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Řád školní dílny
1) Žáci přicházejí před zahájením vyučování do školní dílny společně, spořádaně,
ukázněně a včas.
2) Před příchodem do školní dílny se každý žák převlékne do pracovního oděvu, pokud je
vyžadován, řádně se upraví a přejde s potřebnými pomůckami do školní dílny.
3) Ve školní dílně má každý žák své předem určené pracovní místo, své zvlášť označené
nástroje a nářadí.
4) Po zahájení vyučování rozdá služba jednotlivým žákům materiál nebo rozpracovaný
výrobek, technickou dokumentaci k práci, případně i další speciální nástroje a nářadí.
5) Na pokyn vyučujícího převezmou žáci přidělené nástroje a nářadí, zkontrolují jejich stav,
zjištěné závady ohlásí okamžitě vyučujícímu.
6) V průběhu vyučování se každý žák snaží co nejlépe, nejhospodárněji, nejúčelněji a
ukázněně využívat celé pracovní doby.
7) S přidělenými nástroji a nářadím (za které žák odpovídá) zachází každý žák šetrně a
ohleduplně.
8) Každou závadu i poškození nástrojů i pracovního místa hlásí žák ihned vyučujícímu.
9) V průběhu vyučování plní žák na svém pracovišti řádně všechny pracovní úkoly, udržuje
na svých pracovištích pořádek a nezabývá se při práci vedlejšími věcmi.
10) Při práci žák dbá pokynů vyučujícího. Každé sebemenší poranění nebo úraz ihned hlásí
postižený nebo jeho nejbližší spolužák vyučujícímu.
11) Při práci dodržuje každý žák základní hygienická pravidla, dbá na čistotu svoji, svého
pracovního místa i jeho nejbližšího okolí.
12) Používá pouze nářadí, nástrojů a pomůcek k práci určených a které patří k jeho
pracovnímu místu.
13) Ze školní dílny neodnáší žák žádné nástroje, nářadí nebo materiál bez souhlasu
vyučujícího.
14) Před ukončením vyučování odevzdá každý žák na pokyn vyučujícího hotový výrobek
nebo jeho rozpracovanou část.
15) Na pokyn vyučujícího uloží každý žák řádně a pečlivě očištěné nářadí, nástroje a náčiní,
překontroluje jejich stav i počet a případné zjištěné nedostatky nahlásí ihned
vyučujícímu.
16) Po práci žák uklidí řádně své pracovní místo.
17) Po ukončení vyučování odejdou žáci na pokyn vyučujícího ze školní dílny.

V Hlásné Třebani 1.9.2021

Mgr. Vendulka Myšková
ředitelka školy
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