Řád keramické dílny
Žáci mají přístup do učebny pouze se souhlasem vyučujícího.
Žák je povinen nosit do keramické dílny vhodné oblečení dle pokynů vyučujícího.
Žák je povinen před začátkem prováděné činnosti zkontrolovat stav pracovního místa a pracovních
pomůcek. Veškeré závady a nedostatky, a to i během vyučování, je žák povinen nahlásit svému
vyučujícímu.
Žák zachází se zařízením učebny a pomůckami opatrně a šetrně, podle pokynů vyučujícího.
S keramickou hmotou, glazurami nebo barvítky nakládají žáci úsporně, neplýtvají materiálem.
Materiál musí být neprodyšně uzavřen v určených nádobách a uložen na svém místě.
Žákům je zakázáno manipulovat se zatemněním učebny, odnášet z učebny bez povolení vyučujícího
jakékoliv učební pomůcky, nářadí, materiál a výrobky.
Se stroji žáci mohou pracovat pouze pod přímým dohledem vyučujícího.
Každé poranění nebo úraz ihned hlásí postižený žák nebo jeho spolužák vyučujícímu.
Při práci dodržuje žák základní hygienická pravidla, dbá na čistotu svoji, svého pracovního místa
i jeho okolí.
V keramické dílně je zakázáno jíst a pít.
Žák používá pouze pomůcky, nářadí a zařízení k práci určené.
Při práci s glazurami, engobami a barvítky dbají žáci za dohledu vyučujícího zvýšenou měrou na
dodržování hygienických zásad, po práci si ihned umyjí ruce mýdlem, popř. očistí potřísněné části
těla a oděvu.
Elektrické zařízení keramické dílny smí obsluhovat pouze vyučující, žáci mají zakázáno samostatně
obsluhovat elektrickou vypalovací pec nebo ji otvírat bez souhlasu vyučujícího. Vypalování
keramiky smí probíhat pouze v době mimo vyučování (zájmový útvar – kroužek). Za bezpečnost
během vypalování a včasné vypnutí pece odpovídá vyučující, který je vypalováním pověřen a byl
seznámen se správnou obsluhou elektrické vypalovací pece.
Žák udržuje své místo v pořádku, před odchodem zajistí úklid svého místa i jeho okolí.
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Při každém odchodu z dílny si každý pečlivě očistí podrážky obuvi, aby neroznášel keramickou
hlínu po budově.
Žáci jsou povinni při odchodu z učebny zkontrolovat ve spolupráci s vyučujícím pořádek, uzavření
vody, vypnutí elektrických spotřebičů, zhasnutí světel a uzavření oken.
Z učebny žáci odchází jen se souhlasem vyučujícího.
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