Provozní řád odborné učebny
(pečovatelství)

Učebna je vybavena zařízením s vysokou finanční hodnotou. Každý je proto povinen se v ní chovat
ukázněně, zacházet šetrně a ohleduplně s vybavením a dodržovat tento provozní řád.

Žákyně
1. Do učebny je žákyním vstup dovolen jen v doprovodu vyučujícího a to podle rozvrhu učebny.
2. V odborné učebně je zakázáno jíst a pít.
3. Žákyně přicházejí do odborné učebny přezuté.
4. Žákyně udržují čistotu učebny a pomůcek.
5. Žákyně dodržují bezpečnostní a hygienické zásady, o kterých byly poučeny, a jakoukoli
nehodu či úraz ihned hlásí vyučujícímu.
6. Žákyně se chovají ukázněně a pracují podle pokynů vyučujícího.
7. Žákyně se chovají tak, aby neohrozily sebe ani nikoho jiného. Případné poškození pomůcek
hlásí vyučujícímu.
8. O hlavní přestávce opouští všechny žákyně učebnu. V ostatních přestávkách se mohou
zdržovat v učebně jen za přítomnosti vyučujícího.
9. Je zakázáno vnášet do odborné učebny a konzumovat v ní potraviny a nápoje (káva, čaj,
barevné nebo sladké nápoje) s výjimkou pitné vody v uzavřených lahvích.
10. Dále je zakázáno:
 odkládat na stoly cokoliv mimo vyučovacích pomůcek (tašky, oblečení), nebo na
stolech sedět,
 bez pokynu vyučujícího manipulovat s jakýmkoliv zařízením odborné učebny.
11. Každá žákyně je povinna nahradit škodu, kterou způsobí hrubou nedbalostí, nedodržením
provozního řádu nebo nedodržením pokynů vyučujícího.
12. Po skončení práce je potřeba uklidit a vše v odborné učebně uvést do původního stavu podle
pokynů vyučujícího.

Vyučující
1. Učitel je zodpovědný za stav učebny ve svých hodinách, proto provádí její kontrolu při
nástupu a ukončení výuky.
2. Veškeré závady hlásí správci učebny.
3. Přemísťování a odnášení zařízení učebny je zakázáno. Výjimky povoluje správce učebny.
4. Využívání učebny v době mimo výuku je možné jen po předchozí domluvě se správcem
učebny.
5. Je zakázáno vnášet do odborných učeben a konzumovat v nich potraviny a nápoje (káva, čaj,
barevné nebo sladké nápoje) s výjimkou pitné vody v uzavřených lahvích.

