PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLICÍ STŘEDISKO BOSCH
1) Charakter a účel zařízení
Prostory Školicího střediska jsou umístěny v budově 306a. Zahrnují 3 učebny, dílnu,
měrovou laboratoř, kancelář, sociální zázemí (šatny, sprchy, sociální zařízení),
svačinový kout.
Provozovatelem zařízení je Bosch Diesel s.r.o.
Ve školicím středisku probíhá: praktická a teoretická výuka studentů/učňů, školení pro
vybrané cílové skupiny účastníků školení, závodní škola, exkurze, akce pro veřejnost a
jiné dle potřeb podniku.

1) Důležitá telefonní čísla a kontakty
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

tísňová volání
vrátnice
výdej karet
správce ŠS
vedoucí ŠS
učebna č. 1 a strojní dílna
učebna č. 2
učebna č. 3

444
3501, 3394
3400
5797
5800
3375
5581
5580

2) Popis zařízení a vybavení
Učebna č. 1:
flipchart, tabule, projektor, TV, video, DVD, počítače, stanice, ozvučení
Učebna č. 2:
flipchart, tabule, projektor, počítače, mobilní nábytek, ozvučení
Učebna č. 3:
flipchart, tabule, projektor, počítače, trenažery, školicí stanice, vrtačka, vybavení
elektro obory
Strojní dílna, měrová laboratoř a příruční sklad:
CNC soustruhy a frézky, klasický soustruh a frézka, roboty, měřící zařízení, měřidla,
zařízení pro pozicování a zaměření nástrojů, bruska a vrtačky, výukový materiál.

3) Organizační zajištění provozu
Provozovatel je povinen provozovat celé zařízení bezpečně, spolehlivě a hospodárně.
K tomu provozovatel provádí:
a. Ustanovuje pracovníky odpovědné za provoz a technický stav střediska.
b. Zajišťuje spolupráci s odbornými odděleními.
c. Zajišťuje zkoušení, kontroly, revize, obsluhu odborným způsobem.
d. Průběžně kontroluje provoz a dodržování předpisů a zásad bezpečnosti práce.
e. Vede záznamy a doklady o provozu.
f. Provádí školení osob k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.
g. Zveřejňuje provozní řád, školní řád, evakuační plán, traumatologický plán,
dokumentaci na pracovišti, seznam chemických látek, provozní předpisy pro
manipulaci a práci s chemickými látkami.

h. Provádí prokazatelné seznámení externích lektorů se základními informacemi
BOZP, OŽP a PO.
i. Zajišťuje BOZP, OŽP a PO školení pro studenty/učně a učitele odborného
výcviku a lékařské prohlídky.
j. Vyhrazuje si právo neumožnit výkon praktického vyučování studentům/učňům
a učitelům odborného výcviku, kteří se nepodrobí lékařské prohlídce
nejpozději do začátku praktického výcviku, nebo kteří budou podle
předloženého lékařského potvrzení nezpůsobilí k výkonu praktického výcviku,
a také těm, kteří se nezúčastnili školení BOZP, OŽP a PO.

4) Povinnosti vyučujících (lektoři, učitelé odborného výcviku a učitelé
teorie):
a. Každý vyučující je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní
bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se
bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci.
b. Zaznamenávat využití učeben, zapůjčení přístrojů a školicích stanic do
provozních sešitů.
c. Evidovat docházku na školení, výuce.
d. Kontrolovat stav a funkčnost učebních pomůcek, nářadí, měřících přístrojů,
strojů a zařízení.
e. Nahlásit případné zjištěné závady či poškození neprodleně správci školicího
střediska.
f. Vypnout po výuce/školení všechny stroje a zařízení, příp. uzavřít přívod
vzduchu.
g. Uzamknout skříně, kontejnery.
h. Spustit žaluzie a zavřít všechna okna.
i. Uzamknout učebnu, nebo zajistit uzamčení učebny pracovníky ostrahy.
Kontakt je uvedený v provozních sešitech.
j. Dodržovat stanovený písemný rozvrh dozorů učitelů nad studenty o
přestávkách.
k. Udržovat čistotu a pořádek v prostorách školicího střediska.
l. Po skončení praktického výcviku jsou učitelé odborného výcviku povinni
každý den zajistit základní úklid a vyčištění strojů.
m. Učitelé odborného výcviku jsou povinni řádně převzít a zpět předat majetek
firmy dle inventárního seznamu příslušných nákladových středisek školicího
střediska. Při ztrátě nebo úmyslném poškození je škola povinna na vlastní
náklady pořídit nové zařízení, pomůcku, přístroj ve stejné kvalitě a značce.

5) Povinnosti studentů/učňů a účastníků školení:
a. Každý student/učeň a účastník školení je povinen dbát podle svých možností o
svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob,
kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci.
b. Studenti/učni a účastníci školení musí hospodařit se svěřenými prostředky,
střežit a ochraňovat majetek firmy před poškozením, ztrátou, zničením a
zneužitím.
c. Přicházet včas do učeben a dílny ve vhodném oblečení a ve vhodné obuvi.
d. Vstupovat do učebny jen za přítomnosti nebo se svolením vyučujícího,
přicházejí maximálně 10 minut před vyučováním a odcházejí maximálně 10
min po vyučování (není-li vyučujícím stanoveno jinak).
e. Nenosit s sebou věci nesouvisející s výukou.

f. Odkládat svrchní oblečení a obuv v šatně. (Účastníci školení a studenti při
výuce ve třídách mohou použít na odkládání oděvů věšáky ve třídách).
g. Je zakázáno při praktickém výcviku studentů/učňů vnášet do dílen tašky,
batohy apod. Způsob jejich uložení na správné místo upřesní příslušní
vyučující na začátku školního roku, nebo před vyučováním.
h. Studenti/učni a účastníci školení jsou povinni se zdržovat během vyučování na
svém pracovišti nebo učebně, nestanoví-li vyučující jinak. Je zakázáno
přecházení na ostatní pracoviště během výuky bez vědomí vyučujícího. Každý
odchod mimo pracoviště musí být nahlášen vyučujícímu (WC apod.).
i. Studenti/učni a účastníci školení jsou povinni na pracovišti a blízkém okolí
udržovat pořádek.
j. Na začátku hodiny zkontrolují své pracovní místo a případné zjištěné závady či
poškození neprodleně ohlásí vyučujícímu nebo správci objektu. Neučiní-li tak,
vystavují se nebezpečí, že případná poškození a závady budou připsány
k jejich tíži.
k. V průběhu výuky i mimo ni jsou studenti/učni a účastníci školení povinni
dodržovat veškeré pokyny a nařízení vyučujícího, se kterými byli seznámeni
na začátku hodiny, nebo v jejím průběhu. Při obsluze strojů, nebo měření
postupují studenti/učni a účastníci školení dle pokynů vyučujícího. V případě
nebezpečí poškození stroje, přístroje nebo nebezpečí úrazu studenti/učni a
účastníci školení zařízení okamžitě vypnou a ohlásí závadu vyučujícímu (v
případě jeho krátkodobé nepřítomnosti správci školicího střediska).
l. Studenti/učni jsou v době přestávek k jídlu povinni užívat vyhrazený
svačinový kout, nestanoví-li vyučující jinak.
m. Na počítači studenti/učni a účastníci školení provádějí výhradně ty práce, které
jsou uloženy vyučujícím, a pracují pouze u toho počítače, na kterém jsou
přihlášeni.
n. Vytvářené soubory si každý ukládá pouze do svého datového adresáře, do
cizích adresářů student/učeň, účastník školení nevstupuje.

6) Studenti/učni a účastníci školení nesmí:
a. Poškozovat svým jednáním a chováním úmyslným či neúmyslným objekt
školicího střediska, učebny, dílnu a vybavení (stroje, přístroje, nástroje,
výpočetní techniku, nábytek, vybavení, technickou dokumentaci apod.)
b. Vnášet do areálu BOSCH zbraně, nebezpečné chemické nebo toxické látky,
nebezpečné předměty a zařízení, návykové látky, alkohol, fotoaparáty,
výpočetní techniku apod.
c. Dotýkat se rotujících nástrojů a částí strojů, elektrických součástí stroje,
blokovat nebo odstraňovat bezpečnostní prvky a kryty. Jakákoliv samostatná
činnost na strojních zařízeních, měřících přístrojích a výpočetní technice je bez
vědomí vyučujícího zakázána.
d. Vstupovat do výukových prostorů dílny oddělených žlutou čárou bez
bezpečnostní obuvi.
e. V učebnách a dílně školicího střediska jíst, pít, žvýkat, házet předměty, honit
se, sportovat, hrát hry, bezdůvodně pojíždět židličkami a stoly sem a tam. Při
výuce jsou povinni chovat se klidně, neukvapovat se, neskákat a neběhat
vyjma případů, kdy hrozí nebezpečí z prodlení ohrožení života a zdraví.
Narušovat svým chováním průběh výuky a ohrožovat svým jednáním sebe,
nebo své okolí.
f. Přepravovat osoby nebo sebe na paletovém nebo přepravním vozíku nebo
využívat je k jinému účelu než jsou určeny.

g. Kouřit v celém areálu školicího střediska i v ostatních prostorách a objektech
BOSCH. (Účastníci školení mohou kouřit jen na vyhrazených místech.)
h. Manipulovat s otevřeným ohněm.
i. Zasahovat do elektrické instalace strojů, rozvaděčů, výpočetní techniky resp.
měřících přístrojů apod. (otevírat tato zařízení, upravovat je, rozpojovat,
ohrožovat statickou elektřinou, omývat a čistit nepřípustným způsobem,
vkládat cizí předměty do zařízení, dotýkat se přívodů elektrického napětí,
rozvaděčů, bezdůvodně vypínat přístroje z elektrické sítě, měnit pojistky
apod.).
j. Využívat zařízení, stroje, přístroje a vybavení školicího střediska k jiným
účelům, než ke kterým slouží a k úkonům mimo zadání vyučujícího.
k. Odkládat předměty, oděvy, tašky, batohy apod. na stroje, přístroje, roboty a
rozvaděče.
l. Odpojovat části výpočetní techniky, kabeláže ke strojům nebo přístrojům (myš,
monitor, síťový přívod, datový přívod apod.) a tato zařízení přemisťovat bez
vědomí vyučujícího nebo správce školicího střediska.
m. Bezdůvodně stlačovat klávesy a jiné ovládací prvky počítačů, strojů, přístrojů
apod.
n. Sedat na pracovní stoly, stroje, skříňky, parapety apod.
o. Manipulovat s venkovními žaluziemi, okny, osvětlením a ventily topení bez
vědomí vyučujícího.
p. Odstraňovat sami jakékoliv poruchy na zařízení, popř. závady el. instalace.
Poruchu jsou vždy povinni oznámit vyučujícímu nebo správci objektu.
q. Používat při výuce, nebo praktickém vyučování mobilní telefony a jakkoliv
s nimi manipulovat.
r. Pořizovat zvukové i obrazové záznamy v prostorách firmy BOSCH.
s. Poslouchat a sledovat při výuce nebo práci hudbu, či jiný zvukový i obrazový
záznam nesouvisející s výukou.
t. Poškozovat svým jednáním a chováním dobré jméno a dobrou pověst firmy
BOSCH.
u. Studenti/učni a účastníci školení nesmí měnit konfiguraci PC, adresářů,
programů, pozadí, spořičů, programů, propojení atd.
v. Studenti/učni a účastníci školení nesmí spouštět jiné programy než určené
vyučujícím.
w. Je zakázáno ve výpočetní technice nahrávat, přehrávat, prohlížet nebo
instalovat jakékoliv programové i datové soubory mimo výukových,
stanovených vyučujícím.
x. Bez přímého pokynu studenti/učni a účastníci školení nesmí používat
samostatně CD/DVD mechaniku, flash disky, diskety i jakékoliv další
periférie, zejména komponenty na přenos dat (nestanoví-li vyučující jinak).
y. Při pohybu mezi stoly je nutno dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo
k poškození výpočetní techniky a k úrazům (pohyb mezi stoly je nutno omezit
na co nejmenší míru).
z. Každá obsluha je povinna po ukončení své práce vrátit počítač v původním
stavu do úložné skříně na přesné místo a uklidit pracoviště. Při práci s
výpočetní technikou nebo jejímu přenášení je student/učeň povinen se plně
věnovat tomuto úkonu. Výpočetní techniku lze vyjímat z dokovací stanice a
přenášet pouze ve vypnutém stavu se svolením vyučujícího!
aa. Je zakázáno stahovat soubory z internetu do počítače, používat internet i
intranet jinak, než určil vyučující.
bb. Narušovat nebo vypínat chod výpočetní techniky při automatické práci Peacy.

7) Povinnosti žákovské služby:
a. Za chod žákovské služby odpovídá určený vyučující.
b. Vyučující je určen rozpisem služeb a to zpravidla na týden, není-li stanoveno
jinak.
c. Studenty, kteří mají službu, určuje příslušný vyučující.
d. Žákovská služba může být využita k zajištění pořádku na šatnách,
odpočívárně, chodbách a dalších společných prostorách školicího střediska.
e. Při zjištění nedostatků v úklidu nebo třídění odpadu na společných prostorách
žákovská služba pod vedením vyučujícího zajistí nápravu viníkem, nebo
uvedení společných prostor do pořádku provede sama.
f. Žákovská služba hlásí vedoucímu učiteli odborného výcviku, zástupci ředitele,
řediteli nebo správci školicího střediska nepřítomnost vyučujícího 10 minut po
začátku vyučovací hodiny.

8) Bezpečnost práce:
a. Vyučující, studenti/učni, účastníci Závodní školy jsou povinni se prokazatelně
seznámit a dodržovat provozní řád. Tým HRC32 prokazatelně seznámí
s provozním řádem vyučující a účastníky Závodní školy. Učitelé odborného
výcviku a učitelé teorie prokazatelně proškolí studenty/učně. Podepsaný
„Záznam o seznámení s obsahem provozního řádu“ je uložen u správce
školicího střediska. Školení se musí zúčastnit každý vyučující, student/učeň,
účastník Závodní školy.
b. Studenti/učni a učitelé odborného výcviku a učitelé teorie jsou povinni
absolvovat školení BOZP, OŽP a PO. Toto školení organizuje tým HRC32 a
provádí HSE a FES-Jh. Pokud nastupují jednotlivci, po domluvě se zúčastní
nejbližšího termínu vstupního školení organizovaného HRC3, kde se zúčastní
relevantních částí školení. Učitelé odborného výcviku jsou povinni absolvovat
periodické školení BOZP, OŽP a PO 1x za 3 roky. V případě potřeby jsou
učitelé odborného výcviku povinni absolvovat mimořádné školení BOZP, OŽP
a PO.
c. Studenti/učni a učitelé odborného výcviku jsou povinni se podrobit lékařské
prohlídce. Studenti/učni jsou povinni se podrobit lékařské prohlídce při
nástupu a ukončení praktického výcviku. Studenti/učni jsou povinni se
podrobit výstupní lékařské prohlídce na konci studia ve 3. nebo ve 4. ročníku
studia. Učitelé odborného výcviku jsou povinni se podrobit lékařské prohlídce
1x za 3 roky.
d. Všichni jsou povinni používat osobní ochranné pracovní prostředky, a mycí,
čisticí a dezinfekční prostředky dle směrnice JhP/HSE-S-023 Poskytování
OOPP a MČDP. Osobní ochranné pracovní prostředky jsou stanoveny
v Komplexním přehledu rizik. Na pracovištích, kde jsou požadovány OOPP,
učitelé odborného výcviku převezmou OOPP k jednotlivým strojům a
zařízením (ochranné brýle, příp. štít, rukavice, bariérový krém). Karta OOPP je
vystavena na učitele odborného výcviku. Učitel odborného výcviku je povinen
poskytnout OOPP jednotlivým studentům/učňům a účastníkům školení před
zahájením práce. Ochranný oděv a bezpečnostní obuv má každý vlastní (ze
školy, ze svého pracoviště ve firmě).
e. Při práci na počítačích jsou všichni povinni dodržovat směrnici JhP/HSE-S019 Zásady bezpečnosti práce se zobrazovacími jednotkami a zvětšovacími
přístroji.

f. Všichni jsou povinni seznámit se a dodržovat „Dokumentaci na pracovišti“ a
návody k obsluze strojů a zařízení. Správce školicího střediska prokazatelně
proškolí učitele odborného výcviku a ti proškolí studenty/učně, kteří
vykonávají na strojích, zařízeních praktický výcvik. Učitelé odborného
výcviku provedou zápis o proškolení do „Zápisníku bezpečnosti práce“
studentů/učňů. Evidence proškolení studentů/učňů je plně v kompetenci učitelů
odborného výcviku.
g. Při vzniku úrazu jsou všichni povinni postupovat dle směrnice JhP/HSE-S-022
Postup při vzniku pracovního úrazu a jeho odškodnění. Pokud nelze ihned
zaznamenat pracovní úraz elektronicky, jsou v provozních sešitech k dispozici
formuláře pro prvotní evidenci úrazu, dále se potom pokračuje dle směrnice.
h. Ve školicím středisku jsou v jednotlivých učebnách k dispozici na dobře
přístupném místě lékárničky, které jsou vybaveny prostředky k poskytnutí
první pomoci dle směrnice JhP/HSE-S-034 Lékárničky (zodpovědnost
pověřené osoby).
i. Osoby, které používají žebříky, schůdky, se musí seznámit a dodržovat
směrnici JhP/HSE-S-029 Práce ve výškách a nad volnou hloubkou. Proškolení
studentů/učňů je plně v kompetenci učitelů odborného výcviku.

9) Ochrana životního prostředí
a. Osoby pohybující se ve školicím středisku jsou povinni třídit odpad do předem
určených nádob podle pravidel firmy uvedených ve směrnici JhP/HSE-S-005
Odpadové hospodářství.
b. Při manipulaci a práci s chemickými látkami vedených na KST 515 204 musí
vyučující, studenti/učni, účastníci školení dbát nařízení a pokynů obsažených
ve směrnici JhP/HSE-S-007 Chemické látky.
c. Kontaktní osobou pro HSE je správce školicího střediska.

10) Havarijní připravenost
a. Postup v případě havárie nebo nehody je dle směrnice JhP/HSE-S-009
Havarijní připravenost.
b. Při mimořádné události se postupuje dle traumatologického plánu (viz příloha).
c. Při požáru je povinnost se řídit i JhP/FES Požární a poplachová směrnice.
d. Ve školicím středisku je proškolena osoba jako preventivní požární hlídka.

11) Ostatní
Platí přísný zákaz půjčování notebooků, projektorů, měřících přístrojů a jiného
vybavení mimo prostory školicího střediska, donášení a vynášení věcí, které
nesouvisí s výukou. Svévolné přemisťování nářadí a přístrojů bez vyučujícího,
lektora nebo správce školicího střediska může být posouzeno jako pokus o zcizení.
Škody na vybavení učeben a dílny, způsobené porušením výše uvedených bodů
tohoto řádu z nedbalosti nebo úmyslně, budou u studentů mladších 18 let ohlášeny
rodičům. Dále může být požadována náhrada škody v plné výši. U studentů starších
18 let může být požadována náhrada škody v plné výši přímo od nich.

