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Tento prevádzkový poriadok sa považuje za súčasť školského poriadku.  Každého žiaka s ním vyučujúci oboznámi 

pred začiatkom práce v učebni. Žiak je povinný ho dôsledne dodržiavať. Jeho nedodržiavanie bude posudzované 

ako porušenie školského poriadku. Účinnosť prevádzkového poriadku je od  6.9.2022.  

 

 

 

Málinec, 5.9.2022                                                     Mgr. Ľuboslav Jablonský,  riaditeľ školy 

 

 

Prerokované na pedagogickej rade: 5.9.2022 

 

 
 



Prevádzkový poriadok školskej dielne 
 

1. Do školskej dielni žiak vstupuje v pracovnom odeve za prítomnosti 

vyučujúceho. 

2. V školskej dielni má svoje pridelené miesto, ktoré mu určí vyučujúci.  

3. Pred začiatkom práce žiak skontroluje pracovné nástroje a náradie. Ak 

niečo chýba nahlási to vyučujúcemu.  

4. V dielni nevyrušuje, pracuje podľa pokynov vyučujúceho.  

5. Žiak dodržuje bezpečnostné predpisy a pri práci s náradím je stále 

obozretný! 

6. Zodpovedná za svoje pracovisko a čistotu na ňom neustále udržuje! 

7. Poškodené nástroje a náradie je zakázané používať!  

8. Každú chybu a poškodenie nástrojov, náradia aj pracovného miesta, 
ktoré sa vyskytnú počas práce hlási žiak ihneď vyučujúcemu spolu 
s vysvetlením, ako sa to stalo.  

9. Úmyselné škody, škody z nedbanlivosti alebo škody spôsobené 
v dôsledku nedodržania zásad zaobchádzania s náradím je zákonný 
zástupca žiaka  povinný uhradiť. 

10. Každé poranenie  je potrebné bezodkladne hlásiť vyučujúcemu! 

11. Všetko náradie ostáva v dielni; je zakázané odnášať náradie z dielne! 

12.  S elektrickým náradím môže žiak pracovať len za prítomnosti 

vyučujúceho! 

13. Po skončení práce si žiak označí nedokončený (rozpracovaný) výrobok 

menom a odloží ho podľa pokynov vyučujúceho!  

14.  Svoje pracovné okolie poupratuje! Potom čaká pri svojom stole, kým 

učiteľ žiaka a jeho okolie neskontroluje. 

15.  Dielňu môže žiak opustiť len ak mu to dovolí učiteľ.  

16.  V triede sa prezlečie z pracovného odevu a odloží ho, umyje si ruky. 


