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I. Obecná ustanovení 

1. Tento řád je v souladu s § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a je přílohou školního řádu. 

2. Tímto řádem se musí řídit všechny osoby, které vstupují do areálů školních dílen. 

3. Osobám neproškoleným v oblasti bezpečnosti a zdraví při práci (dále jen BOZP) a požární ochrany (dále 
jen PO) a bez příslušného pracovního oděvu se zakazuje vstup a vjezd do dílen. Toto proškolení může 
poskytnout smluvní odborně způsobila osoba v oblasti BOZP, dále zástupce ředitele pro odborný výcvik 
(dále jen ZŘOV), vedoucí učitel odborného vyučování (dále jen VUOV) nebo pověřený učitel odborného 
výcviku (dále jen UOV). 

II. Činnost a režim ve školních dílnách 

1. V dílnách školy probíhá praktická výuka ve formě odborného výcviku a praxí, dle aktuálního ŠVP daného 
oboru. 

2. Veškerá činnost a provoz v dílnách se řídí školním řádem a jeho přílohami, aktuálními bezpečnostními 
předpisy a dalšími dokumenty, se kterými je každý zaměstnanec i žák seznámen. 

3. Denní harmonogram: 

7:00 zahájení výuky ve skupinách, které mají 7 vyučovacích hodin denně 
7:15 zahájení výuky ve skupinách, které mají 6 vyučovacích hodin denně 
9:00 – 9:15 svačinová přestávka 
11:20 – 11:50 obědová přestávka pro dílny stavebních oborů a elektrodílny v budově školy 
11:30 – 12:00 obědová přestávka pro školní autoservis 
14:00 ukončení výuky ve skupinách, které mají 6 vyučovacích hodin denně 
14:45 ukončení výuky ve skupinách, které mají 7 vyučovacích hodin denně 
 
Čas pro výdeje obědů může být z provozních a kapacitních důvodů upraven.   

III. Vymezení prostor dílen 

Tímto řádem se řídí provoz v níže uvedených prostorách dílen školy: 

1. Dílny stavebních oborů se nacházejí na adrese Jana Krušinky 1637/2, Hradec Králové. 

2. Dílny dopravních a autoopravárenských oborů se nacházejí na adrese Vážní 1098, Hradec Králové. 

3. Elektrodílny se nacházejí v přízemí budovy školy na adrese Vocelova 1338, Hradec Králové. 

V přiměřené míře se užijí ustanovení tohoto řádu i v jiných prostorách, ve kterých probíhá odborný 
výcvik, například na pracovišti mimo školní dílny při zakázkové činnosti. 

IV. Žáci jsou především povinni: 

1. neohrožovat zdraví a bezpečnost vlastní, svých spolužáků i dalších osob, dodržovat zásady bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, protipožární předpisy a provozní řády, provádět pouze práce zadané UOV. 

2. řádně vykonávat žákovskou službu (je-li ustanovena), její povinnosti určuje u přidělené skupiny žáků 
UOV. 

3. dostavit se na pracoviště (dílnu) minimálně 5 minut před zahájením výuky. 

4. pozorně sledovat výklad a pokyny vyučujícího, nevyrušovat. 

5. být řádně upraven, mít čistý pracovní oděv (vždy na začátku výukového týdne) a nosit pracovní obuv a 
předepsané ochranné pracovní a hygienické pomůcky. V případě neplnění tohoto bodu žák nemůže 
odborný výcvik nebo praxi vykonávat. Při opakovaném porušení tohoto bodu budou vyvozena příslušná 
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kázeňská opatření. V případě, že žák nemá pracovní oděv nebo obuv, je mu ve výjimečných případech 
od VUOV zapůjčen náhradní.  

6. v prostorách dílen, pracovišť a jejich zařízeních vykonávat jen takovou činnost, která souvisí s praktickou 
výukou, v souladu s všeobecnými zásadami bezpečnosti práce, důsledně se řídit režimem dne a pokyny 
UOV, v případě potřeby se na něj obracet 

7. pracovat na jednotlivých strojích smí žák až po seznámení se s návodem, bezpečnostními předpisy a po 
prokázání jejich znalostí. 

8. udržovat čistotu a pořádek ve všech prostorách areálů školních dílen, tuto činnost provádět průběžně, 
následně po ukončení výuky kompletně uklidit pracoviště. 

9. udržovat v čistotě svěřené pomůcky, nářadí, zařízení. Dbát, aby nedocházelo k jeho úmyslnému 
poškození a ztrátám. 

10. dbát zvýšené opatrnosti při pohybu po bezprostředním okolí dílen, manipulačním dvoře, při přesunech 
z dílen a na dílny. 

11. při přesunu na jiné pracoviště odborného výcviku dbát pokynů pedagogického doprovodu, dopravních 
předpisů a pravidel pro přepravu osob. 

12. uzamykat své osobní věci a oblečení v přidělené šatně (skříňce) a udržovat zde pořádek. 

13. případnou ztrátu osobních věcí neprodleně po zjištění nahlásit svému UOV. Na pozdější ohlášení nemusí 
být brán dle následného posouzení zřetel. 

14. chovat se s úctou a respektem ke spolužákům, zaměstnancům školy i zákazníkům. 

15. každé poranění okamžitě nahlásit svému UOV, při úrazu je nutné sepsat ve spolupráci s VUOV zápis o 
úrazu. 

V. Žákům je především zakázáno: 

1. úmyslně poškozovat majetek. 

2. odstraňovat nebo poškozovat ochranná zařízení, ruční hasicí přístroje, hydranty, poklopy, žebříky, kryty, 
výstražné tabulky a jiné pomůcky, které slouží k ochraně osob a majetku. 

3. startovat a jezdit s motorovými vozidly v areálu dílen. 

4. nastupovat do vozidel a manipulovat s vozidly a jejich ovládacími prvky bez přímého pokynu UOV. 

5. v průběhu vyučovacího dne (včetně přestávek) používat k jízdě vlastní motorová vozidla. 

6. kouřit v prostorách a na pozemcích školy a jejich blízkém okolí. Není dovoleno kouřit ani na akcích 
organizovaných školou (včetně elektronických cigaret). 

7. požívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky, nosit je, přechovávat a distribuovat nebo pod jejich 
vlivem docházet na výuku do dílen. 

8. nosit do dílen cennosti, vyšší finanční obnosy. Pokud je to nezbytné, uloží žáci tyto u UOV nebo VUOV. 
Za ztrátu věcí uložených v rozporu s tímto řádem škola neručí. 

9. vyrušovat při výuce a zabývat se činnostmi, které nejsou předmětem výuky. 

10. z bezpečnostních důvodů nosit na pracoviště řetízky, náramky, náušnice, prsteny atp. 

11. přicházet na výuku do dílen školního autoservisu v ulici Vážní přes vlakové koleje (od nádraží Slezské 
předměstí). 

12. vytvářet výbušnou směs (kyslík a acetylén), zapalovat ji, nosit na pracoviště pyrotechniku, cokoli 
zapalovat nebo i jen vyvolávat jiskru. 
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13. v průběhu výuky používat mobilní telefony či pořizovat zvukové a obrazové záznamy, pokud UOV neurčí 
jinak. 

14. ve všech prostorech dílen z bezpečnostních důvodů nosit v uších sluchátka a poslouchat hudbu. 

15. opouštět prostory dílen bez vědomí UOV. 

16. vstupovat do šatny v průběhu výuky. Pokud je to možné, prostory šaten jsou uzamčeny. V oprávněných 
případech je možné zpřístupnit se souhlasem UOV. Šatna je přístupná pouze před zahájením 
vyučovacího dne, v době přestávky, oběda a po skončení výuky.  

17. parkovat soukromá osobní vozidla v celém areálu dílen a školy, netýká se jednostopých vozidel. 

18. spouštět stroje, případně na nich pracovat, bez přímého pokynu UOV, a to včetně ručního elektrického 
nářadí. 

19. půjčovat si nářadí, přesouvat a odnášet jej z pracoviště nebo mezi dílnami. 

20. zasahovat a provádět opravy elektrických rozvodů, nářadí, zařízení, zásuvek včetně prodlužovacích 
kabelů. 

21. manipulovat s vysokozdvižným vozíkem. 

VI. Zaměstnanci jsou především povinni: 

1. seznámit se všemi provozními řády, jejich přílohami a souvisejícími předpisy, dále se zásadami BOZP a 
PO, a dodržovat je. 

2. dohlížet na dodržování výše uvedeného ze strany žáků i dalších osob, které se pohybují v prostorách 
dílen. 

3. neprodleně ohlásit zjištěnou škodu. 

4. neprodleně nahlásit úraz, ať už svůj nebo jiné osoby. V případě úrazu žáka sepíše příslušný UOV záznam 
o úrazu žáka. 

 


