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PROVOZNÍ A SANITAČNÍ ŘÁD - UČEBNA KERAMICKÁ DÍLNA
(vydaný na základě §165 odst.1, písm.a) zákona č.561/2004 Sb.(školský zákon))

1. Účel
Provozní řád stanovuje pravidla pro provoz nutný k zajištění bezpečnosti a pořádku ve školní keramické dílně.
2. Odpovědnost
Za seznámení zaměstnanců s provozním řádem a za provoz elektrické pece odpovídá správce školní keramické dílny.
3. Zkratky
VK

vedoucí kroužku nebo vyučující učitel

4. Všeobecné pokyny:
Děti přicházejí do keramické dílny vhodně převlečeni a obuti, společně s VK podle rozvrhu zájmových kroužků
nebo rozvrhu hodin. Pracují jen za jejich přítomnosti.
b) Každé dítě má svým VK určené pracovní místo a nástroje či nářadí, které může používat. Osobní věci, oblečení a
obuv si odkládají na určené místo.
c) VK rozdá materiál nebo rozpracovaný výrobek, případně speciální nářadí, pomůcky nebo nástroje. Před zahájením
práce VK seznámí děti s tématem pracovní činnosti, popíše, popřípadě předvede pracovní postup a upozorní na
možná rizika či nebezpečí, která mohou při činnosti nastat.
d) Po zahájení práce se každé dítě za bedlivého dozoru VK snaží co nejlépe, nejúčelněji a ukázněně využívat celé doby
trvání zájmového kroužku (vyučovací hodiny), s nástroji a nářadím zachází šetrně, každou závadu ihned ohlásí VK.
S keramickou hmotou, glazurami nebo barvítky nakládají děti úsporně, neplýtvají zbytečně materiálem.
e) Při práci dbají děti pokynů a rad VK. VK se po dobu trvání kroužku (hodiny) nevzdaluje z prostor keramické dílny.
f) Každé dítě je povinno dodržovat základní hygienická pravidla, dbát na čistotu svoji i svého pracovního místa. Každé
sebemenší poranění hlásí VK a ten ji zapíše do Knihy úrazů. V keramické dílně je zakázáno jíst a pít.
g) Elektrickou vypalovací pec i jiná elektrická zařízení v keramické dílně smí obsluhovat pouze VK.
h) Vypalování keramiky smí probíhat pouze mimo dobu, kdy jsou přítomny děti. Za bezpečnost během vypalování a
včasné vypnutí pece odpovídá VK, který je obsluhou pece pověřen a byl prokazatelně seznámen s návodem k
obsluze elektrické vypalovací pece.
i) Při práci s glazurami, engobami a barvítky dohlíží VK na dodržování hygienických zásad (po práci umytí rukou
mýdlem, popř. očista potřísněné části těla a oděvu).
j) Ze školní keramické dílny děti neodnáší žádné nástroje, nářadí, materiál nebo výrobky bez vědomí a souhlasu VK.
Při každém odchodu z dílny si každý pečlivě očistí podrážky, aby neroznášel keramickou hlínu po škole.
k) Před ukončením zájmového kroužku (vyučovací hodiny) odevzdá dítě hotový výrobek nebo jeho rozpracovanou část
VK, pečlivě očistí a uklidí použité nářadí, nástroje, náčiní a štětce. Materiál (glazury, hlína) neprodyšně uzavře do
určených nádob a uloží na své místo.
l) Po práci děti uklidí, převlečou se a odchází za dozoru VK.
m) VK překontroluje stav a úplnost vybavení dílny, uzavření a uložení materiálu, vypnutí elektrického zařízení,
uzavření oken a dílnu uzamkne.
n) V případě závažného porušení provozního řádu keramické dílny může být žák z prostoru dílny vyloučen.
a)

5. Zásady bezpečného provozu elektrické pece:
a)

Obsluhovat pec smí jen osoba, která byla prokazatelně seznámena s návodem k obsluze daného typu elektrické pece
a přezkoušená ze základních znalostí ve smyslu vyhl. č.50/1978 Sb., §3, odst.2 (o odborné způsobilosti
v elektrotechnice)

Používat OOPP – tepelně odolné pracovní rukavice
Plnit pec pouze ve vypnutém stavu
Vsazovat pouze vysušené předměty
Dodržovat mezeru mezi vypalovanými výrobky minimálně 10 mm a mezeru mezi zakládacími deskami a spirálou
minimálně 20 mm.
f) Zkontrolovat nastavení teploty
g) Neotvírat pec, dokud je v provozu nebo dokud není dostatečně vychlazena
h) Nenechávat pec bez dozoru po celou dobu vypalování.
i) Ovládací tlačítka a jejich polohy při jednotlivých stavech musí být viditelně označeny.
j) Při výskytu mimořádné situace vypnout hlavní vypínač nebo vytáhnout zástrčku ze zásuvky.
k) Pec umístit pouze v místnosti, kde jsou zdi a stropy vyrobeny z nehořlavých materiálů. Dodržovat minimální
bezpečnou vzdálenost ke stropu, což je 1,5 m a k boční stěně 0,5 m. Podlaha musí být z kamene, betonu nebo
z materiálu s podobnou žáruvzdorností. Místnost musí mít zajištěné dostatečné větrání. Při spuštění pece nesmí být
okolní teplota vyšší než 400C.
l) Udržovat pořádek a čistotu v prostorách pece i v jejím okolí. Nepokládat do bezprostřední blízkosti pece žádné
hořlavé materiály. Prostor okolo pece ponechat volný, aby nebylo bráněno vyzařování tepla.
m) Nepoužívat pec k jiným účelům, než je výrobcem určeno.
n) Na pec je zakázáno pokládat, případně o ni opírat různé předměty
o) Postup při čištění pece - odpojit pec od zdroje el.energie, čistit pouze studenou pec, nepoužívat vodu či jiné
kapaliny, nečistoty zachycené v topné spirále vysát vysavačem, promazat panty víka.
p) V prostorách umístění pece (nebo v jejich těsné blízkosti) mít k dispozici přenosný hasicí přístroj a prostředky první
pomoci (lékárničku)
q) Místnost, kde je umístěna pec, musí být zajištěna proti samovolnému vstupu nepovolaným osobám. Uživatelé zde
mohou pobývat pouze v přítomnosti obsluhy pece.
b)
c)
d)
e)

6. Povinnosti obsluhy elektrické pece:
Před každým použitím zkontrolovat stav ovládacích prvků (knoflíky vypínače, regulátory, kontrolní signalizace,...)
Obsluhovat pec dle návodu k obsluze
Používat OOPP
Při spuštění pece zajistit dostatečné větrání (otevření okna, spuštění větráku apod.)
Obsluha nesmí svěřit manipulaci pece jiné nepověřené osobě (dítě, neproškolený učitel, …)
Nenechávat pec bez dozoru po celou dobu vypalování. Kontroly provádět každé 2 hodiny a zapisovat je do
provozního deníku – formulář Z-42.
g) Zapisovat každé provozování pece do provozního deníku (formulář Z-42)
h) Po ukončení výpalu vypnout pec z el.sítě (vypnou hlavní vypínač, vytáhnout zástrčku ze zásuvky)
i) V případě poruchy pece označit pec nápisem „zařízení odstaveno – nepoužívat“
j) Nahlásit řediteli školy všechny poruchy a mimořádné události
k)
Údržba:
1. Obsluha pece může provádět pouze čištění pece
2. Opravy, revize smí provádět pouze oprávněná osoba (servisní technik, revizní technik)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

7. Přílohy / formuláře
a)
b)

Návod k obsluze elektrické pece
Z-42 - Provozní deník

Za dodržování provozního řádu odpovídá: Jana Schejbalová

V Mostě dne 2. ledna 2019

Mgr. Lenka Firmanová
ředitelka školy

