Norma : OS_1/2013 Dílenský řád

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KAMENICKÁ A SOCHAŘSKÁ, HOŘICE

Dílenský řád školních dílen
l) Všichni žáci a zaměstnanci školních dílen jsou povinni šetřit veškeré zařízení, materiál a
pomůcky.
2) Pracovní doba
Začátek pracovní doby dílenského cvičení či praxe je stanoven zvoněnímresp. Časem zvonění.
Nejpozději pět minut před započetím hodiny přicházejí žáci do dílen řádně pracovně oblečeni
a ihned si připravují náčiní a potřebné pomůcky k zahájení práce podle pokynů učitele. Během
práce v dílnách není dovoleno svévolně odcházet z pracoviště a přecházet do jiných dílen bez
vědomí dílenského učitele jemuž byli žáci přiděleni na práci. Práce v dílnách se ukončuje l5
minut před koncem vyučování. Ve zbývajícím čase uvede každý žák své pracoviště do
vzorného pořádku, zejména očistí strojní zařízení, uloží nářadí na určené místo. Zajistí strojní
zařízení proti svévolnému použití. Odpad z kamene shrne na hromádky, které odváží
pověřená služba z žáků na určenou skládku. Odpady je nutné třídit podle druhů /kámenskládka, dřevo-přístřešek se dřevem, ostatní-do popelnice/.
3) Práce se strojním zařízením
Každý žák musí být před započetím práce na strojích dokonale seznámen s mechanismem
strojního zařízení a jeho obsluhou. Každý stroj má k dispozici „technologický postup a
pokyny pro obsluhu a údržbu“. Toto seznámení musí respektovat svojí šířkou operace úkony,
které žák bude následně aplikovat (žák nemá na stroji pracovat, ale učit se pracovat od
jednoduchých ke složitějším úkonům). Žáci pracují na strojích výhradně pod dozorem
dílenského učitele, který je pověřen řízením praxe. Jakékoliv svévolné používání strojního
zařízení a manipulace s ním je nepřípustná a všichni žáci i pracovníci školy musí toto nařízení
bezvýhradně dodržovat.
4) Výdej suroviny
Většina suroviny je uložena volně na skládkách v areálu školy. Každá dílenská práce je
prováděna podle učebních osnov nebo podle přijatých zakázek školy. Požadavky na surovinu
musí být včas nárokovány u vedoucího žákovských dílen. Svévolný odběr materiálu je
nepřípustný. Materiál pro výuku je vždy připraven před zahájením výuky. Je nepřípustná
aktivita dílenského učitele související s navážením materiálu ve výuce.
5) Evidence výroby žákovských dílen
Každá výrobní činnost ve školních dílnách musí být předem schválena vedoucím dílen a
evidována. Zakázky školy přijímá a schaluje ředitel po konzultaci s vedoudím školních dílen,
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cvičné žákovské práce včetně odborných maturitních prací stanoví vedoucí žákovských dílen
podle požadavků učitelů, a jsou centrálně evidovány v Zakázkové knize.
6) Expedice výrobků školních dílen
Veškeré výrobky žákovských dílen smí být odváženy jen s řádně vyplněným dodacím listem
od pracovníka skladu školy nebo hospodáře školy .
7) Příjem suroviny, polotovarů a zboží do školních dílen
Každý dovezený výrobek, surovina a jiné předměty pro školní dílny musí být převzaty
příjemkou do evidence školy. Pokud bude zjištěn v dílnách cizí neevidovaný materiál propadá
ve prospěch školy.
8) Bezpečnost a hygiena práce
Každý žák i pracovník školních dílen dodržuje pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, používání osobních ochranných pracovních prostředků a hygienických předpisů.
Při práci v dílnách jsou žáci vhodně pracovně ustrojeni /pracovní plášť, pokrývka hlavy,
pevná obuv, respirátor a ochranné brýle/. Tyto potřeby si každý opatří na vlastní náklady.
Škola poskytne speciálnín osobní ochranné prostředky podle charakteru prováděné práce,
které přiděluje vyučující.
Prostory v okolí obsluhovaných strojů musí být volné, u strojů nesmí skladovat zbytečný
materiál, který by omezoval bezpečné provádění práce.
Během ručních kamenických a sochařských prací žáci zabraňují víření prachu včasným
zkrápěním podlahy i opracovaného kamene. V dílnách je zakázáno používání ručního
elektrického řezacího nářadí a ručního pneumatického nářadí.
Při opracování tvrdých materiálů je zvýšené riziko úrazů, je nutné použít oddělení žáků sítěmi
/hustota ok do max. 10 mm /, nebo určit samostatné pracoviště.
Manipulace, polohování a převážení těžkých kusů je povinen řídit dílenský učitel osobně.
Zvláštní pozornost věnujeme manipulaci s dvoukolovými vozíky. Manipulace za použití
vazačských prostředků provádí pověřená osoba nikoli dílenský učitel.
Obsluhu a manipulaci s vysokozdvižným vozíkem mohou provádět jen pracovníci s
příslušným opravněním.
Vázací práce mohou provádět pouze pracovníci s příslušným oprávněním. Výška zdvihu
břemen musí být volena jako nejmenší možná.
Veškerá kontrola a drobná údržba elektrického zařízení je povolena pouze údržbáři školních
dílen.
Nedílnou součástí organizace bezpečnosti práce ve strojnách dílnách je vydání výkresové
dokumentace a technologického postupu na každývýrobek a operaci. Za výkresovou
dokumentaci a technologický postup odpovídá dílenský učitel.
9) Organizace práce ve školních dílnách
Práci žáků předem připravuje a řídí dílenský učitel. Bez jeho vědomí nesmí být žáci
přidělováni na jakoukoliv jinou práci. Všechny práce ve školních dílnách se provádějí v těsné
koordinaci s vedoucím žákovských dílen, který je přímo odpovědný řediteli školy.
10) Pracovní přestávky v dílnách
Během dílenské výuky neplatí zvonění dílčích hodin, ale dodržuje se pouze velká přestávka
20 min, pokud připadá na dobu podle platného rozvrhu. Při výuce větších hodinových celků
(více než 4 hod souvislé praxe) je vyhrazena alespoň jedna přestávku po třech hodinách.
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11) Evidence nástrojů a náčiní ze souboru PDV-pomůcky dílenské výuky
Nástroje a náčiní se přidělují zaměstnancům, dílenským učitelům i žákům na osobní list a
každý je za svěřené předměty hmotně zodpovědný. K úschově předmětů do užívání má každý
jednotlivec vhodné uzamykatelné skříňky. Ztráty nářadí se hradí v plné výši. Zúčtování ztrát je
plně v kompetenci každého vyučujícího a provádí je při zjištění ztráty a ke konci školního
roku při vracení zápůjček.
12) Práce žáků v žákovských dílnách mimo vyučování
Žáci mohou pracovat mimo vyučování v areálu dílen nebo v přidělené dílně jen po dohodě se
svým vyučujícím. Po 20. hodině je práce v dílenských prostorách zakázána. Vyučující přebírá
zodpovědnost za otevření, bezpečný provoz, ukončení práce a řádné uzamčení dílen podle
předchozích bodů dílenského řádu.
13) Práce žáků v boxech v rámci výchovy mimo vyučování je povolena vychovatelem, který
tuto činnost průběžně monitoruje. V tomto případě je zakázáno použití pneumatického i
elektrického nářadí.
14) Doplňková činnost školy
Tato činnost je řízena ředitelem školy. Povoluje se individuálně dle zakázek školy a mohou se
na ní účastnit vyučující, zaměstnanci i žáci školy pokud dovrší zákonem povolenou věkovou
hranici.
15) Každý učitel dílenských předmětů je povinen začátkem školního roku podrobně seznámit
své žáky s tímto dílenským řádem, provést celkové proškolení z bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci a procvičit používání osobních ochranných pracovních prostředků zapsat tento
program do třídní knihy a zaprotokolovat podpisy o tomto školení.
V Hořicích 24.10.2013
Ing. Josef Moravec
ředitel školy

