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PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍCH DÍLEN
obor Stavebnictví a Technická zařízení budov

1. Rozsah působnosti
Provozní řád školních dílen je určen pro učitele, žáky a návštěvníky dílen, kteří jsou povinní 
se jím řídit v době své přítomnosti ve všech prostorách a objektech školních dílen uvedených 
studijních oborů.

2. Správa dílen
Správou majetku a řízením školních dílen je pověřen zástupce ředitelky pro odbornou praxi. 
Za technický a materiální stav dílen, pracovišť a vybavení žáků odpovídá příslušný učitel 
praktického vyučování u oboru Technická zařízení budov p. Směták Jaroslav a u oboru 
Stavebnictví p. Horník Ladislav. Učitelé praktického vyučování podléhají přímo zástupci 
ředitelky pro odbornou praxi. 

3. Vstup do dílen
Pro dílenské vyučování platí stejné zásady jako pro vyučování v učebnách, učitelé a žáci jsou 
povinní je zachovávat. Žákům je vstup do dílen povolen jen v době stanovené platným 
rozvrhem hodin pro výuku ve školních dílnách a mimo tuto dobu je vstup povolen jen se 
souhlasem ředitelky školy nebo zástupce ředitelky pro odbornou praxi. Zaměstnanci školy 
vstupují do prostoru dílen jen v rámci svých služebních povinnosti. Cizí návštěvníci mohou 
vstupovat do dílen jen po předběžné dohodě se svolením vedoucích pracovníků školy, a to jen 
v jejich doprovodu. Pracuje-li se ve školních dílnách mimo vyučování, musí být 
z bezpečnostních důvodů přítomní nejméně dva pracovníci. Žáci jen pod dohledem 
pedagogického dozoru.

4. Výuka v dílnách
Výuka ve školních dílnách je dána školním vzdělávacím programem, tematickými plány 
a podložena plánem, který plánuje a zajišťuje zástupce ředitelky pro odbornou praxi a 
příslušný učitel praktického vyučování. Dokumenty schvaluje ředitelka školy nebo zástupce 
ředitelky pro odbornou praxi. Práce, které jsou nad rámec ŠVP mohou být prováděny jen na 
základě povolení ředitelky školy nebo zástupce ředitelky školy pro odbornou praxi.

5. Provoz a vnitřní režim dílen
Vyučovací hodina odborné praxe trvá 60 minut. Pro čtyřleté maturitní obory trvá výuka praxe 
v prvním a druhém ročníku 3 hodiny, třetí ročníky mají praxi v délce 3 hodiny. Tato výuka 
probíhá bez přestávek. Přestávka na oběd je pro polovinu tříd po 4. vyučovací hodině, 
zbývající třídy pak mají obědovou přestávku po 5. vyučovací hodině, aby se žáci u oběda 
vystřídali z důvodu kapacity školní jídelny. Žákům není dovoleno během přestávek 
opouštět budovu školy, s výjimkou přestávky na oběd. Během obědové přestávky je 
přerušena výchovně-vzdělávací činnost. 



6. Povinnosti dílenských učitelů
Při vyučování ve školních dílnách, případně na pracovišti mimo školu se učitelé řídí platným 
Školským zákonem, Zákoníkem práce, pracovním, školním řádem a pravidly pro hodnocení 
výsledků vzdělávání žáků (klasifikačním řádem), příslušnými vyhláškami vydanými MŠMT 
a ČUBP. 

7. Povinnosti žáků
Žáci jsou povinní se řídit instrukcemi a pokyny učitelů.

a) Žáci: vstupují do dílen zásadně v předepsaném pracovním oděvu (kožená obuv, montérky, 
přikrývka hlavy, viz platný školní řád, bod: Povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců 
a Výchovná opatření). Pracovní oděv musí být čistý s těsně upnutými manžetami. Sešity k 
zapisování poznámek jsou žáci povinni nosit vlastní, popř. potřebné nářadí a pomůcky, dle 
požadavku jejich učitele.

b) Pořádek na pracovišti: žáci nesmí bez povolení vyučujícího opustit přidělené pracoviště. 
Při práci jsou povinni používat předepsaných ochranných osobních (pracovní obuv, oděv, 
čepici a je-li třeba i brýle, štít, rukavice, respirátor atd.), viz příloha č. 1, 2 a 3. Při používání 
svěřených nástrojů, nářadí apod. jsou žáci povinní udržovat je v pořádku. Poškozené nástroje 
a nářadí musí žáci ihned předložit vyučujícímu, který rozhodne o jejich výměně. Každé 
i sebemenší poranění vzniklé na pracovišti musí žák ihned hlásit vyučujícímu (po poskytnutí 
první pomoci se provede zápis do sešitku úrazů v lékárničce). Žáci mají povinnost se účastnit 
cyklických školení, které seznámí žáka podrobněji se zásadami bezpečného chování 
v prostorách dílen.

c) Práce žáků: žáci vykonávají pouze práce podle zadání, předepsaných postupů a dodržují 
předepsané BOZP a PO předpisy. Žák, si musí při práci počínat tak, aby neohrožoval zdraví 
a život svůj i svých spolužáků. Veškeré závady na pracovišti ihned musí žák hlásit učiteli.
Úmyslným nebo nedbalým poškozením strojů, nástrojů, nářadí, materiálu; zařízení dílen, 
sociálního a ostatního zařízení je viník povinen uhradit škodu podle platného Zákoníku práce 
nebo Občanského zákoníku (viz Školní řád). Žák je povinen své soukromé věci ukládat do 
uzamčených šaten a dražší předměty nechat uschovat ke svému učiteli. Mobilní telefony, MP 
přehrávače a jiné elektronické příslušenství do dílen nepatří! Veškeré ztráty musí žák ihned 
hlásit svému učiteli. Na pozdější hlášení se nebude brát zřetel. 

d) Přestávky mezi vyučováním: začátek a konec přestávky určuje učitel, řídí se platným 
rozvrhem a Školním řádem. Nástup do vyučování po přestávce musí být dodržen dle platného 
rozvrhu. 

e) Zakončení výuky v dílnách: výuku ukončuje učitel, čištění a úklid pracoviště je součásti 
vyučování, potřebný čas k úklidu určí příslušní vyučující. 

e) Šatny: šatny jsou v pracovní době uzamčeny a otevírají se jen v době pracovních 
přestávek, na začátku a konci výuky. Při odchodu ze šaten je žák konající službu povinen 
ohlásit svému učiteli, že je vše v pořádku nejen na vlastní šatně, ale i na sociálním zařízení. 
Učitel pak ověří tuto zprávu.

8. Důležité upozornění
Není dovoleno, žákům je zakázáno:

- provádět práce jiné, než jaké byly žákovi přiděleny učitelem.
- svévolně zapínat, zastavovat, vypínat, regulovat stroje a zařízeni bez svolení učitele! 

Ponechávat bez dohledu spuštěné stroje a zařízení.



- provádět jakoukoliv údržbu a montážní práce na stroji, který je pod elektrickým 
napětím nebo za chodu stroje! Popřípadě sundávat kryty, přehazovat řemeny apod. bez 
svolení učitele. Přecházet a podávat předměty přes pohybující se součásti a zařízení.

- půjčovat si stroje a zařízení bez svolení učitele. Brát materiál ze skladů bez svolení 
učitele.   

- používat strojů, nástrojů a přípravků, které nevyhovují bezpečnostním předpisům!
- odstraňovat a ničit výstražné tabulky i jiné bezpečnostní ochranné pomůcky.
- kouření, požívání alkoholu, zneužívání omamných látek, nošení ohrožujících látek do 

prostorů školy je zakázáno (přísný postih). Rovněž vstup po požití takových to látek, 
je do prostor školy zakázaný.

- dále je zakázáno nosit veškeré předměty na pracoviště, které by ohrožovalo další 
osoby, např. všechny druhy zapalovadel, chemikálie, nevhodnou literaturu, spreje, 
barvy, pyrotechniku, zbraně, nože atd.

- mít při práci prsteny, náušnice a různé přívěšky apod.!
- záměrně používat násilí (šikanovat), dopouštět se krádeží, hrát hazardní hry atd.
- pořizovat jakékoliv fotografie, video nahrávky apod. v areálu dílen bez souhlasu 

vedení školy.
- svým chováním a oblečením propagovat násilí, fašismus, rasismus a jiné nežádoucí 

společenské jevy. 
- používat soukromá motorová vozidla v době vyučování.   

9. Bezpečnost práce a požární ochrana
a) bezpečnost práce pro jednotlivé oblasti a činnosti je zpracována v dokumentaci BOZP, 

včetně hodnocení a analýzy rizik pro dané činnosti 
b) požární ochrana je zpracována v dokumentaci PO pro jednotlivá pracoviště  

10. Závěrečné ustanovení
S tímto řádem musí být seznámeni průkazně všichni žáci, učitelé a TH pracovnici. Seznámení 
s řádem se provádí na začátku školního roku nebo při nástupu do školského zařízení. 

Vydáním tohoto provozního - dílenského řádu, se ruší platnost předcházejícího. 

Tento provozní řád školních dílen nabývá účinnosti dnem 1. září 2015. Tento řád 
nenahrazuje ani neruší platný školní řád školy, ale doplňuje tento dokument. 

Zpracoval: Ing. Vladimír Skácal, OZO v BOZP a PO

…………………………………………..
Ing. Jindra Mikuláštíková

ředitelka školy

Pozn.: neprošlo jazykovou úpravou.



Příloha č. 1

OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMŮCKY NA PRACOVIŠTI

Provozní řád školních dílen pro obor Stavebnictví a Technická zařízení budov v bodě 7 
uvádí povinnosti žáků, které jsou specifikovány v odstavci b). Zde je uvedeno, že žáci jsou 
při práci povinni používat předepsaných ochranných osobních pomůcek (pracovní obuv, 
oděv, čepici a je-li třeba i brýle, štít, rukavice, respirátor atd.). 

Obr. 1: Příklad řádně ustrojeného žáka (ruční dílna)

1. Pracovní čepice

2. Pracovní oděv
     (blůza)

4. Pracovní oděv
     (kalhoty)

5. Pracovní obuv

3. Pracovní rukavice



Příloha č. 2

OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMŮCKY NA PRACOVIŠTI

Provozní řád školních dílen pro obor Stavebnictví a Technická zařízení budov v bodě 7 
uvádí povinnosti žáků, které jsou specifikovány v odstavci b). Zde je uvedeno, že žáci jsou 
při práci povinni používat předepsaných ochranných osobních pomůcek (pracovní obuv, 
oděv, čepici a je-li třeba i brýle, štít, rukavice, respirátor atd.). 

Obr. 2: Příklad řádně ustrojeného žáka (strojní dílna)

1. Chrániče sluchu

3. Pracovní oděv
     (blůza)

4. Pracovní oděv
     (kalhoty)

5. Pracovní obuv

2. Pracovní brýle



Příloha č. 3

OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMŮCKY NA PRACOVIŠTI

Provozní řád školních dílen pro obor Stavebnictví a Technická zařízení budov v bodě 7 
uvádí povinnosti žáků, které jsou specifikovány v odstavci b). Zde je uvedeno, že žáci jsou 
při práci povinni používat předepsaných ochranných osobních pomůcek (pracovní obuv, 
oděv, čepici a je-li třeba i brýle, štít, rukavice, respirátor atd.). 

Obr. 3: Příklad řádně ustrojeného žáka (stavba)

1. Pracovní přilba

3. Pracovní oděv
     (blůza) 

5. Pracovní oděv
     (kalhoty)

6. Pracovní obuv

2. Pracovní brýle

4. Pracovní rukavice
   (dle druhu práce)




