Provozní řád tanečního a výtvarného oboru
Základní umělecké škola Červený Kostelec - Sokolovna, Komenského 675
Ředitel Základní umělecké školy, Červený Kostelec, Nerudova 511 vydává v zájmu zabezpečení
řádné správy a ochrany majetku, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i podmínek pro provádění
výuky vyučovacích předmětů v tanečním sále, ve třídě výtvarného oboru následující provozní řád.
I.
Základní ustanovení
Provozní řád se vztahuje na všechny uživatele tanečního sálu, výtvarného oboru a jeho
příslušenství. Příslušenstvím se rozumí šatny a sociální zázemí za vstupními dveřmi do prostor
tanečního a výtvarného oboru (1. patro budovy).
Uživatelé se kromě tohoto provozního řádu řídí platnými zákony a vyhláškami, školním řádem a
dalšími vnitřními směrnicemi školy.
Je zakázáno se sdružovat v jiných prostorách sokolovny, než v prostorách pouze určených k
zajištění výuky a bezpečnosti žáků školy a to i o přestávkách. V průběhu výuky musí být uzavřeny
vchodové dveře, aby nebyl možný nekontrolovaný vstup do pronajatých prostor školy.
II.
Prevence škod
Každý je povinen si počínat tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku a na zdraví.
III.
Vstup do objektu
1. Vstup do objektu tanečního sálu a výtvarného oboru je povolen pouze oprávněným osobám na
základě čipu od budovy nebo elektronického vrátného.
2. Oprávněnými osobami jsou:


ředitel školy;



pedagogičtí a nepedagogičtí zaměstnanci školy;



žáci tanečního a výtvarného oboru školy v doprovodu svých rodičů;

 další osoby v doprovodu ředitele.
3. V případě nepřítomnosti pedagoga není žákům dovolen vstup do učeben.
4. Do prostoru šaten mohou se svolením vyučujícího vstupovat jako doprovod i zákonní zástupci
nezletilých žáků. Vyučující je v tomto případě prokazatelně seznámí s provozním řádem a seznámí
se zásadami dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
5. V objektu šaten není dovoleno přechovávat cenné předměty, peněžní hotovost, apod. – je
třeba tyto věci uložit u vyučujícího tanečního a výtvarného oboru.
IV.
Čistota a pořádek
1. V objektu je zajištěn pravidelný úklid.
2. Je povinností všech uživatelů objektu v maximální míře přispět k udržování čistoty a pořádku ve
všech prostorách objektu.
3. Vstup do tanečního sálu je dovolen pouze v taneční obuvi, aby nedošlo k poškození speciálního
povrchu podlahy.
4. Vstup do prostor výtvarného oboru je žákům dovolen pouze v pracovním oděvu podle pokynů
vyučujícího.
5. Při pohybu na schodišti je třeba dbát zvýšené opatrnosti a přidržovat se zábradlí.
6. Za správné přezutí všech žáků do jednotlivých učeben odpovídá vyučující tanečního a
výtvarného oboru.

7. Pracovní místo žák udržuje v pořádku, na stole se nachází pouze věci nutné k zadané práci.
8. Pomůcky a nářadí odkládá na určené místo.
9. Žák vždy, pokud je obdrží, při práci používá přidělené osobní ochranné pracovní prostředky
(rukavice, pracovní oděv apod.)
10. Jakékoli poranění nebo nevolnost žák ihned ohlásí vyučujícímu.
11. Pravidla první pomoci jsou vyvěšeny v učebně.
12. V průběhu praxe dodržovat veškeré pokyny vyučujícího, věnovat se plně a soustředěně
přidělené práci.
13. Před započetím nové práce vyčkat na pokyny vyučujícího. Nerozumí-li žák něčemu, má za
povinnost požádat o nové vysvětlení.
14. Práci žáci provádí dle pokynů učitele a za řádného osvětlení.
15. Každou závadu, kterou žáci zjistí nebo způsobí, musí neprodleně nahlásit vyučujícímu. Škody,
které budou žákem způsobeny svévolně, budou nahlášeny rodičům a bude vyžadována náhrada.
16. Každý odchod z učebny musí být ohlášen vyučujícímu.
V.
Čistota a pořádek
1. Veškeré úkony jsou prováděny podle pokynů vyučujícího, který zajišťuje bezpečnost.
2. Osvětlení sálu, reprodukční zařízení nebo další elektrospotřebiče v průběhu vyučování ovládá
pouze vyučující.
3. Regulaci topení v sále i prostorách šaten v době vyučování ovládá pouze vyučující tanečního
oboru.
4. Otvírání oken, větrání v době vyučování zajišťuje pouze vyučující.
5. Není dovoleno bez pokynů vyučujícího tanečního oboru používat tělocvičné nářadí ani s ním
jakýmkoli způsobem manipulovat.
6. Před odchodem z prostor zkontroluje po ukončení vyučování vyučující, zda jsou vypnuty
všechny elektrospotřebiče, zhasnuta světla, uzavřena okna. Současně provede kontrolu pořádku
ve všech prostorách své třídy.
7. V případě zjištěné závady nahlásí vyučující tuto skutečnost bezodkladně vedení školy.
VI.
Protipožární prevence
K zabezpečení protipožární prevence jsou vydány a viditelně umístěny zvláštní směrnice. Je
povinností všech se s nimi seznámit a dodržovat je.
VII.
Prevence proti úrazům
1. Všichni žáci a jejich zákonní zástupci jsou povinni se chovat v celém objektu tak, aby
neohrožovali své zdraví a zdraví jiných osob.
2. Vlastník objektu neodpovídá za úrazy způsobené v prostorách tanečního a výtvarného oboru
důsledkem porušování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
3. V případě zranění je nutno přivolat lékaře a informovat neprodleně vedení školy.
Žákům je zakázáno:
 Opustit učebnu bez vědomí vyučujícího.
 Provádět práci, která by mohla ohrozit jejich život nebo zdraví, případně život a zdraví
spolužáka.
 Vyklánět se z oken, sedat na pracovní stoly nebo tělesa topení.
 Na pracoviště donášet věci nesouvisející s výukou (zábavná pyrotechnika, zbraně apod.)





Při práci na strojích nosit řetízky, prsteny, náramky apod. Vlasy jsou upraveny tak, aby
nemohly být strojem zachyceny.
Provádět jakékoli zásahy do elektrické instalace strojů i elektrických rozvodů.
Bezdůvodně manipulovat s hasicími přístroji.

Důležitá telefonní čísla:
Policie 158
Lékař 155
Hasiči 150
Integrovaný systém 112
VIII.
Provozní řád pro vypalovací pec
1. S vypalovací pecí manipuluje osoba pověřená ředitelem školy.
2. Seznam pracovníků, kteří mohou manipulovat s pecí je vyvěšen v místnosti u pece.
3. Pec je povoleno používat pouze v souladu s pokyny výrobce.
4. Obsluha vypalovací pece je žákům zakázána.
5. Je zakázáno jakkoli zasahovat do elektrické instalace.

IX.
Účinnost
Tento provozní řád nabývá účinnosti dnem 1. září 2015.
V Červeném Kostelci
dne 26.8.2015

MgA.Leoš Nývlt
ředitel školy

