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Odborný výcvik provádějí žáci na určených pracovištích. Žáci 1., 2., 3. ročníku pracují na pracovištích určených pro skupinovou výuku pod vedením 

učitele praktického vyučování. Řídí se výhradně jeho pokyny. Pouze v případech, kdy se jedná o ohrožení života, majetku nebo bezpečnosti, jsou 

povinni uposlechnout příkazů i ostatních pracovníků. 

Rozvrh pracovního dne 

1. Doba praktické výuky – pracovní doba je stanovena platnými učebními osnovami takto: 

1. ročník denně 6,5 hodin  

2. ročník denně 7,5 hodin  

3. ročník denně 7,5 hodin  

2. Žáci jsou povinni být na pracovišti minimálně 10 minut před zahájením pracovní směny a nastoupit v předepsaném pracovním obleku a čisté 

pracovní obuvi. Učitel je na pracovišti 15 minut před zahájením směny. Provede kontrolu odstranění nevhodných a nebezpečných předmětů z těla 

žáků jako jsou náramky, hodinky, náušnice, řetízky, náhrdelníky, prsteny, ozdobné kroužky aj. Žáci tyto předměty odkládají na určená místa, 

způsob zajištění předmětů stanoví ředitel ve školním řádu. 

3. Začátek směny, přestávky a její ukončení je oznamován stanoveným způsobem. Zkrácení pracovního dne podléhá souhlasu ZŘ PV nebo Ř. 

4. Během pracovního dne mají žáci všech ročníků bezpečnostní přestávky. 

Určené přestávky 

9,00 – 9,15 hodin      11,45 – 12,15 hodin 

Přestávky jsou určeny pro všechny žáky OU v praktickém vyučování. Učitel tyto přestávky tráví společně s žáky, čímž naplňuje povinnost dozoru 

nad nimi. 

Žákům se zakazuje odcházet během výuky (i přestávek) pro nákupy svačin mimo areál OU a PrŠ – za dodržování odpovídají učitelé praktického 

vyučování. 

5. Je zakázáno rušit pracovní přestávku a na její úkor zkracovat pracovní dobu. Přestávky se neposkytují na začátku a na konci pracovní doby. 

6. Šatny žáků se uzavírají ihned po zahájení pracovní doby a otevírají se na konci pracovní doby Vstup žáků do šaten v průběhu směny povoluje 

učitel praktického vyučování. 

7. Po ukončení pracovní doby je učitel praktického vyučování povinen odvést svěřené žáky do šaten a setrvat tam za účelem dozoru až do jejich 

odchodu. 

8. Učitelům praktického vyučování je zakázáno uvolňovat žáky z pracovní doby bez souhlasu vedoucího učitele praktického vyučování nebo jeho 

zástupce. Výjimkou je uvolňování k lékaři. Odchod k lékaři zaznamená učitel také do deníku. Před opuštěním pracoviště musí být žákovi 

vystavena řádná propustka s udáním důvodu odchodu. Po návratu na pracoviště je žák povinen vrátit potvrzenou propustku učiteli. 

9. Každý den ke konci směny provedou žáci úklid pracoviště, strojů a pracovních stolů. Poslední pracovní den v týdnu se provádí generální úklid 

pracoviště i ostatních místností dle příkazů učitele. 



10.  Za svévolné zničení nebo zcizení strojů - prádelna / žehličky, prádlo, prací a čistící prostředky/,v DD - / léky, obvazy jiné náčiní, prádlo, 

potraviny/ bude proti viníku zavedeno řízení dle Vnitřního řádu školy. 

11. Za pořádek v šatnách a ve skříňkách žáků jsou odpovědni učitelé praktického vyučování, kteří jsou povinni provádět jejich každodenní kontrolu. 

12. Za veškeré nářadí, ochranné pomůcky a ostatní zařízení dílny odpovídají učitelé praktického vyučování. Také odpovídají za dodržování BOZ a PO 

při výuce. Každé poranění a ošetření žáka ve výuce zapíše učitel do deníku o úrazech.   

Žák je povinen: 

1. Být při oznámení začátku pracovní doby připraven v dílně a tuto opustit až po ukončení pracovní doby. V pracovní době povoluje žákovi odchod 

z dílny učitel. 

2. Každý žák před započetím práce je povinen překontrolovat si všechno – svoje náčiní, ochranné pomůcky a stroje, potřebné k vykonávání práce a 

zjištěné závady ihned hlásit učiteli. 

3. Vykonávat pouze práce přikázané učitelem. 

4. Počínat si při práci tak, aby neohrožoval zdraví a život svůj a ostatních pracovníků 

5. Ihned ohlásit učiteli závady, které ohrožují bezpečnost a zdraví osob přítomných na pracovišti 

6. Dodržovat bezpečnostní předpisy, předpisy PO a veškeré příkazy učitele praktického vyučování. Ihned nahlásit učiteli jakýkoliv úraz během 

pracovního dne. 

7. Pracovní obuv a oděv si udržovat v řádném stavu. Při práci používat předepsanou pokrývku hlavy. Pracovní oděv a obuv musí udržovat v čistotě. 

8. Žák je povinen své soukromé věci ukládat do uzamčených skříněk, finanční částky vyšší jak 50,- Kč spolu s jinými cennostmi dát do úschovy 

učiteli praktického vyučování. 

9. Hlásit veškeré ztráty osobních věcí ihned po jejich zjištění učiteli praktického vyučování. 

Žákům na pracovišti se zakazuje: 
1. Svévolně spouštět, zastavovat, vypínat, zapínat stroje a zařízení mimo stanovený pracovní postup a bez předchozí výstrahy. 

2. Ponechat bez dohledu spuštěné stroje. 

3. Provádět jakékoliv montážní nebo údržbářské práce na výrobních a rozvodových zařízeních, která jsou pod elektrickým napětím. 

4. Přecházet nebo podávat předměty přes pohybující se součástí strojů a zařízení. 

5. Půjčovat stroje a zařízení z jiných dílen bez souhlasu či příkazu učitele. 

6. Nosit na pracoviště věci a předměty, které by ohrožovaly jiné spolupracovníky. 

7. Kouřit ve všech prostorách dílen, donášet na pracoviště cigarety a jiné druhy tabákových výrobků, alkoholické nápoje a jiné návykové látky. 

8. Provádět jiné práce, než jaké byly určeny učitelem praktického vyučování. 

9. Odstraňovat a ničit výstražné tabulky a jiné bezpečnostní ochranné pomůcky 

10. Znečišťovat sociální zařízení, popř. toto poškozovat a ničit. 

11. Používat mobilní telefony během výuky. 

12. Nosit do praktického vyučování: elektronické cigarety, hodinky, náušnice, pearcing, náhrdelníky, prsteny, ozdobné kroužky, náramky aj. 

V Brně dne: 3. 9. 2012 

 Vypracoval:                                                                           ředitel OU a PrŠ 

  Mgr. Rudolf Doležel                                                        Ing.Ladislav  Hochman 


