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Úvodní ustanovení 

Ateliér slouží především k výuce hudební výchovy, výtvarných činností, k činnostem ŠD a 
kroužkům. Může také sloužit jako odpočinková místnost.  
 
Povinnosti školy 

Škola je povinna zajistit prokazatelné seznámení žáků a rodičů s tímto provozním řádem. 
 
 
I. Povinnosti žáků a učitelů hudební výchovy: 
 (a) žáci mají přístup do ateliéru pouze se souhlasem vyučujícího; 
 (b) žák je povinen před začátkem prováděné činnosti zkontrolovat stav  
 pracovního místa, veškeré závady a nedostatky, a to i během vyučování, je žák 
 povinen nahlásit svému vyučujícímu; 
 (c) žák zachází s hudebními nástroji a dalším vybavením opatrně a šetrně a podle pokynů 
 vyučujícího; 
 (d) žákům je zakázáno dotýkat se kabelů a přístrojů reprodukční techniky, obsluhovat 
 tyto přístroje; 
 (e) žákům je zakázáno hrát na hudební nástroje bez souhlasu nebo pokynu vyučujícího; 
 (f) žákům je zakázáno odnášet z učebny bez povolení vyučujícího jakékoliv hudební 
 nástroje a zařízení; 
 (g) žák udržuje své místo v pořádku, před odchodem zajistí úklid svého místa i jeho okolí; 
 (h) pověřená služba je povinna smazat tabuli a při odchodu z učebny zkontrolovat 
 uzavření vody, vypnutí elektrických spotřebičů, zhasnutí světel a uzavření oken; 
 (ch) každé zranění je nutno neprodleně hlásit učiteli, který zajistí ošetření;  
 (i) z místnosti žáci odchází jen se souhlasem vyučujícího. 
 
 
II. Využívání ateliéru jako odpočinkové místnosti: 
Ateliér může sloužit i jako odpočinková místnost. V takovém případě je požadováno především 
ticho.  
  (a) do odpočinkové místnosti je povolen vstup v čistém oblečení a vhodné obuvi; 
 (b) žáci vstupují do místnosti pod vedením učitele (vychovatele), který nad žáky koná 
 dohled; 
 (c) zařízení odpočinkové místnosti  se udržuje v pořádku a čistotě, zachází se s ním šetrně 
 podle pokynů učitele (vychovatele), zjištěné závady se hlásí pedagogickému  
 pracovníkovi  u prokázaném úmyslném způsobení škody bude požadována náhrada 
 (náprava); 



 (d) žáci při odchodu z ateliéru zajistí úklid svého místa i jeho okolí;  
 (e) v prostorách odpočinkové místnosti se nesmí jíst ani pít; 
 (f) z odpočinkové místnosti do tříd odcházejí žáci ukázněně; 
 (g) každé zranění je nutno neprodleně hlásit učiteli, který zajistí ošetření;  
 (h) během pobytu v odpočinkové místnosti je učitel trvale přítomen a koná  dohled. 
 
 

Závěrečné ustanovení 
Tento Provozní řád ateliéru nabývá platnosti a účinnosti dne 1. září 2019. 
 
Ve Valdicích dne 1. září 2019 

  
 
  ředitel školy 


