyučujícího uloží žáci očištěné nářadí a nástroje, překontrolují jejich stav i počet a případné 

nedostatky hlásí ihned vyučujícímu. 
 

16. Po práci žáci řádně uklidí svá pracovní místa. 

 

 ............................................ 

   ředitel školy 

 


