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1. Úvod 
 

 

Dílenský řád obsahuje všeobecná pravidla dílenského provozu. Cílem je splnění všech bodů 

Školního vzdělávacího programu příslušného oboru v oblasti Odborného výcviku (dále jen 

OV) při hospodárném využití času a dodržení všech zásad bezpečnosti práce. 

Na žáky se při praktickém vyučování vztahují ustanovení zákoníku práce, která upravují 

pracovní dobu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP), péči o zaměstnance a 

pracovní podmínky žen a mladistvých, a další předpisy BOZP (ŠZ - §65 odst. 3). 

Při OV platí stejné předpisy o přípravě na vyučování, pořádku, kázni a dodržování vyučovací 

doby, jako při výuce teoretických předmětů, se zvýšeným důrazem na dodržování všech 

předpisů BOZP a požární ochrany (dále jen PO) s ohledem na možná rizika při provádění 

praktických činností žáků a učitelů odborného výcviku (déle jen UOV). Žáci jsou povinni 

dodržovat organizaci praktického vyučování dle platného školního řádu (dále jen ŠŘ) a 

všechna jeho ustanovení, která se týkají výuky OV. 

 

 

2. Příchod a přístup do dílenských objektů 
 

Do prostorů dílen mají povolen přístup jen žáci, kteří vykonávají OV dle platného rozvrhu 

výuky. Ostatní žáci a cizí osoby jsou povinni svůj příchod hlásit zástupci ředitelky pro 

praktické vyučování (dále jen ZŘPV) nebo vrchnímu učiteli odborného výcviku (dále jen 

VUOV) a v žádném případě nesmí vstupovat na jednotlivá pracoviště bez doprovodu 

kompetentního pracovníka, případně jeho výslovného souhlasu s tímto vstupem. Žáci 

nevstupují do prostorů dílen se zavazadly a nápojovými kelímky. 

Vstup do šatny je žákům povolen jen při příchodu na vyučovací den, v době přestávek a po 

ukončení výuky. V průběhu vyučování je tento vstup žákům povolen pouze se souhlasem 

UOV, jinak není dovoleno zdržovat se během výuky v šatně. Žáci využívají přidělené šatní 

skříňky k odkládání pouze osobních věcí, udržují je v čistotě a pořádku, stejně jako zařízení 

šaten, umýváren, WC a svévolně ho neničí. Šatní skříňky a prostor šaten v žádném případě 

neslouží k odkládání osobních dokladů a cenností!  
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3. Nástup na odborný výcvik 
 

 

Výukový den OV začíná společným nástupem na určeném místě chodby dílen po 

jednotlivých třídách. Žák je povinen nastoupit včas, oblečen do čistého a nepoškozeného 

pracovního oděvu v provedení pro  příslušný ročník včetně pokrývky hlavy a pracovní obuvi. 

Škola zajistí žákům nový jednotný pracovní oděv pro daný ročník na začátku každého 

školního roku a žáci jsou povinni uhradit 2/3 jeho ceny. Nově nastupující žáci do 1. ročníků 

obdrží také pracovní obuv. 

V případě, že má žák delší vlasy, musí mít nasazenu ochrannou síťku. Není dovoleno, aby 

žáci měli nasazeny prsteny, přívěsky, náušnice, pearcing a jiné ozdoby nevhodné z hlediska 

BOZP. V případě jejich užití je musí mít přelepeny krycí páskou nebo jiným způsobem 

zabezpečit, aby byla eliminována všechna bezpečnostní rizika spojená s používáním těchto 

ozdob při výuce OV. Při nástupu musí mít žák u sebe stanovené nářadí, měřidla, ochranné 

pomůcky, pracovní sešit s psacími potřebami a známky do výdejny, pokud mu byly přiděleny. 

Připravenost žáka k výuce OV po stránce BOZP a splnění všech dalších povinností hodnotí 

UOV. 

Určená žákovská služba před nástupem zapíše do záznamového lístku jmenovitě nepřítomné 

žáky a při zahájení podá hlášení o počtu přítomných a nepřítomných žácích příslušnému 

UOV. Pokud má žák požadavek na dřívější odchod z výuky, nahlásí UOV při nástupu čas 

odchodu a předá mu řádnou omluvenku. Při pozdním příchodu na výuku OV taktéž žák doloží 

řádnou omluvenku svému UOV. 

 

 

4. O přestávce 
 

Žáci jsou povinni čas přestávek využít k oddechu a občerstvení na místech k tomu určených. 

Žákům není dovoleno pohybovat se v době přestávek v prostoru dílen a opouštět bez povolení 

UOV budovu. Žáci se řídí pokyny dozorujícího UOV, dodržují pořádek a bezpečnost. Úraz 

vzniklý v době přestávky, kdy se žák nezdržoval na vymezených místech, je řešen jako hrubé 

porušení vnitřních předpisů školy. 

 

 

5. V průběhu výuky OV 
 

Žák je povinen pečlivě sledovat výklad a instruktáž UOV, zaznamenávat si potřebné 

technické údaje, pracovní postupy a kreslit si náčrty potřebné pro správné provedení zadaných 

pracovních činností. Vyučovací dobu je povinen maximálně využívat k osvojení probíraného 

učiva, za dodržování všech příslušných předpisů a školního řádu, s používáním určených 

ochranných pomůcek a zařízení.  

Žáci šetří elektrickou energií a vodou a také veškerá zařízením na pracovištích a v prostorech 

praktické výuky, zodpovídají za svěřené nářadí, pomůcky a náhradní díly, poškození nebo 

případnou ztrátu jsou povinni nahradit. Je nepřípustné vynášet z pracovišť materiál a nářadí, 

které je majetkem školy nebo třetích osob, stejně jako donášení vlastního nářadí kromě 

výjimek povolených UOV.  

Před ukončením poslední vyučovací hodiny žáci provedou řádně úklid strojů, zařízení, nářadí, 

pracoviště i přilehlých prostor, odevzdají vypůjčené nářadí, materiál a výrobky. S odpady 

vzniklými při výuce žáci nakládají dle pokynů UOV. 
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6. Dodržování předpisů a opatření k předcházení vzniku škod a úrazů 
 

Před zahájením vyučování na příslušném pracovním oddělení UOV seznámí žáky s možnými 

riziky a nebezpečími při prováděných pracích, proškolí je z příslušných bezpečnostních 

předpisů a v průběhu výuky kontroluje a vyžaduje jejich dodržování. Po celou dobu 

vyučovacího dne se žáci řídí instrukcemi UOV. Dodržují předpisy hygieny, předpisy BOZP, 

PO a při práci používají předepsané osobní ochranné pracovní prostředky a pomůcky. Chovají 

se tak, aby svým počínáním nezpůsobili úraz sobě nebo jiným žákům a osobám. Mobilní 

telefony a jiná elektronická zařízení mohou žáci používat pouze o přestávkách. 

Před započetím práce zkontrolují žáci stav pracoviště, strojů, přístrojů, nářadí a zařízení po 

stránce bezpečnosti a úplnosti. Zjištěné závady ihned hlásí UOV, který učiní příslušná 

opatření k jejich odstranění. Žákům je zakázáno vykonávat práce (jakož i práce na strojích a 

zařízeních), které jim UOV neuložil. Každý je povinen používat stroje a zařízení v souladu 

s příslušnými návody na obsluhu a údržbu a respektovat pokyny výstražných tabulí. Je přísně 

zakázáno odstraňovat nebo vyřazovat z funkce jakákoliv bezpečnostní zařízení a prvky.  

Zvláštní pozornost je třeba věnovat spouštění a zastavování strojů, výměně a upevňování 

nástrojů a obrobků, elektrickému vedení, svařování plamenem a elektrickým obloukem, 

broušení, zvedání a dopravování těžkých břemen a podobně. Manipulovat s těžkými břemeny 

smí žák jen za dozoru UOV. Mazání strojů je přípustné pouze ve vypnutém stavu. 

Odstraňování třísek z obráběcích strojů je dovoleno pouze příslušnými pomůckami.  

Veškeré zásahy do elektrické instalace nesmí žák zásadně provádět. Startování a pojíždění 

s motorovými vozidly je žákům zakázáno bez přítomnosti a přímého příkazu UOV. 

Své pracoviště smí žáci opustit jen se svolením UOV na dobu nezbytně nutnou. Na jiném 

pracovišti se mohou žáci zdržovat jen se souhlasem UOV. Při odchodu z pracoviště během 

výuky, nebo jejím skončení, jsou žáci povinni vypnout veškeré přístroje na pracovišti. 

Žák je povinen hlásit UOV každý úraz (i malé poranění) a ten zajistí ošetření a zápis o úrazu.  

 

 

7. Závěr 
 

Výše uvedená ustanovení dílenského řádu vyplývají ze zákoníku práce a bezpečnostních 

předpisů vztahujících se na práce v dílnách. Při svévolném nebo opakujícím se porušení 

těchto zásad a nařízení ze strany žáka, budou přijata výchovná opatření dle platného ŠŘ. 

 

 

 

 
 

 

  

 


