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7. ŘÁDY ODBORNÝCH UČEBEN
Č.j.:
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Vypracoval:

Mgr. Josef Sekyra, ředitel školy

Schválil:

Mgr. Josef Sekyra, ředitel školy

Pedagogická rada projednala dne:

26. srpna 2013

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

26. srpna 2013

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 30. srpna 2013
Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které
tvoří součást tohoto předpisu.
1. Obecná ustanovení
1.1. Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici.
1.2. Řád učebny je vyvěšen v učebně na viditelném místě, je schválen ředitelem školy (podpis
ředitele a razítko školy). Žáci jsou s ním seznámeni vždy v první hodině předmětu ve školním
roce, vyučující o tom učiní zápis do třídní knihy. Dbá o to, aby byli dodatečně poučeni žáci, kteří
v první hodině chyběli.
1.3 Porušování řádů učeben je považováno za hrubé porušení školního řádu.
1.4. Do všech odborných učeben vstupují žáci pouze v doprovodu vyučujícího.
1.5. Ve všech odborných učebnách používají žáci předepsaný oděv, pokud to charakter činností
vyžaduje.
2. Závěrečná ustanovení
2.1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen
zaměstnanec: Mgr. Lenka Žišková a školník
2.2. Zrušuje se předchozí znění této směrnice. Uložení směrnice v archivu školy se řídí Spisovým
a skartačním řádem školy.
Směrnice nabývá účinnosti dnem: 30. srpna 2013
V Novém Sedle dne 13.8. 2013
Mgr. Josef Sekyra
ředitel školy
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Příloha:
Řád tělocvičny na I. a II. stupni ZŠ
Řád cvičné kuchyňky
Řád školní dílny
Řád učebny přírodních věd
Řád počítačové učebny
Řád učebny – výtvarná dílna
Řád učebny Hudební výchovy
Řád práce na školním pozemku
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řád učebny: TĚLOCVIČNA I. a II. stupeň
Ředitel školy vydává podle ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) po projednání v pedagogické radě tento řád odborné učebny jako
součást řádu školy.

1. Žáci vstupují do tělocvičny a šaten pro tělesnou výchovu pouze pod dohledem vyučujícího.
Žáci, kteří v hodině necvičí (jsou z cvičení částečně nebo úplně uvolněni nebo jsou momentálně
indisponováni), se řídí pokyny učitele. Žáci s momentálními zdravotními potížemi o nich
informují vyučujícího na začátku hodiny, nebo okamžitě při jejich vzniku. Žáci, kteří žádají o
částečné nebo úplné uvolnění z tělesné výchovy, si sami zařídí lékařské vyšetření a předloží
vyučujícímu doporučení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného
lékaře o osvobození. Do rozhodnutí ředitele školy o uvolnění se účastní výuky v plném rozsahu a
bez úlev.
2. Žáci cvičí v předepsaném cvičebním úboru a obuvi, je zakázáno používat venkovní obuv a
obuv s černou podrážkou.
3. Žáci provádějí v tělocvičně jen činnosti určené vyučujícím. Při nich dodržují přesně
stanovené postupy a způsoby cvičení. Cvičí a chovají se tak, aby neohrozili zdraví svoje, ani
ostatních přítomných osob.
4. S tělovýchovným nářadím a zařízením tělocvičny zacházejí šetrně, pokud zjistí závadu,
oznámí ji neprodleně vyučujícímu. Před zahájením cvičení vyučující překontroluje bezpečnost
technického vybavení tělocvičny.
5. Bez vědomí učitele se žáci nevzdalují z tělocvičny. Vyučujícímu také ohlásí návrat do
tělocvičny - např. po použití WC.
6. Při cvičení nesmí mít žáci na sobě hodinky, řetízky a jiné předměty, protože by se mohly
zničit a také by mohly způsobit úraz majiteli nebo jinému cvičícímu. Ukládají je na místo, které
určí vyučující.
7. Každý úraz hlásí žáci ihned vyučujícímu, aby mohl být ošetřen a také nahlášen pojišťovně.
Pokud žáci nebo jejich rodiče nahlásí úraz dodatečně, škola to uvede na oznámení o úrazu.
8. Žáci udržují pořádek v tělocvičně, nářadí vracejí stále na stejná místa. Vyučující nářaďovnu
po každé hodině uzamykají.
9. Žáci nesmí nosit a používat v tělocvičně žvýkačky a žádné jídlo.
10. Tělocvična je vybavena lékárničkou a na viditelném místě je vyvěšen traumatologický plán.
Učitelé TV a trenéři mají povinnost sledovat stav a úplnost lékárničky. Případné nedostatky
nahlásí v sekretariátu školy.
11. Bez dovolení se nesmí zapínat v tělocvičně elektrické osvětlení.
12. Tělocvičnu je nutno po ukončení cvičení zamykat.
13. V tělocvičně i šatně je zakázáno kouřit (tento zákaz platí pro celý areál školy).
14. zakazuje se používat tělocvičnu pro kopanou.
V Novém Sedle 13.8.2013
Mgr. Josef Sekyra
ředitel školy
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řád učebny: CVIČNÁ KUCHYŇKA
Ředitel školy vydává podle ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) po projednání v pedagogické radě tento řád odborné učebny jako
součást řádu školy.

1. Učebna je vybavena zařízením a přístroji, které slouží k odborné výuce domácích prací.
2. Žáci jsou při vaření vybaveni zástěrami a protiskluzovou obuví, používají další předepsané
OOPP podle pokynů vyučujícího.
3. Elektrické roboty, hnětače, mixéry a další spotřebiče obsluhují žáci pouze pod vedením
vyučujícího. Čištění provádět pouze po odpojení ze sítě. Elektrické spotřebiče je nutno
chránit před vlhkostí a vodou.
4. Nářadí, nástroje a používané nádobí odkládají pouze na určená místa. Poškozené vybavení je
nutno vyřadit z provozu.
5. Cesty a průchody kolem sporáků a vařičů musí být neustále volné.
6. S noži se nesmí pracovat proti sobě, ani proti osobám v blízkosti, podávají se střenkou
napřed, nezabodávají se do prkének, podložek.
7. Při nošení horkých nádob se používají izolační podložky či rukavice.
8. Rozlitou mastnotu je nutno odstranit ihned teplou vodou a odmašťovacími přípravky.
9. Připravená jídla je ihned spotřebují, žáci je neodnášejí domů, je zakázáno je skladovat do
následujícího dne.
10. K čištění nádob se nepoužívají pomůcky s kovovými drátky.
11. Používané nářadí musí být ostré, s pevnými nepoškozenými rukojeťmi.
12. Z důvodů bezpečnosti jsou žáci při odchodu z učebny povinni:
a) zavřít okna,
b) zhasnout světla,
c) zvednout židle na pracovní stolky,
d) uvést své pracovní místo do pořádku,
e) zkontrolovat vypnutí el. spotřebičů a plynových uzávěrů.
13. Vyučující odchází z učebny poslední, kontroluje provedení úkonů podle bodu b) a uzamyká
učebnu.
V Novém Sedle 13.8.2013
Mgr. Josef Sekyra
ředitel školy
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řád učebny: ŠKOLNÍ DÍLNA
Ředitel školy vydává podle ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) po projednání v pedagogické radě tento řád odborné učebny jako
součást řádu školy.

1. Žáci přicházejí do školní dílny pouze v doprovodu vyučujícího.
2. Po příchodu do šatny se každý žák převlékne do pracovního oděvu, řádně se upraví a přejde s
potřebnými pomůckami do školní dílny.
3. Ve školní dílně má každý žák své předem určené pracovní místo.
4. Po zahájení vyučování vydá služba na pokyn vyučujícího jednotlivým žákům nářadí, rozdá
materiál nebo rozpracovaný výrobek, technickou dokumentaci k práci, případně i další speciální
nástroje a nářadí.
5. Žáci přidělené nástroje a nářadí překontrolují a případné zjištěné závady ohlásí okamžitě
vyučujícímu.
6. V průběhu vyučování se každý žák snaží co nejlépe, nejhospodárněji, nejúčelněji a ukázněně
využívat celé pracovní doby.
7. S přidělenými nástroji a nářadím /za které žák odpovídá/ zachází žák šetrně a ohleduplně.
8. Každou závadu i poškození nástrojů i pracovního místa hlásí žák ihned vyučujícímu.
9. Při práci žák dbá pokynů vyučujícího, každé sebemenší poranění nebo úraz ihned hlásí
postižený nebo jeho nejbližší spolužák vyučujícímu.
10. Při práci dodržuje každý žák základní hygienická pravidla, dbá na čistotu svoji, svého
pracovního místa i jeho nejbližšího okolí.
11. Ze školní dílny neodnáší žák žádné nástroje, nářadí nebo materiál bez souhlasu vyučujícího.
12. Před ukončením vyučování odevzdá každý žák na pokyn vyučujícího hotový výrobek nebo
jeho rozpracovanou část, uloží řádně a pečlivě očištěné nářadí, nástroje a náčiní, překontroluje
jejich stav i počet, nedostatky hlásí ihned vyučujícímu.
13. Po práci žáci řádně uklidí své místo, odejdou do šatny, kde se převléknou, upraví a odejdou
v doprovodu vyučujícího ukázněně do třídy.
V Novém Sedle 13.8.2013
Mgr. Josef Sekyra
ředitel školy
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řád učebny: UČEBNA PŘÍRODNÍCH VĚD
Ředitel školy vydává podle ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) po projednání v pedagogické radě tento řád odborné učebny jako
součást řádu školy.

1. Žáci nevstupují do učebny sami, při jejich vstupu vždy musí být přítomen vyučující.
2. V učebně sedí žáci podle učitelem určeného zasedacího pořádku, své pracovní místo
udržuje každý v čistotě a pořádku. Na stolku má žák pouze ty věci, které nezbytně
potřebuje k zadané práci.
3. Žákům je zakázáno:
a) manipulovat se zatemněním
b) dotýkat se pomůcek připravených na vyučování
c) přibližovat se k rozvaděči el. proudu a k el. zásuvkám
d) přibližovat se s hořlavinami k otevřenému ohni
e) provádět pokusy s jedy, rtutí a výbušnými látkami
f) přelévat koncentrované roztoky kyselin a hydroxidů
g) ochutnávat chemikálie a odnášet je z učebny
h) vstupovat do prostoru učitelské katedry
i) bez vyzvání používat laboratorní dřezy s vodou
j) bez vyzvání používat rozvod elektrické energie v pracovních stolech
4. Při pokusech s el. proudem používají žáci max. napětí 24 V, pracují suchýma rukama.
Zdroj napětí zapojí jako poslední do el. obvodu. Pro práci využívají jen vyučujícím
schválené pomůcky.
5. Pomůcky dostanou žáci prostřednictvím určené služby.
6. Před pokusem se žák seznámí s obsahem úkolu, postupem práce, popř. s uložením bezp.
prostředků a ochranných pomůcek a práci zahájí až po schválení sestavení aparatury
vyučujícím, který dá pokyn k práci.
7. Při pokusu postupuje žák podle pokynů učitele, dodržuje pravidla laboratorní techniky, dbá
o svou bezpečnost i na bezpečnost svých spolužáků.
8. V učebně je třeba dodržovat všechna bezpečnostní opatření, pořádek a čistotu.
9. Zjistí-li žák v učebně závadu (poškozené pomůcky, nádoby, rozlité či vysypané
chemikálie) informuje okamžitě vyučujícího.
10. Žák hlásí učiteli ihned sebemenší poranění nebo náhlou nevolnost. Pravidla první pomoci
jsou vyvěšena v učebně.
11. Svévolné poškození pomůcek opraví žák na vlastní náklady.
BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY
1. Pracuj soustředěně a opatrně, tak, abys neohrozil zdraví svoje ani svých spolužáků.
2. Udržuj čistotu pracoviště, pomůcek i rukou.
3. Se všemi chemikáliemi zacházej opatrně, zvláště s kapalnými žíravinami a hořlavinami, pracuj s nimi
pouze tak, jak stanovil vyučující, dodržuj správnou techniku laboratorních operací.
4. Dodržuj předepsané návody, bezpečnostní opatření a používej určené ochranné pomůcky.
5. Před použitím chemikálií pozorně přečti nápis na štítku. Nepoužívej chemikálie z neoznačených láhví,
chemikálie nikdy neochutnávej.
6. S hořlavinami nepracuj v blízkosti otevřeného ohně.
7. Zbytky látek ukládej do nádob k tomu určených.
8. Seznam se s pravidly první pomoci, umístěním a obsahem lékárničky, důležitými telefonními čísly,
umístěním telefonu, umístěním a způsobem použití hasicích přístrojů.
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řád učebny: POČÍTAČOVÁ UČEBNA
Ředitel školy vydává podle ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) po projednání v pedagogické radě tento řád odborné učebny jako
součást řádu školy.

1. Do učebny žáci vstupují jen s doprovodem vyučujícího.
2. Každý žák po zapnutí počítače (na pokyn vyučujícího) okamžitě nahlásí případnou poruchu, či
nesrovnalost, kterou na počítači nalezne.
3. Žák pracuje u počítače podle pokynů vyučujícího, manipuluje s počítačem a jeho periferiemi
pouze způsobem, se kterým byl seznámen učitelem v rámci výuky.
4. V učebně žáci nejí a nepijí, aby nepoškodili vybavení učebny, například znečištěním
klávesnice.
5. Žáci bez svolení vyučujícího nemanipulují s připojením počítačů k napájecímu zdroji,
počítačové síti a k periferiím.
6. Žáci nepřinášejí do učebny vlastní programy ani jiné zdroje dat a nesnaží se je používat. Mohli
by tímto způsobem rozšířit počítačové viry na školní nebo své počítače, také na počítače svých
rodičů a známých v zaměstnání a zavinit tak jejich poškození nebo zničení. Nekopírují programy
z počítače pro své potřeby, protože by tím porušili autorská práva, dopustili se tak trestného činu
a vystavili se nebezpečí trestního stíhání.
7. Jakékoli nestandardní chování počítače ohlásí žáci učiteli, aby mohlo být prověřeno podezření
na počítačové viry.
8. Žáci při práci s počítačem neprovádějí žádné operace, které by mohly ohrozit nastavení
konfigurace počítače, poškodit nebo zničit software a hardware, protože by mohli způsobit
poruchu počítačů a značnou finanční škodu.
9. Pokud žáci svévolným porušením tohoto řádu způsobí škodu na vybavení učebny, bude od
nich vymáhána finanční náhrada - koupě nového vybavení, programů, úhrada práce opraváře,
apod. Žáci jsou proto na začátku školního roku seznámeni i se současnými cenovými relacemi
výpočetní techniky.
10. Žáci se v učebně chovají tak, aby neohrozili zdraví svoje, ani ostatních osob v učebně. S
vybavením učebny zacházejí šetrně.
11. Počítačové učebny jsou určeny pro studium, proto je zde zákaz hraní počítačových her, které
nesouvisí s výukou. Totéž platí o sledování videa a poslechu hudby. Je přísně zakázáno sledovat
internetové stránky s nevhodným obsahem (násilí, erotika, drogy atd.).
12. Žáci mají přísný zákaz manipulovat se zatemněním učebny.
13. Vzhledem k vysoké ceně vybavení učebny bude porušení tohoto řádu považováno za velmi
závažný kázeňský přestupek.
V Novém Sedle 13.8.2013
Mgr. Josef Sekyra
ředitel školy
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řád učebny: VÝTVARNÁ DÍLNA
(1) Žáci přicházejí do keramické dílny vhodně převlečeni (pracovní plášť), společně, ukázněně a
včas dle rozvrhu zájmových kroužků nebo rozvrhu hodin. Kapacita keramické dílny je maximálně 25
žáků.
(2) Každý žák má vedoucím, nebo učitelem určené pracovní místo a nástroje či nářadí, které může
používat.
(3) Vedoucí kroužku (či vyučující) odemkne skříně, rozdá materiál nebo rozpracovaný výrobek,
případně speciální nářadí, pomůcky nebo nástroje. Před zahájením práce vedoucí seznámí žáky s
tématem pracovní činnosti, popíše a popř. předvede pracovní postup a upozorní na možná rizika či
nebezpečí při práci, která mohou při práci nastat.
(4) Po zahájení práce se každý žák snaží co nejlépe, nejúčelněji a ukázněně využívat celé doby trvání
zájmového kroužku (vyučovací hodiny), s nástroji a nářadím zachází šetrně, každou závadu ihned ohlásí
vyučujícímu. S keramickou hmotou, glazurami či barvítky nakládá žák úsporně, neplýtvá zbytečně
materiálem.
(5) Při práci dbají žáci pokynů a rad vedoucího (vyučujícího). Vedoucí se po dobu trvání kroužku
(hodiny) nevzdaluje z pracoviště keramické dílny.
(6) Každý žák je povinen dodržovat základní hygienická pravidla, dbá na čistotu svoji i svého
pracovního místa. Každé sebemenší poranění hlásí postižený nebo jeho spolužák vyučujícímu. V
keramické dílně je zakázáno jíst, pít a kouřit.
(7) Na hrnčířském kruhu smí žák pracovat jen se souhlasem vedoucího a pod jeho dohledem, elektrické
zařízení keramické dílny smí obsluhovat pouze dospělý (vedoucí či vyučující).
(8) Žáci mají zakázáno samostatně vstupovat do místnosti s elektrickou vypalovací pecí a do skladu
materiálu.
(9) Vypalování keramiky smí probíhat pouze v době mimo kroužek. Za bezpečnost během vypalování a
včasné vypnutí pece odpovídá vedoucí (vyučující), který je vypalováním pověřen a byl seznámen se
správnou obsluhou elektrické vypalovací pece. Při vypalování musí být keramická dílna uzamčena a pec
opatřena označením: Pozor! Neotvírat! Vypaluje se! Osoby, které jsou přítomny během vypalování v
keramické dílně, jsou povinny dbát na dodržování bezpečné vzdálenosti od pece (nebezpečí popálení
sálavým teplem). Po skončení výpalu probíhá několikahodinové chladnutí, během kterého platí stejná
pravidla jako při vypalování. Pec je povoleno otevřít až při poklesu teploty pod 100 stupňů Celsia, jinak
by mohlo dojít k prudkému ochlazení vypalované keramiky a následnému roztržení s rizikem ohrožení
zdraví.
(10) Při práci s glazurami, engobami a barvítky dbá žák zvýšenou měrou na dodržování hygienických
zásad, po práci si ihned umyje ruce mýdlem popř. očistí potřísněné části těla a oděvu.
(11) Ze školní keramické dílny žák neodnáší žádné nástroje a nářadí, materiál nebo výrobky bez
vědomí a souhlasu vedoucího kroužku (vyučujícího). Při každém odchodu z dílny si každý pečlivě očistí
podrážky, aby neroznášel hlínu po škole. K tomuto účelu použije vlhký hadr.
(12) Před ukončením zájmového kroužku (vyučovací hodiny) odevzdá žák hotový výrobek nebo jeho
rozpracovanou část vedoucímu, pečlivě očistí a uklidí použité nářadí, nástroje, náčiní a štětce. Materiál
(glazury, hlína) neprodyšně uzavře do určených nádob a uloží na své místo. Případné nedostatky ihned
ohlásí vyučujícímu.
(13) Po práci uklidí žák své pracovní místo, umyje se, ruce ošetří mastným krémem, odejde do šatny,
převleče se a odchází. Vedoucí překontroluje stav a úplnost vybavení dílny, uzamčení skříní, uzavření a
uložení materiálu, vypnutí elektrického zařízení, uzavření oken a dílnu uzamkne.
(14) Keramická dílna musí být vybavena hasicím přístrojem pro hašení elektrického zařízení.
Správce školní keramické dílny: Mgr. Jaroslava Cervanová
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ SEDLO, okres SOKOLOV, Masarykova 425, 357 34 Nové Sedlo
tel.: 352 669 339, www.zs-mestonovesedlo.cz

řád učebny: HUDEBNÍ VÝCHOVA
Ředitel školy vydává podle ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) po projednání v pedagogické radě tento řád odborné učebny jako
součást řádu školy.

1. Žák vstupuje do učebny hudební výchovy pouze v doprovodu vyučujícího.
2. V učebně dodržuje zasedací pořádek.
3. Bez pokynů vyučujícího mají všichni žáci zakázáno manipulovat s vybavením učebny,
manipulovat s elektrickými zařízeními a veškerými pomůckami.
4. S audiovizuální technikou, promítacím plátnem a dalšími zařízeními manipuluje pouze
vyučující.
5. Žákům je přísně zakázáno svévolně manipulovat s hudebními nástroji, nebo je používat bez
svolení vyučujícího.
6. V případě, že žáci využívají pomůcky, které jim vyučující připravil, dodržují dané postupy a
způsoby využití pomůcek, každou závadu okamžitě hlásí vyučujícímu.
7. Každý úraz okamžitě žák nahlásí vyučujícímu.
8. Žáci nemanipulují se zatemněním.
9. Své místo žák udržuje v čistotě a pořádku.
10. Za každé poškození zařízení školy, bude požadována finanční náhrada, pokud k němu došlo
v souvislosti s porušením řádu učebny, nebo řádu školy.
V Novém Sedle 13.8.2013
Mgr. Josef Sekyra
ředitel školy
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ SEDLO, okres SOKOLOV, Masarykova 425, 357 34 Nové Sedlo
tel.: 352 669 339, www.zs-mestonovesedlo.cz

řád práce na školním pozemku
1. Žáky přivádí na pozemek učitel, po skončeném vyučování je opět odvádí.
2. Dohlíží na přidělování odpovídajícího nářadí a na jeho správné použití.
3. Musí mít přehled o rozmístění žáků na školním pozemku, aby žáci byli pod stálým
dohledem.
4. Každý žák musí mít pracovní oděv a obuv.
5. S umělými hnojivy mohou žáci pracovat pod přímým dozorem učitele.
6. Je zakázáno používat jedovaté přípravky na hubení škůdců a plevelů.
7. Každý úraz žák ihned hlásí vyučujícímu.
8. Žák nesmí používat poškozené nářadí a jakékoliv poškození okamžitě nahlásí.
9. Žáci mají přísný zákaz svévolně opouštět určené pracoviště, odchod a příchod na WC
hlásí vyučujícímu.
V Novém Sedle 13.8.2013
Mgr. Josef Sekyra
ředitel školy
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