
           Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace 

                                Řád cvičné kuchyně 

   

1. Žáci jsou s tímto řádem prokazatelně seznámeni před první vyučovací hodinou ve školním 
roce.  

2. Žáci přicházejí do kuchyně vždy společně s vyučujícím. Před začátkem vyučování si řádně 
umyjí ruce, obléknou si pracovní oděv, upraví si vlasy. 

3. Před každou vyučovací hodinou jsou žáci prokazatelně poučeni o bezpečnosti práce.  Před 
každou činností jsou upozorněni na možná rizika. 

4. Podle pokynů vyučujícího si připraví potřebné pomůcky. S nástroji pracují tak, aby nezranili 
sebe ani spolužáky. Na pracovním místě udržují pořádek. 

5. Plynové a elektrické spotřebiče uvádí do chodu učitel. Žáci pouze pod stálým dohledem 
pedagogického pracovníka. 

6. Případné poranění nebo úraz ihned hlásí žáci vyučujícímu, který zajistí ošetření a provede 
zápis do knihy úrazů, příp. nahlásí vedení školy.  

7. Znečištěnou a politou podlahu je potřeba okamžitě utřít a vysušit. 

8. Před použitím WC žák odloží zástěru, po použití WC si důkladně umyje ruce.  

9. Při ochutnávání připravovaných pokrmů se používá vždy zvláštní příbor, který musí být po 
použití ihned umyt. 

10. Vzniklý odpad třídí žáci do připravených nádob (plasty, biologický a směsný odpad …), 
Tekutý odpad je určen do výlevky. 

11. Se svěřenými věcmi zachází žák opatrně. Úmyslné poškození hradí ten, kdo škodu 
způsobil. 

12. Vyučující dbá, aby žáci neplýtvali potravinami. 

13. Vyučující dbá na správné a hygienické stolování žáků. 

14. Před ukončením hodiny vyučující zkontroluje nádobí a náčiní. 

15. Před odchodem musí být zkontrolován uzávěr plynu u sporáku, zkontrolovány všechny 
spotřebiče a pořádek. Závady se zapíší do kontrolního sešitu. 

 

V Opavě 2. 9. 2019                                                                 Mgr. Jiří Kupka 

                                                                                                     ředitel školy 



           Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace 

 



     Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace 

Řád keramické dílny 

1. Žáci jsou s tímto řádem prokazatelně seznámeni před první vyučovací hodinou ve 
školním roce.  
 

2. Žáci přicházejí do pracovny společně s vyučujícím, ve vhodném pracovním oděvu. 
 

3. Před každou vyučovací hodinou jsou žáci prokazatelně poučeni o bezpečnosti práce.  
Před každou činností jsou upozorněni na možná rizika. 
 

4. Při práci žáci dodržují uložené nebo předvedené pracovní postupy a udržují na svém 
pracovišti pořádek, aby nedošlo k úrazu nebo k poškození zařízení dílny.  
 

5. Při práci dodržují žáci základní hygienická pravidla, dbají na čistotu. Při práci 
s keramickou hlínou a glazurou dbají na zvýšenou hygienu rukou a neplýtvají 
materiálem. 
 

6. S pracovními nástroji žáci zacházejí tak, aby nezranili sebe nebo spolužáky. 
 

7. Každé poranění nebo úraz ihned hlásí žáci vyučujícímu, který zajistí ošetření a 
provede zápis do knihy úrazů a tuto skutečnost oznámí vedení školy.  
 

8. Žákům je přísně zakázáno manipulovat s keramickou pecí. S předměty uloženými na 
regálech mohou manipulovat jen se souhlasem vyučujícího a pod jeho dohledem. 
 

9. Žák bez souhlasu vyučujícího neopouští pracovnu. 
 

10. Po skončení práce každý žák uklidí své pracovní místo a nástroje a umyje si ruce. 
 

11. Určená služba provede hrubý úklid pracovny. 
 

12. Z keramické dílny žáci odcházejí společně, pod dohledem vyučujícího. 
 

 

        V Opavě 2. 9. 2019                                                                 Mgr. Jiří Kupka 

                                                                                                             ředitel školy 

 



     Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace 

Řád počítačové učebny 

1. Žáci jsou s tímto řádem prokazatelně seznámeni před první vyučovací hodinou ve 
školním roce.  

2. Žáci vstupují do učebny v doprovodu vyučujícího, bez svrchního oděvu a předmětů, 
které nejsou potřebné pro práci s výpočetní technikou. Žáci si věci odkládají na místo 
určené vyučujícím. 

3. V počítačové učebně je zakázáno cokoliv konzumovat nebo pít nápoje. 
4. Po příchodu na pracoviště a zapnutí počítače žáci podle pokynu vyučujícího 

zkontrolují počítače a případné nedostatky oznámí vyučujícímu. 
5. Žák se přihlašuje heslem. 
6. Žákům je přísně zakázáno připojování jakýchkoli zařízení k počítači a vkládání 

datových médií (např. USB) bez souhlasu vyučujícího. 
7. Žákům je zakázáno na školním počítači spouštět hry bez souhlasu vyučujícího. 
8. Žákům je zakázáno cokoliv instalovat do školního počítače. 
9. Žákům je zakázáno připojovat se k sociálním sítím (facebook, twitter apod.) 
10. Pokud nastane závada jakéhokoliv druhu (i softwarová) na počítači, monitoru nebo 

jiném zařízení, žák okamžitě upozorní vyučujícího. Vzniklé závady nesmí žák sám 
odstraňovat. 
Svévolné nebo úmyslné poškození vybavení v učebně bude projednáno se zákonnými 
zástupci žáka, který škodu způsobil a bude vyžadována náhrada vzniklé škody. 

11. Žák bez souhlasu vyučujícího neopouští počítačovou učebnu. 
12. Jakékoliv poranění žák ihned oznámí vyučujícímu, který zajistí ošetření a provede 

zápis do knihy úrazů. V případě úrazu elektrickým proudem je vyučující nebo 
kterýkoliv žák povinen vypnou zařízení učebny v rozvaděči a poskytnout první pomoc. 

13. Po skončení práce žáci uvedou pracoviště do původního stavu, na pokyn vyučujícího 
vypnou počítač, zasunou židle a společně odchází z učebny. 

14. Využívání učebny je přednostně upraveno rozvrhem (rozpisem) hodin. Vyučující, 
který má zájem o využití učebny mimo rozpis hodin, si zapíše termín a čas na rozpisu 
využití počítačové učebny. 

15. Všichni uživatelé počítačové učebny jsou povinni se řídit tímto řádem a pokyny 
správce sítě ve škole. 
 

 

        V Opavě 2. 9. 2019                                                                 Mgr. Jiří Kupka 

                                                                                                             ředitel školy 

 



     Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace 

 

Řád školního pozemku „KOMENDA“ 

 

1. Žáci jsou s tímto řádem prokazatelně seznámeni před první vyučovací hodinou ve 
školním roce.  
 

2. Žáci se z budovy školy přesunují na pozemek KOMENDA společně, pod dozorem 
vyučujícího. Při přesunu dodržují pravidla pro pohyb po komunikacích, dbají pokynů 
vyučujícího. 
 

3. Před započetím práce na pozemku se žáci převléknou do vhodného pracovního 
oděvu, pokud je třeba, vyučující přidělí ochranné pomůcky. 
 

4. Před každou vyučovací hodinou jsou žáci seznámeni s prací, prokazatelně poučeni o 

bezpečnosti práce.  Před každou činností jsou upozorněni na možná rizika. 
 

5. Nářadí pro práci přiděluje žákům vyučující. Vstup do nářaďovny je povolen pouze 

žákům, které vyučující určí.  
Před započetím práce žáci překontrolují stav nářadí a nástrojů a případné závady 
nahlásí ihned vyučujícímu. 

 

6. S přiděleným nářadím žáci zachází šetrně, používají ho pro činnosti, ke kterým jsou 
určeny. Každou závadu i poškození, ke kterým dojde v průběhu práce,  nahlásí 
vyučujícímu. Při svévolném poškození žák škodu uhradí. 
 

7. Při práci žáci dodržují uložené nebo předvedené pracovní postupy, dbají na to, aby 

nedošlo k úrazu. Při přenášení nářadí dbají rovněž zvýšené opatrnosti. 
 

8. Každé poranění nebo úraz ihned hlásí žáci vyučujícímu, který zajistí ošetření a 
provede zápis do knihy úrazů a tuto skutečnost oznámí vedení školy.  
 

9. Žákům je z bezpečnostních důvodů zakázáno pracovat s motorovými rotačními stroji 
(např. sekačka na trávu, kultivátor). 
 

10. Žákům je zakázáno zdržovat se v zahradní chatce bez dozoru vyučujícího. 

 

11. Žáci nesmějí svévolně opustit školní pozemek 

 

12. Po ukončení práce žáci očistí řádně nářadí, překontrolují jeho stav a případné zjištěné 
nedostatky ihned hlásí vyučujícímu. Určená služba uloží nářadí na příslušné místo 
v nářaďovně.  



     Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace 

 

 

13. V případě, že je při pobytu na pozemku naplánováno rozdělávání ohně,(např. opékání 
špekáčků), musí být dbáno zvýšené bezpečnosti a dodržování předpisů pro práci 
s otevřeným ohněm. (zejména vyhláška 87/2000) 
Za řádné uhašení topeniště (ohniště) je odpovědný vyučující. 
 

14. V žádném případě se nesmí na otevřeném ohni pálit klest a zelený odpad. 
 

15. Před odchodem z pozemku vyučující zkontroluje uzamčení všech zámků objektu 
chatky i zahrady. 

 

 

        V Opavě 2. 9. 2019                                                                 Mgr. Jiří Kupka 

                                                                                                             ředitel školy 

 



     Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace 

Řád školní dílny 

1. Žáci jsou s tímto řádem prokazatelně seznámeni před první vyučovací hodinou ve 
školním roce.  
 

2. Žáci přicházejí do dílny společně s vyučujícím, ve vhodném pracovním oděvu. 
 

3. Před každou vyučovací hodinou jsou žáci prokazatelně poučeni o bezpečnosti práce.  
Před každou činností jsou upozorněni na možná rizika. 
 

4. Ve školní dílně má každý žák své určené pracovní místo a přidělené nářadí a nástroje. 
Před započetím práce žáci překontrolují stav nářadí a nástrojů a případné závady 
nahlásí ihned vyučujícímu 

 

5. S přidělenými nástroji a nářadím žáci zachází šetrně, používají je pro činnosti, ke 
kterým jsou určeny. Každou závadu i poškození, ke kterým dojde v průběhu práce,  

nahlásí vyučujícímu. Při svévolném poškození žák škodu uhradí. 
 

6. Při práci žáci dodržují uložené nebo předvedené pracovní postupy a udržuje na svém 
pracovišti pořádek, aby nedošlo k úrazu nebo k poškození zařízení dílny.  

 

7. Při práci dodržují žáci základní hygienická pravidla, dbají na čistotu. 
 

8. Každé poranění nebo úraz ihned hlásí žáci vyučujícímu, který zajistí ošetření a 
provede zápis do knihy úrazů a tuto skutečnost oznámí vedení školy.  
 

9. Z dílny žáci neodnášejí žádný materiál, nářadí nebo nástroje bez souhlasu vyučujícího. 
 

10. Před ukončením vyučování odevzdají žáci hotový výrobek nebo jeho rozpracovanou 

část řádně označenou jménem. 

 

11. Na pokyn vyučujícího uloží žáci očištěné nářadí a nástroje, překontrolují jejich stav a 
případné zjištěné nedostatky ihned hlásí vyučujícímu. 
 

12. Po práci uklidí každý žák své pracovní místo. Určená služba provede hrubý úklid dílny. 

 

        V Opavě 2. 9. 2019                                                                 Mgr. Jiří Kupka 

                                                                                                             ředitel školy 

 



Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace 

Řád školní družiny 

1. Žáci a jejich zákonní zástupci jsou s tímto řádem prokazatelně seznámeni před zahájením 
první činnosti v daném školním roce. Dodržování pravidel uvedených v tomto řádu je 
závazné. 
 

2. Provoz školní družiny probíhá v době:  ranní 6: 15 – 7: 45 hodin, odpolední 11: 45 – 16:00 

hodin. Do ranní družiny žáci přicházejí v době od 6: 15 – 7: 15 hodin, později, s ohledem na 

činnost v ranní družině, mohou přicházet pouze žáci, kteří dojíždějí z okolí Opavy. 
 

3. Žáci jsou do školní družiny zařazeni na základě zápisního lístku, který si zákonní zástupci 
vyzvednou u vychovatelky pověřené řízením ŠD a vyplní požadované údaje. 
 

4. Zápisní lístky  a údaje v nich jsou závazné pro pedagogické pracovníky i zákonné zástupce 
žáků. Žáka si z družiny vyzvedává zákonný zástupce, případně pověřená osoba uvedena 
v zápisním lístku. Je-li na zápisním lístku uvedeno, že žák odchází sám,  pouští vychovatelka 

žáka pouze v čase uvedeném na zápisním lístku. V době od 14: 00 – 14: 45 probíhá činnost 
družiny venku, z toho důvodu je třeba žáka vyzvednout mimo uvedenou dobu. 
 

5. Žáci se v rámci školní družiny řídí pokyny pedagogického pracovníka, se souhlasem rodičů 
mohou psát i domácí úkoly a připravovat se na vyučování. 
 

6. Docházka do školní družiny je bezplatná, vedení školy si vyhrazuje právo vyžádat u rodičů 
spoluúčast na pořizování materiálu pro činnost školní družiny/ výtvarný materiál, barvy atd./. 

Žáci si mohou výrobky odnést domů. 

 

7. Žáky, kteří docházejí do školní družiny, předává vychovatelkám vyučující poslední vyučovací 
hodiny, podle rozvrhu hodin a podle pokynů vychovatelky pověřené vedením školní družiny. 
 

8.  Žáci se zdržují v prostorách, které jsou vyhrazeny pro činnost školní družiny. Pokud v době 
činnosti družiny navštěvují žáci zájmové kroužky, předá je vychovatelka vedoucímu kroužku. 

 

9. Před každou mimořádnou akcí, vycházkou, exkurzí a prázdninami, jsou žáci poučeni o chování 
a bezpečnosti, před činnostmi, zejména sportovními, jsou žáci upozorněni na možná rizika 

 

10.  Manipulace s výpočetní a didaktickou technikou a s dalšími pomůckami mohou žáci jen se 
svolením a za přítomnosti pedagogického pracovníka. Žáci musí být prokazatelně seznámeni 
se způsobem zacházení s výpočetní a didaktickou technikou, která je ve školní družině 
k dispozici. 

 

11. Do školní družiny není vhodné nosit cenné předměty a větší částky peněz. Žák má možnost 
odevzdat je vychovatelce do úschovy. Jestliže žák cennosti, finanční hotovost nebo mobilní 
telefon neodevzdá do úschovy, nese si za něj plnou zodpovědnost. 
 

12. Pokud žák není schopen plnit školní vzdělávací program školní družiny, není schopen 
dodržovat ustanovení tohoto řádu, nebo by svým jednáním mohl ohrožovat sebe nebo 

spolužáky, může mu být, po projednání se zákonným zástupcem, omezena nebo ukončena 
docházka do školní družiny 



Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace 

 

 

13. Činnost školní družiny probíhá nepřetržitě po celý školní rok, může být přerušena po dobu 
určitou se souhlasem zřizovatele. 

 

 

 

            V Opavě 2. 9. 2019                                                        Mgr. Jiří Kupka 

                                                      ředitel školy 

 



     Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace 

Řád školního pozemku 

1. Žáci jsou s tímto řádem prokazatelně seznámeni před první vyučovací hodinou ve 
školním roce.   
 

2. Žáci přicházejí na pozemek společně s vyučujícím, ve vhodném pracovním oděvu a 
obuvi. 

 

3. Před každou vyučovací hodinou jsou žáci seznámeni s prací, prokazatelně poučeni o 
bezpečnosti práce.  Před každou činností jsou upozorněni na možná rizika. 
 

4. Vstup do nářaďovny je povolen pouze žákům, které určí vyučující.  
 

5. Před započetím práce žáci překontrolují stav nářadí a nástrojů a případné závady 
nahlásí ihned vyučujícímu. 

 

6. S přiděleným nářadím žáci zachází šetrně, používají ho pro činnosti, ke kterým jsou 
určeny. Každou závadu i poškození, ke kterým dojde v průběhu práce,  nahlásí 
vyučujícímu. Při svévolném poškození žák škodu uhradí. 
 

7. Při práci žáci dodržují uložené nebo předvedené pracovní postupy, dbají na to, aby 

nedošlo k úrazu. Při přenášení nářadí dbají rovněž zvýšené opatrnosti. 
 

8. Žákům je z bezpečnostních důvodů zakázáno pracovat s motorovými rotačními stroji 
(např. sekačka na trávu, kultivátor). 
 

9. Každé poranění nebo úraz ihned hlásí žáci vyučujícímu, který zajistí ošetření a 
provede zápis do knihy úrazů a tuto skutečnost oznámí vedení školy.  
 

10. Po ukončení práce žáci očistí řádně nářadí, překontrolují jeho stav a případné zjištěné 

nedostatky ihned hlásí vyučujícímu. Určená služba uloží nářadí do nářaďovny. 
Před odchodem z pozemku si žáci řádně očistí obuv. 

 

11. Svévolná konzumace výpěstků přímo na pozemku není z hygienických důvodů 
povolena. 

 

        V Opavě 2. 9. 2019                                                                 Mgr. Jiří Kupka 

                                                                                                             ředitel školy 

 



     Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace 

 

Řád školního pozemku „KOMENDA“ 

 

1. Žáci jsou s tímto řádem prokazatelně seznámeni před první vyučovací hodinou ve 
školním roce.  
 

2. Žáci se z budovy školy přesunují na pozemek KOMENDA společně, pod dozorem 
vyučujícího. Při přesunu dodržují pravidla pro pohyb po komunikacích, dbají pokynů 
vyučujícího. 
 

3. Před započetím práce na pozemku se žáci převléknou do vhodného pracovního 
oděvu, pokud je třeba, vyučující přidělí ochranné pomůcky. 
 

4. Před každou vyučovací hodinou jsou žáci seznámeni s prací, prokazatelně poučeni o 

bezpečnosti práce.  Před každou činností jsou upozorněni na možná rizika. 
 

5. Nářadí pro práci přiděluje žákům vyučující. Vstup do nářaďovny je povolen pouze 

žákům, které vyučující určí.  
Před započetím práce žáci překontrolují stav nářadí a nástrojů a případné závady 
nahlásí ihned vyučujícímu. 

 

6. S přiděleným nářadím žáci zachází šetrně, používají ho pro činnosti, ke kterým jsou 
určeny. Každou závadu i poškození, ke kterým dojde v průběhu práce,  nahlásí 
vyučujícímu. Při svévolném poškození žák škodu uhradí. 
 

7. Při práci žáci dodržují uložené nebo předvedené pracovní postupy, dbají na to, aby 

nedošlo k úrazu. Při přenášení nářadí dbají rovněž zvýšené opatrnosti. 
 

8. Každé poranění nebo úraz ihned hlásí žáci vyučujícímu, který zajistí ošetření a 
provede zápis do knihy úrazů a tuto skutečnost oznámí vedení školy.  
 

9. Žákům je z bezpečnostních důvodů zakázáno pracovat s motorovými rotačními stroji 
(např. sekačka na trávu, kultivátor). 
 

10. Žákům je zakázáno zdržovat se v zahradní chatce bez dozoru vyučujícího. 

 

11. Žáci nesmějí svévolně opustit školní pozemek 

 

12. Po ukončení práce žáci očistí řádně nářadí, překontrolují jeho stav a případné zjištěné 
nedostatky ihned hlásí vyučujícímu. Určená služba uloží nářadí na příslušné místo 
v nářaďovně.  
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13. V případě, že je při pobytu na pozemku naplánováno rozdělávání ohně,(např. opékání 
špekáčků), musí být dbáno zvýšené bezpečnosti a dodržování předpisů pro práci 
s otevřeným ohněm. (zejména vyhláška 87/2000) 
Za řádné uhašení topeniště (ohniště) je odpovědný vyučující. 
 

14. V žádném případě se nesmí na otevřeném ohni pálit klest a zelený odpad. 
 

15. Před odchodem z pozemku vyučující zkontroluje uzamčení všech zámků objektu 
chatky i zahrady. 

 

 

        V Opavě 2. 9. 2019                                                                 Mgr. Jiří Kupka 

                                                                                                             ředitel školy 

 



 Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, p.o. 

Řád tělocvičny 

1. Žáci jsou s tímto řádem prokazatelně seznámeni před první vyučovací hodinou ve 
školním roce.  
 

2. Žáci přicházejí do  školní tělocvičny v doprovodu vyučujícího. 
 

3. Každý žák se před vstupem do tělocvičny převlékne do cvičebního úboru a přezuje do 

cvičební obuvi. K tomuto účelu slouží šatny. 
Pokud nemá žák cvičební úbor, může učitel nepovolit cvičení. Žáci, kteří jsou dočasně 
zproštěni hodin tělesné výchovy, se řídí pokyny vyučujícího.  
 

4. Cenné věci (např. peníze, mobilní telefony, prstýnky, řetízky) převezme učitel do 
úschovy. Žákům je zakázáno z bezpečnostních důvodu cvičit s ozdobnými předměty 
na těle. 
 

5. Žáci nesmí být ponecháni v tělocvičně bez dozoru. 
 

6. Před zahájením  vyučovací hodiny jsou žáci poučeni o možných rizicích, jsou 

upozorněni na dodržování pravidel a zásad bezpečnosti. 
 

7. Do nářaďovny může žák vstoupit pouze se souhlasem vyučujícího. 
 

8. Před započetím cvičení vyučující zkontroluje bezpečnost cvičebního nářadí a náčiní. 
 

9. Žáci jsou povinni neprodleně hlásit zjištěné závady cvičebního nářadí a náčiní nebo 

dalšího vybavení tělocvičny vyučujícímu. 
 

10. Žáci provádí jen cviky a činnosti zadané vyučujícím. Při cvičení si počínají tak, aby 

neohrozili své zdraví ani zdraví ostatních spolužáků. 

Jestliže žák tyto požadavky nedodržuje, může být na část hodiny vyloučen ze cvičení. 
Zůstává i nadále pod dozorem pedagogického pracovníka. 
 

11. Po ukončení cvičení je vyučující odpovědný za uložení cvičebního nářadí a náčiní. 
 

12. Z tělocvičny odcházejí žáci společně v doprovodu vyučujícího. 

 

 

V Opavě 2. 9. 2019      Mgr. Jiří Kupka 

          ředitel školy 

 


