
                    Střední škola strojírenská a elektrotechnická 
                      Kumburská 846, 509 01 Nová Paka 

Řád odborného výcviku 
pracoviště  -  Nová Paka,  Kumburská 1136 a  J. Kocourka 134 

 

1. Odborný výcvik spočívá v osvojování si základních dovedností, činností a návyků, při cvičné práci nebo 
při zhotovování výrobků. 

2. Při odborném výcviku dodržuje žák všechna všeobecná ustanovení školního řádu. 
3. V prvním ročníku začíná odborný výcvik v 700 hod. a trvá 6 hodin. Ve druhém, třetím a čtvrtém ročníku 

začíná odborný výcvik v 600 hod. a trvá 7 hodin. 1 hodina je 60 minut. Přestávka, která se nezapočítává 
do pracovní doby, je rozdělena na dvě části. První, pětiminutová, slouží k nákupu svačiny a čas zahájení 
této přestávky je určen rozpisem pro jednotlivé skupiny. Druhá část přestávky probíhá v době od 930 do 
955 hod. 

4. Každý žák převezme šatní skříňku, kterou je povinen uzamknout visacím zámkem a na konci školního 
roku odevzdat odemknutou a vyčištěnou. Na pracovišti je žák ustrojen do modrých montérkových 
kalhot, modré montérkové blůzy nebo trička s logem školy. Oblečení, tašky, batohy a popř. mobilní 
komunikační zařízení uloží do skříňky. Dle pokynu učitele odborného výcviku nosí přezůvky (pantofle) 
nebo pevnou uzavřenou kotníkovou obuv z nesnadno hořlavého materiálu s pevnou podrážkou, 
odolávající olejům. Není dovoleno nosit výrazné náušnice, prsteny, přívěsky a jiné nevhodné ozdoby, 
které ohrožují bezpečnost práce. 

5. Při instruktážích a praktických ukázkách žák sleduje výklad učitele odborného výcviku (dále jen UOV). 
Nerozumí-li výkladu nebo nepochopil-li některé předváděné úkony, je jeho povinnosti se znovu otázat 
a UOV s ním provede doplňkovou instruktáž.  

6. Žákům je zakázáno vykonávat práce (jakož i práce na strojích), které mu UOV neuložil.  
7. 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. 
8. Žáci zodpovídají za svěřené nářadí, stroje a přístroje. Úmyslné poškození nebo případnou ztrátu jsou 

povinni věcně nahradit. Je nepřípustné vynášet nářadí a materiál, které je majetkem školy.  
9. Pracovní den je stanoven rozvrhem, který je pro žáky závazný. Po celou dobu pracovního dne se žáci 

řídí instrukcemi UOV, 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 zraněnému. 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. 

10. 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 po jejím skončení jsou žáci povinni vypnout veškeré stroje a 
přístroje na pracovišti. Na závěr učebního dne žáci provedou řádně úklid strojů, zařízení, nářadí, 
pracoviště i přilehlých prostor.  

11. Žák nosí denně svůj studijní průkaz nebo omluvný list. Po každém zápisu výchovného opatření do 
tohoto průkazu, je žák povinen nechat ho podepsat rodičem a třídním učitelem.  

12. V areálu odborného výcviku, platí přísný zákaz kouření, požívání alkoholických nápojů, 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.  

 

Tento Řád odborného výcviku je závazný pro všechny žáky,  jak v době odborného výcviku, tak i při akcích 
organizovaných úsekem odborného výcviku. Byl projednán a schválen 7. 9. 2022 
 

      ředitel SŠSE         ZŘPV 
   Mgr. Pavel Augustin        Bc. Radomír Mikyska 


