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Řád školní dílny 
 

1. Žák je povinen se při práci v dílně a při přípravě na vyučování řídit pokyny 

vyučujícího. 

2.         Do dílny žák vstupuje jen se souhlasem vyučujícího v předepsaném oblečení a obutí. 

3. Ve školní dílně má každý žák své předem určené pracovní místo, které udržuje 

v čistotě a pořádku. Na pracovním stole má žák pouze ty věci, které nezbytně potřebuje 

k zadané činnosti. 

4. Po zahájení vyučování rozdá služba materiál nebo rozpracovaný výrobek, technickou 

dokumentaci k práci, případně i další speciální nástroje a nářadí. 

5. Žák je povinen před začátkem prováděné činnosti zkontrolovat stav pracovního místa, 

pracovních nástrojů, nářadí a jiných pomůcek podle seznamu. Veškeré závady a nedostatky, a 

to i během vyučování,  je žák povinen nahlásit svému vyučujícímu. 

6. Žák zachází se zařízením školní dílny, nástroji, nářadím, pomůckami, stroji a přístroji 

opatrně a šetrně a podle pokynů vyučujícího a návodu k obsluze a údržbě. 

7. V průběhu vyučování se každý žák snaží co nejlépe, nejhospodárněji, nejúčelněji a 

ukázněně využívat celé vyučování hodiny. Žák při práci dbá pokynů vyučujícího. Odchod 

z pracovního místa nebo dílny je žáku povolen jen na základě souhlasu vyučujícího. 

8. Ve školní dílně se smí provádět pouze práce, které jsou nařízeny či povoleny 

vyučujícím a pod jeho dohledem. 

9. Na pracovním místě a jeho bezprostředním okolí žák musí zachovávat klid a pořádek. 

10. Žákům je zakázáno plýtvat s vodou a elektrickou energií. 

11. Žákům je zakázáno zapínat stroje, zacházet s nástroji, nářadím a pomůckami dříve, než 

dojde k jejich seznámení se způsobem jejich užití podle návodu k obsluze.  

12. Ve školní dílně je žákům zakázáno jíst, pít a chovat se v rozporu s pravidly slušnosti. 

13. Ze školní dílny žák neodnáší žádné nástroje, nářadí nebo materiál bez souhlasu 

vyučujícího. 

14. Žák je povinen po ukončení práce stroj vypnout, provést základní údržbu podle 

pokynů vyučujícího a uvést jej do původního stavu. 

15. Každou mimořádnou událost (poškození stroje, nářadí, nástrojů a jiné pomůcky, 

vysypání či vylití látky, zasažení očí a kůže, úraz apod.) je žák povinen nahlásit svému 

vyučujícímu, který zajistí potřebná opatření, poskytne první pomoc, příp.přivolání 

zdravotnické záchranné služby. 

16. Před ukončením vyučování odevzdá každý žák na pokyn vyučujícího hotový výrobek 

nebo jeho rozpracovanou část, uloží řádně a pečlivě očištěné nářadí, nástroje a jiné pomůcky, 

překontroluje jejich stav i počet, nedostatky hlásí ihned vyučujícímu. 

17. Žák dále uklidí pracoviště a pracovní místo. 

18. Služba ve třídě je dále povinna smazat tabuli. 

19. Z dílny žáci odchází jen se souhlasem vyučujícího. 

 

  

V Jablonci nad Nisou dne 01.09. 2017  …………………………………. 

 

         Razítko a podpis ředitele školy 

 


