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1) Žáci přicházejí do keramické dílny vždy s učitelem. Při práci žáků v keramické dílně je 

vždy po celou dobu přítomen pedagogický dohled. 

2) Žáci jsou povinni chovat se v dílně ukázněně, nerušit při práci ostatní. Žáci jsou povinni 

udržovat v dílně pořádek. 

3) V keramické dílně je zakázána konzumace jídla a pití. 

4) Do učebny je zakázáno nosit předměty, které by mohly být zdrojem prachu a 

mechanických nečistot (křídy, tuhy), předměty, které by mohly způsobit neodstranitelné 

skvrny a potřísnění (fixy, plnicí pera), jakékoliv nápoje a tekutiny (např. limonády, džusy, 

inkoust do plnicích per, apod.), jakékoliv potraviny a pochutiny (např. bonbony, žvýkačky, 

bramborové lupínky, sušenky), nadbytečné oděvy (např. bundy a teplé svetry v zimním 

období).  

5) Každý žák je povinen po příchodu na své pracovní místo si toto místo zkontrolovat a 

případné zjištěné závady nebo poškození ihned nahlásit vyučujícímu.  

6) Před koncem hodiny je žák povinen vrátit pracovní nářadí na původní místo a uvést své 

pracovní místo do původního stavu (zasunout židli, celkový úklid pracovního prostoru).  

7) Žáci nesmí 

- zasahovat do keramické pece - zapínat a vypínat ovládací panel keramické pece, 

zasahovat do kabelů keramické pece nebo připojovat další kabely nebo připojovat jiné 

elektrické spotřebiče;  

8) Při výuce dodržují žáci pokyny učitele, provádějí výhradně ty práce, které byly určeny 

učitelem. 

9) Při jakékoli závadě nebo problému žáci informují vyučujícího, který rozhodne o dalším 

postupu. Žáci se nesnaží odstraňovat poruchu sami. 

10) Žákům je zakázáno jakkoliv manipulovat s vybavením učebny.  

11) Po vyučování mohou žáci pracovat v keramické dílně pouze pod dohledem vyučujícího.  

12) Na začátku školního roku musí učitel provést poučení a seznámení žáků s tímto řádem, 

včetně zápisu do třídní knihy. 
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