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Provozní řád učebny šití 

 

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 učebny.  

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

učebny. 

Provozní řád školní učebny je vyvěšen na viditelném místě. 

Žáci jsou s provozním řádem školní učebny 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. 

 

- Žáci mohou do učebny šití vstupovat pouze v přítomnosti vyučující.  

- V učebně šití musí žákyně používat vhodnou obuv (protiskluzná podešev, pevná pata) 

a vhodné pracovní oblečení.  

- Žáci musí mít upraveny vlasy tak, aby nepadaly do očí.  

- Tašky žáků se během výuky odkládají na určené místo. Na pracovním stole nesmí být 

žádné věci a předměty, které nesouvisejí s výukou a prováděnou prací. 

- Žáci musí v průběhu hodiny dodržovat veškeré pokyny vyučujícího, se kterými byli 

seznámeni v začátku hodiny. 

- Žáci musí být zejména důkladně seznámeni s návodem výrobce na obsluhu šicího 

stroje, na kterém budou pracovat. 

- Žáci nesmí v žádném případě zasahovat do elektrické instalace a zařízení šicích strojů.  

- Každou závadu, kterou žáci způsobí nebo zjistí, musí neprodleně ohlásit vyučujícímu. 

Žáci nesmí používat poškozený šicí stroj. 

- Žáci na svém pracovišti a v učebně udržují pořádek a čistotu. 

- V průběhu hodiny a zejména pak při práci na strojích se nesmí žáci pošťuchovat, 

vyrušovat druhé z práce či jinak nebezpečně jednat.  

- Práce na šicích strojích musí být prováděna pouze za řádného osvětlení (denního 

popř. umělého).  
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- Zapínání a vypínání šicích strojů do zásuvek provádí vyučující. Mimo provoz (po 

skončení hodiny) se šicí stroj odpojí od sítě vytažením přívodního kabelu ze zásuvky. 

- Nůžky musí být odkládány na stůl zavřené. Jehly a špendlíky je zakázáno dávat do úst.  

- Žák může opustit učebnu pouze s vědomím vyučujícího. 

- Při žehlení se nesmí žehlička odkládat na žehlící plátno, ale na nehořlavou odkládací 

desku (plech). Po dožehlení musí být vytažen přívodní kabel žehličky ze zásuvky.  

- Každé zranění i drobné musí žák ohlásit vyučujícímu, který provede zápis do knihy 

úrazů. 

- Po skončení vyučovací hodiny provede vyučující kontrolu pracoviště, vypnutí 

elektrické energie a následné uložení šicího stroje. 

- Po odchodu žáků provede uzamčení učebny. Mimo výuku musí být učebna šití 

uzamčena. 

 

 

 

 

 

 

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

                 ředitel školy 

 


