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Ateliér

1. Žáci vstupují do ateliéru pouze pod dohledem vyučujícího. Žáci se řídí

pokyny učitele.

2. Žáci pracují v ateliéru ve vhodném pracovním oděvu (plášť, zástěra apod),

při tvoření chrání stoly/ podlahu igelitovými ubrusy či podložkami.

3. Žáci provádějí v ateliéru jen činnosti určené vyučujícím. Při nich dodržují

stanovené postupy a způsoby. Žáci se pohybují po ateliéru s ohledem na

výtvory ostatních, ať jsou rozpracované či dokončené

4. S elektrickými spotřebiči a zařízením pro keramickou výrobu žáci mohou

pracovat pouze pod přímým dohledem učitele.

5. Žáci nevstupují do místnosti s keramickou pecí.

6. Z ateliéru žáci neodnášejí žádný materiál nebo nástroje bez přímého

dohledu učitele.

7. Po skončení práce žáci uklidí svá pracoviště.

8. Žáci nesmí konzumovat v ateliéru žádné jídlo.

Strana 2 z 10



Badatelna
1. Do učebny žák vstupuje jen se souhlasem vyučujícího a v náležitém ochranném

oděvu. Do přilehlého skladu chemikálií a do kabinetu fyziky a chemie je žákům

bez doprovodu učitele vstup zakázán.

2. V učebně je zakázáno jíst a pít.

3. Před zahájením práce si žák zkontroluje stav svého pracoviště a přidělených

pomůcek včetně ochranných pomůcek.

4. Žák se chová ukázněně a pracuje soustředěně podle návodu, vede si o postupu a

výsledcích své práce pečlivý záznam.

5. Se zařízením laboratoře žák zachází šetrně, je odpovědný za případné škody,

které způsobí.

6. Žák udržuje čistotu a pořádek na pracovišti, šetří vodou, plynem, elektřinou a

chemikáliemi.

7. Zbytky žák odhazuje do určených nádob podle pokynů učitele.

8. Žák dodržuje bezpečnostní a hygienické zásady o kterých byl poučen a jakoukoli

nehodu ihned hlásí vyučujícímu. Se zařízením rozvodu vody, elektrické energie a

plynu manipuluje pouze podle pokynů učitele. Elektrické přístroje pro rozvod

220 voltů zapojuje pouze vyučující, žáci s nimi nepřicházejí do styku.

9. Po skončení práce žák zkontroluje stav svého pracovního místa, užívaných

pomůcek a chemikálií, zkontroluje uzavření vody, plynu, vypnutí elektrické

energie.

10. Žák před použitím chemikálií pozorně přečte nápis na štítku. Nepoužívá

chemikálie z neoznačených láhví, chemikálie nikdy neochutnává.

11. Žák se všemi chemikáliemi zachází opatrně, zvláště s kapalnými žíravinami a

hořlavinami, pracuje s nimi pouze tak, jak stanovil vyučující, dodržuje správnou

techniku laboratorních operací

12. Žák dodržuje předepsané návody, bezpečnostní opatření a používá určené

ochranné pomůcky.

13. Žák s hořlavinami nepracuje v blízkosti otevřeného ohně.

14. Žák se seznámí s pravidly první pomoci, umístěním a obsahem lékárničky,

důležitými telefonními čísly, umístěním telefonu, umístěním a způsobem použití

hasicích přístrojů.
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Bazén

1. Školní bazén slouží vzhledem k svým rozměrům a charakteru pouze k

výuce základního a zdokonalovacího plavání dětí.

2. Vstup do prostoru bazénu je povolen pouze žákům v doprovodu

odpovědného pedagogického dozoru.

3. Před vstupem do bazénu je nutno použít WC.

4. Vstup do bazénu je povolen až po řádné očistě a osprchování bez plavek.

5. Každý žák musí mít své vlastní plavky vždy čisté a vysušené, koupací čepici,

mýdlo a ručník.

6. Do prostoru bazénu nemají přístup nemocní infekčními chorobami,

záněty horních cest dýchacích, očí, učí, atd., nemocní s kožními chorobami

a plísněmi, s otevřenými ranami, žáci po očkování a žáci s obvazy.

7. Do prostoru plavecké učebny je zakázáno nosit cenné a ozdobné

předměty, ostré a skleněné předměty, jídlo a pití.

8. V prostoru plavecké učebny se žáci pohybují opatrně a ohleduplně.

Neběhají kolem bazénu.

9. Žáci dodržují všechna pravidla hygieny, čistotu a pořádek.

10.Dojde-li v plavecké učebně k úrazu, poskytne vedoucí plavání první

pomoc, provede zápis do knihy úrazů, ohlásí úraz vedení školy.

11.Za dodržování předpisů, metodicky správnou výuku a bezpečnost při

výcviku odpovídá vyučující nebo vedoucí.

12.Za technický provoz, kontrolu vody, vzduchu a čistícího zařízení odpovídá

určený pracovník.

13.Za úklid a čistotu odpovídá úklidový personál.
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Dílna

1. Žáci vstupují do dílny pod dohledem učitele.

2. Žáci v dílnách používají pracovní oděv a pevnou obuv, do výuky nosí

předepsané pomůcky.

3. Ve školní dílně má každý žák své předem určené pracovní místo, případně

nástroje a nářadí.

4. Žáci ihned překontrolují přidělené nástroje a každou závadu hlásí

vyučujícímu. S přidělenými nástroji, materiálem a jiným vybavením dílny

žáci zacházejí šetrně, ohleduplně, každou závadu ihned hlásí vyučujícímu.

5. Žák udržuje na svém pracovišti pořádek, dbá všech pokynů vyučujícího,

dodržuje přesně naučené pracovní techniky a postupy. Pracuje jen s

určenými nástroji a to předepsaným způsobem.

6. Každé poranění hlásí žák vyučujícímu, který zajistí první ošetření a další

náležitosti.

7. Z dílny žáci neodnášejí žádný materiál nebo nástroje.

8. Po skončení práce žáci uklidí svá pracoviště.

9. S elektrickými spotřebiči žáci mohou pracovat pouze pod přímým

dohledem učitele, jen s některými druhy a podle pokynů učitele. Žáci

nepracují na strojích umístěných v dílně nebo v přípravně materiálu, ani je

nezapínají.

10.Do skladu materiálu, přípravny materiálu vstupují žáci jen s jeho

souhlasem a pod jeho přímým dozorem. Bez souhlasu učitele se žáci

nevzdalují z učebny.

11. Žáci se chovají a pracují tak, aby svojí činností neohrozili zdraví svoje, ani

nikoho jiného, na každou skutečnost, která by mohla ohrozit zdraví,

bezpečnost práce nebo majetek školy, upozorní učitele.

Strana 5 z 10



Hudebna

1. Žáci vstupují do hudebny pouze pod  dohledem vyučujícího. Žáci se řídí
pokyny učitele.

2. Žáci provádějí v hudebním ateliéru jen činnosti určené vyučujícím. Při 
nich dodržují stanovené postupy a způsoby.

3. Veškeré elektrické spotřebiče, zesilovače a další techniku zapojuje vždy
vyučující.

 
4. S elektrickými spotřebiči a zařízením pro nahrávání mohou žáci pracovat

pouze pod přímým dohledem učitele.
 

5. Žáci neodnášejí žádné pomůcky nebo nástroje bez povolení učitele.
 

6. Po skončení výuky či činnosti v hudebním ateliéru žáci uklidí nástroje na
předem určená místa a udržují pořádek.

 
7. Žáci nesmí konzumovat v hudebně žádné jídlo.
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Knihovna

1. Žáci v knihovně dodržují pořádek, knihy vrací vždy do poliček na původní

místo.

2. Žáci odpovídají za vrácení knihy ve stejném stavu, jako před vypůjčením.

V případě poničení nebo ztráty odpovídají za náhradu škody po dohodě

s knihovníkem.

3. Při vypůjčování knih se žáci řídí Pravidly půjčování knih, který visí

v místnosti s knihovnou.

4. Žáci nesmí konzumovat v knihovně žádné jídlo.
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Tělocvična

1. Žáci vstupují do tělocvičny a šaten pro tělesnou výchovu pouze pod

dohledem vyučujícího.

2. Žáci cvičí v tělocvičně v předepsaném cvičebním úboru, do tělocvičny

vstupují pouze v čisté obuvi se světlou podrážkou.

3. Žáci provádějí v tělocvičně jen činnosti určené vyučujícím. Při nich dodržují

stanovené postupy a způsoby cvičení. Cvičí a chovají se tak, aby neohrozili

zdraví svoje, ani zdraví ostatních přítomných osob.

4. S tělovýchovným nářadím a zařízením tělocvičny zacházejí šetrně, pokud

zjistí závadu, která by mohla ohrozit bezpečnost cvičení, oznámí ji

neprodleně vyučujícímu. Před zahájením cvičení vyučující překontroluje

bezpečnost technického vybavení tělocvičny.

5. Při cvičení nesmí mít žáci na sobě hodinky, řetízky a jiné obdobné předměty.

6. Každý úraz i drobný, hlásí žáci ihned vyučujícímu.

7. Žáci udržují pořádek v tělocvičně, nářadí vracejí stále na stejná místa.

8. Žáci nesmí konzumovat v tělocvičně žádné jídlo.

9. Žáci nesmí manipulovat s regulačními a ovládacími prvky (vytápění, větrání,

ozvučení).

10.Uvedená pravidla platí i na školních akcích a v mimoškolní době.
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Pravidla užívání školní techniky

1. Žák má možnost si půjčit notebook, chromebook či iPad, ale až po zapsání

do sešitu umístěného na skříni s technikou. Tímto přebírá odpovědnost za

zařízení. Žák zapisuje datum, jméno, příjmení, název a číslo zařízení). Po

navrácení zařízení se v sešitu na konci řádku u svého jméno označí, že

zařízení v pořádku vrátil.

2. Při vrácení je žák povinen notebooky a Chromebooky znovu zapojit do

nabíječky.

3. Pokud si žák půjčí vybitý notebook, může si půjčit některou ze záložních

nabíječek. Pokud záložní nabíječka není dostupná, vrátí ho do skříně nabít.

Nastálo umístěné nabíječky se neodpojují.

4. Žáci neinstalují na školní počítače či iPady žádné aplikace bez souhlasu IT

Administrátora.

5. Sluchátka se půjčují pouze na výuku u Jana Žežulky nebo Markéty

Kořínkové, umístěná jsou ve sborovně a je třeba se zapsat do sešitu u

skříně s notebooky.

6. Žáci mohou využívat černobílé tiskárny v modrém (jazyky) a zeleném

(badatelna) pavilonu a barevnou tiskárnu v červeném (cerveny-pavilon)

pavilonu pro tisk materiálů na výuku.

7. Pokud žák techniku nevyužívá, vrátí ji neprodleně zpět, aby ji měli

možnost využívat také ostatní.

8. Do školní elektrické sítě se smějí zapojovat jen spotřebiče, které prošly

odbornou revizí.

9. Školní zařízení jsou určena pouze pro vzdělávací účely, proto hraní her na

nich není dovoleno.

10.Tiskárna ve sborovně je určena pouze pro učitele a zaměstnance školy.

11.3D tiskárny, virtuální realitu, pomůcky na robotiku a další audiovizuální

techniku mohou žáci používat pouze pod dohledem vyučujících.
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Závěrečná ustanovení

a) Kontrolu provádění ustanovení tohoto řádu provádí ředitel školy.
b) Zrušuje se předchozí znění tohoto řádu ze dne 1. 9. 2015. Uložení řádu ve

spisovně školy se řídí Spisovým řádem školy.
c) Řád nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2021.

V Dolních Břežanech dne 1. 9. 2021

PhDr. Jiří Bureš, Ph. D., ředitel školy
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