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I. Údaje o škole a úseku 
 

Název školy: Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8. 
 

Adresa: SŠ technická, Kouřílkova 8, 750 02 Přerov. 
 

Telefon: 581 201 276. 
 

IČO: 190 138 33. 
 

Statutární orgán: ředitel školy (ŘŠ). 
 

Vedoucí úseku: zástupce ředitele školy pro praktické vyučování (ZŘPV). 
 

Složení úseku: pracoviště: PV 1: Přerov, Kouřílkova 8. 
                                          PV 2: Přerov, Bří Hovůrkových 17. 
                                          PV 3: Přerov, 9. května 194. 
 

Vedoucí pracovišť: VUOV 1, VUOV 2, VUOV 3 – vedoucí učitelé odborného výcviku. 
 

Výstupy školy: - střední vzdělání s výučním listem, 
                        - střední vzdělání s maturitní zkouškou. 
 

Typ školy: Střední škola, která zajišťuje ve vlastních objektech komplexní vzdělávání – teoretickou výuku 
(všeobecně vzdělávací a odborné předměty) a praktické vyučování (výuka předmětu odborný výcvik), a to 
ve dvouletých, tříletých a čtyřletých oborech vzdělání ukončovaných vyučením (2 a 3 leté obory „E“, 
„H“) nebo s maturitou (2 a 3 leté obory nástavbového studia a 4 leté obory vzdělání „L“). Škola také 
poskytuje žákům ubytování na domově mládeže a stravování ve školní jídelně. 
 

Riziková pracoviště úseku: Na úseku praktického vyučování je jedno rizikové pracoviště: Lakovací 
kabina, která se nachází na pracovišti PV3.  
 
II. Režim výukového dne 
 

Provoz týkající se aktivit určených žákům: 
 
Časový interval, ve kterém probíhá (popř. může také probíhat z provozních aj. důvodů) praktické 
vyučování: 07:00 – 19:00 h (dle oborů vzdělání): 
 
 

„L“ + „H“ obory + „E“ obor: MNP - na pracovištích PV v Přerově, ulici: „E“ obor: SUS – směny: 

Kouřílkova 8 9. května 194  B. Hovůrk. 17  Ranní Odpolední 

1. 07:00 - 08:00 1. 07:00 - 08:00 1. 07:00 - 08:00 1. 07:00 - 08:00 1. 12:30 – 13:30 

2. 08:00 – 09:00 2. 08:00 – 09:00 2. 08:00 – 09:00 2. 08:00 – 09:00 2. 13:30 – 14:30 

--- 15‘ --- 15‘ --- 15‘ --- 15‘ --- 15‘ 

3. 09:15 – 10:15 3. 09:15 – 10:15 3. 09:15 – 10:15 3. 09:15 – 10:15 3. 14:45 – 15:45 

4. 10:15 – 11:15 4. 10:15 – 11:15 4. 10:15 – 11:15 4. 10:15 – 11:15 4. 15:45 – 16:45 

5. 
↓ 

11:15 – 11:30 
5. 
↓ 

11:15 – 11:30 
5. 
↓ 

11:15 – 11:45 
5. 
↓ 

11:15 – 11:45 
5. 
↓ 

16:45 – 17:15 

30‘ 15‘ 15‘ 15‘ 15‘ 

12:00 – 12:45 11:45 – 12:30 12:00 – 12:30 12:00 – 12:30 17:30 – 18:00 

6. 12:45 – 13:45 6. 12:30 – 13:30 6. 12:30 – 13:30 6. 12:30 – 13:30 6. 18:00 – 19:00 

7. 13:45 – 14:45 7. 13:30 – 14:30 7. 13:30 – 14:30     
 

 
Doba vyhrazená pro případné vedení zájmových kroužků: 15.00 – 18.00 h. 
 
Dojíždění žáků 

- maximální vzdálenost    20 – 30km 
- druh dopravy     vlak, autobus 
- časový údaj      45 – 60 min. 
- z větších vzdáleností     ubytování na DM. 
 

Začátek praktického vyučování 
Standardně v 07:00 h. (obor. SUS – ranní směna případně v 06:30h, a to pouze 2. nebo 3. ročník). 
 
Ukončování vyučování 
Standardně ve 13:30 až 14:45 h (obor SUS - odpolední směna v 19:00h). 
 



Vyučovací jednotka praktického vyučování 
Jeden vyučovací den à 6 nebo 7 vyučovacích hodin (po 60 min.) předmětu odborný výcvik.. 
 
Režim práce s počítačem /dílna s PC/ 
 - zařazení v rozvrhu: 07:00 – 14:45 h. 
 - počet vyučovacích hodin práce na PC v jednom sledu:  
   2 hodiny (dle vyhlášky 178/2001 Sb. v platném znění). 
 
Hygiena a bezpečnost praktického vyučování 
- přestávky jsou v souladu s obecnými psychohygienickými požadavky na vyučování, 
- možnost očisty žáků: na každé dílně je umyvadlo, v šatnách jsou umyvadla a sprchy, 
- osobní ochranné prostředky jsou umístěny na dílnách vždy u daného stroje nebo zařízení. 
Hygienické požadavky na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání mladistvých 
jsou dány vyhláškou č. 410/2005 Sb. v platném znění. 
 
III. Režim stravování a pitný režim 
 

Stravování 
- způsob zajištění obědů: vlastní jídelna školy jídelna (Přerov, Bří Hovůrkových 17) 
- výdej obědů: 11:30 – 14:30 h. 
- polední přestávka na oběd: 11:30 – 12:00 h. 
- zajištění stravování během OV mimo areál školy: přestávka 11:30 – 11:45 h nebo 11:45 – 12:00 h.. 
- možnost doplňkového občerstvení: kantýny v budovách TV1 + PV1 popř. kantýna v areálu  firmy  
  Progres (pro pracoviště 9. května 194) – potraviny a nealko nápoje. 
 
Pitný režim  
- zajištění pitného režimu: možnost zakoupení v nápojovém automatu nebo v kantýně, 
- druh(y) nápojů: studené a teplé nealkoholické, 
- frekvence podávání a způsob: během 15 min. přestávky nebo v době přestávky na oběd, 
- manipulace s nápoji: nápoje jsou baleny v lahvích nebo plechovkách. 
 
 
IV. Podmínky pohybové výchovy 
 

- žáci mohou využít přestávek ve vyučování k neřízeným pohybovým aktivitám na hřištích, v areálu 
- v době mimo vyučování jsou pohybové aktivity realizovány formou zájmových kroužků VMV. 
 
V. Přílohy - viz dokument: Přílohy k provoznímu řádu úseku a pracovišť PV (řády dílen) 
     č. 1: VŠEOBECNÉ ZÁSADY REŽIMU PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ. 
     č. 2: PROVOZNÍ ŘÁDY DÍLEN A UČEBEN PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ. 

 
 
 
 
 

Přerov 2. leden 2015 
 
 
 
 
 
 

Zpracoval: Ing. Miroslav Anděl  Schválil: Mgr. František ŠOBER 
     ZŘPV       ředitel školy 
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Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Přílohy dokumentu: 
Vnitřní směrnice školy č. 3: 

 
 „Provozní řád školy - část 2. 
 - provozní řád úseku PV“. 

 
 
 
 

Přerov 5. leden 2015 
- úprava: 1. 9. 2016 
- úprava: 2. 1. 2017 

 
 
 
 
 
 
 

Zpracoval: Ing. Miroslav Anděl  Schválil: Mgr. František ŠOBER 

     ZŘPV       ředitel školy 
 



 

Příloha č. 1: 
 

VŠEOBECNÉ ZÁSADY REŽIMU PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ 
 
01. Do praktického vyučování chodí žák včas, podle rozvrhu hodin, je řádně připraven a vybaven 

k vyučování. 
02. V šatně se žák převlékne do pracovního oděvu a přezuje do pracovní obuvi. Nenechává zde žádné 

cenné předměty, svou skříňku je povinen si zajistit proti krádeži dvěma zámky. 
03. Do dílny nebo učebny nenosí žák žádné věci, které přímo nesouvisí s praktickým vyučováním, jako 

jsou např. mobilní telefony, přehrávače CD, MP 3, MP 4, hry, velké finanční hotovosti apod. 
04. Při vstupu do dílny nebo učebny žák pozdraví, upraví si pracovní oděv a na místo k tomu určené 

vyučujícím si odloží prstýnky, řetízky, hodinky, příruční batohy aj. věci. 
05. Bez svolení vyučujícího neopouští žák dílnu nebo učebnu, nezdržuje se zbytečně na chodbách, 

záchodě, žáky v jiných dílnách nebo učebnách nenavštěvuje, zdržujeme se pouze na místech, kam byl 
pracovně přiřazen. 

06. Žák dodržuje základní hygienická pravidla, dbá o čistotu svou i pracovního místa a používá 
předepsané pracovní ochranné pomůcky. 

07. Žákovská služba chodí do kantýny zásadně před přestávkou. 
08. Na dílně nebo učebně je povoleno sedět jen na místech a zařízeních k tomu určených /židle, lavička/. 
09. Po zahájení práce se každý žák snaží co nejlépe a nejúčelněji využívat celého vyučovacího procesu. S 

nástroji a nářadím zachází žák šetrně, každou závadu okamžitě ohlásí vyučujícímu. 
10. Při práci se žák řídí pokyny vyučujícího, každé i sebemenší poranění si nechá vyčistit a ošetřit. 

Přesvědčí se a svým podpisem potvrdí zápis o poranění do knihy úrazů, který vyhotovil vyučující 
nebo pověřený pracovník školy. 

11. Z dílny ani učebny žák neodnáší žádné nástroje, nářadí nebo materiál, bez svolení vyučujícího. 
12. V případě krátkodobé nepřítomnosti vyučujícího zvedá případně telefon žákovská služba, jinak je 

veškerá manipulace s telefonem žákům zakázána. 
13. Za svévolné poškození pomůcek nebo nástrojů odpovídá žák i jeho zákonný zástupce. 
14. Žák nesmí manipulovat se zařízeními, nebo pracovat na strojích, se kterými nebyl seznámeni 

vyučujícím. 
15. Žák musí dbát a řídit se zákazovými a příkazovými značkami. 
16. Bez svolení vyučujícího nesmí žák připojovat nebo zapínat elektrická zařízení, spotřebiče, nebo jinak 

zasahovat a manipulovat s těmito zařízeními. 
17. Během přestávek ve vyučování není žákovi povoleno opouštět budovu školy! 
18. Před ukončením vyučování si musí žák uklidit svůj pracovní stůl a podle pokynů vyučujícího se 

zapojit i do úklidu celé dílny nebo učebny. 
 
Tyto zásady jsou součástí provozních řádů všech dílen či učeben praktického vyučování a jsou v nich 
zpravidla doplněny nebo rozvedeny pro konkrétní pracoviště, dílnu, učebnu, a to podle specificky 
vyučování zde prováděného (mechatronická, mechaniků seřizovačů, optická, zámečnická, pro obráběče 
kovů, truhlářská nebo tesařská, instalatérská, klempířská, malířská, zednická, pro automechaniky atd.). 
Za každou dílnu, učebnu, odbornou učebnu (popř. cvičné pracoviště) zodpovídá příslušný učitel 
odborného výcviku nebo učitel předmětu praxe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha/y/ č. 2: 
 

PROVOZNÍ ŘÁDY DÍLEN A UČEBEN PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ: 
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STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, PŘEROV, KOUŘÍLKOVA 8 
Pracoviště úseku praktického vyučování PV 1 – Přerov, Kouřílkova 8 

 

Provozní řád dílny ručního zpracování kovů (PV 1 – OV 023) 
 

01. Na odborný výcvik chodí žák včas, podle rozvrhu hodin, je řádně připraven a vybaven 
k vyučování. 

02. V šatně se žák převlékne do pracovního oděvu a přezuje do pracovní obuvi. Nenechává zde žádné 
cenné předměty, svou skříňku je povinen si zajistit proti krádeži. 

03. Do dílny nenosí žák žádné věci, které přímo nesouvisí s odborným výcvikem, jako jsou např. 
mobilní telefony, přehrávače CD, MP 3, MP 4, hry, velké finanční hotovosti apod. 

04. Při vstupu do dílny žák pozdraví, upraví si pracovní oděv a na místo k tomu určené vyučujícím si 
odloží prstýnky, řetízky, hodinky, příruční batohy aj. věci. 

05. Bez svolení vyučujícího neopouští žák dílnu, nezdržuje se zbytečně na chodbách, záchodě, žáky 
v jiných dílnách a učebnách nenavštěvuje, zdržuje se pouze na místech, kam byl pracovně 
přiřazen. 

06. Žák dodržuje základní hygienická pravidla, dbá o čistotu svou i pracovního místa a používá 
předepsané pracovní ochranné pomůcky. 

07. Žákovská služba chodí do kantýny zásadně před přestávkou. 
08. Na dílně je povoleno sedět jen na místech a zařízeních k tomu určených /židle, lavička/. 
09. Po zahájení práce se každý žák snaží co nejlépe a nejúčelněji využívat celého vyučovacího 

procesu. S nástroji a nářadím zachází žák šetrně, každou závadu okamžitě ohlásí vyučujícímu. 
10. Při práci se žák řídí pokyny vyučujícího, každé i sebemenší poranění si nechá vyčistit a ošetřit. 

Přesvědčí se a svým podpisem potvrdí zápis o poranění do knihy úrazů, který byl vyhotoven. 
11. Z dílny žák neodnáší žádné nástroje, nářadí nebo materiál, bez svolení vyučujícího. 
12. V případě krátkodobé nepřítomnosti vyučujícího zvedá případně telefon žákovská služba, jinak je 

veškerá manipulace s telefonem žákům zakázána. 
13. Za svévolné poškození pomůcek nebo nástrojů odpovídá žák i jeho zákonný zástupce. 
14. Žák nesmí manipulovat se zařízeními, nebo pracovat na strojích, se kterými nebyl seznámen 

vyučujícím. 
15. Žák musí dbát a řídit se zákazovými a příkazovými značkami. 
16. Bez svolení vyučujícího nesmí žák připojovat nebo zapínat elektrická zařízení, spotřebiče, nebo 

jinak zasahovat a manipulovat s těmito zařízeními. 
17. Během přestávek ve vyučování není žákovi povoleno opouštět budovu školy! 
18. Před ukončením vyučovacího procesu si musí žák uklidit přidělený stroj – pracovní prostor, 

uklidit nebo vrátit zapůjčené nářadí a nástroje, dle pokynů vyučujícího se zapojit i do úklidu celé 
dílny. 

19. Za dílnu zodpovídá příslušný učitel odborného výcviku nebo učitel předmětu praxe dle rozvrhu. 
 
 
 
 

Přerov 5. leden 2015 
 
 
 
 
 
 
 

Zpracoval: ................................................................................................  Správce ................................................................................................ 
     Ladislav VYHŇÁK – VUOV 1  dílny: Miroslav ŠENKYŘÍK - UOV 



 

 

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, PŘEROV, KOUŘÍLKOVA 8 
Pracoviště úseku praktického vyučování PV 1 – Přerov, Kouřílkova 8 

 

Provozní řád dílny soustružení (PV 1 – OV 031) 
 

01. Na odborný výcvik chodí žák včas, podle rozvrhu hodin, je řádně připraven a vybaven 
k vyučování. 

02. V šatně se žák převlékne do pracovního oděvu a přezuje do pracovní obuvi. Nenechává zde žádné 
cenné předměty, svou skříňku je povinen si zajistit proti krádeži. 

03. Do dílny nenosí žák žádné věci, které přímo nesouvisí s odborným výcvikem, jako jsou např. 
mobilní telefony, přehrávače CD, MP 3, MP 4, hry, velké finanční hotovosti apod. 

04. Při vstupu do dílny žák pozdraví, upraví si pracovní oděv a na místo k tomu určené vyučujícím si 
odloží prstýnky, řetízky, hodinky, příruční batohy aj. věci. 

05. Bez svolení vyučujícího neopouští žák dílnu, nezdržuje se zbytečně na chodbách, záchodě, žáky 
v jiných dílnách a učebnách nenavštěvuje, zdržuje se pouze na místech, kam byl pracovně 
přiřazen. 

06. Žák dodržuje základní hygienická pravidla, dbá o čistotu svou i pracovního místa a používá 
předepsané pracovní ochranné pomůcky. 

07. Žákovská služba chodí do kantýny zásadně před přestávkou. 
08. Na dílně je povoleno sedět jen na místech a zařízeních k tomu určených /židle, lavička/. 
09. Po zahájení práce se každý žák snaží co nejlépe a nejúčelněji využívat celého vyučovacího 

procesu. S nástroji a nářadím zachází žák šetrně, každou závadu okamžitě ohlásí vyučujícímu. 
10. Při práci se žák řídí pokyny vyučujícího, každé i sebemenší poranění si nechá vyčistit a ošetřit. 

Přesvědčí se a svým podpisem potvrdí zápis o poranění do knihy úrazů, který byl vyhotoven. 
11. Z dílny žák neodnáší žádné nástroje, nářadí nebo materiál, bez svolení vyučujícího. 
12. V případě krátkodobé nepřítomnosti vyučujícího zvedá případně telefon žákovská služba, jinak je 

veškerá manipulace s telefonem žákům zakázána. 
13. Za svévolné poškození pomůcek nebo nástrojů odpovídá žák i jeho zákonný zástupce. 
14. Žák nesmí manipulovat se zařízeními, nebo pracovat na strojích, se kterými nebyl seznámen 

vyučujícím. 
15. Žák musí dbát a řídit se zákazovými a příkazovými značkami. 
16. Bez svolení vyučujícího nesmí žák připojovat nebo zapínat elektrická zařízení, spotřebiče, nebo 

jinak zasahovat a manipulovat s těmito zařízeními. 
17. Během přestávek ve vyučování není žákovi povoleno opouštět budovu školy! 
18. Před ukončením vyučovacího procesu si musí žák uklidit přidělený stroj – pracovní prostor, 

uklidit nebo vrátit zapůjčené nářadí a nástroje, dle pokynů vyučujícího se zapojit i do úklidu celé 
dílny. 

19. Za dílnu zodpovídá příslušný učitel odborného výcviku nebo učitel předmětu praxe dle rozvrhu. 
 
 
 
 

Přerov 5. leden 2015 
 
 
 
 
 
 
 

Zpracoval: ................................................................................................  Správce ................................................................................................ 
     Ladislav VYHŇÁK – VUOV 1  dílny: Jiří ŽÁKOVSKÝ - UOV 
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STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, PŘEROV, KOUŘÍLKOVA 8 
Pracoviště úseku praktického vyučování PV 1 – Přerov, Kouřílkova 8 

 

Provozní řád dílny frézování (PV 1 – OV 028) 
 

01. Na odborný výcvik chodí žák včas, podle rozvrhu hodin, je řádně připraven a vybaven 
k vyučování. 

02. V šatně se žák převlékne do pracovního oděvu a přezuje do pracovní obuvi. Nenechává zde žádné 
cenné předměty, svou skříňku je povinen si zajistit proti krádeži. 

03. Do dílny nenosí žák žádné věci, které přímo nesouvisí s odborným výcvikem, jako jsou např. 
mobilní telefony, přehrávače CD, MP 3, MP 4, hry, velké finanční hotovosti apod. 

04. Při vstupu do dílny žák pozdraví, upraví si pracovní oděv a na místo k tomu určené vyučujícím si 
odloží prstýnky, řetízky, hodinky, příruční batohy aj. věci. 

05. Bez svolení vyučujícího neopouští žák dílnu, nezdržuje se zbytečně na chodbách, záchodě, žáky 
v jiných dílnách a učebnách nenavštěvuje, zdržuje se pouze na místech, kam byl pracovně 
přiřazen. 

06. Žák dodržuje základní hygienická pravidla, dbá o čistotu svou i pracovního místa a používá 
předepsané pracovní ochranné pomůcky. 

07. Žákovská služba chodí do kantýny zásadně před přestávkou. 
08. Na dílně je povoleno sedět jen na místech a zařízeních k tomu určených /židle, lavička/. 
09. Po zahájení práce se každý žák snaží co nejlépe a nejúčelněji využívat celého vyučovacího 

procesu. S nástroji a nářadím zachází žák šetrně, každou závadu okamžitě ohlásí vyučujícímu. 
10. Při práci se žák řídí pokyny vyučujícího, každé i sebemenší poranění si nechá vyčistit a ošetřit. 

Přesvědčí se a svým podpisem potvrdí zápis o poranění do knihy úrazů, který byl vyhotoven. 
11. Z dílny žák neodnáší žádné nástroje, nářadí nebo materiál, bez svolení vyučujícího. 
12. V případě krátkodobé nepřítomnosti vyučujícího zvedá případně telefon žákovská služba, jinak je 

veškerá manipulace s telefonem žákům zakázána. 
13. Za svévolné poškození pomůcek nebo nástrojů odpovídá žák i jeho zákonný zástupce. 
14. Žák nesmí manipulovat se zařízeními, nebo pracovat na strojích, se kterými nebyl seznámen 

vyučujícím. 
15. Žák musí dbát a řídit se zákazovými a příkazovými značkami. 
16. Bez svolení vyučujícího nesmí žák připojovat nebo zapínat elektrická zařízení, spotřebiče, nebo 

jinak zasahovat a manipulovat s těmito zařízeními. 
17. Během přestávek ve vyučování není žákovi povoleno opouštět budovu školy! 
18. Před ukončením vyučovacího procesu si musí žák uklidit přidělený stroj – pracovní prostor, 

uklidit nebo vrátit zapůjčené nářadí a nástroje, dle pokynů vyučujícího se zapojit i do úklidu celé 
dílny. 

19. Za dílnu zodpovídá příslušný učitel odborného výcviku nebo učitel předmětu praxe dle rozvrhu. 
 
 
 
 
 

Přerov 5. leden 2015 
 
 
 
 
 
 
 

Zpracoval: ................................................................................................  Správce ................................................................................................ 
     Ladislav VYHŇÁK – VUOV 1  dílny: Zdeněk HORÁK - UOV 

 



 
 

 

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, PŘEROV, KOUŘÍLKOVA 8 
Pracoviště úseku praktického vyučování PV  1 – Přerov, Kouřílkova 8 

 

Provozní řád přípravny a hrubárny optiků (PV 1 – OV 052) 
 

01. Na odborný výcvik chodí žák včas, podle rozvrhu hodin, je řádně připraven a vybaven 
k vyučování. 

02. V šatně se žák převlékne do pracovního oděvu a přezuje do pracovní obuvi. Nenechává zde žádné 
cenné předměty, svou skříňku je povinen si zajistit proti krádeži. 

03. Do dílny nenosí žák žádné věci, které přímo nesouvisí s odborným výcvikem, jako jsou např. 
mobilní telefony, přehrávače CD, MP 3, MP 4, hry, velké finanční hotovosti apod. 

04. Při vstupu do dílny žák pozdraví, upraví si pracovní oděv a na místo k tomu určené vyučujícím si 
odloží prstýnky, řetízky, hodinky, příruční batohy aj. věci. 

05. Bez svolení vyučujícího neopouští žák dílnu, nezdržuje se zbytečně na chodbách, záchodě, žáky 
v jiných dílnách a učebnách nenavštěvuje, zdržuje se pouze na místech, kam byl pracovně 
přiřazen. 

06. Žák dodržuje základní hygienická pravidla, dbá o čistotu svou i pracovního místa a používá 
předepsané pracovní ochranné pomůcky. 

07. Žákovská služba chodí do kantýny zásadně před přestávkou. 
08. Na dílně je povoleno sedět jen na místech a zařízeních k tomu určených /židle, lavička/. 
09. Po zahájení práce se každý žák snaží co nejlépe a nejúčelněji využívat celého vyučovacího 

procesu. S nástroji a nářadím zachází žák šetrně, každou závadu okamžitě ohlásí vyučujícímu. 
10. Při práci se žák řídí pokyny vyučujícího, každé i sebemenší poranění si nechá vyčistit a ošetřit. 

Přesvědčí se a svým podpisem potvrdí zápis o poranění do knihy úrazů, který byl vyhotoven. 
11. Z dílny žák neodnáší žádné nástroje, nářadí nebo materiál, bez svolení vyučujícího. 
12. V případě krátkodobé nepřítomnosti vyučujícího zvedá případně telefon žákovská služba, jinak je 

veškerá manipulace s telefonem žákům zakázána. 
13. Za svévolné poškození pomůcek nebo nástrojů odpovídá žák i jeho zákonný zástupce. 
14. Žák nesmí manipulovat se zařízeními, nebo pracovat na strojích, se kterými nebyl seznámen 

vyučujícím. 
15. Žák musí dbát a řídit se zákazovými a příkazovými značkami. 
16. Bez svolení vyučujícího nesmí žák připojovat nebo zapínat elektrická zařízení, spotřebiče, nebo 

manipulovat s těmito zařízeními. 
17. Během přestávek ve vyučování není žákovi povoleno opouštět budovu školy! 
18. Před ukončením vyučovacího procesu si musí žák uklidit přidělený stroj – pracovní prostor, 

uklidit nebo vrátit zapůjčené nářadí a nástroje, dle pokynů vyučujícího se zapojit i do úklidu celé 
dílny. 

19. Za dílnu zodpovídá příslušný učitel odborného výcviku dle rozvrhu. 
 
 
 
 
 

Přerov 1. září 2016 
 
 
 
 
 
 
 

Zpracoval: ................................................................................................  Správce ................................................................................................ 
     Ladislav VYHŇÁK – VUOV 1  dílny: Renata KUTĚJOVÁ - UOV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
10 

 

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, PŘEROV, KOUŘÍLKOVA 8 
Pracoviště úseku praktického vyučování PV 1 – Přerov, Kouřílkova 8 

 

Provozní řád CNC dílny optiků (PV 1 – OV 057) 
 

01. Na odborný výcvik chodí žák včas, podle rozvrhu hodin, je řádně připraven a vybaven 
k vyučování. 

02. V šatně se žák převlékne do pracovního oděvu a přezuje do pracovní obuvi. Nenechává zde žádné 
cenné předměty, svou skříňku je povinen si zajistit proti krádeži. 

03. Do dílny nenosí žák žádné věci, které přímo nesouvisí s odborným výcvikem, jako jsou např. 
mobilní telefony, přehrávače CD, MP 3, MP 4, hry, velké finanční hotovosti apod. 

04. Při vstupu do dílny žák pozdraví, upraví si pracovní oděv a na místo k tomu určené vyučujícím si 
odloží prstýnky, řetízky, hodinky, příruční batohy aj. věci. 

05. Bez svolení vyučujícího neopouští žák dílnu, nezdržuje se zbytečně na chodbách, záchodě, žáky 
v jiných dílnách a učebnách nenavštěvuje, zdržuje se pouze na místech, kam byl pracovně 
přiřazen. 

06. Žák dodržuje základní hygienická pravidla, dbá o čistotu svou i pracovního místa a používá 
předepsané pracovní ochranné pomůcky, na pracovišti nejí a nepije. 

07. Žákovská služba chodí do kantýny zásadně před přestávkou. 
08. Na dílně je povoleno sedět jen na místech a zařízeních k tomu určených /židle, lavička/. 
09. Po zahájení práce se každý žák snaží co nejlépe a nejúčelněji využívat celého vyučovacího 

procesu. S nástroji a nářadím zachází žák šetrně, každou závadu okamžitě ohlásí vyučujícímu. 
10. Při práci se žák řídí pokyny vyučujícího, každé i sebemenší poranění si nechá vyčistit a ošetřit. 

Přesvědčí se a svým podpisem potvrdí zápis o poranění do knihy úrazů, který byl vyhotoven. 
11. Při práci s hořlavinami žák dodržuje zásady pro manipulaci s nimi (Požární řád). 
12. Z dílny žák neodnáší žádné nástroje, nářadí nebo materiál, bez svolení vyučujícího. 
13. V případě krátkodobé nepřítomnosti vyučujícího zvedá případně telefon žákovská služba, jinak je 

veškerá manipulace s telefonem žákům zakázána. 
14. Za svévolné poškození pomůcek nebo nástrojů odpovídá žák i jeho zákonný zástupce. 
15. Žák nesmí manipulovat se zařízeními, nebo pracovat na strojích, se kterými nebyl seznámen 

vyučujícím. 
16. Žák musí dbát a řídit se zákazovými a příkazovými značkami. 
17. Bez svolení vyučujícího nesmí žák připojovat nebo zapínat elektrická zařízení, spotřebiče, nebo 

manipulovat s těmito zařízeními. 
18. Během přestávek ve vyučování není žákovi povoleno opouštět budovu školy! 
19. Před ukončením vyučovacího procesu si musí žák uklidit přidělený stroj – pracovní prostor, 

uklidit nebo vrátit zapůjčené nářadí a nástroje, dle pokynů vyučujícího se zapojit i do úklidu celé 
dílny. 

20. Za dílnu zodpovídá příslušný učitel odborného výcviku dle rozvrhu. 
 
 
 
 
 

Přerov 5. leden 2015 
 
 
 
 
 
 

Zpracoval: ................................................................................................  Správce ................................................................................................ 
     Ladislav VYHŇÁK – VUOV 1  dílny: Pavel SKÁCEL - UOV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, PŘEROV, KOUŘÍLKOVA 8 
Pracoviště úseku praktického vyučování PV 1 – Přerov, Kouřílkova 8 

 

Provozní řád dílny - leštírny optiků (PV 1 – OV 058) 
 

01. Na odborný výcvik chodí žák včas, podle rozvrhu hodin, je řádně připraven a vybaven 
k vyučování. 

02. V šatně se žák převlékne do pracovního oděvu a přezuje do pracovní obuvi. Nenechává zde žádné 
cenné předměty, svou skříňku je povinen si zajistit proti krádeži. 

03. Do dílny nenosí žák žádné věci, které přímo nesouvisí s odborným výcvikem, jako jsou např. 
mobilní telefony, přehrávače CD, MP 3, MP 4, hry, velké finanční hotovosti apod. 

04. Při vstupu do dílny žák pozdraví, upraví si pracovní oděv a na místo k tomu určené vyučujícím si 
odloží prstýnky, řetízky, hodinky, příruční batohy aj. věci. 

05. Bez svolení vyučujícího neopouští žák dílnu, nezdržuje se zbytečně na chodbách, záchodě, žáky 
v jiných dílnách a učebnách nenavštěvuje, zdržuje se pouze na místech, kam byl pracovně 
přiřazen. 

06. Žák dodržuje základní hygienická pravidla, dbá o čistotu svou i pracovního místa a používá 
předepsané pracovní ochranné pomůcky. 

07. Žákovská služba chodí do kantýny zásadně před přestávkou. 
08. Na dílně je povoleno sedět jen na místech a zařízeních k tomu určených /židle, lavička/. 
09. Po zahájení práce se každý žák snaží co nejlépe a nejúčelněji využívat celého vyučovacího 

procesu. S nástroji a nářadím zachází žák šetrně, každou závadu okamžitě ohlásí vyučujícímu. 
10. Při práci se žák řídí pokyny vyučujícího, každé i sebemenší poranění si nechá vyčistit a ošetřit. 

Přesvědčí se a svým podpisem potvrdí zápis o poranění do knihy úrazů, který byl vyhotoven. 
11. Z dílny žák neodnáší žádné nástroje, nářadí nebo materiál, bez svolení vyučujícího. 
12. V případě krátkodobé nepřítomnosti vyučujícího zvedá případně telefon žákovská služba, jinak je 

veškerá manipulace s telefonem žákům zakázána. 
13. Za svévolné poškození pomůcek nebo nástrojů odpovídá žák i jeho zákonný zástupce. 
14. Žák nesmí manipulovat se zařízeními, nebo pracovat na strojích, se kterými nebyl seznámen 

vyučujícím. 
15. Žák musí dbát a řídit se zákazovými a příkazovými značkami. 
16. Bez svolení vyučujícího nesmí žák připojovat nebo zapínat elektrická zařízení, spotřebiče, nebo 

manipulovat s těmito zařízeními. 
17. Během přestávek ve vyučování není žákovi povoleno opouštět budovu školy! 
18. Před ukončením vyučovacího procesu si musí žák uklidit přidělený stroj – pracovní prostor, 

uklidit nebo vrátit zapůjčené nářadí a nástroje, dle pokynů vyučujícího se zapojit i do úklidu celé 
dílny. 

19. Za dílnu zodpovídá příslušný učitel odborného výcviku dle rozvrhu. 
 
 
 
 
 

Přerov 5. leden 2015 
 
 
 
 
 
 
 

Zpracoval: ................................................................................................  Správce ................................................................................................ 
     Ladislav VYHŇÁK – VUOV 1  dílny: Pavel SKÁCEL - UOV 
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STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, PŘEROV, KOUŘÍLKOVA 8 

Pracoviště úseku praktického vyučování PV 1 – Přerov, Kouřílkova 8 
 

Provozní řád učebny brýlové techniky (PV 1 – OV 060) 
 

01. Na odborný výcvik chodí žák včas, podle rozvrhu hodin, je řádně připraven a vybaven 
k vyučování. 

02. V šatně se žák převlékne do pracovního oděvu a přezuje do pracovní obuvi. Nenechává zde žádné 
cenné předměty, svou skříňku je povinen si zajistit proti krádeži. 

03. Na učebnu nenosí žák žádné věci, které přímo nesouvisí s odborným výcvikem, jako jsou např. 
mobilní telefony, přehrávače CD, MP 3, MP 4, hry, velké finanční hotovosti apod. 

04. Při vstupu do učebny žák pozdraví, upraví si pracovní oděv a na místo k tomu určené vyučujícím 
si odloží prstýnky, řetízky, hodinky, příruční batohy aj. věci. 

05. Bez svolení vyučujícího neopouští žák učebnu, nezdržuje se zbytečně na chodbách, záchodě, žáky 
v jiných dílnách a učebnách nenavštěvuje, zdržuje se pouze na místech, kam byl pracovně 
přiřazen. 

06. Žák dodržuje základní hygienická pravidla, dbá o čistotu svou i pracovního místa a používá 
předepsané pracovní ochranné pomůcky. 

07. Žákovská služba chodí do kantýny zásadně před přestávkou. 
08. Na učebně je povoleno sedět jen na místech k tomu určených /židle/. 
09. Po zahájení práce se každý žák snaží co nejlépe a nejúčelněji využívat celého vyučovacího 

procesu. S nástroji a nářadím a zařízením učebny zachází žák šetrně, každou závadu okamžitě 
ohlásí vyučujícímu. 

10. Při práci se žák řídí pokyny vyučujícího, každé i sebemenší poranění si nechá vyčistit a ošetřit. 
Přesvědčí se a svým podpisem potvrdí zápis o poranění do knihy úrazů, který byl vyhotoven. 

11. Z učebny žák neodnáší žádné nástroje, nářadí nebo materiál, bez svolení vyučujícího. 
12. Za svévolné poškození pomůcek nebo nástrojů odpovídá žák i jeho zákonný zástupce. 
13. Žák nesmí manipulovat se zařízeními, nebo pracovat na strojích, se kterými nebyl seznámen 

vyučujícím. 
14. Žák nesmí sám zapínat, ani manipulovat s přístroji  
15. Žák musí dbát a řídit se zákazovými a příkazovými značkami. 
16. Bez svolení vyučujícího nesmí žák připojovat nebo zapínat elektrická zařízení, spotřebiče, nebo 

manipulovat s těmito zařízeními. 
17. Během přestávek ve vyučování není žákovi povoleno opouštět budovu školy! 
18. Před ukončením vyučovacího procesu si musí žák uklidit přidělený stroj – pracovní prostor, 

uklidit nebo vrátit zapůjčené nářadí a nástroje, dle pokynů vyučujícího se zapojit i do úklidu celé 
učebny. 

19. Za učebnu zodpovídá příslušný učitel odborného výcviku, popřípadě učitelé odborných předmětů,  
dle rozvrhu. 

 
 
 
 
 

Přerov 2. leden 2017 
 
 
 
 

Zpracoval: ................................................................................................  Správce ................................................................................................ 

     Ladislav VYHŇÁK – VUOV 1  učebny: Naděžda CALETKOVÁ – UOV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 



 

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, PŘEROV, KOUŘÍLKOVA 8 

Pracoviště úseku praktického vyučování PV 1 – Přerov, Kouřílkova 8 
 

Provozní řád učebny elektro (PV 1 – OV 054) 
 

01. Na odborný výcvik nebo praxi chodí žák včas, podle rozvrhu hodin, je řádně připraven a vybaven 
k vyučování. 

02. V šatně se žák převlékne do pracovního oděvu. Nenechává zde žádné cenné předměty, svou 
skříňku je povinen si zajistit proti krádeži. 

03. Na učebnu nenosí žák žádné věci, které přímo nesouvisí s odborným výcvikem nebo praxí, jako 
jsou např. mobilní telefony, přehrávače CD, MP 3, MP 4, hry, velké finanční hotovosti apod. 

04. V průběhu vyučování žák neopouští učebnu bez svolení vyučujícího, v době přestávek se zdržuje 
na učebně, nebo v prostoru vyhrazeném pro žáky u kantýny. 

05. Žák dodržuje základní hygienická pravidla, dbá o čistotu svou i pracovního místa a používá 
předepsané pracovní ochranné pomůcky. 

06. Žákovská služba chodí do kantýny zásadně před přestávkou. 
07. Na učebně je povoleno sedět jen na místech k tomu určených /židle/. 
08. Po zahájení práce se každý žák snaží co nejlépe a nejúčelněji využívat celého vyučovacího 

procesu. Se zařízením učebny, nástroji a nářadím zachází žák šetrně, každou závadu okamžitě 
ohlásí vyučujícímu. 

09. Při práci se žák řídí pokyny vyučujícího, každé i sebemenší poranění si nechá vyčistit a ošetřit. 
Přesvědčí se a svým podpisem potvrdí zápis o poranění do knihy úrazů, který byl vyhotoven. 

10. Žák dodržuje základní bezpečnostní pravidla pro práci s elektrickými zařízeními a dbá všech 
pokynů vyučujícího. 

11. Hlavní vypínač učebny vždy zapíná a vypíná výhradně vyučující. 
12. Žák je povinen dodržovat všechny zásady práce s elektrickými přístroji a zařízeními. 
13. Žák může začít pracovat teprve v okamžiku, je-li k této činnosti vyzván vyučujícím. Sám o své 

vůli nesmí s elektrickými přístroji a zařízením manipulovat. Zvláště přísně je žákovi zakázána 
manipulace s napájecími kabely a rozvodem elektrické energie. 

14. Za svévolné poškození komponentů nebo nástrojů odpovídá žák i jeho zákonný zástupce. 
15. Bez výslovného povolení od vyučujícího není dovoleno žákovi připojovat nebo zapínat jakékoliv 

elektrické zařízení či spotřebiče nebo manipulovat s nimi. 
16. Během přestávek ve vyučování není žákovi povoleno opouštět budovu školy! 
17. Po ukončení práce každý žák uklidí své pracoviště – provede úklid prvků a nářadí do skříně, 

případně vykonává i jiný úklid, a to podle pokynů vyučujícího. 
18. Za učebnu zodpovídá příslušný učitel odborného výcviku nebo učitel předmětu praxe (vyučující) 

dle rozvrhu. 
 
 
 
 

Přerov 2. leden 2017 
 
 
 
 
 
 
 

Zpracoval: ................................................................................................  Správce ................................................................................................ 

     Ladislav VYHŇÁK – VUOV 1  učebny: Mgr. Jan POLANSKÝ - vyučující 
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STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, PŘEROV, KOUŘÍLKOVA 8 
Pracoviště úseku praktického vyučování PV 1 – Přerov, Kouřílkova 8 

 

Provozní řád dílny brýlové techniky (PV 1 – OV 066) 
 

01. Na odborný výcvik chodí žák včas, podle rozvrhu hodin, je řádně připraven a vybaven 
k vyučování. 

02. V šatně se žák převlékne do pracovního oděvu a přezuje do pracovní obuvi. Nenechává zde žádné 
cenné předměty, svou skříňku je povinen si zajistit proti krádeži. 

03. Do dílny nenosí žák žádné věci, které přímo nesouvisí s odborným výcvikem, jako jsou např. 
mobilní telefony, přehrávače CD, MP 3, MP 4, hry, velké finanční hotovosti apod. 

04. Při vstupu do dílny žák pozdraví, upraví si pracovní oděv a na místo k tomu určené vyučujícím si 
odloží prstýnky, řetízky, hodinky, příruční batohy aj. věci. 

05. Bez svolení vyučujícího neopouští žák dílnu, nezdržuje se zbytečně na chodbách, záchodě, žáky 
v jiných dílnách a učebnách nenavštěvuje, zdržuje se pouze na místech, kam byl pracovně 
přiřazen. 

06. Žák dodržuje základní hygienická pravidla, dbá o čistotu svou i pracovního místa a používá 
předepsané pracovní ochranné pomůcky. 

07. Žákovská služba chodí do kantýny zásadně před přestávkou. 
08. Na dílně je povoleno sedět jen na místech a zařízeních k tomu určených /židle, lavička/. 
09. Po zahájení práce se každý žák snaží co nejlépe a nejúčelněji využívat celého vyučovacího 

procesu. S nástroji a nářadím zachází žák šetrně, každou závadu okamžitě ohlásí vyučujícímu. 
10. Při práci se žák řídí pokyny vyučujícího, každé i sebemenší poranění si nechá vyčistit a ošetřit. 

Přesvědčí se a svým podpisem potvrdí zápis o poranění do knihy úrazů, který byl vyhotoven. 
11. Na pracovišti řezání skla - žák zvyšuje pozornost bezpečnosti při práci, a to z důvodu rizika 

vzniku popálení nebo jiného zranění. 
12. Při pájení a práci s hořlavinami žák dodržuje zásady pro manipulaci s nimi (Požární řád). 
13. Z dílny žák neodnáší žádné nástroje, nářadí nebo materiál, bez svolení vyučujícího. 
14. V případě krátkodobé nepřítomnosti vyučujícího zvedá případně telefon žákovská služba, jinak je 

veškerá manipulace s telefonem žákům zakázána. 
15. Za svévolné poškození pomůcek nebo nástrojů odpovídá žák i jeho zákonný zástupce. 
16. Žák nesmí manipulovat se zařízeními, nebo pracovat na strojích, se kterými nebyl seznámen 

vyučujícím. 
17. Žák musí dbát a řídit se zákazovými a příkazovými značkami. 
18. Bez svolení vyučujícího nesmí žák připojovat nebo zapínat elektrická zařízení, spotřebiče, nebo 

manipulovat s těmito zařízeními. 
19. Během přestávek ve vyučování není žákovi povoleno opouštět budovu školy! 
20. Před ukončením vyučovacího procesu si musí žák uklidit přidělený stroj – pracovní prostor, 

uklidit nebo vrátit zapůjčené nářadí a nástroje, dle pokynů vyučujícího se zapojit i do úklidu celé 
dílny. 

21. Za dílnu zodpovídá příslušný učitel odborného výcviku dle rozvrhu. 
 
 

Přerov 5. leden 2015 
 
 
 
 
 

Zpracoval: ................................................................................................  Správce ................................................................................................ 
     Ladislav VYHŇÁK – VUOV 1  dílny: Naděžda CALETKOVÁ - UOV 

 
 



 

 

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, PŘEROV, KOUŘÍLKOVA 8 
Pracoviště úseku praktického vyučování PV 1 – Přerov, Kouřílkova 8 

 

Provozní řád učebny CNC techniky (PV 1 – OV 027) 
 

01. Na odborný výcvik nebo praxi chodí žák včas, podle rozvrhu hodin, je řádně připraven a vybaven 
k vyučování. 

02. V šatně se žák převlékne do pracovního oděvu. Nenechává zde žádné cenné předměty, svou 
skříňku je povinen si zajistit proti krádeži. 

03. Do učebny nenosí žák žádné věci, které přímo nesouvisí s odborným výcvikem nebo praxí, jako 
jsou např. mobilní telefony, přehrávače CD, MP 3, MP 4, hry, velké finanční hotovosti apod. 

04. Při vstupu do učebny žák pozdraví, upraví si pracovní oděv a na místo k tomu určené vyučujícím 
si odloží prstýnky, řetízky, hodinky, příruční batohy aj. věci. 

05. V průběhu vyučování neopouští žák učebnu bez svolení vyučujícího, v době přestávek se zdržuje 
na chodbě nebo v prostoru vyhrazeném pro žáky u kantýny. 

06. Během přestávek ve vyučování není žákovi povoleno opouštět budovu školy! 
07. Žák dodržuje základní hygienická pravidla, dbá o čistotu svou i pracovního místa a používá 

předepsané pracovní ochranné pomůcky. 
08. Žákovská služba chodí do kantýny zásadně před přestávkou. 
09. Na učebně je povoleno sedět jen na místech a zařízeních k tomu určených /židle, lavička/. 
10. Po zahájení práce se každý žák snaží co nejlépe a nejúčelněji využívat celého vyučovacího 

procesu. Se zařízením učebny, nástroji a nářadím zachází žák šetrně, každou závadu okamžitě 
ohlásí vyučujícímu. 

11. Při práci se žák řídí pokyny vyučujícího, každé i sebemenší poranění si nechá vyčistit a ošetřit. 
Přesvědčí se a svým podpisem potvrdí zápis o poranění do knihy úrazů, který byl vyhotoven. 

12. Z učebny žák neodnáší žádné nástroje, nářadí nebo materiál, bez svolení vyučujícího. 
13. V případě krátkodobé nepřítomnosti vyučujícího zvedá případně telefon žákovská služba, jinak je 

veškerá manipulace s telefonem žákům zakázána. 
14. Za svévolné poškození pomůcek nebo nástrojů odpovídá žák i jeho zákonný zástupce. 
15. Žák nesmí manipulovat se zařízeními, nebo pracovat na strojích, se kterými nebyl seznámen 

vyučujícím. 
16. V průběhu vyučování CNC techniky je žák povinen dodržovat zásady práce s výpočetní technikou 

(např. zákaz manipulace s potravinami nad zařízením). 
17. Žák může začít pracovat s výpočetní technikou teprve v okamžiku, kdy jsou k této činnosti 

vyzváni vyučujícím – sám o své vůli žák nesmí s touto technikou manipulovat, a to zejména 
s napájecími kabely a rozvody elektrické energie. 

18. Při práci s výpočetní technikou je žákům zakázáno používat vlastní média (CD, DVD, apod.). 
19. Žák musí dbát a řídit se zákazovými a příkazovými značkami. 
20. Bez svolení vyučujícího nesmí žák připojovat nebo zapínat elektrická zařízení, spotřebiče, nebo 

jinak zasahovat a manipulovat s těmito zařízeními. 
21. Před ukončením vyučovacího procesu si musí žák uklidit přidělený stroj – pracovní prostor, 

uklidit nebo vrátit zapůjčené nářadí a nástroje, dle pokynů vyučujícího se zapojit i do úklidu celé 
učebny. 

22. Za odbornou učebnu zodpovídá příslušný učitel odborného výcviku nebo učitel předmětu praxe 
(vyučující) dle rozvrhu. 

 
Přerov 5. leden 2015 

 
 
 

   ................................................................................................ 
       Zdeněk HORÁK - vyučující 
Zpracoval: ................................................................................................ Zodpovídají: 

 
 Ladislav VYHŇÁK  

     VUOV 1  ................................................................................................ 
       Jiří ŽÁKOVSKÝ - vyučující 
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STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, PŘEROV, KOUŘÍLKOVA 8 
Pracoviště úseku praktického vyučování OV 1 – Přerov, Kouřílkova 8 

 

Provozní řád učebny pneumatiky (PV 1 – OV 024A) 
 

01. Na odborný výcvik nebo praxi chodí žák včas, podle rozvrhu hodin, je řádně připraven a vybaven 
k vyučování. 

02. V šatně se žák převlékne do pracovního oděvu. Nenechává zde žádné cenné předměty, svou 
skříňku je povinen si zajistit proti krádeži. 

03. Na učebnu nenosí žák žádné věci, které přímo nesouvisí s odborným výcvikem nebo praxí, jako 
jsou např. mobilní telefony, přehrávače CD, MP 3, MP 4, hry, velké finanční hotovosti apod. 

04. V průběhu vyučování žák neopouští učebnu bez svolení vyučujícího , v době přestávek se zdržuje 
na chodbě nebo v prostoru vyhrazeném pro žáky u kantýny. 

05. Žák dodržuje základní hygienická pravidla, dbá o čistotu svou i pracovního místa a používá 
předepsané pracovní ochranné pomůcky. 

06. Žákovská služba chodí do kantýny zásadně před přestávkou. 
07. Na učebně je povoleno sedět jen na místech a zařízeních k tomu určených /židle, lavička/. 
08. Po zahájení práce se každý žák snaží co nejlépe a nejúčelněji využívat celého vyučovacího 

procesu. Se zařízením učebny, nástroji a nářadím zachází žák šetrně, každou závadu okamžitě 
ohlásí vyučujícímu. 

09. Při práci se žák řídí pokyny vyučujícího, každé i sebemenší poranění si nechá vyčistit a ošetřit. 
Přesvědčí se a svým podpisem potvrdí zápis o poranění do knihy úrazů, který byl vyhotoven. 

10. Hlavní vypínač učebny vždy zapíná a vypíná vyučující. 
11. Žákovi je zakázáno manipulovat s prvky elektrického rozvaděče. 
12. Hlavní ventil přívodu tlaku vzduchu vždy zapíná a vypíná vyučující. 
13. Zapojování obvodů musí žák provádět bez přivedení elektrického napětí – mít vypnutý vypínač! 
14. Elektrická zapojení je žák povinen zkoušet bez zapnutého přívodu vzduchu! 
15. Žák nesmí zapínat přívod vzduchu při nezapojených přívodních hadicích. 
16. Bez svolení vyučujícího nesmí žák připojovat nebo zapínat elektrická zařízení, spotřebiče nebo 

jinak do nich zasahovat nebo manipulovat s těmito zařízeními. 
17. Žáci zodpovídají za svěřený materiál a zařízení! 
18. Žákům je zakázáno pracovat s poškozeným zařízením. 
19. Při práci na pneumatických obvodech musí být všichni žáci oblečeni v pracovním oděvu. 
20. V průběhu práce žák musí dodržovat všeobecné zásady bezpečnosti práce a bezpečnosti při práci 

na elektrických zařízeních! 
21. Po ukončení práce každý žák uklidí své pracoviště – provede úklid prvků a nářadí do skříně, 

případně vykonává i jiný úklid, a to podle pokynů vyučujícího. 
22. Za odbornou učebnu zodpovídá příslušný učitel odborného výcviku nebo učitel předmětu praxe 

(vyučující) dle rozvrhu. 
 
 
 
 
 

Přerov 5. leden 2015 
 
 
 
 
 
 
 

Zpracoval: ................................................................................................  Správce ................................................................................................ 
     Ladislav VYHŇÁK – VUOV 1  učebny: Mgr. Jan POLANSKÝ - vyučující 



 

 

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, PŘEROV, KOUŘÍLKOVA 8 
Pracoviště úseku praktického vyučování PV 1 – Přerov, Kouřílkova 8 

 

Provozní řád učebny hydrauliky (PV 1 – OV 024) 
 

01. Na odborný výcvik nebo praxi chodí žák včas, podle rozvrhu hodin, je řádně připraven a vybaven 
k vyučování. 

02. V šatně se žák převlékne do pracovního oděvu. Nenechává zde žádné cenné předměty, svou 
skříňku je povinen si zajistit proti krádeži. 

03. Na učebnu nenosí žák žádné věci, které přímo nesouvisí s odborným výcvikem nebo praxí, jako 
jsou např. mobilní telefony, přehrávače CD, MP 3, MP 4, hry, velké finanční hotovosti apod. 

04. V průběhu vyučování žák neopouští učebnu bez svolení vyučujícího, v době přestávek se zdržuje 
na chodbě nebo v prostoru vyhrazeném pro žáky u kantýny. 

05. Žák dodržuje základní hygienická pravidla, dbá o čistotu svou i pracovního místa a používá 
předepsané pracovní ochranné pomůcky. 

06. Žákovská služba chodí do kantýny zásadně před přestávkou. 
07. Na učebně je povoleno sedět jen na místech a zařízeních k tomu určených /židle, lavička/. 
08. Po zahájení práce se každý žák snaží co nejlépe a nejúčelněji využívat celého vyučovacího 

procesu. Se zařízením učebny, nástroji a nářadím zachází žák šetrně, každou závadu okamžitě 
ohlásí vyučujícímu. 

09. Při práci se žák řídí pokyny vyučujícího, každé i sebemenší poranění si nechá vyčistit a ošetřit. 
Přesvědčí se a svým podpisem potvrdí zápis o poranění do knihy úrazů, který byl vyhotoven. 

10. Hlavní vypínač učebny vždy zapíná a vypíná vyučující. 
11. Žákovi je zakázáno manipulovat s prvky elektrického rozvaděče. 
12. Hydraulický agregát (čerpadlo) vždy zapíná a vypíná vyučující. 
13. Zapojování obvodů musí žák provádět bez přivedení elektrického napětí – mít vypnutý vypínač! 
14. Elektrická zapojení je žák povinen zkoušet bez zapnutého čerpadla! 
15. Žák nesmí zapínat čerpadlo, pokud je jakákoli osoba v prostoru za panelem hydrauliky 

– tedy v dosahu připojovacích hadic! 
16. Žákům je zakázáno zapínat jakákoliv zařízení bez přítomnosti vyučujícího. 
17. Žáci zodpovídají za svěřený materiál a zařízení! 
18. Žákům je zakázáno pracovat s poškozeným zařízením. 
19. Vzniklé kapky oleje na podlaze apod. jsou povinni odstranit žáci pracující na „hydraulice“. 
20. V průběhu práce žák musí dodržovat všeobecné zásady bezpečnosti práce a bezpečnosti při práci 

na elektrických zařízeních! 
21. Po ukončení práce si žák, který pracoval na hydraulickém zařízení řádně umyje ruce a každý žák 

si uklidí své pracoviště – provede úklid prvků a nářadí do skříně, případně vykonává i jiný úklid, a 
to podle pokynů vyučujícího. 

22. Za učebnu zodpovídá příslušný učitel odborného výcviku nebo učitel předmětu praxe (vyučující) 
dle rozvrhu. 

 
 
 

Přerov 5. leden 2015 
 
 
 
 
 
 
 

Zpracoval: ................................................................................................  Správce ................................................................................................ 
     Ladislav VYHŇÁK – VUOV 1  učebny: Mgr. Jan POLANSKÝ - vyučující 
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STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, PŘEROV, KOUŘÍLKOVA 8 
Pracoviště úseku praktického vyučování PV 1 – Přerov, Kouřílkova 8 

 

Provozní řád učebny PLC (PV 1 – OV 034) 
 

19. Na odborný výcvik nebo praxi chodí žák včas, podle rozvrhu hodin, je řádně připraven a vybaven 
k vyučování. 

20. V šatně se žák převlékne do pracovního oděvu. Nenechává zde žádné cenné předměty, svou 
skříňku je povinen si zajistit proti krádeži. 

21. Na učebnu nenosí žák žádné věci, které přímo nesouvisí s odborným výcvikem nebo praxí, jako 
jsou např. mobilní telefony, přehrávače CD, MP 3, MP 4, hry, velké finanční hotovosti apod. 

22. V průběhu vyučování žák neopouští učebnu bez svolení vyučujícího , v době přestávek se zdržuje 
na chodbě nebo v prostoru vyhrazeném pro žáky u kantýny. 

23. Žák dodržuje základní hygienická pravidla, dbá o čistotu svou i pracovního místa a používá 
předepsané pracovní ochranné pomůcky. 

24. Žákovská služba chodí do kantýny zásadně před přestávkou. 
25. Na učebně je povoleno sedět jen na místech a zařízeních k tomu určených /židle, lavička/. 
26. Po zahájení práce se každý žák snaží co nejlépe a nejúčelněji využívat celého vyučovacího 

procesu. Se zařízením učebny, nástroji a nářadím zachází žák šetrně, každou závadu okamžitě 
ohlásí vyučujícímu. 

27. Při práci se žák řídí pokyny vyučujícího, každé i sebemenší poranění si nechá vyčistit a ošetřit. 
Přesvědčí se a svým podpisem potvrdí zápis o poranění do knihy úrazů, který byl vyhotoven. 

28. Žák dodržuje základní bezpečnostní pravidla pro práci s elektrickými zařízeními a dbá všech 
pokynů vyučujícího. 

29. Hlavní vypínač učebny vždy zapíná a vypíná výhradně vyučující. 
30. Žák je povinen dodržovat všechny zásady práce s výpočetní technikou (např. nemanipulovat 

s potravinami nad zařízením). 
31. Žák může začít pracovat s výpočetní technikou teprve v okamžiku, je-li k této činnosti vyzván 

vyučujícím. Sám o své vůli nesmí s touto technikou manipulovat. Zvláště přísně je žákovi 
zakázána manipulace s napájecími kabely a rozvodem elektrické energie. 

32. Při práci s výpočetní technikou je zakázáno používat vlastní (z domu donesené) nosiče dat. 
33. Za svévolné poškození komponentů nebo nástrojů odpovídá žák i jeho zákonný zástupce. 
34. Bez výslovného povolení od vyučujícího není dovoleno žákovi připojovat nebo zapínat jakékoliv 

elektrické zařízení či spotřebiče nebo manipulovat s nimi. 
35. Během přestávek ve vyučování není žákovi povoleno opouštět budovu školy! 
36. Po ukončení práce každý žák uklidí své pracoviště – provede úklid prvků a nářadí do skříně, 

případně vykonává i jiný úklid, a to podle pokynů vyučujícího. 
37. Za učebnu zodpovídá příslušný učitel odborného výcviku nebo učitel předmětu praxe (vyučující) 

dle rozvrhu. 
 
 
 
 

Přerov 5. leden 2015 
 
 
 
 
 
 
 

Zpracoval: ................................................................................................  Správce ................................................................................................ 
     Ladislav VYHŇÁK – VUOV 1  učebny: Mgr. Jan POLANSKÝ - vyučující 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, PŘEROV, KOUŘÍLKOVA 8 
Pracoviště úseku praktického vyučování PV 2B – Přerov, Bří Hovůrkových 17 

 

Provozní řád dílny instalatérů (PV 2B  – 01) 
 

01. Na odborný výcvik chodí žák včas, podle rozvrhu hodin, je řádně připraven a vybaven 
k vyučování. 

02. V šatně se žák převlékne do pracovního oděvu a přezuje do pracovní obuvi. Nenechává zde žádné 
cenné předměty, svou skříňku je povinen si zajistit proti krádeži. 

03. Do dílny nenosí žák žádné věci, které přímo nesouvisí s odborným výcvikem, jako jsou např. 
mobilní telefony, přehrávače CD, MP 3, MP 4, hry, velké finanční hotovosti apod. 

04. Při vstupu do dílny žák pozdraví, upraví si pracovní oděv a na místo k tomu určené vyučujícím si 
odloží prstýnky, řetízky, hodinky, příruční batohy aj. věci. 

05. Bez svolení vyučujícího neopouští žák dílnu, nezdržuje se zbytečně na chodbách, záchodě, žáky 
v jiných dílnách a učebnách nenavštěvuje, zdržuje se pouze na místech, kam byl pracovně 
přiřazen. 

06. Žák dodržuje základní hygienická pravidla, dbá o čistotu svou i pracovního místa a používá 
předepsané pracovní ochranné pomůcky. 

07. Žákovská služba chodí do kantýny zásadně před přestávkou. 
08. Na dílně je povoleno sedět jen na místech a zařízeních k tomu určených /židle, lavička/. 
09. Po zahájení práce se každý žák snaží co nejlépe a nejúčelněji využívat celého vyučovacího 

procesu. S nástroji a nářadím zachází žák šetrně, každou závadu okamžitě ohlásí vyučujícímu. 
10. Při práci se žák řídí pokyny vyučujícího, každé i sebemenší poranění si nechá vyčistit a ošetřit. 

Přesvědčí se a svým podpisem potvrdí zápis o poranění do knihy úrazů, který byl vyhotoven. 
11. Z dílny žák neodnáší žádné nástroje, nářadí nebo materiál, bez svolení vyučujícího. 
12. V případě krátkodobé nepřítomnosti vyučujícího zvedá případně telefon žákovská služba, jinak je 

veškerá manipulace s telefonem žákům zakázána. 
13. Za svévolné poškození pomůcek nebo nástrojů odpovídá žák i jeho zákonný zástupce. 
14. Žák nesmí manipulovat se zařízeními, nebo pracovat na strojích, se kterými nebyl seznámen 

vyučujícím. 
15. Žák musí dbát a řídit se zákazovými a příkazovými značkami. 
16. Bez svolení vyučujícího nesmí žák připojovat nebo zapínat elektrická zařízení, spotřebiče, nebo 

jinak zasahovat a manipulovat s těmito zařízeními. 
17. Během přestávek ve vyučování není žákovi povoleno opouštět budovu školy! 
18. Před ukončením vyučovacího procesu si musí žák uklidit přidělený stroj – pracovní prostor, 

uklidit nebo vrátit zapůjčené nářadí a nástroje, dle pokynů vyučujícího se zapojit i do úklidu celé 
dílny. 

 
 
 

Přerov 5. leden 2015 
 
 
 
 
 

   ................................................................................................ 
            Radovan HÁJEK - vyučující 
Zpracoval: ................................................................................................ Zodpovídají: 

 
 Miloš ČECH  

     VUOV 2   ................................................................................................ 
            Vladimír KADLÍK - vyučující 
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STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, PŘEROV, KOUŘÍLKOVA 8 
Pracoviště úseku praktického vyučování PV 3 – Přerov, 9. května 194 

 

Provozní řád dílny instalatérů (PV 3 – V 021) 
 

01. Na odborný výcvik chodí žák včas, podle rozvrhu hodin, je řádně připraven a vybaven 
k vyučování. 

02. V šatně se žák převlékne do pracovního oděvu a přezuje do pracovní obuvi. Nenechává zde žádné 
cenné předměty, svou skříňku je povinen si zajistit proti krádeži. 

03. Do dílny nenosí žák žádné věci, které přímo nesouvisí s odborným výcvikem, jako jsou např. 
mobilní telefony, přehrávače CD, MP 3, MP 4, hry, velké finanční hotovosti apod. 

04. Při vstupu do dílny žák pozdraví, upraví si pracovní oděv a na místo k tomu určené vyučujícím si 
odloží prstýnky, řetízky, hodinky, příruční batohy aj. věci. 

05. Bez svolení vyučujícího neopouští žák dílnu, nezdržuje se zbytečně na chodbách, záchodě, žáky 
v jiných dílnách a učebnách nenavštěvuje, zdržuje se pouze na místech, kam byl pracovně 
přiřazen. 

06. Žák dodržuje základní hygienická pravidla, dbá o čistotu svou i pracovního místa a používá 
předepsané pracovní ochranné pomůcky. 

07. Na dílně je povoleno sedět jen na místech a zařízeních k tomu určených /židle, lavička/. 
08. Po zahájení práce se každý žák snaží co nejlépe a nejúčelněji využívat celého vyučovacího 

procesu. S nástroji a nářadím zachází žák šetrně, každou závadu okamžitě ohlásí vyučujícímu. 
09. Při práci se žák řídí pokyny vyučujícího, každé i sebemenší poranění si nechá vyčistit a ošetřit. 

Přesvědčí se a svým podpisem potvrdí zápis o poranění do knihy úrazů, který byl vyhotoven. 
10. Z dílny žák neodnáší žádné nástroje, nářadí nebo materiál, bez svolení vyučujícího. 
11. Za svévolné poškození pomůcek nebo nástrojů odpovídá žák i jeho zákonný zástupce. 
12. Žák nesmí manipulovat se zařízeními, nebo pracovat na strojích, se kterými nebyl seznámen 

vyučujícím. 
13. Žák musí dbát a řídit se zákazovými a příkazovými značkami. 
14. Bez svolení vyučujícího nesmí žák připojovat nebo zapínat elektrická zařízení, spotřebiče, nebo 

jinak zasahovat a manipulovat s těmito zařízeními. 
15. Žákům je zakázáno bez vědomí vyučujícího opouštět areál OV. 
16. Před ukončením vyučování si musí žák uklidit přidělený stroj – pracovní prostor, uklidit nebo 

vrátit zapůjčené nářadí a nástroje, dle pokynů vyučujícího se zapojit i do úklidu celé dílny. 
 
 
 
 
 
 

Přerov 5. leden 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ................................................................................................ 
            Radovan HÁJEK - vyučující 
Zpracoval: ................................................................................................ Zodpovídají: 

 
 Miloš ČECH  

     VUOV 2   ................................................................................................ 
            Vladimír KADLÍK - vyučující 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, PŘEROV, KOUŘÍLKOVA 8 
Pracoviště úseku praktického vyučování PV 2A – Přerov, Bří Hovůrkových 17 

 

Provozní řád dílny tesařů (PV 2A – 02) 
 

01. Na odborný výcvik chodí žák včas, podle rozvrhu hodin, je řádně připraven a vybaven 
k vyučování. 

02. V šatně se žák převlékne do pracovního oděvu a přezuje do pracovní obuvi. Nenechává zde žádné 
cenné předměty, svou skříňku je povinen si zajistit proti krádeži. 

03. Do dílny nenosí žák žádné věci, které přímo nesouvisí s odborným výcvikem, jako jsou např. 
mobilní telefony, přehrávače CD, MP 3, MP 4, hry, velké finanční hotovosti apod. 

04. Při vstupu do dílny žák pozdraví, upraví si pracovní oděv a na místo k tomu určené vyučujícím si 
odloží prstýnky, řetízky, hodinky, příruční batohy aj. věci. 

05. Bez svolení vyučujícího neopouští žák dílnu, nezdržuje se zbytečně na chodbách, záchodě, žáky 
v jiných dílnách a učebnách nenavštěvuje, zdržuje se pouze na místech, kam byl pracovně přiřazen. 

06. Žák dodržuje základní hygienická pravidla, dbá o čistotu svou i pracovního místa a používá 
předepsané pracovní ochranné pomůcky. 

07. Žákovská služba chodí do kantýny zásadně před přestávkou. 
08. Na dílně je povoleno sedět jen na místech a zařízeních k tomu určených. 
09. Po zahájení práce se každý žák snaží co nejlépe a nejúčelněji využívat celého vyučovacího 

procesu. S nástroji a nářadím zachází žák šetrně, každou závadu okamžitě ohlásí vyučujícímu. 
10. Při práci se žák řídí pokyny vyučujícího, každé i sebemenší poranění si nechá vyčistit a ošetřit. 

Přesvědčí se a svým podpisem potvrdí zápis o poranění do knihy úrazů, který byl vyhotoven. 
11. Z dílny žák neodnáší žádné nástroje, nářadí nebo materiál, bez svolení vyučujícího. 
12. Za svévolné poškození pomůcek nebo nástrojů odpovídá žák i jeho zákonný zástupce. 
13. Žák nesmí manipulovat se zařízeními, nebo pracovat na strojích, se kterými nebyl seznámen 

vyučujícím. 
14. Žák musí dbát a řídit se zákazovými a příkazovými značkami a předpisy. 
15. Bez svolení vyučujícího nesmí žák připojovat nebo zapínat elektrická zařízení, spotřebiče, nebo 

jinak zasahovat a manipulovat s těmito zařízeními. 
16. Během přestávek ve vyučování není žákovi povoleno opouštět budovu OV! 
17. Před ukončením vyučování si musí žák uklidit přidělený stroj – pracovní prostor, uklidit nebo vrátit 

zapůjčené nářadí a nástroje, dle pokynů vyučujícího se zapojit i do úklidu celé dílny. 
 
 
 
 

Přerov 5. leden 2015 
 
 
 
 
 
 
 

    
             
Zpracoval: ................................................................................................ Zodpovídají: ................................................................................................ 

 Miloš ČECH Václav CÍSAŘ - vyučující 
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Provozní řád dílny tesařů (PV 2A – 05) 
 

01. Na odborný výcvik chodí žák včas, podle rozvrhu hodin, je řádně připraven a vybaven 
k vyučování. 

02. V šatně se žák převlékne do pracovního oděvu a přezuje do pracovní obuvi. Nenechává zde žádné 
cenné předměty, svou skříňku je povinen si zajistit proti krádeži. 

03. Do dílny nenosí žák žádné věci, které přímo nesouvisí s odborným výcvikem, jako jsou např. 
mobilní telefony, přehrávače CD, MP 3, MP 4, hry, velké finanční hotovosti apod. 

04. Při vstupu do dílny žák pozdraví, upraví si pracovní oděv a na místo k tomu určené vyučujícím si 
odloží prstýnky, řetízky, hodinky, příruční batohy aj. věci. 

05. Bez svolení vyučujícího neopouští žák dílnu, nezdržuje se zbytečně na chodbách, záchodě, žáky 
v jiných dílnách a učebnách nenavštěvuje, zdržuje se pouze na místech, kam byl pracovně přiřazen. 

06. Žák dodržuje základní hygienická pravidla, dbá o čistotu svou i pracovního místa a používá 
předepsané pracovní ochranné pomůcky. 

07. Žákovská služba chodí do kantýny zásadně před přestávkou. 
08. Na dílně je povoleno sedět jen na místech a zařízeních k tomu určených. 
09. Po zahájení práce se každý žák snaží co nejlépe a nejúčelněji využívat celého vyučovacího 

procesu. S nástroji a nářadím zachází žák šetrně, každou závadu okamžitě ohlásí vyučujícímu. 
10. Při práci se žák řídí pokyny vyučujícího, každé i sebemenší poranění si nechá vyčistit a ošetřit. 

Přesvědčí se a svým podpisem potvrdí zápis o poranění do knihy úrazů, který byl vyhotoven. 
11. Z dílny žák neodnáší žádné nástroje, nářadí nebo materiál, bez svolení vyučujícího. 
12. Za svévolné poškození pomůcek nebo nástrojů odpovídá žák i jeho zákonný zástupce. 
13. Žák nesmí manipulovat se zařízeními, nebo pracovat na strojích, se kterými nebyl seznámen 

vyučujícím. 
14. Žák musí dbát a řídit se zákazovými a příkazovými značkami a předpisy. 
15. Bez svolení vyučujícího nesmí žák připojovat nebo zapínat elektrická zařízení, spotřebiče, nebo 

jinak zasahovat a manipulovat s těmito zařízeními. 
16. Během přestávek ve vyučování není žákovi povoleno opouštět budovu OV! 
17. Před ukončením vyučování si musí žák uklidit přidělený stroj – pracovní prostor, uklidit nebo vrátit 

zapůjčené nářadí a nástroje, dle pokynů vyučujícího se zapojit i do úklidu celé dílny. 
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Provozní řád dílny tesařů (PV 2A – 01)  
 

01. Na odborný výcvik chodí žák včas, podle rozvrhu hodin, je řádně připraven a vybaven 
k vyučování. 

02. V šatně se žák převlékne do pracovního oděvu a přezuje do pracovní obuvi. Nenechává zde žádné 
cenné předměty, svou skříňku je povinen si zajistit proti krádeži. 

03. Do dílny nenosí žák žádné věci, které přímo nesouvisí s odborným výcvikem, jako jsou např. 
mobilní telefony, přehrávače CD, MP 3, MP 4, hry, velké finanční hotovosti apod. 

04. Při vstupu do dílny žák pozdraví, upraví si pracovní oděv a na místo k tomu určené vyučujícím si 
odloží prstýnky, řetízky, hodinky, příruční batohy aj. věci. 

05. Bez svolení vyučujícího neopouští žák dílnu, nezdržuje se zbytečně na chodbách, záchodě, žáky 
v jiných dílnách a učebnách nenavštěvuje, zdržuje se pouze na místech, kam byl pracovně přiřazen. 

06. Žák dodržuje základní hygienická pravidla, dbá o čistotu svou i pracovního místa a používá 
předepsané pracovní ochranné pomůcky. 

07. Žákovská služba chodí do kantýny zásadně před přestávkou. 
08. Na dílně je povoleno sedět jen na místech a zařízeních k tomu určených. 
09. Po zahájení práce se každý žák snaží co nejlépe a nejúčelněji využívat celého vyučovacího 

procesu. S nástroji a nářadím zachází žák šetrně, každou závadu okamžitě ohlásí vyučujícímu. 
10. Při práci se žák řídí pokyny vyučujícího, každé i sebemenší poranění si nechá vyčistit a ošetřit. 

Přesvědčí se a svým podpisem potvrdí zápis o poranění do knihy úrazů, který byl vyhotoven. 
11. Z dílny žák neodnáší žádné nástroje, nářadí nebo materiál, bez svolení vyučujícího. 
12. Za svévolné poškození pomůcek nebo nástrojů odpovídá žák i jeho zákonný zástupce. 
13. Žák nesmí manipulovat se zařízeními, nebo pracovat na strojích, se kterými nebyl seznámen 

vyučujícím. 
14. Žák musí dbát a řídit se zákazovými a příkazovými značkami a předpisy. 
15. Bez svolení vyučujícího nesmí žák připojovat nebo zapínat elektrická zařízení, spotřebiče, nebo 

jinak zasahovat a manipulovat s těmito zařízeními. 
16. Během přestávek ve vyučování není žákovi povoleno opouštět budovu OV! 
17. Před ukončením vyučování si musí žák uklidit přidělený stroj – pracovní prostor, uklidit nebo vrátit 

zapůjčené nářadí a nástroje, dle pokynů vyučujícího se zapojit i do úklidu celé dílny. 
 
 
 
 

Přerov 5. leden 2015 
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            Václav CÍSAŘ - vyučující 
Zpracoval: ................................................................................................ Zodpovídají: 

 
 Miloš ČECH  

     VUOV 2    
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
24 

 

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, PŘEROV, KOUŘÍLKOVA 8 
Pracoviště úseku praktického vyučování PV 2A – Přerov, Bří Hovůrkových 17 

 

Provozní řád dílny tesařů (PV 2A – 12) 
 

01. Na odborný výcvik chodí žák včas, podle rozvrhu hodin, je řádně připraven a vybaven 
k vyučování. 

02. V šatně se žák převlékne do pracovního oděvu a přezuje do pracovní obuvi. Nenechává zde žádné 
cenné předměty, svou skříňku je povinen si zajistit proti krádeži. 

03. Do dílny nenosí žák žádné věci, které přímo nesouvisí s odborným výcvikem, jako jsou např. 
mobilní telefony, přehrávače CD, MP 3, MP 4, hry, velké finanční hotovosti apod. 

04. Při vstupu do dílny žák pozdraví, upraví si pracovní oděv a na místo k tomu určené vyučujícím si 
odloží prstýnky, řetízky, hodinky, příruční batohy aj. věci. 

05. Bez svolení vyučujícího neopouští žák dílnu, nezdržuje se zbytečně na chodbách, záchodě, žáky 
v jiných dílnách a učebnách nenavštěvuje, zdržuje se pouze na místech, kam byl pracovně přiřazen. 

06. Žák dodržuje základní hygienická pravidla, dbá o čistotu svou i pracovního místa a používá 
předepsané pracovní ochranné pomůcky. 

07. Žákovská služba chodí do kantýny zásadně před přestávkou. 
08. Na dílně je povoleno sedět jen na místech a zařízeních k tomu určených. 
09. Po zahájení práce se každý žák snaží co nejlépe a nejúčelněji využívat celého vyučovacího 

procesu. S nástroji a nářadím zachází žák šetrně, každou závadu okamžitě ohlásí vyučujícímu. 
10. Při práci se žák řídí pokyny vyučujícího, každé i sebemenší poranění si nechá vyčistit a ošetřit. 

Přesvědčí se a svým podpisem potvrdí zápis o poranění do knihy úrazů, který byl vyhotoven. 
11. Z dílny žák neodnáší žádné nástroje, nářadí nebo materiál, bez svolení vyučujícího. 
12. Za svévolné poškození pomůcek nebo nástrojů odpovídá žák i jeho zákonný zástupce. 
13. Žák nesmí manipulovat se zařízeními, nebo pracovat na strojích, se kterými nebyl seznámen 

vyučujícím. 
14. Žák musí dbát a řídit se zákazovými a příkazovými značkami a předpisy. 
15. Bez svolení vyučujícího nesmí žák připojovat nebo zapínat elektrická zařízení, spotřebiče, nebo 

jinak zasahovat a manipulovat s těmito zařízeními. 
16. Během přestávek ve vyučování není žákovi povoleno opouštět budovu OV! 
17. Před ukončením vyučování si musí žák uklidit přidělený stroj – pracovní prostor, uklidit nebo vrátit 

zapůjčené nářadí a nástroje, dle pokynů vyučujícího se zapojit i do úklidu celé dílny. 
 
 
 
 

Přerov 5. leden 2015 
 
 
 
 
 
 
 

   ................................................................................................ 
            Václav CÍSAŘ - vyučující 
Zpracoval: ................................................................................................ Zodpovídají: 
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     VUOV 2    
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Provozní řád dílny truhlářů (PV 2A – 18) 
 

01. Na odborný výcvik chodí žák včas, podle rozvrhu hodin, je řádně připraven a vybaven 
k vyučování. 

02. V šatně se žák převlékne do pracovního oděvu a přezuje do pracovní obuvi. Nenechává zde žádné 
cenné předměty, svou skříňku je povinen si zajistit proti krádeži. 

03. Do dílny nenosí žák žádné věci, které přímo nesouvisí s odborným výcvikem, jako jsou např. 
mobilní telefony, přehrávače CD, MP 3, MP 4, hry, velké finanční hotovosti apod. 

04. Při vstupu do dílny žák pozdraví, upraví si pracovní oděv a na místo k tomu určené vyučujícím si 
odloží prstýnky, řetízky, hodinky, příruční batohy aj. věci. 

05. Bez svolení vyučujícího neopouští žák dílnu, nezdržuje se zbytečně na chodbách, záchodě, žáky 
v jiných dílnách a učebnách nenavštěvuje, zdržuje se pouze na místech, kam byl pracovně přiřazen. 

06. Žák dodržuje základní hygienická pravidla, dbá o čistotu svou i pracovního místa a používá 
předepsané pracovní ochranné pomůcky. 

07. Žákovská služba chodí do kantýny zásadně před přestávkou. 
08. Na dílně je povoleno sedět jen na místech a zařízeních k tomu určených. 
09. Po zahájení práce se každý žák snaží co nejlépe a nejúčelněji využívat celého vyučovacího 

procesu. S nástroji a nářadím zachází žák šetrně, každou závadu okamžitě ohlásí vyučujícímu. 
10. Při práci se žák řídí pokyny vyučujícího, každé i sebemenší poranění si nechá vyčistit a ošetřit. 

Přesvědčí se a svým podpisem potvrdí zápis o poranění do knihy úrazů, který byl vyhotoven. 
11. Z dílny žák neodnáší žádné nástroje, nářadí nebo materiál, bez svolení vyučujícího. 
12. Za svévolné poškození pomůcek nebo nástrojů odpovídá žák i jeho zákonný zástupce. 
13. Žák nesmí manipulovat se zařízeními, nebo pracovat na strojích, se kterými nebyl seznámen 

vyučujícím. 
14. Žák musí dbát a řídit se zákazovými a příkazovými značkami a předpisy. 
15. Bez svolení vyučujícího nesmí žák připojovat nebo zapínat elektrická zařízení, spotřebiče, nebo 

jinak zasahovat a manipulovat s těmito zařízeními. 
16. Během přestávek ve vyučování není žákovi povoleno opouštět budovu OV! 
17. Před ukončením vyučování si musí žák uklidit přidělený stroj – pracovní prostor, uklidit nebo vrátit 

zapůjčené nářadí a nástroje, dle pokynů vyučujícího se zapojit i do úklidu celé dílny. 
 
 
 

Přerov 5. leden 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ................................................................................................ 
            Václav CÍSAŘ - vyučující 
Zpracoval: ................................................................................................ Zodpovídají: 

 
 Miloš ČECH  

     VUOV 2    
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Provozní řád dílny truhlářů (PV 2A – 14) 
 

01. Na odborný výcvik chodí žák včas, podle rozvrhu hodin, je řádně připraven a vybaven 
k vyučování. 

02. V šatně se žák převlékne do pracovního oděvu a přezuje do pracovní obuvi. Nenechává zde žádné 
cenné předměty, svou skříňku je povinen si zajistit proti krádeži. 

03. Do dílny nenosí žák žádné věci, které přímo nesouvisí s odborným výcvikem, jako jsou např. 
mobilní telefony, přehrávače CD, MP 3, MP 4, hry, velké finanční hotovosti apod. 

04. Při vstupu do dílny žák pozdraví, upraví si pracovní oděv a na místo k tomu určené vyučujícím si 
odloží prstýnky, řetízky, hodinky, příruční batohy aj. věci. 

05. Bez svolení vyučujícího neopouští žák dílnu, nezdržuje se zbytečně na chodbách, záchodě, žáky 
v jiných dílnách a učebnách nenavštěvuje, zdržuje se pouze na místech, kam byl pracovně přiřazen. 

06. Žák dodržuje základní hygienická pravidla, dbá o čistotu svou i pracovního místa a používá 
předepsané pracovní ochranné pomůcky. 

07. Žákovská služba chodí do kantýny zásadně před přestávkou. 
08. Na dílně je povoleno sedět jen na místech a zařízeních k tomu určených. 
09. Po zahájení práce se každý žák snaží co nejlépe a nejúčelněji využívat celého vyučovacího 

procesu. S nástroji a nářadím zachází žák šetrně, každou závadu okamžitě ohlásí vyučujícímu. 
10. Při práci se žák řídí pokyny vyučujícího, každé i sebemenší poranění si nechá vyčistit a ošetřit. 

Přesvědčí se a svým podpisem potvrdí zápis o poranění do knihy úrazů, který byl vyhotoven. 
11. Z dílny žák neodnáší žádné nástroje, nářadí nebo materiál, bez svolení vyučujícího. 
12. Za svévolné poškození pomůcek nebo nástrojů odpovídá žák i jeho zákonný zástupce. 
13. Žák nesmí manipulovat se zařízeními, nebo pracovat na strojích, se kterými nebyl seznámen 

vyučujícím. 
14. Žák musí dbát a řídit se zákazovými a příkazovými značkami a předpisy. 
15. Bez svolení vyučujícího nesmí žák připojovat nebo zapínat elektrická zařízení, spotřebiče, nebo 

jinak zasahovat a manipulovat s těmito zařízeními. 
16. Během přestávek ve vyučování není žákovi povoleno opouštět budovu OV! 
17. Před ukončením vyučování si musí žák uklidit přidělený stroj – pracovní prostor, uklidit nebo vrátit 

zapůjčené nářadí a nástroje, dle pokynů vyučujícího se zapojit i do úklidu celé dílny. 
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            Václav CÍSAŘ - vyučující 
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Provozní řád dílny malířů (PV 2B - 02) 
 

01. Na odborný výcvik chodí žák včas, podle rozvrhu hodin, je řádně připraven a vybaven 
k vyučování. 

02. V šatně se žák převlékne do pracovního oděvu a přezuje do pracovní obuvi. Nenechává zde žádné 
cenné předměty, svou skříňku je povinen si zajistit proti krádeži. 

03. Do dílny nenosí žák žádné věci, které přímo nesouvisí s odborným výcvikem, jako jsou např. 
mobilní telefony, přehrávače CD, MP 3, MP 4, hry, velké finanční hotovosti apod. 

04. Při vstupu do dílny žák pozdraví, upraví si pracovní oděv a na místo k tomu určené vyučujícím si 
odloží prstýnky, řetízky, hodinky, příruční batohy aj. věci. 

05. Bez svolení vyučujícího neopouští žák dílnu, nezdržuje se zbytečně na chodbách, záchodě, žáky 
v jiných dílnách a učebnách nenavštěvuje, zdržuje se pouze na místech, kam byl pracovně přiřazen. 

06. Žák dodržuje základní hygienická pravidla, dbá o čistotu svou i pracovního místa a používá 
předepsané pracovní ochranné pomůcky. 

07. Žákovská služba chodí do kantýny zásadně před přestávkou. 
08. Na dílně je povoleno sedět jen na místech a zařízeních k tomu určených /židle, lavička/. 
09. Po zahájení práce se každý žák snaží co nejlépe a nejúčelněji využívat celého vyučovacího 

procesu. S nástroji a nářadím zachází žák šetrně, každou závadu okamžitě ohlásí vyučujícímu. 
10. Při práci se žák řídí pokyny vyučujícího, každé i sebemenší poranění si nechá vyčistit a ošetřit. 

Přesvědčí se a svým podpisem potvrdí zápis o poranění do knihy úrazů, který byl vyhotoven. 
11. Z dílny žák neodnáší žádné nástroje, nářadí nebo materiál, bez svolení vyučujícího. 
12. Za svévolné poškození pomůcek nebo nástrojů odpovídá žák i jeho zákonný zástupce. 
13. Žák nesmí manipulovat se zařízeními, nebo pracovat na strojích, se kterými nebyl seznámen 

vyučujícím. 
14. Žák musí dbát a řídit se zákazovými a příkazovými značkami. 
15. Bez svolení vyučujícího nesmí žák připojovat nebo zapínat elektrická zařízení, spotřebiče, nebo 

jinak zasahovat a manipulovat s těmito zařízeními. 
16. Během přestávek ve vyučování není žákovi povoleno opouštět areál školy! 
17. Před ukončením vyučování si musí žák uklidit přidělený stroj – pracovní prostor, uklidit nebo vrátit 

zapůjčené nářadí a nástroje, dle pokynů vyučujícího se zapojit i do úklidu celé dílny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přerov 5. leden 2015 
 
 
 
 
 
 

   ................................................................................................ 
            Vladimír KADLÍK - vyučující 
Zpracoval: ................................................................................................ Zodpovídají: 

 
 Miloš ČECH  

     VUOV 2   ................................................................................................ 
            Miroslav VACULA - vyučující 
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Provozní řád dílny zedníků (PV 2B – 03) 
 

01. Na odborný výcvik chodí žák včas, podle rozvrhu hodin, je řádně připraven a vybaven 
k vyučování. 

02. V šatně se žák převlékne do pracovního oděvu a přezuje do pracovní obuvi. Nenechává zde žádné 
cenné předměty, svou skříňku je povinen si zajistit proti krádeži. 

03. Do dílny nenosí žák žádné věci, které přímo nesouvisí s odborným výcvikem, jako jsou např. 
mobilní telefony, přehrávače CD, MP 3, MP 4, hry, velké finanční hotovosti apod. 

04. Při vstupu do dílny žák pozdraví, upraví si pracovní oděv a na místo k tomu určené vyučujícím si 
odloží prstýnky, řetízky, hodinky, příruční batohy aj. věci. 

05. Bez svolení vyučujícího neopouští žák dílnu, nezdržuje se zbytečně na chodbách, záchodě, žáky 
v jiných dílnách a učebnách nenavštěvuje, zdržuje se pouze na místech, kam byl pracovně 
přiřazen. 

06. Žák dodržuje základní hygienická pravidla, dbá o čistotu svou i pracovního místa a používá 
předepsané pracovní ochranné pomůcky. 

07. Žákovská služba chodí do kantýny zásadně před přestávkou. 
08. Na dílně je povoleno sedět jen na místech a zařízeních k tomu určených /židle, lavička/. 
09. Po zahájení práce se každý žák snaží co nejlépe a nejúčelněji využívat celého vyučovacího 

procesu. S nástroji a nářadím zachází žák šetrně, každou závadu okamžitě ohlásí vyučujícímu. 
10. Při práci se žák řídí pokyny vyučujícího, každé i sebemenší poranění si nechá vyčistit a ošetřit. 

Přesvědčí se a svým podpisem potvrdí zápis o poranění do knihy úrazů, který byl vyhotoven. 
11. Z dílny žák neodnáší žádné nástroje, nářadí nebo materiál, bez svolení vyučujícího. 
12. Za svévolné poškození pomůcek nebo nástrojů odpovídá žák i jeho zákonný zástupce. 
13. Žák nesmí manipulovat se zařízeními, nebo pracovat na strojích, se kterými nebyl seznámen 

vyučujícím. 
14. Žák musí dbát a řídit se zákazovými a příkazovými značkami. 
15. Bez svolení vyučujícího nesmí žák připojovat nebo zapínat elektrická zařízení, spotřebiče, nebo 

jinak zasahovat a manipulovat s těmito zařízeními. 
16. Během přestávek ve vyučování není žákovi povoleno areál školy! 
17. Před ukončením vyučování si musí žák uklidit přidělený stroj – pracovní prostor, uklidit nebo 

vrátit zapůjčené nářadí a nástroje, dle pokynů vyučujícího se zapojit i do úklidu celé dílny. 
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   ................................................................................................ 
            Antonín POSPÍŠIL - vyučující 
Zpracoval: ................................................................................................ Zodpovídají: 
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Provozní řád dílny zámečníků I. (PV 3 – 024) 
 

01. Na odborný výcvik chodí žák včas, podle rozvrhu hodin, je řádně připraven a vybaven 
k vyučování. 

02. V šatně se žák převlékne do pracovního oděvu a přezuje do pracovní obuvi. Nenechává zde žádné 
cenné předměty, dbá s ostatními na to, aby byla šatna zajištěna proti krádeži. 

03. Do dílny nenosí žák žádné věci, které přímo nesouvisí s odborným výcvikem, jako jsou např. 
mobilní telefony, přehrávače CD, MP 3, MP 4, hry, velké finanční hotovosti apod. 

04. Při vstupu do dílny žák pozdraví, upraví si pracovní oděv a na místo k tomu určené vyučujícím si 
odloží, příruční batohy aj. věci. 

05. Bez svolení vyučujícího neopouští žák dílnu, nezdržuje se zbytečně na chodbách, záchodě, žáky 
v jiných dílnách a učebnách nenavštěvuje, zdržuje se pouze na místech, kam byl pracovně 
přiřazen. 

06. Žák dodržuje základní hygienická pravidla, dbá o čistotu svou i pracovního místa a používá 
předepsané pracovní ochranné pomůcky. 

07. Žákům je zakázáno bez souhlasu vyučujícího jakkoli manipulovat s vozidly na pracovištích, 
bezdůvodné posedávání ve vozidlech aj. 

08. Na dílně je povoleno sedět jen na místech a zařízeních k tomu určených /židle, lavička/. 
09. Po zahájení práce se každý žák snaží co nejlépe a nejúčelněji využívat celého vyučovacího 

procesu. S nástroji a nářadím zachází žák šetrně, každou závadu okamžitě ohlásí vyučujícímu. 
10. Při práci se žák řídí pokyny vyučujícího, každé i sebemenší poranění si nechá vyčistit a ošetřit. 
11. Z dílny žák neodnáší žádné nástroje, nářadí nebo materiál, bez svolení vyučujícího. 
12. V případě i krátkodobé nepřítomnosti vyučujícího je veškerá manipulace s telefonem žákům 

zakázána. 
13. Za svévolné poškození pomůcek nebo nástrojů odpovídá žák i jeho zákonný zástupce. 
14. Žák nesmí manipulovat se zařízeními, nebo pracovat na strojích, se kterými nebyl seznámen 

vyučujícím. 
15. Žák musí dbát a řídit se zákazovými a příkazovými značkami. 
16. Bez svolení vyučujícího nesmí žák připojovat nebo zapínat elektrická zařízení, spotřebiče, nebo 

jinak zasahovat a manipulovat s těmito zařízeními. 
17. Žákům je zakázáno bez vědomí vyučujícího opouštět areál OV. 
18. Před ukončením vyučování si musí žák uklidit přidělený stroj – pracovní prostor, uklidit nebo 

vrátit zapůjčené nářadí a nástroje, dle pokynů vyučujícího se zapojit i do úklidu celé dílny. 
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Zpracoval: ................................................................................................  Zodpovídá: ................................................................................................ 
     Ing. Miroslav ANDĚL  – ZŘPV       Miroslav DOLEŽEL - vyučující 



 
30 

 
 
 
 

 

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, PŘEROV, KOUŘÍLKOVA 8 
Pracoviště úseku praktického vyučování PV 3 – Přerov, 9. května 194 

 

Provozní řád dílny zámečníků II. (PV 3 – 025) 
 

19. Na odborný výcvik chodí žák včas, podle rozvrhu hodin, je řádně připraven a vybaven 
k vyučování. 

20. V šatně se žák převlékne do pracovního oděvu a přezuje do pracovní obuvi. Nenechává zde žádné 
cenné předměty, dbá s ostatními na to, aby byla šatna zajištěna proti krádeži. 

21. Do dílny nenosí žák žádné věci, které přímo nesouvisí s odborným výcvikem, jako jsou např. 
mobilní telefony, přehrávače CD, MP 3, MP 4, hry, velké finanční hotovosti apod. 

22. Při vstupu do dílny žák pozdraví, upraví si pracovní oděv a na místo k tomu určené vyučujícím si 
odloží, příruční batohy aj. věci. 

23. Bez svolení vyučujícího neopouští žák dílnu, nezdržuje se zbytečně na chodbách, záchodě, žáky 
v jiných dílnách a učebnách nenavštěvuje, zdržuje se pouze na místech, kam byl pracovně 
přiřazen. 

24. Žák dodržuje základní hygienická pravidla, dbá o čistotu svou i pracovního místa a používá 
předepsané pracovní ochranné pomůcky. 

25. Žákům je zakázáno bez souhlasu vyučujícího jakkoli manipulovat s vozidly na pracovištích, 
bezdůvodné posedávání ve vozidlech aj. 

26. Na dílně je povoleno sedět jen na místech a zařízeních k tomu určených /židle, lavička/. 
27. Po zahájení práce se každý žák snaží co nejlépe a nejúčelněji využívat celého vyučovacího 

procesu. S nástroji a nářadím zachází žák šetrně, každou závadu okamžitě ohlásí vyučujícímu. 
28. Při práci se žák řídí pokyny vyučujícího, každé i sebemenší poranění si nechá vyčistit a ošetřit. 
29. Z dílny žák neodnáší žádné nástroje, nářadí nebo materiál, bez svolení vyučujícího. 
30. V případě i krátkodobé nepřítomnosti vyučujícího je veškerá manipulace s telefonem žákům 

zakázána. 
31. Za svévolné poškození pomůcek nebo nástrojů odpovídá žák i jeho zákonný zástupce. 
32. Žák nesmí manipulovat se zařízeními, nebo pracovat na strojích, se kterými nebyl seznámen 

vyučujícím. 
33. Žák musí dbát a řídit se zákazovými a příkazovými značkami. 
34. Bez svolení vyučujícího nesmí žák připojovat nebo zapínat elektrická zařízení, spotřebiče, nebo 

jinak zasahovat a manipulovat s těmito zařízeními. 
35. Žákům je zakázáno bez vědomí vyučujícího opouštět areál OV. 
36. Před ukončením vyučování si musí žák uklidit přidělený stroj – pracovní prostor, uklidit nebo 

vrátit zapůjčené nářadí a nástroje, dle pokynů vyučujícího se zapojit i do úklidu celé dílny. 
 
 
 
 
 
 
 

Přerov 5. leden 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zpracoval: ................................................................................................  Zodpovídá: ................................................................................................ 
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Provozní řád dílny zámečníků III. (PV 3 – 027) 
 

01. Na odborný výcvik chodí žák včas, podle rozvrhu hodin, je řádně připraven a vybaven 
k vyučování. 

02. V šatně se žák převlékne do pracovního oděvu a přezuje do pracovní obuvi. Nenechává zde žádné 
cenné předměty, dbá s ostatními na to, aby byla šatna zajištěna proti krádeži. 

03. Do dílny nenosí žák žádné věci, které přímo nesouvisí s odborným výcvikem, jako jsou např. 
mobilní telefony, přehrávače CD, MP 3, MP 4, hry, velké finanční hotovosti apod. 

04. Při vstupu do dílny žák pozdraví, upraví si pracovní oděv a na místo k tomu určené vyučujícím si 
odloží, příruční batohy aj. věci. 

05. Bez svolení vyučujícího neopouští žák dílnu, nezdržuje se zbytečně na chodbách, záchodě, žáky 
v jiných dílnách a učebnách nenavštěvuje, zdržuje se pouze na místech, kam byl pracovně 
přiřazen. 

06. Žák dodržuje základní hygienická pravidla, dbá o čistotu svou i pracovního místa a používá 
předepsané pracovní ochranné pomůcky. 

07. Žákům je zakázáno bez souhlasu vyučujícího jakkoli manipulovat s vozidly na pracovištích, 
bezdůvodné posedávání ve vozidlech aj. 

08. Na dílně je povoleno sedět jen na místech a zařízeních k tomu určených /židle, lavička/. 
09. Po zahájení práce se každý žák snaží co nejlépe a nejúčelněji využívat celého vyučovacího 

procesu. S nástroji a nářadím zachází žák šetrně, každou závadu okamžitě ohlásí vyučujícímu. 
10. Při práci se žák řídí pokyny vyučujícího, každé i sebemenší poranění si nechá vyčistit a ošetřit. 
11. Z dílny žák neodnáší žádné nástroje, nářadí nebo materiál, bez svolení vyučujícího. 
12. V případě i krátkodobé nepřítomnosti vyučujícího je veškerá manipulace s telefonem žákům 

zakázána. 
13. Za svévolné poškození pomůcek nebo nástrojů odpovídá žák i jeho zákonný zástupce. 
14. Žák nesmí manipulovat se zařízeními, nebo pracovat na strojích, se kterými nebyl seznámen 

vyučujícím. 
15. Žák musí dbát a řídit se zákazovými a příkazovými značkami. 
16. Bez svolení vyučujícího nesmí žák připojovat nebo zapínat elektrická zařízení, spotřebiče, nebo 

jinak zasahovat a manipulovat s těmito zařízeními. 
17. Žákům je zakázáno bez vědomí vyučujícího opouštět areál OV. 
18. Před ukončením vyučování si musí žák uklidit přidělený stroj – pracovní prostor, uklidit nebo 

vrátit zapůjčené nářadí a nástroje, dle pokynů vyučujícího se zapojit i do úklidu celé dílny. 
 
 
 
 
 
 

Přerov 5. leden 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zpracoval: ................................................................................................  Zodpovídá: ................................................................................................ 
     Miroslav DOLEŽEL – VUOV 3       Zdenek SKÁLA - vyučující 
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Provozní řád dílny zámečníků IV. (PV 3 – 022) 
 

01. Na odborný výcvik chodí žák včas, podle rozvrhu hodin, je řádně připraven a vybaven 
k vyučování. 

02. V šatně se žák převlékne do pracovního oděvu a přezuje do pracovní obuvi. Nenechává zde žádné 
cenné předměty, dbá s ostatními na to, aby byla šatna zajištěna proti krádeži. 

03. Do dílny nenosí žák žádné věci, které přímo nesouvisí s odborným výcvikem, jako jsou např. 
mobilní telefony, přehrávače CD, MP 3, MP 4, hry, velké finanční hotovosti apod. 

04. Při vstupu do dílny žák pozdraví, upraví si pracovní oděv a na místo k tomu určené vyučujícím si 
odloží, příruční batohy aj. věci. 

05. Bez svolení vyučujícího neopouští žák dílnu, nezdržuje se zbytečně na chodbách, záchodě, žáky 
v jiných dílnách a učebnách nenavštěvuje, zdržuje se pouze na místech, kam byl pracovně 
přiřazen. 

06. Žák dodržuje základní hygienická pravidla, dbá o čistotu svou i pracovního místa a používá 
předepsané pracovní ochranné pomůcky. 

07. Žákům je zakázáno bez souhlasu vyučujícího jakkoli manipulovat s vozidly na pracovištích, 
bezdůvodné posedávání ve vozidlech aj. 

08. Na dílně je povoleno sedět jen na místech a zařízeních k tomu určených /židle, lavička/. 
09. Po zahájení práce se každý žák snaží co nejlépe a nejúčelněji využívat celého vyučovacího 

procesu. S nástroji a nářadím zachází žák šetrně, každou závadu okamžitě ohlásí vyučujícímu. 
10. Při práci se žák řídí pokyny vyučujícího, každé i sebemenší poranění si nechá vyčistit a ošetřit. 
11. Z dílny žák neodnáší žádné nástroje, nářadí nebo materiál, bez svolení vyučujícího. 
12. V případě i krátkodobé nepřítomnosti vyučujícího je veškerá manipulace s telefonem žákům 

zakázána. 
13. Za svévolné poškození pomůcek nebo nástrojů odpovídá žák i jeho zákonný zástupce. 
14. Žák nesmí manipulovat se zařízeními, nebo pracovat na strojích, se kterými nebyl seznámen 

vyučujícím. 
15. Žák musí dbát a řídit se zákazovými a příkazovými značkami. 
16. Bez svolení vyučujícího nesmí žák připojovat nebo zapínat elektrická zařízení, spotřebiče, nebo 

jinak zasahovat a manipulovat s těmito zařízeními. 
17. Žákům je zakázáno bez vědomí vyučujícího opouštět areál OV. 
18. Před ukončením vyučování si musí žák uklidit přidělený stroj – pracovní prostor, uklidit nebo 

vrátit zapůjčené nářadí a nástroje, dle pokynů vyučujícího se zapojit i do úklidu celé dílny. 
 
 
 
 
 
 

Přerov 5. leden 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zpracoval: ................................................................................................  Zodpovídá: ................................................................................................ 
     Miroslav DOLEŽEL – VUOV 3       Zdenek SKÁLA - vyučující 
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Provozní řád dílny kování (PV 3 - 026) 
 

01. Na odborný výcvik chodí žák včas, podle rozvrhu hodin, je řádně připraven a vybaven 
k vyučování. 

02. V šatně se žák převlékne do pracovního oděvu a přezuje do pracovní obuvi. Nenechává zde žádné 
cenné předměty, dbá s ostatními na to, aby byla šatna zajištěna proti krádeži. 

03. Do dílny nenosí žák žádné věci, které přímo nesouvisí s odborným výcvikem, jako jsou např. 
mobilní telefony, přehrávače CD, MP 3, MP 4, hry, velké finanční hotovosti apod. 

04. Při vstupu do dílny žák pozdraví, upraví si pracovní oděv a na místo k tomu určené vyučujícím si 
odloží příruční batohy aj. věci. 

05. Bez svolení vyučujícího neopouští žák dílnu, nezdržuje se zbytečně na chodbách, záchodě, žáky 
v jiných dílnách a učebnách nenavštěvuje, zdržuje se pouze na místech, kam byl pracovně 
přiřazen. 

06. Žák dodržuje základní hygienická pravidla, dbá o čistotu svou i pracovního místa a používá 
předepsané pracovní ochranné pomůcky. 

07. Dbá na bezpečnost svou a spolužáků při práci s otevřeným ohněm v kovářské výhni. 
08. Na dílně je povoleno sedět jen na místech a zařízeních k tomu určených /židle, lavička/. 
09. Po zahájení práce se každý žák snaží co nejlépe a nejúčelněji využívat celého vyučovacího 

procesu. S nástroji a nářadím zachází žák šetrně, každou závadu okamžitě ohlásí vyučujícímu. 
10. Při práci se žák řídí pokyny vyučujícího, každé i sebemenší poranění si nechá vyčistit a ošetřit.  
11. Z dílny žák neodnáší žádné nástroje, nářadí nebo materiál, bez svolení vyučujícího. 
12. Neponechává volně ležet ohřátý materiál, ale ihned jej zchladí. 
13. Za svévolné poškození pomůcek nebo nástrojů odpovídá žák i jeho zákonný zástupce. 
14. Žák nesmí manipulovat se zařízeními, nebo pracovat na strojích, se kterými nebyl seznámen 

vyučujícím. 
15. Žák musí dbát a řídit se zákazovými a příkazovými značkami. 
16. Bez svolení vyučujícího nesmí žák připojovat nebo zapínat elektrická zařízení, spotřebiče, nebo 

jinak zasahovat a manipulovat s těmito zařízeními. 
17. Žákům je zakázáno bez vědomí vyučujícího opouštět areál OV. 
18. Před ukončením vyučování si musí žák uklidit přidělený stroj – pracovní prostor, uklidit nebo 

vrátit zapůjčené nářadí a nástroje, dle pokynů vyučujícího se zapojit i do úklidu celé dílny. 
 
 
 
 

Přerov 5. leden 2015 
 
 
 
 
 
 

    
             
Zpracoval: ................................................................................................ Zodpovídají: ................................................................................................ 
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Provozní řád dílny soustružení (PV 3 – 015) 
 

01. Na odborný výcvik chodí žák včas, podle rozvrhu hodin, je řádně připraven a vybaven 
k vyučování. 

02. V šatně se žák převlékne do pracovního oděvu a přezuje do pracovní obuvi. Nenechává zde žádné 
cenné předměty, dbá s ostatními na to, aby byla šatna zajištěna proti krádeži. 

03. Do dílny nenosí žák žádné věci, které přímo nesouvisí s odborným výcvikem, jako jsou např. 
mobilní telefony, přehrávače CD, MP 3, MP 4, hry, velké finanční hotovosti apod. 

04. Při vstupu do dílny žák pozdraví, upraví si pracovní oděv a na místo k tomu určené vyučujícím si 
odloží prstýnky, řetízky, hodinky, příruční batohy aj. věci. 

05. Bez svolení vyučujícího neopouští žák dílnu, nezdržuje se zbytečně na chodbách, záchodě, žáky 
v jiných dílnách a učebnách nenavštěvuje, zdržuje se pouze na místech, kam byl pracovně 
přiřazen. 

06. Žák dodržuje základní hygienická pravidla, dbá o čistotu svou i pracovního místa a používá 
předepsané pracovní ochranné pomůcky. 

07. Žákovská služba chodí do kantýny zásadně před přestávkou. 
08. Na dílně je povoleno sedět jen na místech a zařízeních k tomu určených /židle, lavička/. 
09. Po zahájení práce se každý žák snaží co nejlépe a nejúčelněji využívat celého vyučovacího 

procesu. S nástroji a nářadím zachází žák šetrně, každou závadu okamžitě ohlásí vyučujícímu. 
10. Při práci se žák řídí pokyny vyučujícího, každé i sebemenší poranění si nechá vyčistit a ošetřit. 
11. Z dílny žák neodnáší žádné nástroje, nářadí nebo materiál, bez svolení vyučujícího. 
12. V případě i krátkodobé nepřítomnosti vyučujícího je veškerá manipulace s telefonem žákům 

zakázána. 
13. Za svévolné poškození pomůcek nebo nástrojů odpovídá žák i jeho zákonný zástupce. 
14. Žák nesmí manipulovat se zařízeními, nebo pracovat na strojích, se kterými nebyl seznámen 

vyučujícím. 
15. Žák musí dbát a řídit se zákazovými a příkazovými značkami. 
16. Bez svolení vyučujícího nesmí žák připojovat nebo zapínat elektrická zařízení, spotřebiče, nebo 

jinak zasahovat a manipulovat s těmito zařízeními. 
17. Žákům je zakázáno bez vědomí vyučujícího opouštět areál OV. 
18. Před ukončením vyučování si musí žák uklidit přidělený stroj – pracovní prostor, uklidit nebo 

vrátit zapůjčené nářadí a nástroje, dle pokynů vyučujícího se zapojit i do úklidu celé dílny. 
 
 
 

Přerov 5. leden 2015 
 
 
 
 
 
 
 

   ................................................................................................ 
            Miroslav ŠENKYŘÍK- vyučující 
Zpracoval: ................................................................................................ Zodpovídají: 

 
 Miroslav DOLEŽEL  

     VUOV 3   ................................................................................................ 
            Jiří ŽÁKOVSKÝ - vyučující 
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Provozní řád pracoviště automechaniků I. (PV 3 – 018) 
 

01. Na odborný výcvik chodí žák včas, podle rozvrhu hodin, je řádně připraven a vybaven 
k vyučování. 

02. V šatně se žák převlékne do pracovního oděvu a přezuje do pracovní obuvi. Nenechává zde žádné 
cenné předměty, dbá s ostatními na to, aby byla šatna zajištěna proti krádeži. 

03. Do dílny nenosí žák žádné věci, které přímo nesouvisí s odborným výcvikem, jako jsou např. 
mobilní telefony, přehrávače CD, MP 3, MP 4, hry, velké finanční hotovosti apod. 

04. Při vstupu do dílny žák pozdraví, upraví si pracovní oděv a na místo k tomu určené vyučujícím si 
odloží, příruční batohy aj. věci. 

05. Bez svolení vyučujícího neopouští žák dílnu, nezdržuje se zbytečně na chodbách, záchodě, žáky 
v jiných dílnách a učebnách nenavštěvuje, zdržuje se pouze na místech, kam byl pracovně 
přiřazen. 

06. Žák dodržuje základní hygienická pravidla, dbá o čistotu svou i pracovního místa a používá 
předepsané pracovní ochranné pomůcky. 

07. Žákům je zakázáno bez souhlasu vyučujícího jakkoli manipulovat s vozidly na pracovištích, 
bezdůvodné posedávání ve vozidlech aj. 

08. Na dílně je povoleno sedět jen na místech a zařízeních k tomu určených /židle, lavička/. 
09. Po zahájení práce se každý žák snaží co nejlépe a nejúčelněji využívat celého vyučovacího 

procesu. S nástroji a nářadím zachází žák šetrně, každou závadu okamžitě ohlásí vyučujícímu. 
10. Při práci se žák řídí pokyny vyučujícího, každé i sebemenší poranění si nechá vyčistit a ošetřit. 
11. Z dílny žák neodnáší žádné nástroje, nářadí nebo materiál, bez svolení vyučujícího. 
12. V případě i krátkodobé nepřítomnosti vyučujícího je veškerá manipulace s telefonem žákům 

zakázána. 
13. Za svévolné poškození pomůcek nebo nástrojů odpovídá žák i jeho zákonný zástupce. 
14. Žák nesmí manipulovat se zařízeními, nebo pracovat na strojích, se kterými nebyl seznámen 

vyučujícím. 
15. Žák musí dbát a řídit se zákazovými a příkazovými značkami. 
16. Bez svolení vyučujícího nesmí žák připojovat nebo zapínat elektrická zařízení, spotřebiče, nebo 

jinak zasahovat a manipulovat s těmito zařízeními. 
17. Žákům je zakázáno bez vědomí vyučujícího opouštět areál OV. 
18. Před ukončením vyučování si musí žák uklidit přidělený stroj – pracovní prostor, uklidit nebo 

vrátit zapůjčené nářadí a nástroje, dle pokynů vyučujícího se zapojit i do úklidu celé dílny. 
 
 
 
 
 
 
 

Přerov 5. leden 2015 
 
 
 
 
 
 
 

Zpracoval: ................................................................................................  Zodpovídá: ................................................................................................ 
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Provozní řád pracoviště automechaniků III. (PV 3 – 020) 
 

01. Na odborný výcvik chodí žák včas, podle rozvrhu hodin, je řádně připraven a vybaven 
k vyučování. 

02. V šatně se žák převlékne do pracovního oděvu a přezuje do pracovní obuvi. Nenechává zde žádné 
cenné předměty, dbá s ostatními na to, aby byla šatna zajištěna proti krádeži. 

03. Do dílny nenosí žák žádné věci, které přímo nesouvisí s odborným výcvikem, jako jsou např. 
mobilní telefony, přehrávače CD, MP 3, MP 4, hry, velké finanční hotovosti apod. 

04. Při vstupu do dílny žák pozdraví, upraví si pracovní oděv a na místo k tomu určené vyučujícím si 
odloží, příruční batohy aj. věci. 

05. Bez svolení vyučujícího neopouští žák dílnu, nezdržuje se zbytečně na chodbách, záchodě, žáky 
v jiných dílnách a učebnách nenavštěvuje, zdržuje se pouze na místech, kam byl pracovně 
přiřazen. 

06. Žák dodržuje základní hygienická pravidla, dbá o čistotu svou i pracovního místa a používá 
předepsané pracovní ochranné pomůcky. 

07. Žákům je zakázáno bez souhlasu vyučujícího jakkoli manipulovat s vozidly na pracovištích, 
bezdůvodné posedávání ve vozidlech aj. 

08. Na dílně je povoleno sedět jen na místech a zařízeních k tomu určených /židle, lavička/. 
09. Po zahájení práce se každý žák snaží co nejlépe a nejúčelněji využívat celého vyučovacího 

procesu. S nástroji a nářadím zachází žák šetrně, každou závadu okamžitě ohlásí vyučujícímu. 
10. Při práci se žák řídí pokyny vyučujícího, každé i sebemenší poranění si nechá vyčistit a ošetřit. 
11. Z dílny žák neodnáší žádné nástroje, nářadí nebo materiál, bez svolení vyučujícího. 
12. V případě i krátkodobé nepřítomnosti vyučujícího je veškerá manipulace s telefonem žákům 

zakázána. 
13. Za svévolné poškození pomůcek nebo nástrojů odpovídá žák i jeho zákonný zástupce. 
14. Žák nesmí manipulovat se zařízeními, nebo pracovat na strojích, se kterými nebyl seznámen 

vyučujícím. 
15. Žák musí dbát a řídit se zákazovými a příkazovými značkami. 
16. Bez svolení vyučujícího nesmí žák připojovat nebo zapínat elektrická zařízení, spotřebiče, nebo 

jinak zasahovat a manipulovat s těmito zařízeními. 
17. Žákům je zakázáno bez vědomí vyučujícího opouštět areál OV. 
18. Před ukončením vyučování si musí žák uklidit přidělený stroj – pracovní prostor, uklidit nebo 

vrátit zapůjčené nářadí a nástroje, dle pokynů vyučujícího se zapojit i do úklidu celé dílny. 
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Provozní řád pracoviště automechaniků NH I. (PV 3 – 002) 
 

01. Na odborný výcvik chodí žák včas, podle rozvrhu hodin, je řádně připraven a vybaven 
k vyučování. 

02. V šatně se žák převlékne do pracovního oděvu a přezuje do pracovní obuvi. Nenechává zde žádné 
cenné předměty, dbá s ostatními na to, aby byla šatna zajištěna proti krádeži. 

03. Do dílny nenosí žák žádné věci, které přímo nesouvisí s odborným výcvikem, jako jsou např. 
mobilní telefony, přehrávače CD, MP 3, MP 4, hry, velké finanční hotovosti apod. 

04. Při vstupu do dílny žák pozdraví, upraví si pracovní oděv a na místo k tomu určené vyučujícím si 
odloží, příruční batohy aj. věci. 

05. Bez svolení vyučujícího neopouští žák dílnu, nezdržuje se zbytečně na chodbách, záchodě, žáky 
v jiných dílnách a učebnách nenavštěvuje, zdržuje se pouze na místech, kam byl pracovně 
přiřazen. 

06. Žák dodržuje základní hygienická pravidla, dbá o čistotu svou i pracovního místa a používá 
předepsané pracovní ochranné pomůcky. 

07. Žákům je zakázáno bez souhlasu vyučujícího jakkoli manipulovat s vozidly na pracovištích, 
bezdůvodné posedávání ve vozidlech aj. 

08. Na dílně je povoleno sedět jen na místech a zařízeních k tomu určených /židle, lavička/. 
09. Po zahájení práce se každý žák snaží co nejlépe a nejúčelněji využívat celého vyučovacího 

procesu. S nástroji a nářadím zachází žák šetrně, každou závadu okamžitě ohlásí vyučujícímu. 
10. Při práci se žák řídí pokyny vyučujícího, každé i sebemenší poranění si nechá vyčistit a ošetřit. 
11. Z dílny žák neodnáší žádné nástroje, nářadí nebo materiál, bez svolení vyučujícího. 
12. V případě i krátkodobé nepřítomnosti vyučujícího je veškerá manipulace s telefonem žákům 

zakázána. 
13. Za svévolné poškození pomůcek nebo nástrojů odpovídá žák i jeho zákonný zástupce. 
14. Žák nesmí manipulovat se zařízeními, nebo pracovat na strojích, se kterými nebyl seznámen 

vyučujícím. 
15. Žák musí dbát a řídit se zákazovými a příkazovými značkami. 
16. Bez svolení vyučujícího nesmí žák připojovat nebo zapínat elektrická zařízení, spotřebiče, nebo 

jinak zasahovat a manipulovat s těmito zařízeními. 
17. Žákům je zakázáno bez vědomí vyučujícího opouštět areál OV. 
18. Před ukončením vyučování si musí žák uklidit přidělený stroj – pracovní prostor, uklidit nebo 

vrátit zapůjčené nářadí a nástroje, dle pokynů vyučujícího se zapojit i do úklidu celé dílny. 
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Provozní řád pracoviště automechaniků NH II. (PV 3 – 003) 
 

01. Na odborný výcvik chodí žák včas, podle rozvrhu hodin, je řádně připraven a vybaven 
k vyučování. 

02. V šatně se žák převlékne do pracovního oděvu a přezuje do pracovní obuvi. Nenechává zde žádné 
cenné předměty, dbá s ostatními na to, aby byla šatna zajištěna proti krádeži. 

03. Do dílny nenosí žák žádné věci, které přímo nesouvisí s odborným výcvikem, jako jsou např. 
mobilní telefony, přehrávače CD, MP 3, MP 4, hry, velké finanční hotovosti apod. 

04. Při vstupu do dílny žák pozdraví, upraví si pracovní oděv a na místo k tomu určené vyučujícím si 
odloží, příruční batohy aj. věci. 

05. Bez svolení vyučujícího neopouští žák dílnu, nezdržuje se zbytečně na chodbách, záchodě, žáky 
v jiných dílnách a učebnách nenavštěvuje, zdržuje se pouze na místech, kam byl pracovně 
přiřazen. 

06. Žák dodržuje základní hygienická pravidla, dbá o čistotu svou i pracovního místa a používá 
předepsané pracovní ochranné pomůcky. 

07. Žákům je zakázáno bez souhlasu vyučujícího jakkoli manipulovat s vozidly na pracovištích, 
bezdůvodné posedávání ve vozidlech aj. 

08. Na dílně je povoleno sedět jen na místech a zařízeních k tomu určených /židle, lavička/. 
09. Po zahájení práce se každý žák snaží co nejlépe a nejúčelněji využívat celého vyučovacího 

procesu. S nástroji a nářadím zachází žák šetrně, každou závadu okamžitě ohlásí vyučujícímu. 
10. Při práci se žák řídí pokyny vyučujícího, každé i sebemenší poranění si nechá vyčistit a ošetřit. 
11. Z dílny žák neodnáší žádné nástroje, nářadí nebo materiál, bez svolení vyučujícího. 
12. V případě i krátkodobé nepřítomnosti vyučujícího je veškerá manipulace s telefonem žákům 

zakázána. 
13. Za svévolné poškození pomůcek nebo nástrojů odpovídá žák i jeho zákonný zástupce. 
14. Žák nesmí manipulovat se zařízeními, nebo pracovat na strojích, se kterými nebyl seznámen 

vyučujícím. 
15. Žák musí dbát a řídit se zákazovými a příkazovými značkami. 
16. Bez svolení vyučujícího nesmí žák připojovat nebo zapínat elektrická zařízení, spotřebiče, nebo 

jinak zasahovat a manipulovat s těmito zařízeními. 
17. Žákům je zakázáno bez vědomí vyučujícího opouštět areál OV. 
18. Před ukončením vyučování si musí žák uklidit přidělený stroj – pracovní prostor, uklidit nebo 

vrátit zapůjčené nářadí a nástroje, dle pokynů vyučujícího se zapojit i do úklidu celé dílny. 
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Provozní řád pracoviště automechaniků NH III. (PV 3 – 004) 
 

01. Na odborný výcvik chodí žák včas, podle rozvrhu hodin, je řádně připraven a vybaven 
k vyučování. 

02. V šatně se žák převlékne do pracovního oděvu a přezuje do pracovní obuvi. Nenechává zde žádné 
cenné předměty, dbá s ostatními na to, aby byla šatna zajištěna proti krádeži. 

03. Do dílny nenosí žák žádné věci, které přímo nesouvisí s odborným výcvikem, jako jsou např. 
mobilní telefony, přehrávače CD, MP 3, MP 4, hry, velké finanční hotovosti apod. 

04. Při vstupu do dílny žák pozdraví, upraví si pracovní oděv a na místo k tomu určené vyučujícím si 
odloží, příruční batohy aj. věci. 

05. Bez svolení vyučujícího neopouští žák dílnu, nezdržuje se zbytečně na chodbách, záchodě, žáky 
v jiných dílnách a učebnách nenavštěvuje, zdržuje se pouze na místech, kam byl pracovně 
přiřazen. 

06. Žák dodržuje základní hygienická pravidla, dbá o čistotu svou i pracovního místa a používá 
předepsané pracovní ochranné pomůcky. 

07. Žákům je zakázáno bez souhlasu vyučujícího jakkoli manipulovat s vozidly na pracovištích, 
bezdůvodné posedávání ve vozidlech aj. 

08. Na dílně je povoleno sedět jen na místech a zařízeních k tomu určených /židle, lavička/. 
09. Po zahájení práce se každý žák snaží co nejlépe a nejúčelněji využívat celého vyučovacího 

procesu. S nástroji a nářadím zachází žák šetrně, každou závadu okamžitě ohlásí vyučujícímu. 
10. Při práci se žák řídí pokyny vyučujícího, každé i sebemenší poranění si nechá vyčistit a ošetřit. 
11. Z dílny žák neodnáší žádné nástroje, nářadí nebo materiál, bez svolení vyučujícího. 
12. V případě i krátkodobé nepřítomnosti vyučujícího je veškerá manipulace s telefonem žákům 

zakázána. 
13. Za svévolné poškození pomůcek nebo nástrojů odpovídá žák i jeho zákonný zástupce. 
14. Žák nesmí manipulovat se zařízeními, nebo pracovat na strojích, se kterými nebyl seznámen 

vyučujícím. 
15. Žák musí dbát a řídit se zákazovými a příkazovými značkami. 
16. Bez svolení vyučujícího nesmí žák připojovat nebo zapínat elektrická zařízení, spotřebiče, nebo 

jinak zasahovat a manipulovat s těmito zařízeními. 
17. Žákům je zakázáno bez vědomí vyučujícího opouštět areál OV. 
18. Před ukončením vyučování si musí žák uklidit přidělený stroj – pracovní prostor, uklidit nebo 

vrátit zapůjčené nářadí a nástroje, dle pokynů vyučujícího se zapojit i do úklidu celé dílny. 
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Provozní řád učebny modelů ND (PV 3 – 001) 
 

01. Na odborný výcvik chodí žák včas, podle rozvrhu hodin, je řádně připraven a vybaven 
k vyučování. 

02. V šatně se žák převlékne do pracovního oděvu a přezuje do pracovní obuvi. Nenechává zde žádné 
cenné předměty, dbá s ostatními na to, aby byla šatna zajištěna proti krádeži. 

03. Do dílny nenosí žák žádné věci, které přímo nesouvisí s odborným výcvikem, jako jsou např. 
mobilní telefony, přehrávače CD, MP 3, MP 4, hry, velké finanční hotovosti apod. 

04. Při vstupu do dílny žák pozdraví, upraví si pracovní oděv a na místo k tomu určené vyučujícím si 
odloží, příruční batohy aj. věci. 

05. Bez svolení vyučujícího neopouští žák dílnu, nezdržuje se zbytečně na chodbách, záchodě, žáky 
v jiných dílnách a učebnách nenavštěvuje, zdržuje se pouze na místech, kam byl pracovně 
přiřazen. 

06. Žák dodržuje základní hygienická pravidla, dbá o čistotu svou i pracovního místa a používá 
předepsané pracovní ochranné pomůcky. 

07. Žákům je zakázáno bez souhlasu vyučujícího jakkoli manipulovat s vozidly na pracovištích, 
bezdůvodné posedávání ve vozidlech aj. 

08. Na dílně je povoleno sedět jen na místech a zařízeních k tomu určených /židle, lavička/. 
09. Po zahájení práce se každý žák snaží co nejlépe a nejúčelněji využívat celého vyučovacího 

procesu. S nástroji a nářadím zachází žák šetrně, každou závadu okamžitě ohlásí vyučujícímu. 
10. Při práci se žák řídí pokyny vyučujícího, každé i sebemenší poranění si nechá vyčistit a ošetřit. 
11. Z dílny žák neodnáší žádné nástroje, nářadí nebo materiál, bez svolení vyučujícího. 
12. V případě i krátkodobé nepřítomnosti vyučujícího je veškerá manipulace s telefonem žákům 

zakázána. 
13. Za svévolné poškození pomůcek nebo nástrojů odpovídá žák i jeho zákonný zástupce. 
14. Žák nesmí manipulovat se zařízeními, nebo pracovat na strojích, se kterými nebyl seznámen 

vyučujícím. 
15. Žák musí dbát a řídit se zákazovými a příkazovými značkami. 
16. Bez svolení vyučujícího nesmí žák připojovat nebo zapínat elektrická zařízení, spotřebiče, nebo 

jinak zasahovat a manipulovat s těmito zařízeními. 
17. Žákům je zakázáno bez vědomí vyučujícího opouštět areál OV. 
18. Před ukončením vyučování si musí žák uklidit přidělený stroj – pracovní prostor, uklidit nebo 

vrátit zapůjčené nářadí a nástroje, dle pokynů vyučujícího se zapojit i do úklidu celé dílny. 
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Provozní řád elektrodílny ND (PV 3 – 002) 
 

01. Na odborný výcvik chodí žák včas, podle rozvrhu hodin, je řádně připraven a vybaven 
k vyučování. 

02. V šatně se žák převlékne do pracovního oděvu a přezuje do pracovní obuvi. Nenechává zde žádné 
cenné předměty, dbá s ostatními na to, aby byla šatna zajištěna proti krádeži. 

03. Do dílny nenosí žák žádné věci, které přímo nesouvisí s odborným výcvikem, jako jsou např. 
mobilní telefony, přehrávače CD, MP 3, MP 4, hry, velké finanční hotovosti apod. 

04. Při vstupu do dílny žák pozdraví, upraví si pracovní oděv a na místo k tomu určené vyučujícím si 
odloží, příruční batohy aj. věci. 

05. Bez svolení vyučujícího neopouští žák dílnu, nezdržuje se zbytečně na chodbách, záchodě, žáky 
v jiných dílnách a učebnách nenavštěvuje, zdržuje se pouze na místech, kam byl pracovně 
přiřazen. 

06. Žák dodržuje základní hygienická pravidla, dbá o čistotu svou i pracovního místa a používá 
předepsané pracovní ochranné pomůcky. 

07. Žákům je zakázáno bez souhlasu vyučujícího jakkoli manipulovat s vozidly na pracovištích, 
bezdůvodné posedávání ve vozidlech aj. 

08. Na dílně je povoleno sedět jen na místech a zařízeních k tomu určených /židle, lavička/. 
09. Po zahájení práce se každý žák snaží co nejlépe a nejúčelněji využívat celého vyučovacího 

procesu. S nástroji a nářadím zachází žák šetrně, každou závadu okamžitě ohlásí vyučujícímu. 
10. Při práci se žák řídí pokyny vyučujícího, každé i sebemenší poranění si nechá vyčistit a ošetřit. 
11. Z dílny žák neodnáší žádné nástroje, nářadí nebo materiál, bez svolení vyučujícího. 
12. V případě i krátkodobé nepřítomnosti vyučujícího je veškerá manipulace s telefonem žákům 

zakázána. 
13. Za svévolné poškození pomůcek nebo nástrojů odpovídá žák i jeho zákonný zástupce. 
14. Žák nesmí manipulovat se zařízeními, nebo pracovat na strojích, se kterými nebyl seznámen 

vyučujícím. 
15. Žák musí dbát a řídit se zákazovými a příkazovými značkami. 
16. Bez svolení vyučujícího nesmí žák připojovat nebo zapínat elektrická zařízení, spotřebiče, nebo 

jinak zasahovat a manipulovat s těmito zařízeními. 
17. Žákům je zakázáno bez vědomí vyučujícího opouštět areál OV. 
18. Před ukončením vyučování si musí žák uklidit přidělený stroj – pracovní prostor, uklidit nebo 

vrátit zapůjčené nářadí a nástroje, dle pokynů vyučujícího se zapojit i do úklidu celé dílny. 
 
 
 
 
 
 
 

Přerov 5. leden 2015 
 
 
 
 
 
 
 

Zpracoval: ................................................................................................  Zodpovídá: ................................................................................................ 
     Miroslav DOLEŽEL – VUOV 3       Pavel TOMČÍK - vyučující 
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Provozní řád: Lakovací kabina pracoviště II (PV 3 – 019) 
 

01. Na odborný výcvik chodí žák včas, podle rozvrhu hodin, je řádně připraven a vybaven 
k vyučování. 

02. V šatně se žák převlékne do pracovního oděvu a přezuje do pracovní obuvi. Nenechává zde žádné 
cenné předměty, dbá s ostatními na to, aby byla šatna zajištěna proti krádeži. 

03. Do dílny nenosí žák žádné věci, které přímo nesouvisí s odborným výcvikem, jako jsou např. 
mobilní telefony, přehrávače CD, MP 3, MP 4, hry, velké finanční hotovosti apod. 

04. Při vstupu do dílny žák pozdraví, upraví si pracovní oděv a na místo k tomu určené vyučujícím si 
odloží, příruční batohy aj. věci. 

05. Bez svolení vyučujícího neopouští žák dílnu, nezdržuje se zbytečně na chodbách, záchodě, žáky 
v jiných dílnách a učebnách nenavštěvuje, zdržuje se pouze na místech, kam byl pracovně 
přiřazen. 

06. Žák dodržuje základní hygienická pravidla, dbá o čistotu svou i pracovního místa a používá 
předepsané pracovní ochranné pomůcky. 

07. Žákům je zakázáno bez souhlasu vyučujícího jakkoli manipulovat s vozidly na pracovištích, 
bezdůvodné posedávání ve vozidlech aj. 

08. Na dílně je povoleno sedět jen na místech a zařízeních k tomu určených /židle, lavička/. 
09. Po zahájení práce se každý žák snaží co nejlépe a nejúčelněji využívat celého vyučovacího 

procesu. S nástroji a nářadím zachází žák šetrně, každou závadu okamžitě ohlásí vyučujícímu. 
10. Při práci se žák řídí pokyny vyučujícího, každé i sebemenší poranění si nechá vyčistit a ošetřit. 
11. Z dílny žák neodnáší žádné nástroje, nářadí nebo materiál, bez svolení vyučujícího. 
12. V případě i krátkodobé nepřítomnosti vyučujícího je veškerá manipulace s telefonem žákům 

zakázána. 
13. Za svévolné poškození pomůcek nebo nástrojů odpovídá žák i jeho zákonný zástupce. 
14. Žák nesmí manipulovat se zařízeními, nebo pracovat na strojích, se kterými nebyl seznámen 

vyučujícím. 
15. Žák musí dbát a řídit se zákazovými a příkazovými značkami. 
16. Bez svolení vyučujícího nesmí žák připojovat nebo zapínat elektrická zařízení, spotřebiče, nebo 

jinak zasahovat a manipulovat s těmito zařízeními. 
17. Žákům je zakázáno bez vědomí vyučujícího opouštět areál OV. 
18. Před ukončením vyučování si musí žák uklidit přidělený stroj – pracovní prostor, uklidit nebo 

vrátit zapůjčené nářadí a nástroje, dle pokynů vyučujícího se zapojit i do úklidu celé dílny. 
 
 
 
 
 
 
 

Přerov 5. leden 2015 
 
 
 
 
 
 
 

Zpracoval: ................................................................................................  Zodpovídá: ................................................................................................ 
     Miroslav DOLEŽEL – VUOV 3       Jiří ČECHÁK – vyučující 

 
 
 
 
 


