
Řád chemické pracovny – laboratoře 
 

1. Řád chemické pracovny je součástí školního  řádu. 
2. Žáci vstupují do laboratoře a zdržují se tam pouze za dozoru vyučujícího. 
3. Žáci na pracovišti udržují čistotu a pořádek. 
4. Se zařízením a pomůckami zacházejí opatrně. 
5. Žáci úsporně používají zdroje energie a vody, svévolně s nimi nemanipulují. 
6. Pracují pouze na přiděleném úkolu a zadaný postup bez souhlasu učitele nemění. Sledují 

průběh pokusu a své pracovní místo bez souhlasu učitele neopouštějí. 
7. V chemické pracovně se nejí a nepije. 
8. Žáci dbají na vlastní bezpečnost a bezpečnost spolužáků. 
9. Po ukončení pokusů žáci pracovnu uklidí, uzavřou přívod vody a elektrické energie. 

10. Pokud se v učebně nevyučuje, je uzamčena. 
 

Řád chemické pracovny – učebny 
 

1. Řád chemické pracovny je součástí školního řádu. 
2. Žáci nemanipulují bez pokynu vyučujícího s pomůckami připravenými na katedře. 
3. Bez dovolení vyučujícího žáci neovládají video ani jiné přístroje. 
4. V pracovně se nejí. 
5. Po skončené hodině žáci uklidí použité pomůcky. 
6. Neprobíhá-li v pracovně výuka, je uzamčena. 

 
Řád pracovny fyziky 

 
1. Řád pracovny fyziky je součástí školního řádu. 
2. Žáci nemanipulují bez pokynu vyučujícího s pomůckami připravenými na katedře. 
3. Bez dovolení vyučujícího žáci neovládají video ani jiné přístroje. 
4. Žáci dodržují pracovní návod a pokyny učitele. 
5. Spáleninám, požáru, nebo výbuchu v pracovně žáci předcházejí správným zahříváním a 

opatrným zacházením s hořlavinami a těkavými látkami. Těkavé látky se nikdy 
nenalévají poblíž hořícího plamene. 

6. Úrazům el. proudem žáci předcházejí prací s uzemněnými přístroji a dobře izolovanými 
spoji. 

7. Žáci se seznámí s umístěním přístrojů a jejich použitím. 
8. V pracovně se nejí. 
9. Po skončené hodině žáci  uklidí použité pomůcky. 

10. Neprobíhá-li v pracovně výuka, je uzamčena. 
 

Řád učebny informatiky 
 

1. Řád učebny informatiky je součástí školního řádu. 
2. Do učebny vstupuje žák výhradně pod dozorem vyučujícího.  
3. Počítače je povoleno zapnout až po souhlasu vyučujícího.  
4. Před spuštěním počítače si žák zkontroluje pracoviště včetně kontroly případných zápisů 

svého předchůdce a zjištěné závady okamžitě ohlásí vyučujícímu. 
5. Žák se při odchodu z výuky odhlásí ze svého účtu, případně počítač vypne dle pokynu 

vyučujícího.  



6. Není dovoleno tisknout nebo provádět jakoukoliv činnost s tiskárnou bez předchozího 
souhlasu vyučujícího.  

7. Během pobytu v učebně je zakázáno manipulovat s ostatními elektronickými zařízeními, 
jako jsou např. server, části rozvodů, kabeláže apod. 

8. Se všemi díly PC sestavy žák zachází co nejšetrněji. 
9. Během pobytu v učebně (ani o přestávce) není dovoleno jíst ani pít a vykonávat 

jakoukoliv činnost, která by ohrozila výpočetní techniku.  
10. Při práci žák používá výhradně své přihlašovací jméno a heslo do školní sítě. V případě, 

že žák zapomene své přihlašovací parametry, oznámí to vyučujícímu, který mu je dá 
takovým způsobem, aby nemohly být jiným žákem odposlechnuty a následně zneužity.  

11. Při práci s PC vykonává žák pouze činnost zadanou vyučujícím. Není dovoleno 
svévolně hrát hry, stahovat hudbu nebo software z internetu, zasahovat do 
programového vybavení počítače – mazat nebo měnit programy apod.  

12. Při pohybu na internetu žák nezobrazuje stránky s nevhodným obsahem. 
 

Řád posluchárny 
 

1. Řád posluchárny je součástí školního řádu. 
2. Žáci vcházejí do posluchárny na pokyn vyučujícího. 
3. Žáci zaujmou místa, která jim učitel určí. 
4. Připraví si pomůcky potřebné k výuce. 
5. Žáci po posluchárně nepobíhají. 
6. V posluchárně nejíme. 
7. Bez dovolení vyučujícího žáci neovládají žádné přístroje, nemanipulují s pomůckami 

připravenými na katedře, ani s vystavenými exponáty ve vitrínách. 
8. Po skončení hodiny uvedou žáci posluchárnu do původního stavu a odcházejí podle 

pokynů vyučujícího. 
9. Pokud se v učebně nevyučuje, je uzamčena. 

 
Řád pracovny hudební a výtvarné výchovy 

 
1. Řád pracovny Hv a Vv je součástí školního řádu. 
2. Žáci zaujmou místa, která jim učitel určí. 
3. Žáci bez dovolení vyučujícího neotvírají klavír a nehrají na něj.  
4. Další hudební nástroje umístěné v pracovně, používají žáci jen se svolením vyučujícího. 
5. Připraví si pomůcky, včetně pokrytí pracovní desky papírem nebo igelitem. 
6. Pokud dojde k polití stolu, podlahy, žáci okamžitě vodu či barvu utřou. 
7. Žáci  neohrožují spolužáky pracovními nástroji (štětce, nůžky, pravítka). 
8. Žáci používají k pracovním účelům umyvadlo v pracovně, nikoliv na WC. 
9. Po skončení vyučovacích hodin uvedou žáci pracovní místo do původního stavu 

a odcházejí podle pokynů vyučujícího. 
10. Služba, která je určena pro pořádek a mytí tabule, kontroluje stav učebny a odchází jako 

poslední. 
11. Pokud se v učebně nevyučuje, je uzamčena. 

 
Řád keramické dílny 

 
1. Řád pracovny keramické dílny je součástí řádu školy. 
2. Do dílny vstupují žáci jen se souhlasem vyučujícího a v náležitém pracovním oděvu. 



3. Do prostoru keramické pece je žákům bez oznámení učiteli vstup zakázán. 
4. Žáci nenosí do keramické dílny hračky, mobily a věci, které do keramiky nepatří. 
5. Žáci zaujmou místa určená učitelem. 
6. Žáci se na práci v dílně připraví vždy podle pokynů učitele. 
7. Všechny pomůcky používají žáci přesně jen podle pokynů učitele. 
8. Každé poranění žák okamžitě hlásí vyučujícímu, který zajistí ošetření a další náležitosti. 
9. Se zařízením keramické dílny, hlínou, engobami, glazurou a všemi zapůjčenými 

pomůckami zacházejí žáci šetrně a ukládají je podle pokynů učitele. 
10. V dílně je zakázáno jíst. 
11. Po skončení práce uvedou žáci pracovní místo a zapůjčené pracovní pomůcky do 

původního stavu a odcházejí podle pokynů učitele. 
12. Pokud se v učebně nevyučuje, je uzamčena. 

 
 

Řád tělocvičny 
 

1. Řád tělocvičny je součástí školního řádu. 
2. Žáci vstupují do šaten na vyzvání vyučujícího tělesné výchovy. Šatny, ve kterých mají 

žáci osobní věci uzamyká vyučující. 
3. Používání sprch je dovoleno po dohodě s vyučujícím. Každý žák po sobě zkontroluje, 

zda ve sprchách neteče voda. 
4. Do tělocvičny vchází první učitel a přesvědčí se, že všechno nářadí je náležitě 

zabezpečeno. 
5. Každý odchod i příchod z tělocvičny hlásí žáci vyučujícímu. 
6. Žáci, kteří v hodině necvičí, se zdržují během hodiny také v tělocvičně a řídí se pokyny 

vyučujícího. 
7. Žáci cvičí ve cvičebním úboru, vhodné obuvi, odloží hodinky, prstýnky, větší náušnice a 

ozdobné předměty z krku. Dlouhé vlasy musí být sepnuté. Piercing není důvodem 
k odmítnutí cvičebního úkonu. V případě, že zákonní zástupci žáků svým dětem 
piercing tolerují, případně sami pořizují, přebírají odpovědnost za zranění dítěte, 
případně za zranění spolužáků. Úraz způsobený piercingem nebude předán pojišťovně 
k náhradě škody. 

8. Každý úraz hlásí žáci ihned vyučujícímu. 
9. Žáci cvičí v tělocvičně jen činnosti určené vyučujícím. Dodržují přesně stanovené 

postupy a způsoby cvičení. Zahájení cvičení na určeném nářadí a náčiní může začít až 
po povelu vyučujícího. 

10. Žáci bez dovolení nevcházejí do nářaďovny. 
11. V nářaďovně se nářadí ukládá na vymezené místo. 
12. Po ukončení vyučovací hodiny musí být nářadí i náčiní uklizeno, zhasnuto, tělocvična 

uzamčena. 
13. Vstupní dveře do prostoru šaten a tělocvičen jsou neustále zavřené, otevírají se jen pro 

vstup/výstup/ žáků na vyučování tělesné výchovy. 
 

Řád dílen 
 

1. Řád dílen je součástí školního řádu. 
2. Žáci odcházejí do dílen pod dozorem vyučujícího. 
3. Žáci nemanipulují bez pokynu vyučujícího s pomůckami a přístroji připravenými 

v učebně. 
4. Žáci dodržují pracovní návod a pokyny učitele. 



5. Úrazům elektrickým proudem žáci předcházejí prací s uzemněnými přístroji a dobře 
izolovanými spoji. 

6. Žáci se seznámí s umístěním přístrojů, nástrojů a jejich použitím. 
7. V pracovně se nejí. 
8. Po skončené hodině žáci uklidí použité pomůcky a své pracovní místo. 
9. Neprobíhá-li v pracovně výuka, je uzamčena. 
 

Řád šaten 
 

1. Řád šaten je součástí školního řádu. 
2. Jednu skříňku využívá jeden nebo dva žáci. 
3. Každý žák má svůj klíč – kauce – 50 Kč, při ztrátě nebo zničení klíče nebude kauce 

vrácena. 
4. Žák je povinen udržovat ve skříňce pořádek, skříňka se nesmí ničím polepovat, 

popisovat, nemohou se v ní přechovávat potraviny a mokré věci. 
5. Na požádání učitele je žák povinen skříňku otevřít.  
6. Odchody ze školy - vyučující, který má ve třídě poslední hodinu odvádí všechny žáky 

do šaten, vyčká, až všichni žáci, kteří jdou domů, opustí prostor šaten. Žáci, kteří jdou 
do školní jídelny na oběd, si uloží aktovky do své skříňky. 

7. Po dobu oběda je v prostoru šaten pedagogický dohled.  
8. Žáci respektují pokyny pedagogického dohledu. 
9. Žáci nevpouštějí do budovy cizí osoby. 

10. V šatnách se žáci zdržují jen po dobu nezbytně nutnou. 
 
 


