
Základní škola Kraslice, Dukelská 1122, 35801 Kraslice, příspěvková organizace 

__________________________________________________________________________________ 

ŘÁD ŠKOLNÍ DÍLNY 
 

 

1. Ţáci přicházejí do školní dílny společně s vyučujícím.  

   

2. Ţáci v dílnách pouţívají pracovní oděv a vhodnou obuv, do výuky nosí předepsané 

pomůcky. Školní tašky a svrchní oděv odloţí na předem určené místo. 

   

3. Ve školní dílně má kaţdý ţák své pracovní místo, nástroje a nářadí, u kterých musí na 

začátku hodiny provést kontrolu a udělat zápis do sešitu. Ţák dodrţuje zasedací pořádek. 

   

4. S přidělenými nástroji, materiálem a jiným vybavením dílny ţáci zacházejí šetrně, 

ohleduplně, kaţdou závadu ihned hlásí vyučujícímu. 

   

5. Ţák udrţuje na svém pracovišti pořádek, dbá všech pokynů vyučujícího, dodrţuje přesně 

naučené pracovní techniky a postupy. Pracuje jen s určenými nástroji a to předepsaným 

způsobem. 

   

6. Kaţdé poranění hlásí vyučujícímu, který zajistí první ošetření a další náleţitosti. 

   

7. Ze školní dílny ţáci neodnášejí ţádný materiál, nástroje ani nářadí bez souhlasu 

vyučujícího. 

 

8. Před ukončením vyučování odevzdá kaţdý ţák na pokyn vyučujícího hotový výrobek 

nebo jeho rozpracovanou část (označeno svým jménem), uloţí řádně a pečlivě očištěné 

nářadí, nástroje a náčiní, překontroluje jejich stav a počet, nedostatky nahlásí vyučujícímu. 

   

9. Po skončení práce ţáci řádně uklidí svá pracoviště. Pouţívají smetáček a lopatku, zvláště 

kovové piliny, odřezky a odstřiţky neodstraňují holýma rukama. 

   

10. S elektrickými spotřebiči ţáci mohou pracovat pouze pod přímým dohledem učitele. Ţáci 

nepracují na zařízení s napětím nad 50 voltů. Nepracují na strojích umístěných v dílně 

nebo v přípravně materiálu, ani je nezapínají. 

   

11. Bez souhlasu učitele se ţáci nevzdalují z učebny. 

   

12. Ţáci se chovají a pracují tak, aby svojí činností neohrozili zdraví svoje, ani nikoho jiného. 

Na kaţdou skutečnost, která by mohla ohrozit zdraví, bezpečnost práce nebo majetek 

školy upozorní vyučujícího. 

 

 

 
Tento provozní řád nabývá platnosti dnem 1. září 2020. 

 

 

V Kraslicích dne 1. září 2020  zpracovala: Mgr. Magdalena Ţaludová ___________ 

 

 

     schválil ředitel školy Mgr. Jan Kuzebauch __________ 


