Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Liberec, Husova 142/44,
příspěvková organizace

PROVOZNÍ ŘÁD CVIČNÉ KUCHYŇKY
Nebezpečí vzniku úrazů v kuchyni spočívá zejména v pádech na kluzké podlaze, říznutí se při práci s
řeznými nástroji, opaření vodou nebo párou, popálení o horké části a při přenášení popř. spadnutí
břemen. Při práci se musí žáci plně soustředit, nedostatek pozornosti je nejčastější příčinou vzniku úrazu.
Nesmí rušit ostatní při práci a nesmí se rozptylovat mimopracovními záležitostmi. Každou závadu, kterou
žáci způsobí na pracovišti nebo na kuchyňském zařízení, musí neprodleně ohlásit učiteli.
1. V školní cvičné kuchyňce mohou žáci pobývat pouze v přítomnosti učitele. V kuchyňce musí být
stále udržován pořádek a čistota. NEPOŘÁDEK = ÚRAZ!!! Zejména podlahy je třeba udržovat v
dobrém stavu a každé její znečištění, které by mohlo zapříčinit vznik úrazu, musí být neprodleně
odstraněno a podlaha vytřena do sucha.
2. Žáci jsou při vaření vybaveni zástěrami a protiskluzovou obuví, používají další předepsané OOPP
podle pokynů vyučujícího. Jsou povinni dodržovat osobní hygienu a čistotu oděvu (především umytí
rukou po použití WC).
3. Elektrické roboty, hnětače, mixéry a další spotřebiče obsluhují žáci pouze pod vedením vyučujícího.
Čištění lze provádět pouze po odpojení ze sítě. Elektrické spotřebiče je nutno chránit před vlhkostí a
vodou.
4. Nářadí, nástroje a používané nádobí odkládají žáci pouze na určená místa. Poškozené vybavení je
nutno vyřadit z provozu.
5. Je zakázáno odnášet nádobí, náčiní a nástroje mimo učebnu.
6. Cesty a průchody kolem sporáků a vařičů musí být neustále volné.
7. S noži se nesmí pracovat proti sobě, ani proti osobám v blízkosti, podávají se střenkou napřed,
nezabodávají se do prkének, podložek.
8. Při nošení horkých nádob se používají izolační podložky či rukavice. Dbát na to, aby od otevřeného
ohně nedošlo ke vznícení oděvů, zástěr a utěrek. Při smažení musí být okolo zajištěn dostatečně
volný prostor. Surovina se nesmí na pánev vkládat rukama, musí se používat vhodné pomůcky, se
zabránilo opaření horkým tukem. Při manipulaci s poživatinami, zejména s hotovými pokrmy, se jich
není možno dotýkat rukama, pokud to není podle povahy věci nezbytné. Musí se vždy používat
vhodného náčiní a příborů a počínat si tak s patřičnou čistotou.
9. Rozlitou mastnotu je nutno odstranit ihned teplou vodou a odmašťovacími přípravky.
10. Připravená jídla se ihned spotřebují, žáci je neodnášejí domů, je zakázáno je skladovat do
následujícího dne.
11. Jakýkoli úraz či poranění se ihned hlásí vyučujícímu, který provede ošetření úrazu.
12. Minimálně jedenkrát za měsíc je nut vyčistit lednici.
13. Na konci školního roku je nutno odstranit veškeré trvanlivé potraviny skladované v učebně.
14. Po skončení každé praktické lekce je nutno vyprat utěrky, ručníky a ubrusy.
15. Z důvodů bezpečnosti jsou žáci při odchodu z učebny povinni:
a) zavřít okna
b) zhasnout světla
c) zvednout židle na pracovní stolky
d) uvést své pracovní místo do pořádku
e) zkontrolovat vypnutí elektrických spotřebičů a plynových uzávěrů.
Vyučující odchází z učebny poslední, kontroluje dle bodu 14. Případné závady, ztrátu či poškození
zařízení zapíše do sešitu závad v sekretariátu školy či oznámí vedení školy.
V Liberci dne 1. září 2017
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PROVOZNÍ ŘÁD TĚLOCVIČNY
Provozní řád je závazný pro všechny uživatele tělocvičny a všichni jsou povinni jej dodržovat. Před
zahájením vlastní činnosti je každý povinen se seznámit s tímto Provozním řádem, požárními
poplachovými směrnicemi, požárním evakuačním plánem.
Užívání prostoru tělocvičny podléhá vnitřnímu řádu školy a je nezbytné při něm dbát zásad bezpečnosti,
požární ochrany a hygieny. Přednostně využívají tělocvičnu žáci školy. Na základě předem uzavřených
smluv je tělocvičnu a její zařízení povoleno využívat jinými osobami a spolky.
1. Žáci vstupují do tělocvičny pouze pod dohledem učitele.
2. Žáci, kteří žádají o částečné nebo úplné osvobození z tělesné výchovy, předloží učiteli doporučení
lékaře o osvobození z tělesné výchovy. Žáci, kteří v hodině necvičí, se řídí pokyny učitele tělesné
výchovy.
3. Žáci cvičí v tělocvičně v předepsaném cvičebním úboru a obuvi se světlou podrážkou či speciální
sálové obuvi.
4. Žáci provádějí v tělocvičně jen úkony stanovené učitelem. Dodržují přesně způsoby a postupy
cvičení zadané učitelem.
5. Žáci se při cvičení chovají tak, aby neohrozili své zdraví ani zdraví spolužáků. Při cvičení nesmí mít
žáci na sobě hodinky, řetízky a jiné předměty, které by mohly být zdrojem úrazu. Ukládají je na
místo určené učitelem.
6. Žáci se chovají ukázněně a dbají bezpečnostních pravidel a pokynů učitele.
7. Žáci nesmějí opustit tělocvičnu bez povolení učitele. Učiteli hlásí též návrat (např. po použití
WC).
8. Žáci zacházejí šetrně s tělovýchovným nářadím a zařízením tělocvičny. Pokud zjistí závadu, která by
mohla ohrozit bezpečnost žáků, oznámí ji neprodleně učiteli.
9. Žáci jsou povinni nahlásit jakékoliv poranění nebo nevolnost ihned učiteli, ten úraz zapíše do knihy
úrazů. Při ošetření úrazu použije lékárničku, uloženou v nářaďovně.
10. Žáci nesmí používat žádné nářadí a vybavení tělocvičny a manipulovat s ním bez pokynu učitele.
11. Žákům není dovoleno zapínat a vypínat osvětlení v tělocvičně.
12. Žáci musí udržovat pořádek v tělocvičně, nářadí vracejí pod dohledem učitele na vyhrazené místo.
13. Žáci nesmí nosit do tělocvičny žádné jídlo a žvýkačky.
14. Učitel před začátkem každé hodiny zkontroluje cvičební úbor a obuv žáků a zda žáci nemají
nepovolené předměty.
15. Učitel před každým cvičením zkontroluje příslušné nářadí a případné poškození nebo závadu ihned
zapíše do sešitu v sekretariátu či nahlásí vedení školy.
16. Učitel po každé hodině uzamkne nářaďovnu a tělocvičnu.
17. Tělocvična musí být řádně větrána dle dohody. Učitelé překontrolují před vstupem i při odchodu stav
tělocvičny a nářaďovny, zhasnutí světel a uzavření oken.
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Poučení žáků o bezpečném chování v hodinách tělesné výchovy
Všeobecná pravidla:
 zákaz vstupu do tělocvičny (sálu) bez doprovodu vyučujícího
 zákaz opuštění tělocvičny (sálu) bez vědomí vyučujícího, při příchodu se nahlásit
 veškerá činnost v hodině Tv jen podle pokynů vyučujícího
 zákaz nošení mobilních telefonů a hudebních přehrávačů do hodiny Tv
 zákaz nošení jídla a zákaz žvýkaček
 řád tělocvičny je umístěn na dveřích
Cvičební úbor
 tričko a tepláky, trenýrky nebo elasťáky (v každém případě v pase do gumy a bez kovových součástí
jako jsou zipy, přezky apod.)
 sepnuté vlasy (nesmí padat do obličeje)
 hodinky, přívěsky, náramky, prstýnky, velké náušnice odložit v šatně. V tělocvičně nebo sálu nikdo
nezodpovídá za jejich případnou ztrátu.
 zákaz gelových nehtů
Chování a kázeň v hodinách Tv
 zodpovědná záchrana
 hra fair play
 ohleduplnost vůči spolužákům
 slušné zacházení s vybavením (pokud zničím – zaplatím, opravím popř. zakoupím nové), vracení
materiálu na původní místo
Úrazy
 hlásit ihned v hodině (na pozdější oznámení nebude brán zřetel)!! obzvlášť úrazy hlavy!!
 v případě následného lékařského ošetření, popřípadě nepřítomnosti ve škole v důsledku úrazu,
nahlásit toto ihned po návratu do školy vyučujícímu Tv (zápis o úrazu)
Zdravotní omezení
 doložit lékařským potvrzením, popř. vyjádřením rodičů (i pokud se zdravotní stav změní v průběhu
roku)
 omluvenky z aktivní účasti v hodině Tv (po nemoci, úrazu, při akutních zdravotních problémech)
pouze písemně od rodičů, či lékaře na papíře nebo v žákovské knížce
 (není automatické, že po nemoci týden necvičím), jinak je toto bráno jako zapomenutí
cvičebního úboru
 při náhlém zhoršení zdravotního stavu ihned informovat vyučujícího

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Liberec, Husova 142/44,
příspěvková organizace

PROVOZNÍ ŘÁD UČEBNY FYZIKY
1. Žák vstupuje do učebny pouze se souhlasem vyučujícího. Je zakázáno vstupovat do kabinetu bez
souhlasu vyučujícího.
2. V učebně sedí žáci podle stálého zasedacího pořádku.
3. Je zakázáno bez souhlasu vyučujícího manipulovat či jinak zasahovat do technického vybavení a jeho
příslušenství.
4. Se zařízením rozvodu vody, plynu a elektrické energie žák manipuluje pouze se souhlasem
vyučujícího.
5. Žák udržuje své pracovní místo v pořádku a čistotě. Na stole má pouze ty věci, které nezbytně
potřebuje k zadané práci.
6. Po příchodu žák zkontroluje pracoviště a přidělené pomůcky – je nutné okamžitě nahlásit závady.
7. Žák dodržuje zadání a řídí se postupy při pozorování a pokusech.
8. Případné úmyslné škody na materiálu a pomůckách nebo škody vyplývající z nedodržení postupů
uhradí žák, který škody způsobí.
9. Žák dodržuje základní pravidla BOZP, zvláště při používání preparačních souprav, při práci
s laboratorním sklem, chemikáliemi a mikroskopy. O případném poranění či nevolnosti informuje
ihned učitele.
10. Bez souhlasu vyučujícího je přísně zakázáno zapojovat jakákoliv zařízení do elektrických a síťových
zásuvek, či se zásuvkami jakkoliv manipulovat. S rozvaděčem a rozvodem elektrického proudu do
lavic smějí pracovat pouze aprobovaní učitelé fyziky a učitelé mající platné oprávnění (zkoušky) pro
práci s elektrickým zařízením.
11. Odborná učebna fyziky je určena především pro potřeby výuky fyziky a pro provádění teoretických a
laboratorních prací tohoto předmětu. V případě výuky jiných předmětů jsou žáci pod vedením
vyučujícího povinni se řídit provozním řádem této učebny.
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PROVOZNÍ ŘÁD UČEBNY CHEMIE
1. Žák vstupuje do učebny pouze se souhlasem vyučujícího. Je zakázáno vstupovat do kabinetu bez
souhlasu vyučujícího.
2. V učebně sedí žáci podle stálého zasedacího pořádku.
3. Je zakázáno bez souhlasu vyučujícího manipulovat či jinak zasahovat do technického vybavení a jeho
příslušenství.
4. Se zařízením rozvodu vody, plynu a elektrické energie žák manipuluje pouze se souhlasem
vyučujícího.
5. Žák udržuje své pracovní místo v pořádku a čistotě. Na stole má pouze ty věci, které nezbytně
potřebuje k zadané práci.
6. Žák je povinen před začátkem práce zkontrolovat stav pracoviště, pracovních pomůcek, osobních
ochranných pracovních prostředků a přístrojů. Veškeré závady a nedostatky, a to i během vyučování,
je žák povinen nahlásit svému vyučujícímu.
7. Žák dodržuje zadání a řídí se postupy při pozorování a pokusech.
8. Případné úmyslné škody na materiálu a pomůckách nebo škody vyplývající z nedodržení postupů
uhradí žák, který škody způsobí.
9. Žák dodržuje základní pravidla BOZP, zvláště při používání preparačních souprav, při práci
s laboratorním sklem, chemikáliemi a mikroskopy. O případném poranění či nevolnosti informuje
ihned učitele.
10. V učebně je zakázáno jíst a pít.
11. Bez souhlasu vyučujícího je přísně zakázáno zapojovat jakákoliv zařízení do elektrických a síťových
zásuvek, či se zásuvkami jakkoliv manipulovat.
12. Je přísně zakázáno pracovat s poškozenými kahany. Jsou vyřazeny z provozu! Jedná se o tato
pracoviště: 4. řada – kahan vpravo, 5. řada – kahan vlevo, 6. řada – kahan vpravo. Číslování je bráno
z pohledu vyučujícího za katedrou.
13. Odborná učebna chemie je určena především pro potřeby výuky chemie a pro provádění teoretických
a laboratorních prací tohoto předmětu. V případě výuky jiných předmětů jsou žáci pod vedením
vyučujícího povinni se řídit provozním řádem této učebny.

V Liberci dne 1. září 2017

Mgr. Blanka Lukeš Reindlová
ředitelka školy

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Liberec, Husova 142/44,
příspěvková organizace

PROVOZNÍ ŘÁD UČEBNY PŘÍRODOPISU

1. Učebna je určena především k výuce přírodopisu.
2. Během laboratorních prací a pracovních činnostech platí z hygienických důvodů zákaz jídla a
pití v učebně.
3. Žáci nesmějí svévolně, bez povolení manipulovat s vystavenými exponáty.
4. Žáci bez pokynu vyučující/ho nesmějí manipulovat s rozvody elektrické energie.
5. Žáci nesmějí bez přímého pokynu otvírat sbírkové skříňky.
6. Je zakázáno jakkoli poškozovat zařízení učebny.
7. Zjištěné závady žák ihned ohlásí vyučující/mu.
8. Žáci opouštějí učebnu, až když uklidili svá místa.
9. Okna je možné otvírat pouze se svolením vyučující/ho.
10. Veškerá porušení tohoto řádu jsou považována za porušení školního řádu a budou podle
tohoto i postihována.
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PROVOZNÍ ŘÁD POČÍTAČOVÉ A MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNY
Povinnosti školy
Učebna, zejména elektrická instalace musí být v řádném a bezpečném stavu, nesmí být prováděna žádná
provizoria. Periodické revize elektrického zařízení musí být prováděny v souladu s ČSN 33 1500 a
doporučení ČES 33.03.94 k této normě. S rozvaděčem a rozvodem elektrického proudu do lavic smějí
pracovat pouze aprobovaní učitelé informatiky a učitelé mající platné oprávnění (zkoušky) pro práci s
elektrickým zařízením.
Povinnosti žáků
1. Do učebny vstupujeme pouze se souhlasem učitele a pouze pro studijní účely.
2. Tašky si před výukou odložíme na straně učebny, s sebou si nebereme nic, pokud učitel nestanoví
jinak.
3. Se zařízením učebny zacházíme opatrně, na počítačích neměníme žádné nastavení; jakékoli svévolné
poškození majetku bude muset být uhrazeno.
4. V místnosti není povoleno ani svačit – tedy ani jíst, ani pít.
5. Počítače zapínáme až na pokyn vyučujícího. Žáci zodpovídají za stav počítače, ke kterému usedají,
jakékoli poruchy se hlásí předem. Žákům je přísně zakázáno jakkoliv zasahovat do konfigurace
technických zařízení. Tímto se především rozumí výměna klávesnice, myši, síťového kabelu,
instalace vlastních programů, otáčení monitorů (softwarové i fyzické) a podobně.
6. Materiály ukládáme do zvoleného emailového účtu a do osobní složky na síťové jednotce. Do cizích
složek vůbec nesaháme.
7. Vlastní flash disky a jiná média (CD, DVD) je zakázáno bez souhlasu učitele používat, stejně tak
vlastní aplikace.
8. Na internetu se chováme slušně ke druhým, a stejně tak jsme pozorní i vůči prohřeškům druhým –
nevhodné chování ihned nahlašujeme a řešíme.
9. Ctíme práci druhých, cizí díla, texty, obrázky, bez uvedení odkazů nesdílíme. V učebně panuje přísný
zákaz hraní her. Svévolné brouzdání po internetu bez předchozího povolení je výslovně zakázáno.
10. Pracujeme v tichosti, v nesnázích se neobracíme na spolužáka, ale na učitele.
11. Po ukončení práce vypínáme počítače i monitory.
12. Pracujeme vždy s úsměvem! 
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Provozní řád workoutového hřiště
Tento provozní řád slouží k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany zdraví uživatelů workoutového
hřiště, a proto jej musí všichni bezpodmínečně dodržovat a dbát bezpečnostních předpisů a pokynů
pedagogického dohledu.
I. Základní ustanovení
1. Na workoutové hřiště je zákaz vstupu osobám bez pedagogického dohledu.
2. Workoutové hřiště je určeno k pohybu, cvičení, rehabilitaci, sportovní a zábavní hře výhradně dle
označení na jednotlivých prvcích:
Wourkout velký – max. celkem zatížení do 120 kg, ne více než 3 osoby
Wourkout malý– max. celkem zatížení do 120 kg, ne více než 2 osoby, výška max. do 140 cm
Pyramida – pouze pro malé do 130 cm
Skluzavka – max. zatížení 120 kg
Houpadlo na pružině – max. celkem zatížení do 50 kg, ne více než 2 osoby
II. Používání hřiště
1. Před užíváním hřiště jsou všichni povinni podrobně se seznámit s návodem na použití a tento
návod dodržovat s ohledem na momentální fyzickou kondici a zdravotní stav.
2. Každý uživatel hřiště je povinen šetřit vybavení hřiště a udržovat je v čistotě. Je přísně zakázáno
konzumovat jídlo a nápoje, znečišťovat a poškozovat veškeré plochy, odhazovat odpadky a
manipulovat
s ostrými předměty.
3. Pro pohyb na povrchu je povoleno použít pouze hladkou sportovní obuv, nejlépe se světlou
podrážkou. Nedoporučuje se použití sportovní obuvi s černou podrážkou, která zanechává na
povrchu stopy. Je zakázáno používání kolečkových bruslí, skateboardů a obuvi s ostrým zakončením
podrážek
a
hranami.
3. Při zjištění jakéhokoli poškození konstrukce nebo její části je třeba tyto skutečnosti nahlásit
pedagogickému dohledu nebo panu školníkovi, který povede kontrolu funkčnosti a zajistí případné
odstranění závady.
III. Je zakázáno
1. Užívání prvků jinak, než je uvedeno v základním ustanovení.
2. Užívání hřiště za nepříznivých povětrnostních a klimatických podmínek (déšť, silný vítr,
mráz, námraza, sníh, bouřka) a v případě podezření na závadu či poškození.
IV. Důležitá telefonní čísla
Roman Procházka (pan školník) 771 121 488
Tísňová linka 112
Policie ČR 158
Hasiči 150
Záchranná služba 155
V Liberci dne 10. září 2021

Mgr. Blanka Lukeš Reindlová
ředitelka školy

