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

Provozní řád učebny zdravovědy
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.

-

Do učebny zdravovědy vstupují žáci jen za přítomnosti učitele a bez dovolení vyučujícího
nesmí žáci z učebny ani odcházet. Řídí se pokyny vyučujícího, dbají bezpečnostních pravidel a
dodržují stanovené učební postupy.

-

Do učebny nosí žáci vhodné pracovní oblečení a obuv

-

Žáci nesmí sami bez dovolení učitele manipulovat s žádným zařízením a vybavením učebny.
Jakékoliv pomůcky nesmí žáci vynášet ven z učebny.

-

Své pracovní místo udržují žáci v pořádku a čistotě. Na stole mají jen věci a pomůcky
nezbytně nutné k zadané práci. Bez pokynu učitele se připravených pomůcek nedotýkají.

-

Žák je povinen nahlásit každé sebemenší poranění, aby mohl učitel provést ošetření nebo
zajistit odborné ošetření u příslušného lékaře.

-

Škody způsobené nedbalostí nebo úmyslně budou ohlášeny rodičům a bude požadována
náhrada způsobené škody.

-

Při práci žák dbá nejen o bezpečnost vlastní, ale i o bezpečnost svých spolužáků. Při hodině
musí být udržován klid a kázeň.

-

Závady, poškozené pomůcky, apod. musí být neprodleně nahlášeny vyučujícímu.

-

Před praktickou činností se žák seznámí s obsahem úkolu a postupem práce. Ze strany žáků
musí být dbáno všech bezpečnostních zásad, se kterými byli žáci seznámeni. Žáci nezahájí
činnost, pokud vyučující nedá pokyn k práci.

-

Po skončení práce na základě pokynu učitele a za jeho dohledu uklidí nepoškozené pracovní
pomůcky a pracoviště včetně urovnání židlí.

V Třešti dne ……………………
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