Příloha školního řádu č. 7: Provozní řád pro učebny praxe
1.

Řád učeben praxe je přílohou školního řádu a je určen pro praktickou výuku žáků a studentů na VOŠ a
SPŠE Olomouc.

2.

Pro výuku a práci ve školních učebnách praxe platí kromě tohoto řádu i příslušné normy, např.:
vyhláška č. 50/78 Sb., Zákoník práce, ČSN 33 2000-1, ČSN EN 60445 ed. 3, ČSN EN 50110-1 ed. 2, ČSN
IEC 446, ČSN ISO 3864, ČSN IEC 73.

3.

Za provoz školních učeben praxe je zodpovědný vedoucí praxe. Jednotliví vyučující dbají pokynů
vedoucího praxe a jsou zodpovědní za dodržování tohoto řádu a bezpečnostních předpisů dle vyhlášky
50/1978 Sb.

4.

Vyučující zodpovědní za správu učeben plně zodpovídají za její provoz a bezpečnost.

5.

V učebnách praxe smějí pracovat jen ti žáci a studenti, kteří byli prokazatelně poučeni z příslušných
norem a předpisů a vyhlášek. Jiné osoby smí pracovat v prostorách učeben praxe jen výjimečně se
souhlasem vedoucího praxe a ředitele školy.

6.

Při práci ve školních učebnách praxe a všech prostorách školy je bezpodmínečně nutné dodržovat
veškerá nařízení a vyhlášky požární ochrany a bezpečnosti práce. Je zakázáno používání otevřených
zdrojů ohně a zdrojů sálavého tepla. Hořlaviny I. stupně a těkavé hořlavé látky musí být skladovány dle
platných norem a předpisů.

7.

Vstup do školních učeben praxe je žákům a studentům povolen jen za přítomnosti vyučujícího.

8.

Pracovní činnost v jednotlivých učebnách praxe je možná jen v odpovídajícím pracovním ustrojení:
a.

v odděleních elektrotechniky: pracovní plášť se zapínatelnými rukávy a uzavřená obuv.

b.

v oddělení ručního obrábění: pracovní plášť se zapínatelnými rukávy, dlouhé pracovní
kalhoty a pevná uzavřená obuv.

Dále se nesmí používat do jakýchkoliv učeben praxe obuv, ve které žáci a studenti chodí do školy pro
možné znečištění a poškození podlah školy. Dlouhé vlasy je nutné chránit sepnutím či pokrývkou hlavy.
9.

Při příchodu do jednotlivých učeben praxe určený žák zkontroluje vybavení a zařízení učebny.
Jakoukoli závadu a poškození ihned hlásí vyučujícímu. Před zahájením výuky vyučující zapne
v rozvaděči hlavní vypínač a přezkouší funkci bezpečnostního tlačítka STOP.

10. Žáci a studenti zodpovídají za převzaté nářadí, nástroje, přístroje a ostatní pomůcky, které potřebují
k výuce a pracovní činnosti.
11. Při práci v učebnách praxe mohou žáci a studenti provádět jen vymezené úkony podle pokynů
vyučujícího a důsledně používat všechny určené a doporučené ochranné a pracovní pomůcky.
12. Každé poranění vzniklé při práci v učebnách praxe jsou žáci a studenti povinni ihned hlásit vyučujícímu.

13. V případě úrazu elektrickým proudem nebo při jiném nebezpečí je povinností každého žáka či studenta
ihned vypnout hlavní vypínač v rozvaděčích nebo stisknout STOP tlačítko na pracovních stolech a
poskytnout okamžitou pomoc.

14. Po skončení vyučování uvedou žáci nebo studenti učebnu nebo pracoviště do určeného stavu,
odevzdají v pořádku nářadí, přístroje a jiné pomůcky, které sloužili při výuce.
15. Práce většího rozsahu nebo práce soukromého charakteru schvaluje ředitel školy a vedoucí praxe.
Zájemce si vyzvedne od vedoucího praxe žádanku o povolení práce, kterou vyplní, a po schválení lze
v daném termínu práci realizovat. Návrh na finanční úhradu provede vedoucí praxe. Během činnosti
pracovník zodpovídá za dodržování bezpečnostních předpisů a dalších ustanovení, která jsou běžná
pro práci ve školních učebnách praxe.
Datum nabytí platnosti: 1. 9. 2018

……………………………
Ing. Josef Kolář
ředitel školy
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