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Základní škola Praha 10 - Hostivař 
Kozinova 1000, 102 00 

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE ŠKOLY 

ČÁST:  5. ŘÁDY ODBORNÝCH UČEBEN/HŘIŠŤ 
Č. j.:    5 ZŠ - OSŠ /2016 
Vypracovala: Mgr. Blanka Chuchlerová, ředitelka školy  
Schválila: Mgr. Blanka Chuchlerová, ředitelka školy  
Pedagogická rada projednala dne 29. 8. 2016 
Školská rada projednala dne 13. 10. 2016 
Směrnice nabývá platnosti ode dne 1. 12. 2016 
Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které 
tvoří součást tohoto předpisu. 
 
Na základě ustanovení písmene a) odstavce 1 § 165 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto 
směrnici. Směrnice je samostatnou součástí provozního řádu. 
 

1. Obecná ustanovení 
1. Řády odborných učeben/hřišť jsou samostatnou součástí provozního řádu školy. 
2. Řád učebny/hřiště je vyvěšen v učebně/na hřišti na viditelném místě. 
3. Řád učebny/hřiště musí být schválen ředitelem školy (podpis ředitele a razítko školy).  
4. Žáci jsou s ním seznámeni vždy v první hodině předmětu ve školním roce. 
5. Vyučující učiní o seznámení žáků s řádem zápis do třídní knihy.  
6. Vyučující dbá o to, aby byli dodatečně poučeni žáci, kteří v první hodině chyběli. 

2. Závěrečná ustanovení 
1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zástupce ředitele. 
2. O kontrolách provádí písemné záznamy. 
3. Směrnice nabývá účinnosti dnem: 1. 12. 2016. 

 
 
 
 
 
V Praze dne 13. 10. 2016 

Mgr. Blanka Chuchlerová 
ředitelka školy 
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 Řád odborné učebny 
Základní škola Praha 10 - Hostivař 

Kozinova 1000, 102 00 

TĚLOCVIČNA 
   

1. Žáci vstupují do tělocvičny a šaten pro tělesnou výchovu pouze pod dohledem vyučujícího.  

2. Žáci, kteří v hodině necvičí, se řídí pokyny učitele.  

3. Žáci cvičí v tělocvičně v předepsaném cvičebním úboru a v obuvi se světlou podrážkou. 

4. Žáci provádějí v tělocvičně jen činnosti určené vyučujícím. Při činnostech dodržují přesně 
stanovené postupy a způsoby cvičení. Cvičí a chovají se tak, aby neohrozili zdraví svoje, ani 
ostatních přítomných osob. 

5. S tělovýchovným nářadím a zařízením tělocvičny zacházejí šetrně, pokud zjistí závadu, která 
by mohla ohrozit bezpečnost cvičení, oznámí ji neprodleně vyučujícímu. 

6. Bez vědomí učitele se žáci nevzdalují z tělocvičny. Vyučujícímu také ohlásí návrat do 
tělocvičny - např. po použití WC. 

7. Při cvičení nesmí mít žáci na sobě hodinky, řetízky a jiné předměty, které by se mohly zničit a 
které by mohly způsobit úraz majiteli nebo jinému cvičícímu. 

8. Každý úraz hlásí žáci ihned vyučujícímu, aby mohl být ošetřen a nahlášen pojišťovně. Pokud 
žáci nebo jejich rodiče nahlásí úraz dodatečně, škola to musí uvést na oznámení o úrazu a je 
nebezpečí, že pojišťovna v takovémto případě náhradu nevyplatí. 

9. Je zakázáno jakkoli poškozovat zařízení tělocvičny. 

10. Okna je možné otevírat pouze se svolením vyučujícího. 

11. Žáci udržují pořádek v tělocvičně, nářadí vracejí na místa. Vyučující tělocvičnu po každé 
hodině uzamykají. 

12. Žáci nesmí nosit a konzumovat v tělocvičně žvýkačky a žádné jídlo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 1. 12. 2016 

Mgr. Blanka Chuchlerová 
ředitelka školy 

 
 

podpis ředitelky školy 
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 Řád odborné učebny 
Základní škola Praha 10 - Hostivař 

Kozinova 1000, 102 00 

GYMNASTICKÝ SÁL 
   

1. Žáci vstupují do gymnastického sálu a šaten pro tělesnou výchovu pouze pod dohledem 
vyučujícího.  

2. Žáci, kteří v hodině necvičí, se řídí pokyny učitele.  

3. Žáci cvičí v gymnastickém sále v předepsaném cvičebním úboru a v obuvi. 

4. Žáci provádějí v gymnastickém sále jen činnosti určené vyučujícím. Při činnostech dodržují 
přesně stanovené postupy a způsoby cvičení. Cvičí a chovají se tak, aby neohrozili zdraví 
svoje, ani ostatních přítomných osob. Zvláštní pozornost věnují bezpečnosti v blízkosti zrcadel. 

5. S tělovýchovným nářadím a zařízením gymnastického sálu zacházejí šetrně, pokud zjistí 
závadu, která by mohla ohrozit bezpečnost cvičení, oznámí ji neprodleně vyučujícímu. 

6. Bez vědomí učitele se žáci nevzdalují z gymnastického sálu. Vyučujícímu také ohlásí návrat do 
gymnastického sálu - např. po použití WC. 

7. Při cvičení nesmí mít žáci na sobě hodinky, řetízky a jiné předměty, které by se mohly zničit a 
které by mohly způsobit úraz majiteli nebo jinému cvičícímu. 

8. Každý úraz hlásí žáci ihned vyučujícímu, aby mohl být ošetřen a nahlášen pojišťovně. Pokud 
žáci nebo jejich rodiče nahlásí úraz dodatečně, škola to musí uvést na oznámení o úrazu a je 
nebezpečí, že pojišťovna v takovémto případě náhradu nevyplatí. 

9. Je zakázáno jakkoli poškozovat zařízení gymnastického sálu. 

10. Okna je možné otevírat pouze se svolením vyučujícího. 

11. Žáci udržují pořádek v gymnastickém sále, nářadí vracejí na místa. Vyučující gymnastický sál 
po každé hodině uzamykají. 

12. Žáci nesmí nosit a konzumovat v gymnastickém sále žvýkačky a žádné jídlo. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 1. 12. 2016 

Mgr. Blanka Chuchlerová 
ředitelka školy 

 
 

podpis ředitelky školy 
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 Řád hřiště 
Základní škola Praha 10 - Hostivař 

Kozinova 1000, 102 00 

HŘIŠTĚ s umělým povrchem 

1. Obecná pravidla hřiště a dráhy 

1. Sportovní povrch umělá tráva je určen ke všem druhům kolektivních a individuálních 
míčových her. 

2. Pro stále dobrou kvalitu sportoviště se doporučuje: 

 odstraňovat z povrchu všechny ostré a hrubé částice (kamínky), které by mohly být 
příčinou zranění sportovců a vedly by k rychlejšímu opotřebení sportovního povrchu 

 občasné česání sportovní plochy kartáčovým smetákem ve směru proti nastavení vláken 

3. Je zakázáno pohybovat se po sportovní ploše v obuvi s ostrými hroty (tretry) nebo s tmavou 
podrážkou, kopačkách s kovovými hroty. Manipulovat s řeznými, bodnými, sečnými nástroji. 
Na ploše je zakázáno provozovat cyklistiku a lední hokej. 

4. Při jakémkoli porušení celistvosti povrchu je nutno ihned zajistit opravu dodavatelem. 
5. Je třeba nezanášet na běžeckou dráhu písek, kamínky, klacíky, hlínu apod. a řádně si čistit obuv 

od bláta, hlíny a dalších nečistot před vstupem na dráhu. 

2. Bezpečnost a ochrana majetku 

1. V areálu hřiště je zakázáno jakkoli znečišťovat a poškozovat zejména povrch hřiště a dráhy. 
Proto je zejména zakázáno: 
 odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená 
 odhazovat žvýkačky na umělý povrch 
 kouřit a konzumovat alkoholické nápoje 
 rozdělávat oheň a jakkoli manipulovat s otevřeným ohněm 
 manipulovat s ostrými předměty 
 vstupovat v nevhodné obuvi nebo ve znečištěné obuvi  
 jezdit po areálu hřiště na kole, koloběžce, s kočárkem apod. 
 poškozovat stromy a keře v areálu a jeho těsném sousedství 

2. Je zakázán vstup: 
 dětí mladších 10 - ti let bez doprovodu dospělé osoby 
 osob podnapilých nebo pod vlivem návykových látek 
 se zvířaty 

 
 

V Praze dne 1. 12. 2016 

Mgr. Blanka Chuchlerová 
ředitelka školy 

 
 

podpis ředitelky školy 
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 Řád odborné učebny 
Základní škola Praha 10 - Hostivař 

Kozinova 1000, 102 00 

POČÍTAČOVÁ UČEBNA 
   

1. Do učebny žáci vstupují jen s doprovodem vyučujícího. 

2. Žák pracuje u počítače podle pokynů vyučujícího, manipuluje s počítačem a jeho periferiemi 
pouze způsobem, se kterým byl seznámen učitelem v rámci výuky. 

3. V učebně žáci nekonzumují jídlo a pití, aby nepoškodili vybavení učebny, například 
znečištěním klávesnice. 

4. Žáci bez svolení vyučujícího nepracují na řídícím počítači, nemanipulují s připojením počítačů 
k napájecímu zdroji, počítačové síti a k periferiím. 

5. Žáci nepřinášejí do učebny vlastní diskety s programy a nesnaží se je používat. Mohli by tímto 
způsobem rozšířit počítačové viry na školní nebo své počítače, také na počítače svých rodičů a 
známých v zaměstnání a zavinit tak jejich poškození nebo zničení. Nekopírují programy z 
počítače pro své potřeby, protože by tím porušili autorská práva, dopustili se tak trestného činu 
a vystavili se nebezpečí trestního stíhání. 

6. Jakékoli neobvyklé chování počítače ohlásí žáci učiteli, aby mohlo být prověřeno podezření na 
počítačové viry. 

7. Žáci při práci s počítačem neprovádějí žádné operace, které by mohly ohrozit nastavení 
konfigurace počítače, poškodit nebo zničit software a hardware, protože by mohli způsobit 
poruchu počítačů a značnou finanční škodu. 

8. Pokud žáci svévolným porušením tohoto řádu způsobí škodu na vybavení učebny, bude od nich 
vymáhána finanční náhrada. 

9. Okna je možné otevírat pouze se svolením vyučujícího. 

10. Žáci se v učebně chovají tak, aby neohrozili zdraví svoje, ani ostatních osob v učebně. S 
vybavením učebny zacházejí šetrně. 

11. Po skončení hodiny žáci uklízejí pracovnu. 

12. Vzhledem k vysoké ceně vybavení učebny bude porušení tohoto řádu považováno za velmi 
závažný kázeňský přestupek. 

 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 1. 12. 2016 

Mgr. Blanka Chuchlerová 
ředitelka školy 

 
 

podpis ředitelky školy 
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 Řád odborné učebny 
Základní škola Praha 10 - Hostivař 

Kozinova 1000, 102 00 

UČEBNA FYZIKY a CHEMIE 
   

1. Pracovna je určena pouze k výuce fyziky a chemie. 

2. Do učebny vstupují jen se souhlasem vyučujícího, do přilehlého kabinetu fyziky a chemie je 
žákům bez doprovodu učitele vstup zakázán. 

3. Přestávky mezi hodinami tráví žáci ve svých kmenových třídách. 

4. V učebně je zakázáno jíst a pít. 

5. Žáci nesmí svévolně manipulovat s exponáty vystavenými v pracovně ani se zde umístěnými 
přístroji. 

6. Se zařízením laboratoře žáci zacházejí šetrně a jsou odpovědni za případné škody, které 
úmyslně způsobí. 

7. Žáci udržují čistotu a pořádek na pracovišti, šetří vodou, plynem, elektřinou a chemikáliemi. 

8. Žáci dodržují bezpečnostní a hygienické zásady, o kterých byli poučeni a jakoukoli nehodu 
ihned hlásí vyučujícímu.  

9. Se zařízením rozvodu vody, el. energie a plynu žáci manipulují pouze podle pokynů učitele. 
Elektrické přístroje pro rozvod 220 voltů zapojují pouze vyučující, žáci s nimi nepřicházejí do 
styku. 

10. Po skončení práce žáci zkontrolují stav svého pracovního místa, používaných pomůcek a 
chemikálií, zkontrolují uzavření vody, plynu, oken a vypnutí el. energie. 

11. Okna je možné otevírat pouze se souhlasem vyučujícího. 

12. Jakékoli porušení tohoto řádu bude přísně postihováno. 

13. Elektrický rozvod je pravidelně a v předepsaných termínech kontrolován revizním technikem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 1. 12. 2016 

Mgr. Blanka Chuchlerová 
ředitelka školy 

 
 

podpis ředitelky školy 
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 Řád odborné učebny 
Základní škola Praha 10 - Hostivař 

Kozinova 1000, 102 00 

PRACOVNA JAZYKŮ 
   

1. Tato pracovna je určena k výuce cizího jazyku. 

2. Žáci mohou do pracovny vstupovat pouze s vyučujícím, přestávky tráví ve svých kmenových 
třídách. 

3. Žáci nesmějí svévolně manipulovat s přístroji umístěnými v pracovně ani otevírat skříně bez 
přímého pokynu vyučujícího. 

4. Je zakázáno jakkoli poškozovat zařízení pracovny. 

5. Závady zjištěné při vstupu do pracovny je žák povinen neprodleně ohlásit vyučujícímu. 

6. Po ukončení výuky žáci uklidí pracovnu, po poslední hodině zvednou židle. 

7. Okna je možné otvírat pouze se svolením vyučujícího. 

8. Veškerá porušování tohoto řádu budou přísně postihována. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 1. 12. 2016 

Mgr. Blanka Chuchlerová 
ředitelka školy 

 
 

podpis ředitelky školy 
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 Řád odborné učebny 
Základní škola Praha 10 - Hostivař 

Kozinova 1000, 102 00 

CVIČNÁ KUCHYŇKA 
   

1. Učebna je vybavena zařízením a přístroji, které slouží k odborné výuce domácích prací 

2. Žáci jsou při vaření vybaveni zástěrami a protiskluzovou obuví, používají další ochranné 
pomůcky podle pokynů vyučujícího. 

3. Elektrické roboty, hnětače, mixéry a další spotřebiče obsluhují žáci pouze pod vedením 
vyučujícího. Čištění žáci a učitelé provádějí pouze po odpojení ze sítě. Elektrické spotřebiče je 
nutno chránit před vlhkostí a vodou. 

4. Nářadí, nástroje a používané nádobí odkládají pouze na určená místa. Poškozené vybavení je 
nutno vyřadit z provozu. 

5. Cesty a průchody kolem sporáků a vařičů musí být neustále volné. 

6. S noži se nesmí pracovat proti sobě, ani proti osobám v blízkosti, podávají se střenkou napřed, 
nezabodávají se do prkének, podložek. 

7. Při nošení horkých nádob se používají izolační podložky či rukavice. 

8. Rozlitou mastnotu je nutno odstranit ihned teplou vodou a odmašťovacími přípravky. 

9. Připravená jídla se ihned spotřebují. Je zakázáno je skladovat do následujícího dne. 

10. Používané nářadí musí být ostré, s pevnou nepoškozenou rukojetí. 

11.  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 el. spotřebičů a el. jističů. 

12. Vyučující odchází z učebny poslední, kontroluje provedení úkonů podle bodu 11 a uzamyká 
učebnu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 1. 12. 2016 

Mgr. Blanka Chuchlerová 
ředitelka školy 

 
 

podpis ředitelky školy 
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 Řád odborné učebny 
Základní škola Praha 10 - Hostivař 

Kozinova 1000, 102 00 

PRACOVNA VÝTVARNÉ VÝCHOVY 
   

1. Tato pracovna je určena především k výuce výtvarné výchovy. 

2. Žáci mohou do pracovny vstupovat pouze s vyučujícím, přestávky tráví ve svých kmenových 
třídách. 

3. Žáci nesmějí svévolně manipulovat s exponáty vystavenými v pracovně ani otevírat skříňky 
bez přímého pokynu vyučujícího. 

4. Je zakázáno jakkoli poškozovat zařízení pracovny. 

5. Závady zjištěné při vstupu do pracovny je žák povinen neprodleně ohlásit vyučujícímu. 

6. Po ukončení výuky žáci uklidí pracovnu, po poslední hodině zvednou židle. 

7. Okna je možné otvírat pouze se svolením vyučujícího. 

8. Veškerá porušování tohoto řádu budou přísně postihována. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 1. 12. 2016 

Mgr. Blanka Chuchlerová 
ředitelka školy 

 
 

podpis ředitelky školy 
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 Řád odborné učebny 
Základní škola Praha 10 - Hostivař 

Kozinova 1000, 102 00 

PRACOVNA PŘÍRODOPISU 
   

1. Tato pracovna je určena především k výuce přírodopisu. 

2. Žáci mohou do pracovny vstupovat pouze s vyučujícím, přestávky tráví ve své kmenové třídě. 

3. Žáci nesmějí svévolně manipulovat s exponáty vystavenými v pracovně ani otevírat sbírkové 
skříňky bez přímého pokynu vyučujícího. 

4. Je zakázáno jakkoli poškozovat zařízení pracovny. 

5. Závady zjištěné při vstupu do pracovny je žák povinen neprodleně ohlásit vyučujícímu. 

6. Po ukončení výuky žáci uklidí pracovnu, po poslední hodině zvednou židle. 

7. Okna je možné otvírat pouze se svolením vyučujícího. 

8. Veškerá porušování tohoto řádu budou přísně postihována. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 1. 12. 2016 

Mgr. Blanka Chuchlerová 
ředitelka školy 

 
 

podpis ředitelky školy 
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 Řád odborné učebny 
Základní škola Praha 10 - Hostivař 

Kozinova 1000, 102 00 

PRACOVNA HUDEBNÍ VÝCHOVY 
   

1. Tato pracovna je určena především k výuce hudební výchovy. 

2. Žáci mohou do pracovny vstupovat pouze s vyučujícím, přestávky tráví ve své kmenové třídě. 

3. Žáci nesmějí svévolně manipulovat s exponáty vystavenými v pracovně ani otevírat skříňky 
bez přímého pokynu vyučujícího. 

4. Je zakázáno jakkoli poškozovat zařízení pracovny. 

5. Závady zjištěné při vstupu do pracovny je žák povinen neprodleně ohlásit vyučujícímu. 

6. Po ukončení výuky žáci uklidí pracovnu, po poslední hodině zvednou židle. 

7. Okna je možné otvírat pouze se svolením vyučujícího. 

8. Veškerá porušování tohoto řádu budou přísně postihována. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 1. 12. 2016 

Mgr. Blanka Chuchlerová 
ředitelka školy 

 
 

podpis ředitelky školy 
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 Řád odborné učebny 
Základní škola Praha 10 - Hostivař 

Kozinova 1000, 102 00 

KERAMICKÁ DÍLNA 
   

1. Vstup do keramické dílny je povolen pouze v doprovodu pedagoga.  

2. Děti jsou rozděleny do skupin.  

3. Děti ŠD na hodinu přivádí vychovatelka ŠD, následně je pak vychovatelka odvádí.  

4. Každé dítě se při příchodu do keramické dílny zapisuje. 

5. Hodiny keramiky nejsou časově ohraničeny, řídí se náročností výrobku. 

6. Děti, které se nemohou z vážných důvodů dostavit na hodinu keramiky, mají možnost, po 
dohodě, si hodinu nahradit v jiném termínu. 

7. Děti si z domova nosí převlečení. 

8. Pomůcky a materiál jsou jim k dispozici. 

9. Děti dodržují postup při práci: 
a) Příprava pomůcek (podložka, nářadí, keramická hlína) 
b) Výtvarný návrh výrobku (papír, tužka, modelína) 
c) Zpracování návrhu z keramické hlíny 
d) Vysychání výrobku – volně v policích¨ 
e) Vkládání vyschlých výrobků do pece 
f) Glazování 
g) Vkládání glazovaných výrobků do pece 
h) Vyjmutí hotových výrobků 

10. Děti při práci vždy dbají pokynů vychovatelky a zásad bezpečnosti práce. 

11. Pec obsluhuje výhradně vychovatelka. 

12. Děti si výrobky odnášejí domů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 1. 12. 2016 

Mgr. Blanka Chuchlerová 
ředitelka školy 

 
 

podpis ředitelky školy 
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 Řád odborné učebny 
Základní škola Praha 10 - Hostivař 

Kozinova 1000, 102 00 

MULTIMEDIÁLNÍ PRACOVNA 
   

1. Žáci mohou do pracovny vstupovat pouze s vyučujícím. 

2. Přestávky žáci tráví ve svých kmenových třídách. 

3. Je zakázáno jakkoli poškozovat zařízení pracovny. 

4. Závady zjištěné při vstupu do pracovny je žák povinen neprodleně ohlásit vyučujícímu. 

5. Žáci nesmějí svévolně manipulovat s přístroji umístěnými v pracovně ani otevírat skříně bez 
přímého pokynu vyučujícího. 

6. Po ukončení výuky žáci uklidí pracovnu, po poslední hodině zvednou židle. 

7. Okna je možné otvírat pouze se svolením vyučujícího. 

8. Veškerá porušování tohoto řádu budou přísně postihována. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 1. 12. 2016 

Mgr. Blanka Chuchlerová 
ředitelka školy 

 
 

podpis ředitelky školy 
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 Řád odborné učebny 
Základní škola Praha 10 - Hostivař 

Kozinova 1000, 102 00 

SPOLEČENSKÝ SÁL 
   

1. Žáci mohou do učebny vstupovat pouze s vyučujícím. 

2. Přestávky žáci tráví ve svých kmenových třídách. 

3. Je zakázáno jakkoli poškozovat zařízení učebny. 

4. Závady zjištěné při vstupu do učebny je žák povinen neprodleně ohlásit vyučujícímu. 

5. Žáci nesmějí svévolně manipulovat s přístroji umístěnými v učebně ani otevírat skříně bez 
přímého pokynu vyučujícího. 

6. Po ukončení výuky žáci uklidí učebnu. 

7. Okna je možné otvírat pouze se svolením vyučujícího. 

8. Veškerá porušování tohoto řádu budou přísně postihována. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 1. 12. 2016 

Mgr. Blanka Chuchlerová 
ředitelka školy 

 
 

podpis ředitelky školy 
 


