
Prevádzkový poriadok učebne technickej výchovy - školskej dielne 
 

V školskej dielni platí pre žiakov v plnom rozsahu školský poriadok.  

 

1. Do dielní vstupujú žiaci  len v sprievode učiteľa.  

2. Po príchode do dielne zaujmú svoje miesto pri pracovnom stole, ktoré im určí vyučujúci 

a  z pracovného miesta sa nevzďaľujú.  

3. Pri práci používajú ochranný pracovný plášť a potrebné ochranné pracovné prostriedky.  

4. Pri každej činnosti sa žiaci riadia podľa pokynov učiteľa, ktorý ich oboznámi s 

pracovným postupom a vysvetlí im zásady bezpečného správania pri činnosti.  

5. Pracujú s prideleným materiálom hospodárne, používajú len pridelené náradie a 

nástroje. 

6. Neberú si sami náradie zo skriniek a políc, ani z iných pracovných stolov.  

7. Nepoškodzujú zariadenie dielní, nepracujú s poškodeným náradím alebo nástrojmi. 

Každé poškodenie sú žiaci povinní ihneď hlásiť učiteľovi.  

8. Žiakom je zakázané pracovať s elektrickými strojmi a prístrojmi ak im to neurčí učiteľ 

a bez jeho priameho dohľadu.  

9. Po skončení práce odovzdajú pracovné pomôcky a pracovisko opúšťajú neporušené a 

čisté.  

10. Každé poranenie okamžite oznámia učiteľovi.  

11. Do priestorov dielní je zakázané vstupovať pod vplyvom alkoholu a iných omamných 

látok.  

12. V priestoroch dielne je zakázané jesť, piť, fajčiť, požívať alkoholické nápoje a iné 

omamné látky.  

13. Žiaci rešpektujú bezpečnostné pokyny učiteľa pri práci s jednotlivými nástrojmi a 

materiálom: - ostrie nástrojov pri práci musí smerovať vždy od tela a tváre tak, aby žiak 

nezranil seba ani spolužiaka.  

14. Pri práci s farbami, lakmi, moridlami a lepidlami pracuje žiak pri zapnutej ventilácii 

(alebo otvorenom okne, dverách) a s ochrannými pomôckami a po práci je povinný si 

dôkladne umyť ruky. 

15. Na pokyn vyučujúceho každý žiak na označenom mieste uloží svoj výrobok alebo jeho 

rozpracovanú časť. Označí ho svojim menom a triedou. 

16. Pred skončením vyučovania každý žiak riadne a starostlivo uloží očistené náradie 

a nástroje, prekontroluje ich stav aj počet a prípadne zistené nedostatky hlási ihneď 

vyučujúcemu a urobí poriadok na svojom pracovnom stole. Určená služba 

(týždenníci,...) urobia poriadok v celej dielni (zametie učebňu, zotrie tabuľu, vyvetrá...) 

17. Po skončení vyučovania v školskej dielni učiteľ odvedie žiakov do triedy.  

18. Zo školskej dielne žiak zásadne neodnáša žiadny materiál, ani nástroje a náradie. 

 

Žiak preberá zodpovednosť za škody vzniknuté nedbanlivou manipuláciou alebo 

úmyselným poškodením zariadenia a škodu je povinný nahradiť. 


