
    Prevádzkový poriadok  -  náraďovne techniky  
 

Povinnosti vyučujúcich 

1. K náraďovni pre výučbu techniky prichádzajú žiaci pod vedením 

vyučujúceho.  

2. Pred začatím pracovného vyučovania vyučujúci oboznámi 

žiakov so základnými pravidlami bezpečnosti a hygieny pri 

práci.  

3. Vyučujúci zabezpečí, aby sa nástroje a náradie prenášali 

predpísaným spôsobom.  

4. Vyučujúci sleduje prácu všetkých žiakov svojej skupiny.  

5. Poranenie žiakov ošetrí vyučujúci alebo lekár. O úraze a ošetrení 

urobí záznam do Knihy úrazov.  

6. Vyučujúci zadeľuje prácu tak, aby bola vždy organizovaná, a to 

buď individuálne alebo v skupinách.  

7. Vyučujúci zabezpečí, aby sa náradie a nástroje používali 

výhradne k tým prácam, pre ktoré sú určené.  

8. Vyučujúci urobí všetky potrebné opatrenia pre to, aby sa všetky 

odpady – napr. pokosená tráva, burina, pohrabané lístie, konáre, 

kamene a pod. – odkladali na určené miesto.  

9. Po skončení práce žiaci jednotlivo odovzdávajú pracovné náradie 

do náraďovne pod dozorom vyučujúceho.  

10. Vyučujúci po skončení hodiny skontroluje poriadok v náraďovni 

a v prípade jeho nedodržania bezodkladne zabezpečí nápravu.   

11. Vyučujúci je povinný náraďovňu uzamknúť po každej 

vyučovacej hodine.  

Povinnosti žiakov 

1. Žiaci si na hodinu prinesú  pracovné oblečenie, pracovnú obuv 

a rukavice.  

2. Žiaci vstupujú do náraďovne len v sprievode  vyučujúceho.  

3. Na pracovisku udržujú žiaci poriadok a čistotu  a dodržiavajú 

pravidlá bezpečnosti pri práci.  

4. Každé poranenie žiaci ihneď hlásia vyučujúcemu.  
5. Žiaci sa riadia pokynmi vyučujúceho. Pracujú iba s prideleným 

materiálom a určeným náradím a nástrojmi.   

6. Akékoľvek poškodenie nástrojov, prípadne zariadenia 

náraďovne, je tiež potrebné ihneď ohlásiť vyučujúcemu.  

7. Žiaci svojvoľne neodchádzajú do budov školy ani sa inak 

nevzďaľujú od miesta vykonávania pracovnej činnosti.  

8. Žiaci šetria náradie a pomôcky, ich poškodenie z nedbalosti je 

zákonný zástupca žiaka/rodič povinný  nahradiť v plnej výške, 

príp. zabezpečiť ich adekvátnu opravu.  

9. Na konci hodiny techniky žiaci očistia, prekontrolujú a uložia 

náradie a nástroje na vyhradené miesto. V náraďovni urobia 

poriadok. Po hodine odchádzajú z náraďovne spolu s 

vyučujúcim.  

10. Žiakom sa nepovoľuje pracovať s jedovatými alebo inými 

škodlivými látkami.  

11. V školskom areáli je zakázané manipulovať s otvoreným ohňom, 

elektrickými, plynovými i inými rozvodmi.  

 


