Provozní řád jazykové učebny na 1. stupni
1.
2.
3.
4.

Do učebny vstupuje žák pouze v doprovodu vyučujícího.
Žák udržuje své pracovní místo v pořádku a čistotě.
Žák zachází s vybavením učebny a pomůckami opatrně, šetrně a podle pokynů vyučujícího.
Každou mimořádnou událost (úraz, poškození pomůcky, atd.) je žák povinen nahlásit
vyučujícímu.
5. Po ukončení činnosti jsou žáci povinni uklidit pomůcky a své pracovní místo.

Žákům je zakázáno:
• otevírat okna a manipulovat s roletami.
• v učebně jíst a pít.
• dotýkat se pomůcek připravených na vyučování.
• odnášet z učebny bez povolení vyučujícího jakékoliv učební pomůcky.

Provozní řád jazykové učebny na 2. stupni
1.
2.
3.
4.

Do učebny vstupuje žák pouze v doprovodu vyučujícího.
Žák udržuje své pracovní místo v pořádku a čistotě.
Žák zachází s vybavením učebny a pomůckami opatrně, šetrně a podle pokynů vyučujícího.
Každou mimořádnou událost (úraz, poškození pomůcky, atd.) je žák povinen nahlásit
vyučujícímu.
5. Po ukončení činnosti jsou žáci povinni uklidit pomůcky a své pracovní místo.

Žákům je zakázáno:
• otevírat okna a manipulovat se žaluziemi.
• v učebně jíst a pít.
• dotýkat se pomůcek připravených na vyučování.
• odnášet z učebny bez povolení vyučujícího jakékoliv učební pomůcky.

Provozní řád učebny zeměpis/dějepis
6.
7.
8.
9.

Do učebny vstupuje žák pouze v doprovodu vyučujícího.
Žák udržuje své pracovní místo v pořádku a čistotě.
Žák zachází s vybavením učebny a pomůckami opatrně, šetrně a podle pokynů vyučujícího.
Každou mimořádnou událost (úraz, poškození pomůcky, atd.) je žák povinen nahlásit
vyučujícímu.
10. Po ukončení činnosti jsou žáci povinni uklidit pomůcky a své pracovní místo včetně vnitřku
lavice.

Žákům je zakázáno:
• otevírat okna a manipulovat se žaluziemi.
• manipulovat s technikou nebo pomůckami bez svolení učitele
• odnášet z učebny bez povolení vyučujícího jakékoliv učební pomůcky.

Provozní řád školní dílny
11. Do dílny vstupuje žák pouze v doprovodu vyučujícího.
12. Žák udržuje své pracovní místo v pořádku a čistotě.
13. Žák zachází s vybavením dílny, nářadím a materiálem opatrně, šetrně a podle pokynů
vyučujícího.
14. Žák pracuje na svém místě, při nutném pohybu po dílně dbá na bezpečí svoje i svých
spolužáků
15. Každou mimořádnou událost (úraz, poškození nářadí, atd.) je žák povinen nahlásit
vyučujícímu.
16. Po ukončení činnosti jsou žáci povinni uklidit nářadí do zásuvky ve svém pracovním stole a
rozpracovaný výrobek uložit do zásuvky nadepsané svým jménem, pracovní místo a jeho
okolí je nutné zamést.
17. Vstupovat do sousední přípravny materiálu je možné pouze za účelem umytí rukou, nebo se
svolením učitele

Žákům je zakázáno:
• otevírat okna bez svolení učitele.
• v učebně jíst a pít.
• manipulovat s elektrickým nářadím sloužícím učiteli.
• odnášet z učebny bez povolení vyučujícího jakékoliv nářadí nebo materiál.

Provozní řád hudebny
18. Do učebny vstupuje žák pouze v doprovodu vyučujícího.
19. Žák udržuje své pracovní místo v pořádku a čistotě.
20. Žák zachází s vybavením učebny a pomůckami opatrně, šetrně a podle pokynů vyučujícího.
21. Každou mimořádnou událost (úraz, poškození pomůcky, atd.) je žák povinen nahlásit
vyučujícímu.
22. Po ukončení činnosti jsou žáci povinni uklidit pomůcky a své pracovní místo.
Žákům je zakázáno:
• otevírat střešní okna a manipulovat s roletami.
• v učebně jíst a pít.
• Manipulovat s technikou, hudebními nástroji a dalšími pomůckami bez svolení
učitele.
• odnášet z učebny bez povolení vyučujícího jakékoliv učební pomůcky.

Knihovna 1. stupně – provozní řád
V knihovně 1. stupně si mohou půjčovat knihy žáci 1. – 5. ročníku ZŠ.
Půjčování knih probíhá během velké přestávky, každé úterý.
Žák si půjčuje jen 1 knihu, její výpůjčku vždy nahlásí knihovnici, která ji zaregistruje.
Doba půjčení knihy je nejvýše 1 měsíc.
Knihu žák vrací nepoškozenou, vždy do rukou knihovnice, nikdy ji nevrací sám do regálu.
Pokud dojde k poškození nebo ztrátě knihy, je žák povinen knihu opravit, či donést stejný titul
nebo zaplatit částku nutnou k zakoupení nové knihy.
Při vybírání knih je žák povinen dát knihu na správné místo, odkud ji vyndal.
V malém prostoru knihovny není dovoleno jíst, pít, či zdržovat se déle než je nezbytně nutné.
Po opuštění knihovny je žák povinen vrátit se do své třídy.
Žák je povinen vrátit knihu 14 dnů před ukončením školního roku.

Provozní řád odborné učebny – ateliéru
Pokud vyučující neurčí jinak, v ateliéru platí:
1.
Žáci nevstupují do ateliéru sami.
2.
Pracovní místa a celý prostor ateliéru včetně šatny, chodeb a WC žáci
udržují v čistotě, na stole mají jen věci, které nezbytně potřebují k zadané práci.
3.
Se svěřenými pomůckami pracuje žák šetrně a opatrně a vrací je v čistém
stavu na stejné místo, odkud si je vypůjčil.
4.
Závady (např. poškození pomůcky) a jakékoliv poranění nebo
nevolnost svou nebo spolužáků ihned žáci hlásí vyučujícímu.
5.
Před novou výtvarnou technikou se žáci nejprve seznámí s postupem
práce a obsahem úkolu.
6.
Pokud žák potřebuje na toaletu hlásí to učiteli.
7.
Pokud výuka probíhá mimo ateliér, žáci dbají pokynů vyučujícího a
nevzdalují se ze svých stanovišť.
8.
Při přechodu z hlavní budovy do ateliéru žáci přechází dle pokynů
učitele.
9.
Výtvarné pomůcky si žáci uskladňují v šatních skříňkách. Před
vyučováním si berou pomůcky společně z přezůvkami, přenáší je
do
ateliéru a po vyučování je zase ukládají zpět do šatních skříněk.
10. Výtvarné potřeby jsou uloženy v krabicích popřípadě v látkových
sáčcích.
11.
V ateliéru je předepsaná stejně jako v budově školy „domácí obuv“.
Přezouvání probíhá v šatním koutku pod schody do ateliéru. Zde se
odkládá venkovní obuv do polic a ošacení na věšáky.
12. Pokud žák přichází do vyučování v jinou dobu než třída, zazvoní u
hlavního vchodu do tělocvičny a vyčká příchodu osoby s klíči.

Žákům je zakázáno:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

manipulovat s okny
manipulovat s keramickou pecí a kruhem
manipulovat s cizími výrobky
používat elektronická zařízení
odnášet z učebny jakékoliv pomůcky a výrobky (kromě vlastních)
cokoli konzumovat a pít

Provozní řád tělocvičny
6. Na hodinu tělesné výchovy čekají žáci na místě , které je stanoveno vyučujícím
7. Žáci vstupují do tělocvičny pouze pod dohledem vyučujícího.
8. Ve všech prostorách tělocvičny udržují žáci čistotu a pořádek
9. K materiálnímu vybavení tělocvičny se žáci chovají tak, aby ho nepoškodili. Každou nově
vzniklou nebo zjištěnou závadu žáci oznámí ihned vyučujícímu.
10. Žáci cvičí v tělocvičně v předepsaném cvičebním úboru, protože vinou nevhodného oblečení
a obutí může dojít k úrazu. Žáci před cvičením odloží hodinky, prstýnky, větší náušnice a
ozdobné předměty z krku. Cenné věci si žáci odkládají na místo určené vyučujícím.
11. Žáci, kteří v hodině necvičí (jsou z cvičení částečně nebo úplně osvobozeni, nebo jsou
momentálně indisponovaní), se řídí pokyny učitele. Žáci s momentálními zdravotními
potížemi o nich informují vyučujícího na začátku hodiny, nebo okamžitě po jejich vzniku.
Žáci, kteří žádají o částečné nebo úplné osvobození z TV, si sami na začátku školního roku
zařídí lékařské vyšetření a vyučujícímu předloží doporučení lékaře o osvobození z TV. Do té
doby se účastní výuky v plném rozsahu.
12. Žáci cvičí v tělocvičně jen činnosti určené vyučujícím. Dodržují přesně stanovené postupy a
způsoby cvičení. Dodržují veškeré pokyny vyučujícího. Cvičí a chovají se tak, aby neohrozili
zdraví své, ani ostatních přítomných osob. Zahájení cvičení na určeném nářadí a náčiní může
začít až po povelu vyučujícího.
13. Každý odchod z tělocvičny žáci předem hlásí učiteli, stejně tak ohlásí i návrat do tělocvičny
např. po použití WC.
14. Žáci nesmí nosit do tělocvičny jídlo a žvýkačky. Lahve s pitím mohou mít v tělocvičně a po
skončení hodiny si je odnášejí.
15. Každý úraz hlásí žáci ihned vyučujícímu.
16. Žákům není dovoleno zapínat a vypínat osvětlení v tělocvičně, manipulovat s okny.
17. Používání sprch je možné po dohodě s vyučujícím. Každý žák po sobě zkontroluje, zda je
zavřený kohoutek a neteče nikde voda.
18. Po skončení hodiny vyučující nebo zajistí úklid nářadí na stanovená místa, počká na odchod
žáků z šaten.

Žákům je zakázáno vcházet bez dovolení do nářaďovny a do kabinetu.
Po skončení vyučovací hodiny vyučující zajistí, aby nářadí a náčiní, které se již během dne
nebude používat bylo uklizené.
Po ukončení hodiny TV odvádí vyučující žáky do šatny.
Po skončeném vyučování uzamkne vyučující spojovací dveře do haly.

Provozní řád učebny výpočetní techniky

1.

Do učebny mají žáci přístup pouze v doprovodu vyučujícího. Vyučující je povinen po celou dobu
být v učebně s žáky a vykonává nad nimi aktivní dozor.

2.

Žáci se řídí pokyny přítomného učitele.

3.

Pro skupiny, které navštěvují učebnu pravidelně, je vhodné stanovit zasedací pořádek, který
budou žáci dodržovat po celý školní rok.

4.

Při jakékoli závadě nebo problému (nejde monitor, chybí myš apod.) žáci ihned informují
vyučujícího, který rozhodne o dalším postupu .

5.

Po skončení práce žáci uklidí své pracoviště.

Při práci na počítačích je žákům zakázáno:

•
•
•
•
•

Jíst a pít v blízkosti techniky.
Přenášet jakékoliv součásti počítačů z jednoho pracoviště na jiné .
Otvírat počítač a jakýmkoliv způsobem s ním manipulovat.
Měnit zapojení kabelů či připojovat nebo odpojovat další kabely.
Připojovat k počítači vlastní zařízení bez souhlasu učitele.

Provozní řád školní knihovny při ZŠ Ústí nad Orlicí, Třebovská 147
I. Organizace školní knihovny
Školní knihovna (dále ŠK) je určena žákům a zaměstnancům školy.
ŠK je pro žáky otevřena během poledních přestávek. Dále ji lze využívat během výuky i pro
další aktivity mimo vyučování (kroužky, doučování, ...) vždy za přítomnosti pedagoga.
Knižní fond je rozdělen na žákovskou knihovnu a učitelskou knihovnu. Prostor je členěn na
část, kterou lze využívat jako studovnu, čítárnu a klidnou hernu, a část s počítači.
ŠK je místem pro studium, výuku, odpočinek, čtení a klidné hraní společenských her.

II. Práva a povinnosti uživatelů - žáků
Žáci mají možnost si bezplatně půjčovat knihy, které jsou zařazeny do žákovské knihovny,
publikace z učitelské knihovny mohou využívat pouze v prostorách ŠK.
Řídí se pokyny pracovníka knihovny (knihovnice) nebo pedagogického dozoru.
Mohou využívat počítače, na které se přihlašují pod svým školním uživatelským heslem a
po ukončení práce jsou povinni se odhlásit. Dodržují stejná pravidla jako v počítačové
učebně
Knihovnice může stanovit časový limit pro práci na počítači, aby vyhověla všem zájemcům.
Udržují pořádek a klid, aby nerušil ostatní přítomné.
Chovají se ohleduplně k veškerému vybavení ŠK. V prostorách ŠK nekonzumují jídlo a
nápoje. Přicházejí přezutí, aktovky odkládají do šatních skříněk.

III. Způsob půjčování a vracení
Žák může číst knihy v prostorách ŠK nebo si je může půjčit domů – to se týká pouze knih
z žákovské knihovny.
Knihy, které si pouze prohlíží nebo čte v prostorách ŠK, vrací opět na své místo.
Knihy, které si půjčuje domů, je povinen nahlásit knihovnici či vyučujícímu, který výpůjčku
zaregistruje.
K vypůjčeným knihám se chová šetrně a vrátí je ve stejném stavu, v jakém je převzal.
Zjištěné poškození ihned ohlásí knihovnici, jinak se vystavuje nebezpečí, že bude poškození
hradit za předešlé uživatele.
Vypůjčené knihy nesmí půjčovat dalším žákům bez předchozí domluvy s knihovnicí, která
následně provede přeregistrování.
Veškeré vypůjčené knihy je žák povinen vrátit před koncem školního roku. V případě
nevrácení knih bude správce knihovny kontaktovat zákonného zástupce.
Ztracené nebo poškozené knihy musí uhradit dle požadavků správce knihovny, který věc
projedná se zákonným zástupcem. Po dobu řešení budou pozastaveny další výpůjčky.

IV. Závěrečné ustanovení
Při opakovaném porušení řádu školní knihovny může být žák z řad uživatelů vyloučen.

ŘÁD DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ
1. Areál s umělým povrchem a herními prvky slouží výhradně dětem školní družiny, dětem
stupně pouze s pedagogickým doprovodem.
2. DĚTI BEZ PEDAGOGICKÉHO DOZORU A ŽÁCI 2. STUPNĚ MAJÍ VSTUP ZAKÁZÁN.
Děti ŠD využívají herní prvky v souladu s pravidly bezpečnosti a slušného chování vždy pod
dozorem, dbají všech pokynů, neohrožují sebe ani ostatní .

Na dětském hřišti je zakázáno:
• Vstupovat při dešti, sněhu, náledí
• Klouzat se hlavou dolů nebo ve stoje
• Vylézat na stříšky
• Přelézat zábradlí a zábrany
• Přecházet lávku bez držení
• Vstupovat na umělý povrch ve znečištěné nebo nevhodné obuvi (podpatky, kopačky a
jiné)
• Vjíždět na umělý povrch na kolech, koloběžkách, kolečkových bruslích, skateboardech,
s dětskými kočárky a na dětských odstrkovadlech
• Vynášet písek mimo pískoviště
• Házet nebo kopat míče do budovy školy
• Skákat a lézt na kovové oplocení hřiště
• Odhazovat odpadky nebo jinak znečišťovat areál
• Odhazovat a lepit žvýkačky na umělý povrch, herní prvky a další sportovní vybavení
• Úmyslně ničit veškerá zařízení areálu

Řád školního hřiště
● Vstup na hřiště je povolen pouze určenými vchody (nikoliv přes plot). Areál školního dvora
s hřištěm je otevřen od 7. 00 do 17. 00 ve všední dny. Hřiště je přednostně využíváno pro
zajištění školní výuky TV. V ostatním čase slouží žákům pro mimoškolní sportovní činnost.
● Na hřiště s umělým povrchem je povolen vstup pouze ve vhodné sportovní obuvi, která
nepoškodí povrch hřiště. Je zakázáno používat tretry.
● V prostoru školního dvora a hřiště jsou všichni povinni zachovávat pořádek a čistotu.
Plastové lahve a papíry odkládají žáci i návštěvníci do příslušných odpadkových košů, které
jsou zde k těmto účelům umístěny.
● Žákům je zakázáno šplhat, lézt na konstrukce, které jsou nedílnou součástí hřiště a
školního dvora (stojany na basketbal, požární žebřík apod.). Zakázáno je též svévolné
přenášení branek na míčové hry.
● V areálu školního dvora a hřiště je zakázáno: - jízda na kole (kola se ukládají do stojanů)
- jízda na kolečkových bruslích
- užívání alkoholických nápojů
- kouření
- samovolný pohyb psů
- nepřiměřená střelba míčem proti zdem
okolních budov
- sypat či umisťovat kamínky z okolní
výzdoby na hřiště
● Pokud dojde při sportovních činnostech k pádu sportovního vybavení (míče aj.) na střechu
budovy nebo za plot sousedního objektu je žákům výslovně zakázáno svévolné vyzvedávání míčů z těchto prostor. V případě neoprávněného vniknutí do sousedního objektu za
účelem vyzvednutí míče může dojít k spuštění bezpečnostní ostrahy objektu a výjezdu
ostrahy!!! (výjezd hradí zjištění viníci)
● Jestliže dojde při sportovních činnostech k rozbití či poškození vybavení hřiště a budov
školy (okna), bude úhrada vzniklé škody vymáhána po zjištěných vinících. Pokud se bude
zvyšovat počet poškozených věcí v areálu školního hřiště, škola jeho provoz omezí a
umožní ho pouze v době, ve které probíhá školní vyučování.
● Škola neručí za vzniklý úraz žáků či návštěvníků sportovního areálu v době mimo školní
vyučování. V této době se zde pohybují všichni na vlastní nebezpečí.
● Vypůjčené sportovní náčiní vrací žáci učiteli.
● Porušování těchto zákazů a příkazů může být důvodem k vykázání z areálu školního
dvora a hřiště odpovědnou osobou (správce hřiště, pedagogický pracovník).

Provozní řád učebny fyziky
1) Žáci vstupují do učebny pouze se souhlasem vyučujícího.
2) Své pracovní místo udržují žáci v pořádku, na stole mají pouze ty věci, které nezbytně potřebují
k zadané práci.
3) Při pokusech s elektrickým proudem žáci používají pouze bezpečné napětí 24 V, pracují se
suchýma rukama, zdroj proudu zapojují vždy jako poslední.
4) Se svěřenými pomůckami se zachází opatrně a šetrně.
5) Před pokusem se žáci seznámí s obsahem úkolu, postupem práce. Žáci nezahájí pokus, pokud
nedostanou souhlas vyučujícího.
6) Žáci při pokusu postupují dle pokynů učitele, dbají bezpečnostních pravidel a laboratorních
postupů.
7) S otevřeným ohněm (lihový kahan) pracují se zvláštní opatrností, aby neohrozili zdraví své
i ostatních. Dbají pokynů vyučujícího.
8) Závady (např. poškozené pomůcky) a jakékoliv poranění nebo nevolnost svou nebo spolužáků
ihned žáci hlásí vyučujícímu.
9) Pravidla první pomoci musí být vyvěšeny v učebně fyziky.

Žákům je zakázáno:

a) manipulovat se žaluziemi;
b) manipulovat s pomůckami v učebně bez vyzvání učitele;
c) přibližovat se k rozvaděči elektrického proudu;
d) manipulovat s elektrickými zásuvkami;
e) odnášet z učebny jakékoliv učební pomůcky.

Řád cvičné školní kuchyně
•

Do kuchyně žák vstupuje jen se souhlasem vyučujícího. Žák nesmí bez souhlasu
vyučujícího opouštět kuchyni

•

Své pracovní místo udržuje každý žák v čistotě a pořádku.

•

Žák je povinen před začátkem prováděné činnosti zkontrolovat stav pracovního místa,
pracovních pomůcek a přístrojů. Veškeré závady a nedostatky, a to i během vyučování, je
žák povinen nahlásit svému vyučujícímu.

•

Žák zachází se zařízením kuchyně, pomůckami a stroji opatrně a šetrně a podle pokynů
vyučujícího.

•

Žáci pracují podle pokynů vyučujícího a vykonávají pouze práce, které jsou zadány či
povoleny vyučujícím a pod jeho dohledem.

•

Na začátku školního roku seznámí vyučující žáky s obsluhou elektrických spotřebičů ,
zásadami poskytování první pomoci a umístěním lékárničky první pomoci.

•

Žákům není dovoleno manipulovat s přístrojem jiným způsobem, než jaký je předepsán
návodem od výrobce. Po ukončení práce je žák povinen přístroj odpojit ze sítě, provést
základní údržbu podle pokynů vyučujícího a uvést jej do původního stavu.

•

Každou mimořádnou událost (poškození spotřebiče a pomůcky, vysypání či vylití látky,
zasažení očí a kůže omastkem, úraz apod.) je žák povinen nahlásit svému vyučujícímu, který
zajistí potřebná opatření, včetně poskytnutí první pomoci, úklidu podlahy a pracoviště a
přivolání zdravotnické záchranné služby.

•

V kuchyni se musí zachovávat klid a pořádek. Žáci zbytečně neplýtvají vodou a elektrickou
energií.

•

Po ukončení práce jsou žáci povinni omýt a uklidit pomůcky na stanovené místo, uklidit
pracoviště, vypnout elektrické spotřebiče, uzavřít okna a podle pokynů vyučujícího přenést
případné spotřebiče do určených prostor.

•

Po ukončení výuky žáci odchází z kuchyně jen se souhlasem vyučujícího.

Řád učebny chemie
1. Do učebny žák vstupuje jen se souhlasem vyučujícího.
2. Žák je povinen se při práci v učebně řídit pokyny vyučujícího, zacházet se zařízením
učebny, pomůckami, laboratorním sklem a přístroji opatrně a šetrně.
3. V učebně žák udržuje pořádek a čistotu, zodpovídá za vyprázdnění vnitřního prostoru
lavice na místě, kde sedí. Zakázáno je psaní na vybavení učebny.
4. Žáci smějí manipulovat s chemikáliemi, laboratorním sklem a pomůckami, plynovými
kahany jen na pokyn vyučujícího.
5. Žák je povinen před začátkem práce zkontrolovat stav pracovního místa a zapůjčených
pomůcek. Veškeré závady a nedostatky, a to i během vyučování, je žák povinen nahlásit
svému vyučujícímu.
6. Žák je dále povinen se chovat ukázněně, pracovat soustředěně podle návodu a pokynů
vyučujícího a dodržovat opatření na ochranu života a zdraví. Pokud žák není vyzván, je
zakázáno pouštět vodu na pracovních stolech. Není dovoleno plýtvat s vodou, plynem a
chemickými látkami.
7. V učebně je přísně zakázáno jíst a pít. Ochutnávat vybrané chemické látky lze jen s
dozorem vyučujícího.
8. Při zacházení s hořlavými látkami je přísný zákaz používání otevřeného ohně.
9. Veškeré zbytky je žák povinen odhazovat do určených nádob.
10. Každou mimořádnou událost (vysypání či vylití látky, zasažení očí a kůže, požití,
nadýchání, úraz apod.) je žák povinen nahlásit svému vyučujícímu, který zajistí potřebná
opatření, včetně očištění ploch, poskytnutí první pomoci a přivolání zdravotnické
záchranné služby.
11. Po ukončení praktické hodiny jsou žáci povinni omýt a uklidit pomůcky na stanovené
místo, utřít lavici, zkontrolovat uzavření plynového a vodovodního kohoutku.
12. Po skončení hodiny vždy žáci zvednou židle. Služba ve třídě je dále povinna smazat
tabuli.
13. Z místnosti žáci odchází jen se souhlasem vyučujícího.

Provozní řád učebny pěstitelství
1. Do učebny žák vstupuje jen se souhlasem vyučujícího.
2. Žák je povinen se při práci v učebně řídit pokyny vyučujícího, zacházet se zařízením
učebny a pomůckami opatrně a šetrně.
3. V učebně žák udržuje pořádek a čistotu, při práci nemluví hlasitě.
4. Žáci smějí manipulovat s pracovními pomůckami a materiálem uloženým v učebně jen na
pokyn vyučujícího.
5. Žák je povinen před začátkem práce zkontrolovat stav pracovního místa a zapůjčených
pomůcek. Veškeré závady a nedostatky, a to i během vyučování, je žák povinen nahlásit
svému vyučujícímu.
6. Žák je dále povinen se chovat ukázněně, dodržovat opatření na ochranu života a zdraví.
Pokud žák není vyzván, je zakázáno pouštět vodu, otvírat okna a manipulovat se žaluziemi.
7. V učebně je přísně zakázáno jíst a pít.
8. Při zacházení s hnojivými látkami je třeba dbát bezpečnostních zásad a pokynů učitele.
9. Veškeré odpady je žák povinen odhazovat do určených nádob.
10. Každou mimořádnou událost či úraz je žák povinen nahlásit svému vyučujícímu.
11. Po ukončení hodiny jsou žáci povinni očistit a uklidit pomůcky na stanovené místo.
12. Z místnosti žáci odchází jen se souhlasem vyučujícího.

