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PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ KERAMICKÉ DÍLNY A PECE 

 

Keramická dílna je umístěna v budově základní školy U Kapličky 2,  elektrická vypalovací pec je 
umístěna ve sklepě budovy školy. Musí být vybavena hasicím přístrojem pro hašení 
elektrického zařízení. 

Provozní řád je závazný pro všechny zde se zdržující osoby.  

 Je zde zakázáno jíst, pít a kouřit. 

 Žáci přicházejí do keramické dílny vhodně převlečeni, společně s vedoucím kroužku 
(vyučujícím), který se po dobu trvání kroužku (hodiny) nevzdaluje z pracoviště 
keramické dílny. 

Každý žák má určené pracovní místo a pomůcky. Ostatní nástroje a nářadí v učebně nesmí 
použít. 

 Vedoucí kroužku (vyučující) odemkne dílnu, rozdá materiál a pomůcky. Před zahájením 
práce seznámí žáky s tématem pracovní činnosti, popíše a popř. předvede pracovní 
postup a upozorní na možná rizika či nebezpečí, která mohou při práci nastat. 

 Při práci dbají žáci pokynů a rad vedoucího (vyučujícího), s pomůckami zacházejí šetrně 
a ohleduplně, neplýtvají zbytečně materiálem. Jsou povinni dodržovat základní 
hygienické zásady a dodržovat pořádek na svém pracovním místě. Při práci s glazurami, 
engobami a barvítky dbají zvýšenou měrou na dodržování hygienických zásad, po práci 
si ihned umyjí ruce mýdlem, popř. očistí potřísněné části těla a oděvu. 

 Každé sebemenší poranění hlásí postižený nebo jeho spolužák vedoucímu 
(vyučujícímu), který zajistí první pomoc pomocí lékárničky, v případě závažných 
poranění zavolá lékařskou pomoc a informuje vedení školy a zákonného zástupce. 
Každý úraz musí být zapsán do knihy úrazů. 

Ze školní keramické dílny žáci neodnáší žádný materiál ani pomůcky. Výrobky žáci odnáší pouze        
se souhlasem vedoucího (vyučujícího). Před ukončením kroužku (hodiny) žáci odevzdají 
výrobky, očistí a uklidí pomůcky, materiál neprodyšně uzavřou do určených nádob a uloží na 
své místo. Uklidí své pracovní místo, umyjí se a ruce ošetří mastným krémem. 

Vedoucí (vyučující) zkontroluje  stav učebny a vypnutí elektrického zařízení. Zkontroluje  
materiál a pomůckyi. Uzamkne učebnu a odchází společně se žáky. 

Elektrické zařízení keramické dílny smí obsluhovat pouze vedoucí (vyučující). 

 Žáci mají zakázánu veškerou manipulaci s elektrickou vypalovací pecí, pec obsluhuje 
výhradně proškolený a pověřený pracovník. 

 Vypalování keramiky smí probíhat pouze v době mimo výuku v učebně. Za 
bezpečnost během vypalování a včasné vypnutí pece odpovídá pověřený pracovník, 
který byl seznámen s obsluhou elektrické vypalovací pece. 
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Mimo nakládání výrobků do pece musí být pec uzamčena. Při vypalování musí být keramická 
dílna uzamčena a pec opatřena označením: Pozor! Neotvírat! Vypaluje se! Přítomné osoby 
jsou povinny dbát na dodržování bezpečné vzdálenosti od pece (nebezpečí popálení sálavým 
teplem). Po skončení výpalu probíhá několikahodinové chladnutí, během kterého platí stejná 
pravidla jako při vypalování. Pec je povoleno otevřít až při poklesu teploty pod 100 0C, jinak by 
mohlo dojít k prudkému ochlazení vypalované keramiky a následnému roztržení s rizikem 
ohrožení zdraví. 

 

 

V Hlásné Třebani    1.9.2021   

                                                                                                                                                                                                         
          

                                                           Mgr. Veronika Vaculovičová, MBA 

 


