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Výtah pro žáky – Jak se správně chováme ve škole  
 

 Zdravíme učitele a jiné dospělé osoby v budově školy.  

 Zdravíme rovněž své spolužáky. 

 Dbáme pokynů učitelů, vychovatelů i dalších pracovníků školy. 

 Řádně se staráme o své věci, oblečení a boty si ukládáme do šaten, které si 

zamykáme. 

 Udržujeme pořádek ve všech prostorách školy ( učebny, WC,  areál školy) 

 Během vyučování se nevydáváme na procházky po škole pod záminkou 

návštěvy WC. 

 Vyučování nerušíme mobilními telefony ( telefonování, zvonění, SMS zprávy). 

 Během přestávek se věnujeme jen takovým aktivitám, při kterých 

neohrožujeme své zdraví, zdraví spolužáků a majetek školy.  

 Bez dovolení učitele nenavštěvujeme cizí třídy, spolužáci mají nárok na klid. 

 Ve škole i jejím areálu udržujeme pořádek, nepoškozujeme vybavení školní 

družiny. V případě svévolného poškození nebo zničení majetku bude 

požadována příslušná náhrada.  

 Za mobilní telefon si žák ručí sám. Porušování školního řádu oznámí učitel či 

vychovatel prostřednictvím žákovské knížky (sdělníčku) zákonnému zástupci 

žáka. 
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1.  Osnova poučení žáků (dle MP MŠMT č.j.37014/2005-22, čl.9 odst.3) 

                   o hrozících nebezpečích při všech činnostech, které  ve škole mohou konat 
 
1. Při zahájení školního roku 

- školní řád 
- bezpečné chování ve třídě, na chodbě, v šatnách i ostatních prostorách školy 
- popsat činnost a chování  žáka při příchodu do školy, při odchodu ze školy 
- chování žáka na veřejnosti, na komunikacích 
- zákaz přinášení do školy předmětů, jež nesouvisí s vyučováním 
- postup při úrazech 
- postup a činnost žáků při:     - požáru 

   - při požáru s evakuací 
   - při oznámení anonyma o uložení výbušniny  
   - při dopravní nehodě s únikem škodlivin 
  - při zemětřesení, povodni a jiné přírodní katastrofě, při pádu 

letadla, teroristickém útoku apod. 
 
2. Počátek první vyučovací hodiny: 

- tělesná výchova 
- fyzika 
- chemie 
- dílenské práce 
- pěstitelské práce 
- výtvarná výchova 
- výpočetní technika 
- práce v domácnosti (cvičná kuchyňka) 
- dle potřeby a konkrétní situace i v dalších předmětech 
 
3. Osnova poučení žáků před odchodem na prázdniny hlavní, podzimní, vánoční, 

pololetní, jarní a velikonoční: 
- upozornit na nebezpečí pití alkoholu, škodlivé vlivy alkoholu 
- upozornit na kouření, škodlivé vlivy, následky 
- upozornit na nebezpečí konzumace drog (různé bonbony, cigarety) 
- respektovat osobní majetek, nekrást v obchodě i jinde 
- upozornit na nebezpečí při koupání, především v místech, která neznáme - včetně  uvedení 

praktických příkladů poškození zdraví 
- upozornit na povinnost pomoci při poskytování první pomoci a zajistit neprodleně přivolání 

lékaře 
- upozornit na dopravní kázeň jak chodců, tak cyklistů 
- nepodceňovat riziko nebezpečí výskytu aut na polních cestách, nepřehledných místech, 

nehrát si na silnicích 
- nesáňkovat na nepřehledných svazích   
- upozornit na nebezpečí při styku se zvířaty (vzteklina), hady, ptáky apod., netýrat zvířata 
- upozornit na rizika používání pyrotechnických směsí 
- upozornit na nutnost slušného chování na veřejnosti 
- připomenout žákům zdravení dospělých osob v areálu školy i mimo něj 
- upozornit žáky na povinnost ihned hlásit na nejbližší místo s telefonem nález munice (P ČR 

158), zpozorovaný požár (hasiči 150), jiné nebezpečí (záchranná služba 155) 
- nezneužívat telefonní čísla nouzového volání 
- vyvarovat se styku s neznámými a podezřelými osobami (pohlavní zneužití) 
- zákaz přecházení přes koleje mimo vyznačený přechod 
- nesahat na nebezpečné látky a neznámé předměty, nedotýkat se drátů el. vedení 
    spadlých na zem 
- vyvarovat se šikany, rasismu, xenofobii,vandalismu apod. 
- neničit záměrně přírodu, respektovat její zákonitosti 
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Vycházky, výlety, exkurze, LV, PV, dopravní hřiště a jiné: 

- důsledné dodržování stanovených bezpečnostních předpisů a pokynů 
- dodržování a respektování pokynů učitele (vedoucího) 
- přísný zákaz samovolného odchodu z pracoviště  
 
Metodika školení: 

1. Po ukončení poučení  a proškolení provést zápis do třídní knihy. 
2. Provést poučení s uvedením praktických příkladů a ověřit znalosti. 
3. Přizpůsobit rozsah a obsah školení operativně mentální úrovni a možnostem chápání 

dané  skupiny žáků. 
4. Jednou za školní rok  (v prvním týdnu školního roku) provést ve dvou hodinách praktický 

nácvik činnosti při mimořádných situacích.  

Poučení žáků     Datum 
provedení 

Odpovídá        Podpis     
provádějícího 

Všeobecné – na počátku školního roku  TU  

Učebna VT  TU  

Tělesná výchova  vyučující  

Fyzika  vyučující  

Chemie  vyučující  

Pracovní vyučování – školní dílny  vyučující  

Pracovní vyučování – školní kuchyňka  vyučující  

Pracovní vyučování – školní pozemek, nářadí  vyučující  

    

    

    
Poučení před prázdninami Datum Odpovídá       Podpis     

provádějícího 

Podzimní prázdniny   TU  

Vánoční prázdniny  TU  

Pololetní prázdniny  TU  

Jarní prázdniny  TU  

Velikonoční prázdniny  TU  

Hlavní prázdniny  TU  
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Souhlas zletilého žáka a studenta  nebo zákonného zástupce nezletilého 
žáka s orientačním testováním žáka na přítomnost OPL 

 
 

Škola, adresa, razítko: 
 
 

Souhlasné prohlášení zákonného zástupce k možnosti orientačního testování přítomnosti 
návykových látek v lidském organismu v průběhu školního roku ………………… 
 
Způsob testování: 
Testování na přítomnost alkoholu pomocí dechové zkoušky, v případě přítomnosti OPL 
pomocí zkoušky ze slin. 
 
Jméno žáka/studenta 
................................................................................................................. 
 
 

Souhlasím s možností orientačního testování přítomnosti návykových látek v organismu 
mého syna/dcery, existuje-li důvodné podezření z požití návykové látky a možného 
ohrožení jeho/jejího zdraví.  

 
 
V……………… dne…………                                                     
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Z á k l a d n í   š k o l a ,  R o k y c a n y,  Č e c h o v a  40 
          337 01 Rokycany, tel.: 371 723 255, e-mail: zvs.rokycany@quick.cz 
 

 

       Z á z n a m   o   p o h o v o r u 
                  č a s t é   a b s e n c e,   n e o m l u v e n á   n e p ř í t o m n o s t,    
                                  p o r u š o v á n í  š k o l n í h o   ř á d u 
 

Jméno žáka / žákyně:    

Datum narození: 

Bydliště: 

Škola - třída - ročník: 

 

Zákonní zástupci žáka navštívili školu:   - na vyzvání   - z vlastního zájmu 
 
Účastníci pohovoru (jméno a pracovní zařazení): 
 
 
 
 
Zápis z pohovoru: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Závěry pohovoru, doporučení, dohodnutý další postup: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  S uvedenými skutečnostmi zákonní zástupci souhlasí a zavazují se řídit závěry pohovoru. 
  V případě pokračující neomluvené absence berou zákonní zástupci na vědomí možné následky 
  spojené s přestupkovým řízením, popř. následným trestním oznámením. 
 
 
 
Datum:       Podpis zákonných zástupců: 
 
 
 
Razítko školy:      Podpis třídního učitele / učitelky: 
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Z á k l a d n í   š k o l a,  R o k y c a n y,  Č e c h o v a   40 
337 01 Rokycany, tel.: 371 723 255, e-mail: zvs.rokycany@quick.cz 

 

       Zápis z výchovné komise 
  
Jméno žáka / žákyně: 

Datum narození: 

Bydliště: 

Škola – třída – ročník: 

 
Účastníci jednání:   zákonní zástupci žáka 
                                třídní učitel 
        výchovný poradce 
        vedení školy 
        kurátor sociálně-právní ochrany dětí 
                               školní metodik protidrogové prevence 
        zástupce rady školy 
        ostatní 
 
 
Předmět jednání: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výchovná opatření: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal/a/: 
 

 
 
  S uvedenými skutečnostmi zákonní zástupci souhlasí a zavazují se řídit závěry tohoto 
jednání.      
             V případě pokračující neomluvené absence berou zákonní zástupci na vědomí možné 
následky spojené s přestupkovým řízením, popř. následným trestním oznámením. 
 
 
Datum:      Podpis zákonných zástupců: 
 
 
Razítko školy:                Podpis ředitele školy: 
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Z á k l a d n í    š k o l a ,   R o k y c a n y ,   Č e c h o v a    4 0 

        337 01 Rokycany, tel.: 371 723 255, e-mail: zvs.rokycany@quick.cz 
 
 
MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY 

Masarykovo nám. 1 – Střed 

Odbor školství a kultury – přestupková komise (pí.Veronika Breiová) 

337 01  R o k y c a n y 

 

Č.j.:         V Rokycanech 

 

Věc: Nezletilá ----------- – postoupení přestupku 

 

 

 

Jméno a příjmení: ----------------------------------- 

Datum narození: ------------------------------------- 

Trvalý pobyt: ------------------------------------------ 

Zákonný zástupce: ---------------------------------- 

 

Na základě zjištění a potvrzení Vám sdělujeme, že nezletilá měla v období od ------ do -----  

úhrnem ----- zameškaných neomluvených hodin. Věc byla již v minulosti několikrát řešena 

s matkou nezletilé ----------- a dále s kurátorem MěÚ Rokycany. Přes veškerá provedená opatření 

se však nepodařilo zajistit, aby nezletilá --------- pravidelně chodila do školy anebo měla hodiny 

nepřítomnosti omluvené. 

 Vzhledem k počtu neomluvených hodin, který přesáhl 25 má vedení naší školy za 

potvrzené, že se matka nezletilé ----------- dopustila přestupku na úseku školství ve smyslu § 31 

odst. 1 zákona číslo 200/90 Sb. Na základě zjištěných a potvrzených skutečností Vám uvedené 

oznámení zasíláme k dalšímu opatření. 

 

S pozdravem 

 

 

       MUDr. Ivana Faitová 

           ředitelka školy 

 

 

 

mailto:zvs.rokycany@quick.cz
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 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ TĚLOCVIČNY, HŘIŠTĚ 

 v hodinách tělesné výchovy i zájmové sportovní činnosti 

 

 Ochranou proti úrazům v tělocvičně je opatrnost, kázeň a pozornost a plnění 
pokynů vyučujících. 

 

Žáci:  

 1. Jsou ukáznění, řídí se pokyny vyučujících. 

 2. Na hodinu TV se převlečou do čistého sportovního oblečení a  obuvi. 

 3. Bez pokynu učitele nevstupují do tělocvičny, na hřiště, neužívají nářadí ani náčiní. 

 4. Dbají pokynů vyučujícího, nepřeceňují své schopnosti a  chovají se tak, aby nezranili 
sebe ani spolužáka. 

 5. Použité náčiní a nářadí uklidí vždy na určené místo. 

 6. Každé zranění hlásí ihned vyučujícímu učiteli. 

 7. Z důvodu vážného nebezpečí těžkého zranění nesmí mít v  ústech žvýkačku, nesmí jíst. 

 

Učitelé:  

 1. Po ukončení výuky zkontrolují, zda jsou zhasnutá  světla a zavřená okna v tělocvičně. 

 2. Poškozené nářadí a náčiní oznámí učitel správci  kabinetu. 

 3. Poučí žáky o bezpečnosti a používání nářadí. 

 

Složky:  

 1. Udržují čistotu, přezouvají se v šatně. 

 2. Šetří zařízení tělocvičny. 

 3. Dbají dalších pokynů všech zaměstnanců školy,  ustanovení smlouvy. 

 4. Nedodržení stanovených zásad znamená zrušení smlouvy  na využívání tělocvičny. 

 

 

V Rokycanech  dne  
MUDr. Ivana Faitová, 
ředitelka školy 
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VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO POZEMKU 

 

  Ochranou proti úrazům při práci na pozemku je dodržování hygienických 
návyků a kázeň. 

 

Žáci:  

1. Jsou ukáznění a řídí se pokyny vyučujících. 

2. Při práci používají ochranný oděv. 

3. Dodržují bezpečnost při přenášení pracovního nářadí, na  pozemek odcházejí společně      
s vyučujícím. 

4. Při práci dodržují bezpečnou vzdálenost, dbají pokynů  vyučujícího, jsou ukáznění. 

5. Očištěné nářadí po práci odevzdají učiteli. 

6. Dbají hygienických návyků, po práci se umyjí ruce. 

7. Do třídy se vracejí společně s vyučujícím a vyčkají  hodnocení práce. 

8. Každé případné poranění ihned hlásí vyučujícímu. 

9. Žáci nevstupují svévolně na pozemek a do skladu nářadí. 

 

Učitelé:  

 1. Poučí žáky o bezpečnosti a používání nářadí. 

 2. Vydají žákům potřebné nářadí. 

 3. Zkontrolují, zda na pozemku nezůstalo žádné nářadí a  je-li nářaďovna uzavřena. 

 4. Poškození pracovních pomůcek oznámí vyučující správci  kabinetu. 

 

 

V Rokycanech  dne  
MUDr. Ivana Faitová, 

ředitelka školy 
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 VNITŘNÍ ŘÁD CVIČNÉ ŠKOLNÍ KUCHYNĚ 

  

  Ochranou proti úrazům při práci ve cvičné školní kuchyni je opatrnost                  
s vědomím, že z nepozornosti vznikají velké škody na zdraví i majetku. 

 

Žáci:  

 1. Jsou ukáznění, řídí se pokyny vyučujících. 

 2. Bez pokynu nevstupují do kuchyně, ani nepoužívají  zařízení a nářadí. 

 3. Při práci používají ochranný oděv, myjí si ruce. 

 4. S ostrými i dalšími předměty zacházejí tak, aby nikoho  neporanili. 

 5. Každé případné poranění hlásí ihned učiteli. 

 6. Použité nádobí a další pomůcky vždy umyjí a vrátí na místo. 

 7. Vynesou koš a odpadky a vyčistí ho, kuchyni před  odchodem setřou. 

 

Učitelé:  

 1. Poučí žáky o bezpečnosti při práci a o používání  zařízení. 

 2. Po ukončení výuky zkontrolují, zda jsou vypnuté  elektrické spotřebiče, zavřená okna, 
voda a zda je  kuchyň řádně uklizená. Každou přítomnost zapíší do  sešitu. 

 3. Poškození zařízení oznámí vyučující správci  kabinetu. 

 4. Zapínají a vypínají elektrický sporák a šetří  elektrickou energií i vodou. 

 

 

V Rokycanech   
   

      

 

 

                                          MUDr. Ivana Faitová 

                                                                                                                       ředitelka školy 
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POŽÁRNÍ ŘÁD PRO CVIČNOU KUCHYŇKU 

 
 
V tomto prostoru školy jsou umístěny el. spotřebiče. Nebezpečí požáru hrozí od závad na el. 

zařízení a nedodržení stanovených podmínek výrobcem a normy ČSN o zacházení s el. 

spotřebiči 34 3108. 

 

Požadavky na zabezpečení požární ochrany: 

 

 

1. Požár může vzniknout ve školní kuchyňce od nevypnutých plotýnek el. sporáku nebo 

vadných šňůr varné konvice, žehličky a jiných elektrospotřebičů. 

 

2. Příčinou požáru může být i el. žehlička nevhodně uložená po skončení žehlení, vystříknutí 

oleje na rozpálenou plotýnku, odhození rozpálených zbytků do košů PVC a ukládání utěrek 

či jiných textilií blízko plotýnek. 

 

3. Nutno dodržovat normu ČSN 06 1008 požární ochrana při instalaci a užívání tepelných 

spotřebičů. 

 

4. Pozor! Požár způsobený el.proudem nehasíme vodou! 

 

5. Za požární bezpečnost odpovídá vyučující. Před odchodem z cvičné kuchyně zkontroluje 

všechny elektrospotřebiče. 

 

6. Při vzniku požáru se postupuje v souladu s požární poplachovou směrnicí. 

  

7. V kuchyňce je umístěn hasící přístroj. 

 

V Rokycanech dne  

 

 

 

MUDr. Ivana Faitová 

                                                                                                                       ředitelka školy 
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VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DÍLNY 

 

  Ochranou proti úrazům ve školní dílně je opatrnost, kázeň a pozornost při 
práci. 

 

Žáci:  

 1. Do školní dílny smí vstupovat jen v doprovodu učitele. 

 2. Do dílny musí nosit pracovní oděv (kombinézu, zástěru,  pracovní plášť). 

 3. Po příchodu na pracoviště zkontrolují nářadí a materiál. Zjištěné závady ohlásí ihned 
učiteli. 

 4. Na pracovišti udržují pořádek a čistotu. 

 5. Při práci používají ochranné pomůcky všude, kde je to  možné. 

 6. S elektrickými spotřebiči smí pracovat jen na pokyn  učitele, je-li přítomen a jsou-li 
dodržena všechna  bezpečnostní opatření. 

 7. Při používání laků, barev a lepidel pracují při  otevřeném okně. 

 8. Šetří nejen nářadí a zařízení, ale i suroviny, s nimiž  pracují. 

 9. I sebemenší poranění ohlásí ihned učiteli a nechají si  ho ošetřit. 

 10. Rozpracované výrobky označí svým jménem a po skončení  práce je uloží na příslušné 
místo. 

 11. Do skladu a přípravny učitele vstupují jen na jeho  pokyn. 

 12. Po skončení práce uklidí pracoviště, zkontrolují  nářadí. Případné závady ohlásí učiteli. 

 13. Po skončení práce si umyjí ruce, svléknou a uloží pracovní oděv. 

 

Učitelé:  

 1. Poučí žáky o bezpečnosti a o používání zařízení  dílny. 

 2. Poškozené zařízení ohlásí správci dílny. 

 3. Před ukončením výuky a opuštěním dílny zkontrolují  úklid a pořádek. 

 

V Rokycanech   
   

      
 

MUDr. Ivana Faitová 

                                                                                                                       ředitelka školy 
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ŘÁD PŘÍPRAVNÉ DÍLNY 
 

1. Do přípravné dílny je vstup pro žáky zakázán. 

 

2. Vstup je povolen pouze určeným zaměstnancům školy. 

 

3. Případné technické nedostatky a závady na strojích a zařízeních neprodleně nahlásí 

zaměstnanec řediteli školy. 

 

4. Na strojním zařízení smí pracovat pouze proškolený pracovník. Při práci je povinen 

používat pracovní ochranné prostředky a řídit se pokyny bezpečnosti práci na 

jednotlivých strojních zařízeních. 

 

5. Při práci s barvami a ředidly je nutno řádně větrat pracovní prostory. 

 

6. Po ukončení práce je nutno vypnout všechny stroje a elektrické spotřebiče. 

 

 

V Rokycanech dne                                              MUDr. Ivana Faitová 

                                                                                                                       ředitelka školy 
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POŽÁRNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DÍLNY 
 
Charakteristika požárního nebezpečí: 
Vzhledem ke zpracovávanému materiálu (dřevu) je na tomto pracovišti zvýšené požární 

nebezpečí. Požární nebezpečí hrozí při porušení zákazu kouření a používání otevřeného 

ohně, od závad na el.rozvodech, při přehřátí el. zařízení vlivem usazení nečistot a prachu. 

Požárně technická charakteristika zpracovávaného materiálu: 

Dřevo je hořlavý materiál, pokud je suché, velmi dobře hoří. Při opracovávání dřeva vznikají 

hobliny a dřevěný prach. Hobliny jsou samovznětlivé, jsou-li napuštěny fermeží nebo jiným 

hořlavým rozpouštědlem. Dřevěný prach je výbušný a vznětlivý při teplotě 100°C. Bod 

vzplanutí: tvrdé dřevo 250°C, měkké dřevo 100°C.Na pracovišti dílny může být jen takové 

množství dřeva (dřevěného materiálu), které je nutné ke školní výuce. 

Požadavky na zabezpečení požární ochrany pracoviště: 

1. Nepovolaným osobám je vstup na pracoviště dílny zakázán. Na pracovišti dílny nesmí být 

prováděny jiné pracovní úkony, než které jsou pro toto pracoviště stanoveny učebními 

osnovami. 

2. Na pracovišti dílny nesmí být prováděny jiné pracovní úkony, než které jsou pro toto 

pracoviště stanoveny učebními osnovami. 

3. V prostorách pracoviště dílny(vč. případného skladu) je přísně zakázáno kouření a 

manipulace s otevřeným ohněm. Případné sváření lze provést pouze s písemným 

povolením. (Viz ČSN 05 0610 čl. 35 a čl. 53 ČSN 05 0630) 

4. Je zakázané používání topných a jiných el. spotřebičů. Výjimku tvoří rozehřívání klihu. 

Rozehřívání klihu smí být v případě nutnosti provedeno s použitím el. vařiče a klih musí být 

rozehříván ve vodní lázni. El. vařič, jeho umístění a použití musí být písemně povoleno a 

vařič musí být řádně zabezpečen z hlediska požární ochrany dle provozního předpisu pro 

jeho instalaci a používání. K jiným účelům nesmí být vařič na dílně používán. 

5. Na pracovišti dílny je zakázáno umisťovat hořlavé kapaliny mimo vyhrazené místo, kde v 

označené plechové skříňce a nerozbitných, uzavíratelných nádobách je povoleno skladovat 

nátěrové hmoty vč. ředidla do celkového množství 5 kg. 

Upozornění: Fermež + organické látky (v případě dřevodílny piliny) mají sklon k 

samovznícení. 

6. Na pracovišti dílny nesmí být instalovány žádné provizorní el.přívody na provizorní 

osvětlení. 

7. Na tělesa ÚT nesmí být odkládány hořlavé předměty a materiál (dřevo, papír, textil a 

zvláště pak hořlavé kapaliny). 

8. Je zakázáno provádět jakékoli opravy pojistek (zesilování vložek). Povolena je pouze 

výměna vložek. Opravy, údržbu a kontrolu el.instalace vč.zařízení smí provádět pouze  

odborný pracovník . Revize el.zařízení musí být prováděny v termínu podle platných norem. 

Opatření při vzniku a lokalizaci požáru: 

V blízkosti dílny je umístěn 1 ks ručního hasicího přístroje. Tento přístroj nesmí být ničím 

zastavován, musí být vždy volně přístupný, stejně jako všechny únikové cesty a rozvaděče 

el.zařízení. Je nutno postupovat v souladu s poplachovou směrnicí, vypnou el. proud a 

zabránit šíření požáru uzavřením oken a dveří. 

Za požární bezpečnost na pracovišti dílny je zodpovědný: 

 

 správce učebny                                                                                MUDr. Ivana Faitová 

                                                                                                                       ředitelka školy 
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VNITŘNÍ ŘÁD UČEBNY VÝPOČETNÍ TECHNIKY 

Ochranou proti způsobení škody i úrazům v učebně výpočetní techniky je opatrnost, 
kázeň a pozornost při práci. 
 

Žáci: 
1. Vstup žáků do učebny je povolen jen v přítomnosti vyučujícího či vedoucího 

zaměstnání. 
2. Žáci musí být při úvodní hodině seznámeni s provozním řádem  UVT a s nezbytností 

důsledného dodržování všech pokynů vyučujícího. 
3. V učebně je zakázáno konzumovat jakékoli potraviny a tekutiny, platí důsledný zákaz 

žvýkání žvýkaček. 
4. Žáci s sebou nenosí zpravidla  aktovky ani jiná zavazadla. Po učebně se pohybují 

minimálně a to se  zvýšenou opatrností. 
5. Je zakázáno odnášet jakékoli vybavení nebo zařízení učebny mimo její prostor bez 

vědomí učitele. 
6. Je zakázáno bez svolení vyučujícího vkládat diskety a CD ROM  do mechaniky  

počítačů a jakkoli měnit jejich stávající nastavení. 
7.  Případné závady a nedostatky je nutné okamžitě nahlásit vyučujícímu a ten 

následně správci IKI. 
8. Pro práci v síti využívá každý žák i vyučující svůj účet chráněný heslem. 
9. Při práci na SKP dbá žák pokynů vyučujícího směrem k využívání sdílené tiskárny, 

pošty, internetu. 
10. Žák odesílá požadavek na tiskárnu pouze s vědomím učitele, je nutné dbát o 

maximální úspornost při tisku dokumentů. 
11. Pro práci v síti není nutné, aby žáci měli přidělené stálé pracoviště, neboť využívají 

cestovního profilu. 
12. Vzhledem k vysoké ceně vybavení učebny bude porušení tohoto řádu považováno za 

velmi závažný kázeňský přestupek. 
 

Učitelé: 
1. Vyučující nebo vedoucí zaměstnání  musí  být seznámen s provozním řádem a 

obsluhou jednotlivých zařízení a programů. 
2. Učitel je povinen po ukončení výuky vypnout veškerá používaná zařízení, 

zkontrolovat uzavření oken, celkový pořádek v učebně a případné nedostatky 
odstranit. Poškozené zařízení nahlásí správci učebny. 

3. Zájemci o využití učebny se předem zapíší na „Přehled o využití VT“ vedle učebny. 
4. Učitel dbá maximální úspornosti při použití tiskárny. a žák odesílá požadavek na 

tiskárnu pouze s vědomím učitele. 
5. Při práci s technikou platí v IKI pravidla v režimu „učitel“- menší restrikce předem 

stanovené. Při práci s nesíťovými počítači záleží na vyspělosti každého uživatele, 
s přihlédnutím k zajištění funkčnosti celého zařízení, v návaznosti na ukončený 
stupeň proškolení. 

6. Učitel striktně dbá na to, aby žák neotevíral nevhodné internetové stránky. 
 
Při ukončení práce na síťovém počítači nikdy nevypínat stanici mechanicky. 

V učebně je umístěn hasící přístroj. 
 

V Rokycanech dne  
MUDr. Ivana Faitová 

                                                                                                                       ředitelka školy 

 
 



Příloha  
 

 16 

 
 

 PROVOZNÍ ŘÁD CVIČNÉHO BYTU 
 

1. Žák je povinen se řídit pokyny vyučujícího. 

2. Do místnosti žák vstupuje jen se souhlasem vyučujícího  

3. Žák se nesmí bez povolení vyučujícího vzdálit  

4. V bytě jsou rozmístěni žáci podle pokynů vyučujícího. Své pracovní místo udržuje 

každý žák v čistotě a pořádku. Na pracovišti má každý žák pouze ty věci a pomůcky, 

které  nezbytně potřebuje k  zadané činnosti, je   povinen před začátkem prováděné 

činnosti zkontrolovat stav  pracovního místa,  pracovních pomůcek a přístrojů. 

Veškeré  závady a nedostatky, a to i během vyučování, je žák povinen nahlásit 

svému vyučujícímu. 

5. Ve cvičném bytě se smí provádět pouze práce, které jsou nařízeny či povoleny 

vyučujícím a pod jeho dohledem. 

6. Žáci musí v místnosti zachovávat klid a pořádek. Přecházet bez povolení vyučujícího 

na jiné pracovní místo. Žák je povinen pracovat soustředěně podle návodu a pokynů 

vyučujícího, používat při práci  potřebné osobní ochranné  pracovní 

prostředky, sledovat celý průběh prováděné operace, a to zejména při práci se šicím 

strojem a jinými elektrospotřebiči. 

7. Je zakázáno otevírat bez povolení vyučujícího skříňky a stoly, vyklánět se z oken a 

plýtvat vodou, plynem a elektrickou energií. 

8. Po ukončení práce je žák povinen uklidit své pracovní místo a klidně opustit místnost 

v doprovodu vyučujícího 

9. Vyučující před odchodem zkontroluje, zda je v místnosti pořádek, jsou zavřená okna, 

vypnuté topení a nahlásí užití cvičného bytu školnici a uklízečce. 

 

   V Rokycanech dne  

 

MUDr. Ivana Faitová 

                                                                                                                       ředitelka školy 
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VNITŘNÍ ŘÁD UČEBNY S  INTERAKTIVNÍ TABULÍ 

Vyučující jsou povinni žáky podrobně a prokazatelně seznámit s řádem učebny. 

1. Do učebny mají žáci jiných tříd přístup pouze v doprovodu vyučujícího.  

2. Žáci se řídí pokyny přítomného učitele. Při jakékoli závadě nebo problému žáci 
informují vyučujícího, který rozhodne o dalším postupu. 

3. Při práci na tabuli je žákům zakázáno: 

a) Svévolně manipulovat s IT a příslušenstvím.  

b) Jíst a pít v prostorách tabule, donášet k tabuli potraviny a nápoje, na tabuli 

sahat špinavýma rukama. 

c) Navštěvovat stránky internetu, které propagují pornografii, sexuální násilí, 

drogy, kouření, alkohol a ostatní negativní jevy společnosti ohrožující zdravý 

vývoj dítěte. 

d) Používat při práci ostré předměty. 

e) Za tabuli jakkoli tahat, věšet se nebo na ni házet předměty. 

f) Používat klasické psací potřeby (fixy, pera, tužky atd.) 

g) Bez svolení vyučujícího překračovat vymezený prostor. 

Učitel se den předem zapisuje na volné hodiny do učebny, případně se domluví 
s vyučujícím kmenové třídy, neprodleně nahlásí zástupci ředitele školy případné 
problémy, které se v průběhu výuky při práci s interaktivní tabulí vyskytly. 

1. Po ukončení vyučovací hodiny ručí příslušný učitel za pořádek ve třídě a za vypnutí 
všech spotřebičů.  

2. Vyučující je povinen po celou dobu být v učebně s žáky a vykonávat nad nimi aktivní 
dozor. Vyučující mohou využívat učebnu kdykoliv mimo rozvrh kmenové třídy. 

Vzhledem k charakteru práce v učebně informatiky se hodnotí překročení stanovených pravidel 

jako závažné se všemi z toho plynoucími důsledky. 

 

 V Rokycanech dne     

   MUDr. Ivana Faitová 

                                                                                                                       ředitelka školy 
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POŽÁRNÍ ŘÁD PRO SKLAD UČEBNIC 

 
V těchto určených prostorách ve škole jsou v regálech skladovány učebnice, sešity a papír, 

potřebný k vyučovacímu procesu. Vzhledem ke skladovanému pevnému hořlavému 

materiálu (papíru) je na tomto pracovišti podle vyhl. MV ČSR č. 21/96 požární nebezpečí. 

 

Charakteristika požárního nebezpečí: 

Nebezpečí vzniku požáru hrozí při porušení zákona kouření a manipulace s otevřeným 

ohněm, od závad na elektroinstalaci a dále pak při nedodržení stanovených podmínek 

skladování. 

 

Požadavky na zabezpečení požární ochrany: 

 

1) V prostoru skladu je přísně zakázané kouření a manipulace s otevřeným ohněm. Případné 

sváření lze provést pouze s písemným povolením /viz.ČSN 05 0610 čl.35 a čl. 53 ČSN 05 

0630 a příkaz ved. OŠMT ONV č. 2/89. 

 

2) V prostorách skladu nesmí být skladován jiný materiál, předměty, zvláště pak hořlavé 

kapaliny. 

 

3) Svítidla musí být opatřena ochrannými kryty (skly). Skladovaný materiál musí být od 

svítidel vzdálen min. 80 cm. 

4) Provádění jakýchkoliv soukromých prací v prostoru skladu je zakázané. 

 

5) U tělesa ÚT popř. akumulační kamna, plynová topidla apod. nesmí být odkládán žádný 

materiál, zvláště pak hořlavý. Dodržována musí být ČSN 06 1008 Požární ochrana při 

instalaci a užívání tepelných spotřebičů. 

 

6) V blízkosti skladu je pro případ vzniku požáru umístěn ruční hasicí přístroj. 

 

7) Při vzniku požáru se postupuje v souladu s požární poplachovou směrnicí. 

 

 
 
V Rokycanech dne 

MUDr. Ivana Faitová 

                                                                                                                       ředitelka školy 

 


