
Řád dílen praktického vyučování 

I. Organizace PV (OV + P) 

1)    Odborný výcvik je s odbornými předměty základem odborné přípravy žáků na povolání. Získávají v něm 
vědomosti, dovednosti, návyky a zručnosti zvoleného učebního nebo studijního oboru. Vyučovací den 
odborného výcviku se uskutečňuje v učebních skupinách pod vedením učitelů odborného výcviku 
(UOV), event. instruktorů. 

2)  Organizace odborného výcviku - vyučovací jednotkou v odborném výcviku je vyučovací den, jehož délka 
je stanovena pedagogickými dokumenty schválenými ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR. 
Pro 1. ročník 6 hodin, 2. – 4. ročník 7 hodin denně. 
Žáci jsou povinni nastoupit na odborný výcvik podle týdenních plánů nebo podle pokynů učitele 
odborného výcviku nejpozději 5 minut před jeho zahájením. Odborný výcvik začíná nástupem žáků a 
jejich převzetím učitelem odborného výcviku na pracovišti OV. 

3) Pracovní doba v odborném výcviku: 
 

ročník hod. 

I. (6hod./den) 8:00 - 14:30 

II.(7 hod./den) 7:00 - 14:30 

oběd 
1. 11:30 - 12:00 
2. 12:00 - 12:30 

 
4) Vyučovací den začíná v čase stanoveném školním řádem nástupem žáků. Žáci přichází na pracoviště 

min. 5 minut před zahájením praktické výuky.  

5) Učitel OV při zahajovacím nástupu provádí kontrolu ustrojení žáků a rozděluje pracovní úkoly 
jednotlivým žákům. Pokud žák přesně nerozumí zadanému úkolu, opětovně se dotazuje učitele. Učitel 
zpětně otázkami prověřuje pochopení úkolu žákem. 

6) Při zahajovacím nástupu žák omlouvá předcházející absenci. Omluvení absence zákonným zástupcem 
musí být písemné a učitel je zapisuje do deníku evidence OV. 

7) V průběhu vyučovacího dne se žák zdržuje na přiděleném pracovišti a plní zadané úkoly. V případě 
potřeby se dotazuje učitele OV na nejasnosti úkolu. Učitel dohlíží na správný postup a kvalitu práce 
žáků, v případě potřeby průběžně opravuje nesprávný postup nebo činnost žáků vč. dodržování 
bezpečnosti práce. 

8) Před ukončením vyučovacího dne, v čase stanoveném učitelem OV, je zahájen úklid dílny spočívající 
v úklidu svého pracoviště každým žákem a společné prostory pověřenou službou vč. vynesení 
odpadkového koše. Pokud nařídí učitel OV, provádí se tzv. mokrý úklid. 

9) Každý žák odpovídá za jemu svěřené nářadí, nástroje a měřidla na stanoveném pracovišti, tato předává 
učiteli OV po ukončení cyklu praktické výuky. Pokud zjistí chybějící nářadí, ihned nahlásí učiteli OV. Za 
ztrátu nebo zničení vybavení pracoviště zodpovídá jednotlivý žák. 

10) Žáci jsou povinni dodržovat pokyny bezpečnosti práce při činnosti, se kterými byli prokazatelně 
seznámeni, chodit v pracovním oděvu přiměřeně čistém, nosit pracovní obuv a další součásti 
pracovního oděvu, který obdrželi od školy. 

11) Vyučovací den je v čase stanoveném školním řádem ukončen nástupem, při kterém učitel OV hodnotí 
práci jednotlivých žáků, chyby v pracovních postupech, nedostatky v chování, porušování řádu dílen a 
pokynů učitele OV, bezpečnosti práce atp. Seznamuje žáky s činnosti následujícího učebního dne, žáci 
nahlašují příp. nepřítomnost atp. 

12) O případný odchod ze školních dílen žák žádá učitele OV, kterému ihned po návratu hlásí svůj příchod. 

 



 

13) Odměňování žáků a hmotné zabezpečení se poskytuje v souladu s §122 školského zákona 561/2004 
Sb. ve znění pozdějších předpisů. Odměna závisí pouze na hodnotě vykonané produktivní práce a 
hodnocení učitele OV. 

 
II. Všeobecné pokyny: 

1) Dílny SPŠ TOS Varnsdorf jsou součástí výrobní haly lehké mechaniky TOS VARNSDORF a.s., je proto třeba 
dbát zvýšené opatrnosti při pohybu po dílně. 

2) Žáci pro příchod na pracoviště a odchod do jídelny používají pouze vyhrazených cest. 

3) Žáci jsou povinni dodržovat zásady slušného chování – zdravení. 

4) Žákům je zakázáno kouřit, požívat alkoholické nápoje a jiné toxické a psychotropní látky. 

5) Pokud má žák dlouhé vlasy, musí je z bezpečnostních důvodů vhodným způsobem upravit (schovat pod 
čepici apod.). 

6) Cenné věci (mobilní telefony, tablety, peníze, zlato apod.) si žák pro práci v dílnách uloží u svého UOV 
před vyučováním. 

 
III. Práce v dílnách 

1)  Žák nastupuje do dílen včas, řádně ustrojen a upraven, vybaven pracovní obuví a čepicí.  

2) Při nastoupení na pracoviště si zkontroluje žák přidělené nářadí a okruh svého pracoviště – event. 
závady neprodleně nahlásí UOV. Každý žák je povinen svěřené nářadí udržovat v naprostém pořádku. 
Případné závady hlásí ihned svému UOV, úmyslné poškození je povinen uhradit. 

3) Po provedené kontrole a instruktáži na pokyn UOV zahájí žák přidělenou práci, přičemž důsledně 
dodržuje technologický postup nařízený UOV. Případné změny konzultuje s UOV. 

4) Nastane-li žákovi při konání přidělené práce taková situace, pro kterou nedostal instruktáž, přeruší práci 
a vyžádá si informace od svého UOV – v žádném případě nepokračuje bez dalších instrukcí! 

5) Po skončení práce tuto neprodleně odevzdá a vyžádá si informace a přidělení další práce. 

6) Během odborného výcviku neopouští žák své pracoviště bez vědomí UOV. Projeví-li se potřeba vzdálit 
se, hlásí toto svému UOV – rovněž hlásí opětný příchod. Žádosti o uvolnění a omluvení z výuky 
předkládá žák písemně podepsané rodiči – na  1 den svému UOV, na více dní řediteli školy. 

7) Každé poškození a ztrátu nářadí nebo náhradního dílu hlásí žák svému UOV, který rozhodne o dalším 
postupu. Úmyslné poškození je žák povinen uhradit ve stanovené výši. 

8) Samostatná práce na strojním zařízení bez vědomí UOV je zakázaná všem žákům! Před započetím práce 
na stroji je žák povinen zkontrolovat stroj včetně nástroje, příslušenství a obráběného materiálu, 
současně i volnost prostoru kolem stroje, závady ihned ohlásí UOV. 

9) Před ukončením pracovní doby žák zkontroluje, ošetří a uloží přidělené nářadí. Vypůjčené nářadí, 
dokumentaci odevzdá, provede úklid přidělených prostor, případně závady hlásí svému UOV. 

10) Pro vykonání odborného výcviku obdrží žáci osobní ochranné pracovní prostředky, o které pečují a 
udržují je v pořádku a čistotě.  Svévolné poškození prostředků a pracovních pomůcek jsou žáci povinni 
nahradit ve stanovené výši. 

11) Povinnosti žáků při odborném výcviku: 
a)  dodržovat ustanovení vnitřních řádů pracovišť odborného výcviku a důsledně se řídit režimem dne 

a pokyny UOV, 
 b)  upozornit v průběhu vyučovacího dne UOV, ZŘPV, ZŘ nebo instruktora žáků na všechny závady, 

které na pracovišti vzniknou, 

12) Žákům není dovoleno: 
- opustit bez vědomí UOV stanovené pracoviště, 
- nosit na odborný výcvik střelné a sečné zbraně, chemikálie, výbušniny a látky škodlivé zdraví, 
- provádět práce, které mu UOV neuložil,  
- zasahovat do instalace jakéhokoliv druhu (elektrické, plynové, vodní a jiné), 



 
- používat jiné než učitelem OV určené pomůcky, nářadí a stroje. 
- setrvávat před začátkem, v jeho průběhu a po skončení vyučovacího dne na pracovištích mimo  
prostory určené mistrem odborné výchovy, 

- jakákoliv manipulace s materiálem, stroji a zařízením bez vědomí a souhlasu UOV 
- jakákoli manipulace s rozvodem tlakového vzduchu bez vědomí a souhlasu UOV 

 
 
IV. Bezpečnostní a hygienické pokyny 

1) Každý žák je povinen bezpodmínečně dodržovat bezpečnostní předpisy. Při všech úkonech používat 
ochranných pomůcek (pracovní oděv, zástěry, ochranné štíty, brýle apod.). Během pracovní činnosti 
nesmí mít na ruce prstýnky, hodinky, různé řemínky, řetízky, náušnice apod. Dále se řídí pokyny UOV. 

2) Každý úraz je žák povinen hlásit svému UOV za účelem odborného ošetření a vyplnění v knize úrazů. 
3) Po skončení vyučovacího dne je zakázáno, aby žáci pracovali v dílnách! 
4) Před svačinou, obědem a po skončení směny se žáci řádně umyjí a převléknou a opustí pracoviště. 

Jakákoliv manipulace s nářadím a stroji i během přestávek se zakazuje! 
5) Žák je povinen ráno hlásit svému UOV případnou únavu (indispozici), necítí-li se schopen pracovat. 

Současně je povinen nahlásit povinnost nosit dioptrické brýle a lékařem potvrzené snížení schopnosti. 
6) Žáci se zdržují výhradně v prostoru školních dílen, bez dovolení učitele odborného výcviku je nesmí 

opustit. 
 
 
 

 
 
                                                                                                                            Ing. František Hricz  
   ;      ředitel školy 


