
Střední odborná škola a střední odborné učiliště Třešť, K Valše 1251/38, 589 01 Třešť  

                                                                   
 

Provozní řád školní dílny č. 402 

 

Ředitel/ka školy vydává na základě § 165 odst. 1, písm. a) Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) provozní řád školní dílny.  

Provozní řád stanovuje pravidla pro provoz nutný k zajištění bezpečnosti, pořádku a ochrany v prostorách školní dílny. 

Provozní řád školní dílny je vyvěšen na viditelném místě. 

Žáci jsou s provozním řádem školní dílny seznámení vždy v první hodině výuky ve školní dílně ve školním roce, vyučující o tom 

učiní zápis do třídní knihy (deníku odborného výcviku), dbá o to, aby byli dostatečně poučení i žáci, kteří na první hodině výuky 

ve školní dílně chyběli. 

- Do školní dílny nosí žáci vhodné pracovní oblečení a obuv 

- Před zahájením vzdělávací činnosti se žák nebo student seznámí s obsahem úkolu, postupem 

a plánem práce, popř. se seznámí s uložením bezpečnostních prostředků a ochranných 

pomůcek 

- Žáci nebo studenti nezahájí práci, pokud jim k tomu nedá příkaz vyučující  

- Po příchodu do dílny zkontrolují žáci své pracoviště a nářadí, závady ihned ohlásí učiteli. 

Poškozené nářadí se nesmí používat! 

- S přidělenými nástroji a nářadím zachází každý žák šetrně a ohleduplně 

- S elektrickým nářadím smí žák pracovat jen v přítomnosti vyučujícího a podle jeho pokynů. 

Musí se dodržet nařízená bezpečnostní opatření! 

- V průběhu vyučování udržuje žák na svém pracovišti pořádek a čistotu 

- Pokud se při práci používají laky a mořidla zajistí vyučující dostatečné větrání 

- Při práci dbá žák pokynů vyučujícího, každé sebemenší poranění ihned ohlásí  

- Do skladu a přípravny mají žáci vstup povolen pouze v přítomnosti vyučujícího 

- Ze školní dílny žák žádné nástroje, nářadí ani materiál neodnáší 

- Před ukončením vyučování odevzdá každý žák označený hotový výrobek nebo jeho 

rozpracovanou část 

- Po skončení práce žák řádně očištěné nářadí a nástroje zkontroluje, zjištěné závady ihned 

ohlásí  

- V průběhu i na konci vyučování dbají žáci na osobní hygienu 

 

V Třešti dne ……………………                          Mgr. Ing. Karel Matějů 

                ředitel školy 



Střední odborná škola a střední odborné učiliště Třešť, K Valše 1251/38, 589 01 Třešť  

                                                                   
 

Provozní řád školní dílny č. 403 

 

Ředitel/ka školy vydává na základě § 165 odst. 1, písm. a) Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) provozní řád školní dílny.  

Provozní řád stanovuje pravidla pro provoz nutný k zajištění bezpečnosti, pořádku a ochrany v prostorách školní dílny. 

Provozní řád školní dílny je vyvěšen na viditelném místě. 

Žáci jsou s provozním řádem školní dílny seznámení vždy v první hodině výuky ve školní dílně ve školním roce, vyučující o tom 

učiní zápis do třídní knihy (deníku odborného výcviku), dbá o to, aby byli dostatečně poučení i žáci, kteří na první hodině výuky 

ve školní dílně chyběli. 

- Do školní dílny nosí žáci vhodné pracovní oblečení a obuv 

- Před zahájením vzdělávací činnosti se žák nebo student seznámí s obsahem úkolu, postupem 

a plánem práce, popř. se seznámí s uložením bezpečnostních prostředků a ochranných 

pomůcek 

- Žáci nebo studenti nezahájí práci, pokud jim k tomu nedá příkaz vyučující  

- Po příchodu do dílny zkontrolují žáci své pracoviště a nářadí, závady ihned ohlásí učiteli. 

Poškozené nářadí se nesmí používat! 

- S přidělenými nástroji a nářadím zachází každý žák šetrně a ohleduplně 

- S elektrickým nářadím smí žák pracovat jen v přítomnosti vyučujícího a podle jeho pokynů. 

Musí se dodržet nařízená bezpečnostní opatření! 

- V průběhu vyučování udržuje žák na svém pracovišti pořádek a čistotu 

- Pokud se při práci používají laky a mořidla zajistí vyučující dostatečné větrání 

- Při práci dbá žák pokynů vyučujícího, každé sebemenší poranění ihned ohlásí  

- Do skladu a přípravny mají žáci vstup povolen pouze v přítomnosti vyučujícího 

- Ze školní dílny žák žádné nástroje, nářadí ani materiál neodnáší 

- Před ukončením vyučování odevzdá každý žák označený hotový výrobek nebo jeho 

rozpracovanou část 

- Po skončení práce žák řádně očištěné nářadí a nástroje zkontroluje, zjištěné závady ihned 

ohlásí  

- V průběhu i na konci vyučování dbají žáci na osobní hygienu 

 

V Třešti dne ……………………                          Mgr. Ing. Karel Matějů 

                 ředitel školy 

 



Střední odborná škola a střední odborné učiliště Třešť, K Valše 1251/38, 589 01 Třešť  

                                                                   
 

Provozní řád školní dílny č. 404 

 

Ředitel/ka školy vydává na základě § 165 odst. 1, písm. a) Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) provozní řád školní dílny.  

Provozní řád stanovuje pravidla pro provoz nutný k zajištění bezpečnosti, pořádku a ochrany v prostorách školní dílny. 

Provozní řád školní dílny je vyvěšen na viditelném místě. 

Žáci jsou s provozním řádem školní dílny seznámení vždy v první hodině výuky ve školní dílně ve školním roce, vyučující o tom 

učiní zápis do třídní knihy (deníku odborného výcviku), dbá o to, aby byli dostatečně poučení i žáci, kteří na první hodině výuky 

ve školní dílně chyběli. 

- Do školní dílny nosí žáci vhodné pracovní oblečení a obuv 

- Před zahájením vzdělávací činnosti se žák nebo student seznámí s obsahem úkolu, postupem 

a plánem práce, popř. se seznámí s uložením bezpečnostních prostředků a ochranných 

pomůcek 

- Žáci nebo studenti nezahájí práci, pokud jim k tomu nedá příkaz vyučující  

- Po příchodu do dílny zkontrolují žáci své pracoviště a nářadí, závady ihned ohlásí učiteli. 

Poškozené nářadí se nesmí používat! 

- S přidělenými nástroji a nářadím zachází každý žák šetrně a ohleduplně 

- S elektrickým nářadím smí žák pracovat jen v přítomnosti vyučujícího a podle jeho pokynů. 

Musí se dodržet nařízená bezpečnostní opatření! 

- V průběhu vyučování udržuje žák na svém pracovišti pořádek a čistotu 

- Pokud se při práci používají laky a mořidla zajistí vyučující dostatečné větrání 

- Při práci dbá žák pokynů vyučujícího, každé sebemenší poranění ihned ohlásí  

- Do skladu a přípravny mají žáci vstup povolen pouze v přítomnosti vyučujícího 

- Ze školní dílny žák žádné nástroje, nářadí ani materiál neodnáší 

- Před ukončením vyučování odevzdá každý žák označený hotový výrobek nebo jeho 

rozpracovanou část 

- Po skončení práce žák řádně očištěné nářadí a nástroje zkontroluje, zjištěné závady ihned 

ohlásí  

- V průběhu i na konci vyučování dbají žáci na osobní hygienu 

 

  V Třešti dne ……………………                          Mgr. Ing. Karel Matějů 

                 ředitel školy 

 


