Doplněk k provoznímu řádu SŠT pro oblast odborného výcviku:
ÚSTROJ NA ODBORNÝ VÝCVIK
Pro výuku předmětu odborný výcvik, se dnem 1. 12. 2012 upřesňuje v souladu s předpisy
BOZP, školním a provozním řádem pracovní ústroj takto:
I.

PRACOVIŠTĚ ODBORNÉHO VÝCVIKU – Polenská 2

 Žáci jsou v průběhu praktického vyučování ustrojeni v pracovním oděvu
sestávajícím se z pracovní obuvi s pevnou špičkou a patou (otevřená obuv je
zakázána), dále pokrývky hlavy (čepice se štítkem, ochranná síťka,apod.) a
pracovního oděvu, který tvoří pracovní kalhoty a pracovní blůza, přičemž blůza
je zastrčena v kalhotách , rukávy jsou vhodně zapnuty ,aby nedošlo k zachycení
oděvu rotačními součástmi stroje a následnému zranění žáka. Pracovní
kombinézy nejsou povoleny. Na pracovní blůze je viditelně umístěno
ročníkové označení. Jakékoliv jiné kombinace pracovních oděvů a svévolné
úpravy jsou zakázány.
 Tato ústroj je doplněna ochrannými prostředky (brýle, pracovní rukavice,
svářečská kukla,azbestové rukavice,přilba apod. – dle druhu vykonávané
práce). Na pracovištích, kde stroje nejsou vybaveny bezpečnostními
ochrannými kryty (konvenční stroje – soustruhy, frézky, vrtačky, brusky) jsou žáci
povinni mít při práci nasazeny ochranné brýle. V průběhu odborného výcviku
je žákům zakázáno nosit řetízky, přívěsky a prsteny. Pokud má žák (žákyně)
dlouhé vlasy je povinen(-na), je mít vhodně upraveny a staženy či
sepnuty tak, aby nemohlo dojít k úrazu.
 Při teoretické výuce na učebnách CNC soustruhů a CNC frézek může učitel
odborného výcviku, který vede zaměstnání dle svého uvážení upřesnit ústroj
v prostorách učebny. Při odchodu z učeben jsou žáci povinni být opět ustrojeni
tak, jak je stanoveno tímto dodatkem a takto se i pohybují v době praxe ve
vnitřních i vnějších prostorách školy. Za dodržování tohoto nařízení plně
odpovídají učitelé odborného výcviku. Kontrolní činnost je v kompetenci
vedení školy a odborného výcviku, dále osoby pověřené za oblast BOZP, která navíc
provádí i metodickou výpomoc.
 V dílnách pro výuku elektrooborů, které jsou umístěny v prostorách školy je žákům
povoleno používat lehkou uzavřenou obuv (ne pantofle a sandály). Pokud však
odcházejí provádět praktickou činnost do provozních dílen musí mít standartní
pracovní obuv !!!

II.

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ – ŠKOLICÍ STŘEDISKO firmy BOSCH DIESEL
 Pro odloučené pracoviště ve školícím středisku firmy Bosch diesel platí pro
naše žáky vnitřní bezpečnostní předpisy školy a jsou zároveň proškoleni a
seznámeni s provozním řádem školicího střediska, který jsou povinni dodržovat.
Jelikož se jedná o specifické pracoviště s nejmodernějším technickým
vybavením,které je pravidelně sledováno a monitorováno, je nutné, aby žáci vhodně
reprezentovali školu i v oblasti pracovní ústroje, dodržováním zásad BOZP a
zároveň dbali na hygienu a udržování pořádku na pracovištích
 Pracovní oděv je stanoven následovně : pracovní obuv s pevnou špičkou a
patou s antistatickou podrážkou, pracovní kalhoty a triko s logem SŠT Jihlava. Tato
ústroj platí jak pro pracoviště CNC strojů, tak i pro učebny, elektrodílny, pracoviště
pneumatiky, hydrauliky a měření. Při práci na konvenčních strojích platí stejná
pravidla jako na pracovištích odborného výcviku v areálu školy (blůza, ochranné
brýle, čepice se štítkem).
 V průběhu odborného výcviku je žákům zakázáno nosit řetízky, přívěsky a
prsteny.
III.

ODBORNÁ PRAXE U VÝROBNÍCH FIREM

 Podmínky odborné praxe žáků SŠTJ u výrobních firem jsou stanoveny smlouvou mezi
školou a firmou. Žáci musí absolvovat vstupní školení BOZP a jsou povinni dodržovat
zásady bezpečnosti práce dané firmy. Ústroj žáka je stanovena stejně jako na
odborném výcviku (pracovní oděv sestávající z blůzy a kalhot, pevná pracovní obuv,
čepice se štítkem). Žáci jsou povinni dle druhu vykonávané práce vhodně používat
ochranné pomůcky (pracovní rukavice, brýle, ochranné štíty, přilba, svářecí kukla,
atd.)

V Jihlavě dne 7. 11. 2012

Zpracoval:

Schválil :

Mgr. Stanislav TOMAN

Mgr. Josef VÁCA

Zástupce ředitele školy
pro odborný výcvik

Ředitel školy

