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PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD - UČEBNA DÍLNA

Provozní řád školní dílny je určen pro učitele, žáky a návštěvníky dílen.
Správou majetku je pověřen statutární zástupce ředitelky školy. Za technický stav dílen, pracovišť a vybavení
žáků odpovídá příslušný učitel ČaSP.
1) Do školní dílny žáci/žákyně vstupují pouze v doprovodu učitele.
2) Do dílny žáci/žákyně nosí pracovní oblečení.
3) Nářadí si žáci/žákyně před používáním zkontrolují, případné poškození nahlásí vyučující/mu.
Žáci/žákyně nepoužívají poškozené nářadí.
4) Žáci/žákyně na pracovišti udržují pořádek a čistotu.
5) Žáci/žákyně od vyučující/ho dostanou ochranné pomůcky všude, kde je to možné.
6) Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví probíhá vždy při první návštěvě dílen v daném roce.
7) Při práci s laky a mořidly jsou dodržována všechna hygienická a bezpečnostní pravidla.
8) Žáci/žákyně jsou povinni šetřit nářadí a zařízení, jakož i suroviny, s nimiž pracují.
9) Každé poranění je nutné nahlásit vyučující/mu.
10) Rozpracované výrobky je nutné označit svým jménem a ročníkem a po skončení práce je uložit na
příslušné místo.
11) Do přípravny je zakázáno všem žákům/žákyním vstupovat.
12) Po skončení práce žáci a žákyně uklidí pracoviště, zkontrolují a uklidí nářadí a měřidla. Všechny závady
nahlásí
13) vyučující/mu.
Žákům/žákyním je zakázáno:
 provádět práce jiné, než jaké byly žákovi přiděleny vyučující/m.
 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. 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
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