
E. Denní řád praktického vyučování (dílenský řád) 

Praktické vyučování se uskutečňuje podle schválených učebních dokumentů v souladu s 

přeřazovacím plánem učebně výrobních skupin. Probíhá na smluvně zajištěných pracovištích 

a na pracovištích odborného výcviku SŠ. Protože při odborném výcviku dochází ke změně 

pracovišť a doby výkonu práce, jsou žáci o změně předem informováni příslušným učitelem 

odborného výcviku.  

I. Zahájení učebního dne:  

� žáci, kteří pracují na pracovištích SŠ, nastupují tak aby byli 5 minut před začátkem 

pracovní doby ustrojeni v pracovním oděvu a obuvi  

� žáci, kteří pracují na smluvním pracovišti, rovněž nastupují 5 minut před začátkem 

pracovní doby ustrojeni v pracovním oděvu a obuvi  

� cestou na smluvní pracoviště se žáci chovají v dopravních prostředcích ukázněně  

� vstup do šaten je povolen pouze na začátku pracovní doby, v době oběda a po 

ukončení pracovní doby  

 

II. Průběh učebního dne:  

� na pracoviště vstupuje celá učebně výrobní skupina. Po příchodu učitele odborného 

výcviku oznámí připravenost skupiny k zahájení učebního dne a nahlásí nepřítomné 

žáky, případně závady zjištěné na pracovišti  

� učitel odborného výcviku zkontroluje úpravu žáků, jejich zdravotní stav a seznámí je s 

programem učebního dne  

� nepřijde-li učitel odborného výcviku do 5 minut po začátku výuky, oznámí to služba 

vedoucímu učiteli odborného výcviku nebo zástupci ředitele pro PV  

� při instruktážích a praktických ukázkách sleduje žák OV. Nerozumí-li výkladu, nebo 

nepochopil-li některé úkony, je jeho povinností se znovu otázat a učitel OV s ním 

provede doplňkovou instruktáž  

� při práci se žák řídí předpisy platnými pro příslušné pracoviště a příkazy učitele OV  

� žákovi je zakázáno provádět práce, které mu učitel OV neuložil. Jakákoliv manipulace 

s plynem, tlačným vzduchem, elektřinou a jiným zařízením, práce na strojích, které 

učitel odborného výcviku neuložil, je zakázána. Toto nařízení se týká i žáků, kteří 

pracují pod vedením instruktora OV na smluvních pracovištích  

� provádí-li žák cvičné jízdy, řídí se pokyny učitele jízd  



� na pracovišti odborného výcviku musí být žáci pod dohledem učitele OV nebo 

instruktora OV  

� žák nosí na praktické vyučování žákovskou knížku, sešit pro odborný výcvik a potřeby 

k psaní  

III. Ukončení učebního dne:  

� pokyn k ukončení práce na pracovišti dává učitel OV. Žáci uklidí pracoviště, stroje a 

nářadí. Kontrolu provádí učitel OV a služba  

� po úklidu nastoupí celá skupina, učitel OV zhodnotí učební den a doprovodí žáky do 

šaten  

� pokud žáci společně odjíždějí, opět je doprovází, sleduje jejich kázeň a zodpovídá za 

kázeň v dopravním prostředku  

� před odchodem z dílny zkontroluje učitel OV požární bezpečnost pracoviště, uzavření 

oken, dílnu uzamkne a klíče uloží na určené místo v kanceláři  

 

IV. Žákovské služby:  

� žákovskou službu určuje učitel OV vždy na týden.  

 

Povinnosti služby:  

� přijde na pracoviště nebo místo srazu 10 min před začátkem pracovní doby nebo před 

odjezdem  

� zodpovídá za kázeň a pořádek v šatně a doprovází žáky do šatny. Odemyká a zamyká 

šatnu  

� řídí se pokyny učitele odborného výcviku a pomáhá mu při udržování pořádku a 

kázně.  

� dohlíží na úklid pracoviště před ukončením směny. Dbá na ukázněný odchod nebo 

odjezd z pracoviště  

 

V. Pedagogický dohled:  

Pedagogický dohled určuje vedoucí učitel OV nebo zástupce ředitele pro PV dle rozpisu z řad 

učitelů OV v dílně. Není-li učitel OV přítomen, určuje náhradníka.  

Mistři na pracovištích školního pracoviště a smluvně zajištěných pracovištích mají 

pedagogický dohled trvale.  

Povinnosti pedagogického dohledu:  

� dostaví se do dílen nebo k odjezdu 10 min před počátkem směny nebo odjezdu  



� dohlíží na nástup, na chování žáků, jejich úpravu, oblečení a na připravenost k 

odbornému výcviku  

� dohlíží na chování žáků v šatně, umývárně, o pracovních přestávkách a při dopravě  

� dbá na dodržování vnitřního řádu  

� vážné přestupky oznamuje vedoucímu učiteli OV, případně zástupci ředitele pro 

praktické vyučování nebo řediteli  

� plní povinnosti, které mu nařídili jeho nadřízení a spolupracuje s techniky a 

zaměstnanci na pracovištích. Řídí výchovnou činnost instruktorů OV  

� před odchodem zkontroluje uzavření oken, dílen a uložení klíčů od dílen na určené 

místo  

� stane-li se žákovi při výuce úraz, provede ošetření, příp. zajistí lékařskou pomoc, 

informuje rodiče, zajišťuje sepsání záznamu o úrazu v souladu s platnou legislativou 

  

  

  

 


