Řád odborného výcviku
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Odborný výcvik spočívá v osvojování si základních dovedností, činností a návyků, zhotovení výrobků,
ve výkonu služeb nebo ve výkonu prací, které mají materiální hodnotu. Odborný výcvik provádí žáci
ve vymezených pracovištích v dílnách školy nebo na pracovištích smluvních partnerů. U žáků 1., 2. a 3.
ročníků je výuka zajišťována skupinovou a individuální formou, vždy pod vedením učitele odborného
výcviku (dále jen UOV). Procvičování dovedností žáků lze provádět pod vedením a dozorem instruktora
odborného výcviku (dále jen IOV). Žáci se řídí výhradně jejich pokyny. Pouze v případech, kdy se jedná
o ohrožení zdraví, bezpečnosti nebo majetku, jsou povinni uposlechnout i příkazů ostatních dospělých
pracovníků. Metodicky jsou instruktoři řízeni pověřeným učitelem OV. Na žáky se při praktickém
vyučování vztahují ustanovení zákoníku práce (§65 odst. 3 školského zákona).
Při odborném výcviku dodržuje žák všechna všeobecná ustanovení školního řádu přiměřeně upravená
pro výuku v odborném výcviku.
Žáci přichází do dílen odborného výcviku včas, aby se mohli převléknout do pracovního oděvu a být
10 minut před stanoveným začátkem výuky připraveni na svém pracovišti k zahájení odborného výcviku.
Před příchodem na pracoviště se žák převlékne do pracovního oděvu, včetně pokrývky hlavy, obuvi.
Osobní ochranné pracovní prostředky se žákům poskytují při vzdělávání a s ním souvisejících činnostech,
pokud to vyžaduje ochrana jejich života a zdraví. Škola je žákům poskytuje podle vlastního seznamu,
zpracovaného na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek na pracovišti. Pracovní oděv žáci
udržují v čistotě a pořádku. V průběhu pracovního týdne si žáci pracovní oděv a obuv nosí denně domů.
Na pracovišti není dovoleno mít nalakované nehty, výrazné náušnice, prsteny a přívěsky a jiné nevhodné
ozdoby – pearcing.
Po vyřízení organizačních záležitosti seznámí UOV nebo IOV žáky s programem učebního dne, zkontroluje
je a zahájí výuku. Nepřijde-li UOV do 5 minut k nástupu, oznámí žák mající službu jeho nepřítomnost
vedoucímu OV. Žáci, kteří konají odborný výcvik na provozních pracovištích, nastupují podle pokynů UOV
v příslušném provozu, kde je řídí IOV.
Při instruktážích a praktických ukázkách žák sleduje výklad UOV nebo IOV. Nerozumí-li výkladu nebo
nepochopil-li některé předváděné úkony, je jeho povinnosti se znovu otázat a UOV nebo IOV s ním
provede doplňkovou instruktáž.
Žákům je zakázáno vykonávat práce (jakož i práce na strojích), které mu UOV nebo IOV neuložil.
Před započetím práce zkontrolují žáci stav pracoviště, strojů, přístrojů, nářadí a zařízení po stránce
bezpečnosti a úplnosti. Zjištěné závady ihned hlásí UOV, který učiní příslušné opatření k odstranění
závady.
Žáci zodpovídají za svěřené nářadí. Úmyslné poškození nebo případnou ztrátu jsou povinni věcně nahradit
(Zákoník práce - § 27, NV 108/1994). Je nepřípustné vynášet nářadí, které je majetkem školy, stejně jako
donášení nářadí vlastního kromě výjimek povolených UOV.
Pracovní den je stanoven rozvrhem, který je pro žáky závazný. Po celou dobu pracovního dne se žáci řídí
instrukcemi učitele odborného výcviku. Dodržují předpisy hygieny, BOZP, PO a při práci používají
předepsané osobní ochranné a pracovní pomůcky. Chovají se tak, aby svým počínáním nezpůsobili úraz
sobě nebo jiným žákům a osobám. Žák uvědomí UOV o vzniku jakéhokoliv úrazu. Žák i učitel je povinen
v případě úrazu nebo poranění okamžitě poskytnout první pomoc raněnému. Každý úraz či poranění,
ke kterému došlo v průběhu výukového dne, je učitel po ošetření povinen hlásit vedoucímu odborného
výcviku, nebo zástupci ředitele školy, kteří provedou zápis do knihy úrazů. Podklady k dalšímu vykazování
úrazu poskytuje poraněný a svědek. Úraz vzniklý cestou na pracoviště z místa bydliště není pracovní
(školní) úraz. Úraz vzniklý v době přestávky, kdy se žák nezdržoval na učitelem vymezeném místě, je řešen
jako hrubé porušení pracovní kázně.
Žák je povinen respektovat všechny platné zákony a předpisy, včetně nařízení vydané vedením firem,
na jejichž zakázkách probíhá výuka. Na každém novém pracovišti seznámí učitel (zástupce firmy) žáky
s novým prostředím, předpisy a podmínkami výuky. O poučení provede učitel zápis, který žáci podepíší.
Žákům je zakázán bezdůvodný volný pohyb po stanovištích a provozech firem, u nichž výuka probíhá.
Do prostor, ve kterých neprobíhá výuka, nemají žáci přístup.
Své pracoviště smí žáci opustit jen se svolením UOV na dobu nezbytně nutnou. Na jiném pracovišti se
mohou žáci zdržovat jen se souhlasem UOV. Žák nesmí provádět práce, které mu UOV neuložil.
Při odchodu z pracoviště během výuky nebo jejím skončení jsou žáci povinni vypnout veškeré přístroje
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na pracovišti. Na závěr učebního dne žáci provedou řádně úklid strojů, zařízení, nářadí, pracoviště
i přilehlých prostor.
Vstup do šatny je povolen jen při příchodu na směnu, v době přestávky a po ukončení výuky. V průběhu
směny je vstup dovolen pouze se souhlasem UOV, instruktora nebo vedoucího odborného výcviku. Žáci
udržují zařízení umýváren a šaten v pořádku a svévolně ho neničí. Není dovoleno zdržovat se během výuky
na šatnách.
Žák nosí denně do zaměstnání svojí žákovskou knížku. Po každém zápisu do této knížky je povinen dát ji
podepsat rodičům a TU.
Dopolední vyučování ve vyučovacím dni v denní formě vzdělávání začíná nejdříve v 7 hodin a odpolední
vyučování ve vyučovacím dni v denní formě vzdělávání končí nejpozději ve 20 hodin. V odůvodněných
případech může ředitel školy v denní formě vzdělávání určit počátek dopoledního vyučování žáků druhých
a třetích ročníků od 6 hodin a konec odpoledního vyučování žáků třetích ročníků ve 22 hodin. V prvním
ročníku, nesmí být vyučovací den v odborném výcviku delší než šest vyučovacích hodin (1 vyučovací
hodina – 60 min.), ve vyšších ročnících delší než sedm hodin.
Zpravidla po druhé hodině odborného výcviku konaného ve škole nebo ve školském zařízení se zařazuje
přestávka v délce 15 až 25 minut. Svačinu (jídlo a nápoje) si žáci nosí ve vlastním zájmu z domova, nebo si
občerstvení pořídí před zahájením výuky. Během výuky nelze žáka uvolnit k návštěvě restaurace, bufetu
a podobných zařízení. O přestávkách určených k jídlu a odpočinku (nejdéle po 4,5 hodinách mají žáci
nárok na přestávku v trvání nejméně 30 minut, kterou lze rozdělit na 15 minutové přestávky) se žáci
zdržují v prostorách vymezených učitelem, nebo společně navštíví zařízení provozující prodej jídla.
Přestávky se neposkytují na začátku a konci výukového dne.
Pokud žáci konají odborný výcvik na pracovištích fyzických nebo právnických osob, mají přestávky shodně
s jejich zaměstnanci v souladu s ustanovením zákoníku práce. Délka přestávek se nezapočítává do doby
trvání vyučovacího dne.
Žák se chová slušně k pracovníkům těchto organizací.
Mobilní telefon lze používat pouze v době přestávek. Žák má možnost uložit si během pracovního dne
cenné věci, mobilní telefon aj. u svého UOV.
Není dovoleno přinášení soukromých rozhlasových přijímačů, magnetofonů, walkmanů apod. bez
povolení UOV. Žákům není dovoleno donášet do odborného výcviku kuřácké potřeby, alkohol ani jiné do
dílen nepatřící předměty. V areálu odborného výcviku, včetně nejbližšího okolí platí přísný zákaz kouření
a požívání alkoholických nápojů, stejně jako zákaz aplikace, držení, distribuce a zneužívání návykových
látek. Porušením tohoto ustanovení bude klasifikováno jako hrubý přestupek a budou z něj vyvozena
patřičná výchovná opatření podle školního řádu.
Žák dbá o svůj zevnějšek a vzhled, vyká všem pracovníkům odborného výcviku a oslovuje je „paní, pane“
s uvedením jejich funkce.
Učitel odpovídá za uložení odpadů vzniklých při výuce. Řídí se pokyny nakládání s odpady. Materiály svým
charakterem nebezpečné, nebo u kterých nebezpečí nelze zjistit, nesmí být přijaty jako dar učilišti!
Nezávadný odpad vzniklý na produktivní činnosti je odkládán do komunálního odpadu. Žáci ani
zaměstnanci nesmí přinášet a zanechávat soukromé odpady v objektech učiliště a výuky.
Omlouvání absence žáků v odborném výcviku probíhá v souladu se školním řádem.
Veškeré osobní záležitosti se vyřizuje žák u svého UOV při nástupu před zahájením učebního dne.
Odměňování a hmotné zabezpečení žáků se poskytuje v souladu s platnými předpisy.
Žákům pracujících na produktivní práci mimo sídlo organizace proplácí škola jízdné na základě předložené
platné jízdenky. Jízdenku je žák povinen předložit učiteli OV do tří dnů od uskutečněné poslední jízdy
v rámci bloku výuky odborného výcviku.
Platí zákaz vstupu cizích osob na pracoviště.
Tento Řád odborného výcviku je závazný pro všechny žáky, jak v době odborného výcviku, tak i při akcích
organizovaných úsekem praktického vyučování.
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