VNITŘNÍ ŘÁD ODLOUČENÉHO PRACOVIŠTĚ
Chování žáku na odloučeném pracovišti se řídí platným školním řádem Střední školy,
Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace.
Účelem vnitřního řádu je vytvořit příznivé podmínky pro průběh praktického vyučování
i výchovu tak, aby si žáci během docházky na odloučené pracoviště mohli osvojit vědomosti,
získat pracovní dovednosti a správné morální vlastnosti pro další rozvoj své osobnosti.
Specifika vnitřního řádu odloučeného pracoviště:
I.

Chování žáků během vyučování

1. Žáci jsou povinni přicházet na pracoviště praktického vyučování 15 min. před zahájením
výuky, 5 min. před zahájením výuky jsou povinni být na svém pracovišti. Při vstupu si
očistí obuv, převléknou se v šatně do pracovního oděvu, obují si pracovní obuv.
Uzamknou si skříňku.
2. Žáci vstupují na pracoviště vchodem pro zaměstnance, na ranní směnu v době od 6.00 do
7.30 hodin, na odpolední směnu v době od 11.00 do 13.00 hodin. Dveře jsou zajištěny
elektronicky, žáci v této době ke vstupu na pracoviště použijí elektronický čip. V případě
pozdního příchodu vstupuje žák na pracoviště vchodem pro klienty.
3. Žáci odpolední směny, vyčkají příchodu učitele odborného výcviku ve vstupní hale OP
do 12:30, teprve potom odcházejí spolu s UOV do odborných učeben.
4. Žáci odpovídají za pořádek a hygienu v šatnách a ve svých šatnových skříňkách. Ukládají
do nich věci potřebné k převlékání, přezouvání, osobní věci, včetně kabelek a batohů. Na
pracoviště přicházejí pouze s věcmi potřebnými k výuce.
5. Žáci jsou povinni nosit s sebou na pracoviště čisté pracovní oblečení, včetně náhradního,
pro případ ušpinění, pracovní obuv a pracovní nářadí. Po dobu praktického vyučování
není dovoleno žákům nošení ozdob na viditelných částech obličeje a těla tzv. „pearsing“,
ozdob větších rozměrů, např. velké náušnice, náramky apod., žáci jsou povinni dodržovat
hygienické zásady.
6. V době výuky je zákaz používání a nabíjení mobilních telefonů, MP3, tabletů a
podobné elektroniky.
7. V případě úmyslného poškození majetku školy bude náhrada škody vymáhána po tom,
kdo ji způsobil.
8. Při odchodu z dílen musí žáci zanechat pořádek a čistotu, dle platných hygienických
norem. Toto kontroluje učitel odborného výcviku.
9. V přestávce na svačinu je žákům zakázáno opouštět budovu OP, i v této době musí žáci
dodržovat školní řád a zásady slušného chování.
10. V průběhu vyučování může žák opustit OP pouze v mimořádných případech a jen se
souhlasem učitele odborného výcviku.
11. Oběd je možno pro žáka zajistit v jídelně, která se nachází ve Střední průmyslové škole
stavební, Havířov, příspěvková organizace, Kollárova 2, Havířov – Podlesí. Žáci z ranní
směny jdou na oběd po výuce a žáci z odpolední směny před zahájením výuky.
II.

Práva žáků
1. Případné stížnosti, náměty a připomínky mohou žáci sdělit ZŘ PV. Připomínky a
náměty se bude zabývat ZŘ PV a vedení SŠ.
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