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ČLÁNOK I 

Úvodné ustanovenia 

1. Praktická príprava je nedeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na škole 
a platí pre ňu v plnej miere Vnútorný poriadok školy. Laboratórny poriadok školských 
dielní dopĺňa Vnútorný poriadok školy na úseku odborného vzdelávania a praktickej 
prípravy. 

2. Laboratórny poriadok školských dielní slúži na zabezpečenie riadneho vyučovania 
v odborných učebniach školy. Má zabrániť vzniku úrazov a možnosti poškodenia 
prístrojov, náradia a ostatného zariadenia školských dielní. 

3. Laboratórny poriadok školských dielní je určený pre žiakov, pedagogických a ostatných 
pracovníkov školy a návštevníkov dielní, ktorí sú povinní sa ním riadiť v dobe svojej 
prítomnosti v priestoroch školských dielní. 

4. Správcom školskej dielne je riaditeľom poverená osoba. Rozhodnutia správcu školskej 
dielne sú záväzné pre všetkých žiakov, pedagogických a ostatných pracovníkov školy a 
návštevníkov dielní, a všetky osoby sú povinné sa týmito rozhodnutiami riadiť. 

 

ČLÁNOK II 

Osoby oprávnené na vstup do školskej dielne 

1. Oprávnenými osobami na vstup do školskej dielne sú:  
a) pedagogickí zamestnanci školy vyučujúci v priestoroch školskej dielne podľa 

aktuálneho rozvrhu pre daný školský rok, 
b) pedagogickí zamestnanci školy, ktorý vedú krúžok s evidovaným zadelením 

v školskej dielni pre daný školský rok,  
c) pedagogickí zamestnanci školy vyučujúci v priestoroch školskej dielne podľa 

zadeleného suplovania pre danú vyučovaciu hodinu, 
d) riaditeľ školy a osoba ním poverená, 
e) študenti školy len pod dozorom vyučujúceho v súlade s bodmi 1a, b, c článku II, 
f) nepedagogickí zamestnanci zodpovední za čistotu a údržbu v priestoroch školskej 

dielne v súlade s pracovným zadelením podľa prevádzkového poriadku, 
g) návštevníci školy v sprievode zodpovednej osoby v súlade s bodmi 1a, b, c článku II, 

alebo v sprievode osoby poverenej riaditeľom školy. 
2. Pedagogickí a ostatní pracovníci školy vstupujú do priestorov školských dielní len v 

rámci svojich služobných povinností. 
3. Žiakom je vstup do školských dielní povolený len v dobe stanovenej rozvrhom hodín 

daného učebného dňa. Mimo tejto doby môžu vstúpiť do školskej dielne len v sprievode 
vyučujúceho v súlade s bodmi 1a, b, c článku II. 

4. V čase, keď sa oprávnená osoba v súlade s bodom 1 a - g článku II nachádza v školskej 
dielni, preberá hmotnú zodpovednosť za inventár a vybavenie školskej dielne. 
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ČLÁNOK III 

Povinnosti správcu školskej dielne 

1. Správca školskej dielne vypracováva laboratórny poriadok školskej dielne. 
2. Správca školskej dielne zodpovedá za inventár v priestoroch školskej dielne. 
3. Správca školskej dielne zodpovedá za zabezpečenie prístupu pedagogických 

zamestnancov vyučujúcich v danom školskom roku v školskej dielni do jej priestorov 
a taktiež zabezpečí ich prístup k nástrojom, náradiu, meradlám a meracím prístrojom 
uskladnených v odkladacom priestore. 

4. Správca školskej dielne predkladá návrhy na opravy a renováciu priestorov školskej 
dielne. 

5. Správca školskej dielne predkladá návrhy na doplnenie stavu učebných pomôcok a 
náradia vo vybavení školskej dielne a taktiež predkladá návrhy na vyradenie učebných 
pomôcok a náradia. 

6. Správca školskej dielne predkladá návrhy na opravy a renováciu priestorov školskej 
dielne. 

7. Pred odchodom na dovolenku počas letných prázdnin je správca učebne povinný 
odovzdať všetky kľúče hospodárke školy od vstupu do školskej dielne a odkladacích 
priestorov. 
 

ČLÁNOK IV 

Povinnosti pedagogických zamestnancov vyučujúcich v priestoroch školských dielní 

Všeobecné a zvláštne povinnosti, zodpovednosť a práva pedagogických zamestnancov 
vyučujúcich v priestoroch školských dielní (ďalej PZ) vyplývajú zo ŠkVP a pracovného poriadku 
školy a nadväzujúcich príkazov, smerníc a ďalších právnych, organizačných a technicko-
hospodárskych noriem z oblasti činnosti školy. 

1. PZ zabezpečujú praktické vyučovanie žiakov im pridelených skupín podľa ŠkVP, 
stanoveného časového rozvrhu a pokynov priameho nadriadeného. 

2. PZ dbá o to, aby žiaci počas výučby nepracovali na elektrických zariadeniach pod 
nebezpečným dotykovým napätím. Pri činnostiach využíva bezpečné profesionálne 
zdroje nízkeho napätia, prípadne oddeľovací transformátor.  

3. Pedagogický zamestnanec pri výučbe, ktorá nevyhnutne vyžaduje priame 
pripojenie na sieťové napätie (230V, 400V) odkontroluje činnosť žiakov 
vykonávanú bez pripojeného napätia. V prípade správnosti zapojenia požiada 
žiakov, aby odstúpili od  pracoviska na bezpečnú vzdialenosť a sám odskúša takéto 
zapojenie s pripojením na sieť.   

4. Ak napriek všetkým opatreniam dôjde k zásahu žiakov, alebo pedagogického 
zamestnanca nebezpečným napätím, PZ túto udalosť neodkladne nahlási na 
sekretariáte školy a uskutoční zápis o okolnostiach tohto úrazu.  

5. Pri výrobe DPS fotocestou dbá o bezpečné používanie osvitového zariadenia. Pri   
pri manipulácii s NaOH (vývojka na DPS) musí byť PZ prítomný a dbá 
o používanie ochranných okuliarov ako aj  pracovného plášťa, aby nevhodným 
zaobchádzaním s chemikáliou nedošlo k poškodeniu zdravia ani odevu žiaka. 

6. PZ vypracovávajú, príp. sa podieľajú na tvorbe ŠkVP a vypracovaní tematických plánov 
pre vyučovanie daného predmetu pridelených skupín na príslušný školský rok. 
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7. PZ sa riadne pripravujú po stránke odbornej, pedagogickej, organizačnej i materiálno-
technickej na každú učebnú tému a vyučovací deň. 

8. PZ vedú príslušnú pedagogickú dokumentáciu. 
9. PZ zodpovedajú za riadne, včasné a kvalitné plnenie výchovno-vzdelávacích cieľov pre 

zabezpečenie vyučovania v oblasti praktickej prípravy. 
10. PZ informujú správcu učebne o poruchách, poškodení, zmene stavu náradia, inventáru, 

prístrojov a ostatného vybavenia v školskej dielni.   
11. PZ zodpovedajú za dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a hygiene práce, nepripustia 

aby žiaci pracovali spôsobom, s nástrojmi a pomôckami, alebo na zariadeniach 
nezodpovedajúcim týmto predpisom. 

12. PZ  určujú žiakom úlohy, ktorých plnenie pravidelne kontrolujú a hodnotia. 
13. PZ sú povinní vždy na začiatku a konci práce s pridelenou skupinou skontrolovať stav 

náradia a inventáru priestorov školskej dielne. Taktiež sú povinní o kontrole vykonať 
zápis do prevádzkového zošita školskej dielne a vyplniť všetky položky zápisu. 

14. PZ sú povinní skontrolovať každému žiakovi pridelené náradie a následne uzamknúť 
odkladací priestor pre náradie a uschovať od neho kľúč. 

15. PZ sú povinní prísne dbať na to, aby žiaci po skončení pracovných úloh neodkladali 
nástroje, náradie a meradlá do odkladacích priestorov sami bez dozoru vyučujúceho. 

16. PZ sú povinný dbať na poriadok a presné usporiadanie nástrojov, náradia a meradiel 
v odkladacích priestoroch. 

17. Pred odchodom na dovolenku počas letných prázdnin sú PZ povinní odovzdať kľúče 
správcovi učebne od  vstupu do školskej dielne a odkladacích priestorov. 

 

ČLÁNOK V 

Povinnosti žiakov v priestoroch školských dielní 

Povinnosti a práva študentov v priestoroch školských dielní vyplývajú zo ŠkVP, Vnútorného 
poriadku školy a nadväzujúcich príkazov, smerníc a ďalších právnych, organizačných a technicko-
hospodárskych noriem z oblasti činnosti školy. 

1. Na vyučovanie v školských dielňach prichádzajú žiaci zavčasu, v skupinách 
a v predpísanom oblečení. 

2. Na vyučovanie si žiaci prinášajú školské potreby. 
3. Do školských dielní je zakázané nosiť veci ohrozujúce zdravie a bezpečnosť. 
4. Počas cvičení sa žiaci správajú disciplinovane a plne rešpektujú a plnia nariadenia 

vyučujúceho. 
5. Žiaci smú pracovať len na úlohách a so zariadeniami, ktoré im pridelil a popísal 

vyučujúci. Je zakázané aby žiak vykonával akúkoľvek svojvoľnú činnosť, ktorá 
nezodpovedá úlohe vyučujúceho. 

6. Samostatnú pracovnú činnosť môže žiak vykonávať len pod dozorom učiteľa. 
7. Obrábacie a ostatné strojové zariadenia môže študent spúšťať len po dôkladnom 

oboznámení a po predvedení učiteľom a pod jeho dozorom. 
8. Pri všetkých činnostiach musia žiaci dodržiavať všetky zásady bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci ako aj protipožiarne opatrenia. 
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9. Ak žiak spozoruje počas nástupu na svoje pracovisko poškodenie izolácie na 
elektrických vedeniach, prívodných šnúrach, alebo odkrytované elektrické prístroje 
pripojené na sieť- túto udalosť okamžite nahlási svojmu vyučujúcemu.      

10. V školských dielňach počas cvičení študenti zachovávajú čistotu a udržujú poriadok na 
pracovných stoloch. 

11. Žiaci sú povinní šetrne zaobchádzať a šetriť všetky učebné pomôcky, náradie, nástroje, 
meradlá, meracie prístroje, stroje a všetky vypožičané zariadenia. Škody na inventári 
a zariadení spôsobené úmyselne alebo nedbanlivosťou uhradí študent, alebo jeho 
zákonný zástupca podľa ustanovenia Občianskeho zákonníka. Uhradenie škody 
nevylučuje aj iný trest podľa stupňa previnenia a rozsahu. 

12. Počas prestávok sa žiaci zdržiavajú vo vyhradených priestoroch. 
13. Žiaci počas cvičení v školských dielňach nesmú svojvoľne prechádzať medzi 

pracoviskami bez súhlasu učiteľa. 
14. Žiakom je prísne zakázané skúšať a manipulovať s elektrickým zariadením a napätím 

akéhokoľvek druhu a bez vedomia učiteľa otvárať rozvádzače napätia. Taktiež je prísne 
zakázané zapínať a vypínať jednotlivé obvody elektrického rozvodu a svojvoľne 
manipulovať s ističmi. 

15. Žiaci sa musia riadiť všetkými nariadeniami a výstražnými tabuľkami, ktoré sú 
umiestnené v školských dielňach pri každom elektrickom a strojovom zariadení. 
 

ČLÁNOK VI 

Práce na počítačoch 

1. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy, žiaci školy, pracovníci iných 
organizácií alebo súkromné osoby ktoré majú povolený prístup od vedenia školy, sú 
povinní pre prácu na počítačoch v školských dielňach dodržiavať prevádzkový poriadok 
intranetu školy, počítačových učební a WIFI siete. 

 

ČLÁNOK VII 

Osobné ochranné pracovné pomôcky, nástroje, náradie a meracie prístroje 

Žiaci sú povinní dodržiavať zásady hygieny a fyziológie práce, pravidlá bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci a v nadväznosti na ne používať predpísané osobné ochranné pracovné pomôcky 
(OOPP), úsporne s nimi zaobchádzať a udržiavať ich v poriadku a v čistote. 

 
Študijný odbor Tematický 

okruh 
Nástroje, náradie, meradlá, 

OOPP 
Poznámka 

2675 M elektrotechnika 
  

Mechanická dielňa • Pracovný plášť * 
• Pevná obuv * 
• Pracovné rukavice 
• Ochranné okuliare 
• Nástroje, náradie a meradlá 

určené na práce v kovodielni 

* zabezpečuje rodič 

Elektrické 
inštalácie 

• Pracovný plášť * 
• Skúšačka * 

* zabezpečuje rodič 
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• Nástroje a náradie na elektrické 
inštalácie 

Elektronika • Pracovný plášť * 
• Spájkovačka * 
• Odsávačka * 
• Spájka * 
• Tavidlo * 
• Pinzeta * 
• Multimeter * 
• Mikrovŕtačka * 
• Nástroje, náradie a meracie 

prístroje na spájkovanie a výrobu 
DPS 

• Ochranné okuliare a pracovný 
plášť pri manipulácii s NaOH 
(vývojka na DPS) 

* zabezpečuje rodič 

2381 M strojárstvo Mechanická dielňa • Pracovný plášť * 
• Nástroje, náradie a meradlá 

určené na práce v mechanickej 
dielni 

* zabezpečuje rodič 
2387 M mechatronika 
 
 
 

 

ČLÁNOK VIII 

Záverečné ustanovenia 

Porušenie uvedených zásad laboratórneho poriadku školských dielní je klasifikované ako 
porušenie pracovnej disciplíny pedagogických a ostatných zamestnancov školy, vnútorného poriadku 
študentov školy a bude posudzované podľa platnej pracovno – právnej resp. školskej legislatívy a 
vnútorných predpisov školy.  

Tento laboratórny poriadok školských dielní nadobúda platnosť 05. 06. 2017. 

 

 

Vypracoval: PaedDr. Peter Antala 

 

 

 

 

 

 
                                                                                     Schválil: ........................................ 
                                                                                                          Ing. Jozef Gerhát 
                                                                                                            Riaditeľ školy 


