
SOŠ a SOU Horky nad Jizerou 

Vnitřní řád praktického vyučování 

 

1.    Na vyučování odborného výcviku se plně vztahují ustanovení Školního řádu. 

2.    Na vyučovací den žáci nastupují dle časového rozvrhu OV. 

3.  Žáci nastupují upraveni v souladu s profesními požadavky, v kompletním a čistém 
pracovním oblečení a odpovídající obuvi. Dále musí mít každý žák sešit a psací 
potřeby, příp. deník OV. Podle situace je vhodná i obuv na přezutí. 

        Je nepřijatelné na praktické vyučování nosit  náušnice, prsteny, piercing a jiné ozdoby, 
které mohou dát příčinu vzniku pracovního úrazu nebo jsou v rozporu se standardem 
profesní upravenosti. Totéž se týká i tetování na viditelných částech těla. Dlouhé vlasy 
musí být sepnuty a schovány pod pokrývkou hlavy, vyžaduje-li to dodržování zásad 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygiena práce. 

4.     Na vyučování je zakázáno nosit cennosti, vyšší finanční obnosy a věci, které by 

        mohly rozptylovat pozornost ostatních žáků (přehrávače, mobilní telefony, apod. ). 

5.     V průběhu celého vyučovacího dne musí žáci plně dbát pokynů učitelů OV a 
instruktorů, příp. ostatních pedagogických a provozních pracovníků školy, přísně 
dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce, zejména je 
přísně zakázáno bez přítomnosti nebo bez pověření učitele OV používat a obsluhovat 
technická zařízení, stroje a nářadí. 

6.     Je zakázáno vzdalovat se z pracovního stanoviště a opouštět pracoviště bez souhlasu 
učitele OV, a to i v době přestávek. Je nepřípustné donášení a konzumace 
alkoholických nápojů a jiných zdraví poškozujících látek. 

7.   Žák je povinen neprodleně ohlásit příslušnému pedagogickému pracovníkovi každý 
pracovní úraz svůj nebo ostatních, rovněž i okolnosti, které by k úrazu nebo poškození 
vybavení  školy mohly vést. 

8.   Žáci jsou povinni svědomitě pečovat o učební pomůcky, nářadí, inventář  a ostatní 
vybavení pracovišť, hospodárně nakládat s materiálem a surovinami. 

9.     Během pobytu na šatnách žáci musí dodržovat předepsaný režim šaten, udržovat 

        na nich pořádek a nepoškozovat jejich vybavení. 

10.  Každý žák má právo na konzultaci u svého vyučujícího OV v době stanovených 
konzultačních hodin.    

11.   Tento řád se vztahuje na praktické vyučování v areálu SOŠ a SOU Horky nad Jizerou 
a smluvních pracovištích školy. 

12.   Součástí tohoto řádu je : Rozvrh vyučování OV 

                                                Režim šaten OV 

                                                Seznam ochranných pomůcek pro učební obory 

 

V Horkách n.J. dne 1.9.2009 

 

 

Vypracoval: Ing.Repáň Miloš                          schválil: Ing.Morava Vratislav 

                            ZŘPV                                                          ředitel školy 


