
Střední uměleckoprůmyslová a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373 
 

Osnova bezpečnosti práce a hygieny práce 
Dílna Broušení a rytí drahých kamenů 

 
1. Seznámení se školním řádem, evakuačním řádem a požárním řádem. 
2. Seznámení s provozním řádem dílny. Výňatek z provozního řádu: 

Žáci při vstupu do dílen jsou povinni mít pracovní oděv a pevnou uzavřenou obuv. Žáci jsou 
povinni při práci používat ochranné pracovní pomůcky (především zakrytí vlasů) a udržovat 
čistotu a hygienu na pracovišti. 

Žáci jsou povinni nahlásit neprodleně případný i drobný úraz a nechat se ošetřit. Vyučující 
případně zajistí ošetření u lékaře. Vyučující je povinen vytvořit záznam o úrazu v případě 
ošetření lékařem a toto hlásit neprodleně ředitelce a hospodářce školy. Povinností dílenského 
učitele je vést sešit „úrazy“ a zapsat každý i drobný úraz. 

Žáci jsou na počátku činnosti v dílně proškoleni zodpovědným pracovníkem školy o bezpečnosti 
a hygieně na pracovišti dle osnovy. 

Žáci jsou povinni dodržovat zásady požární ochrany. Povinností dílenského učitele je provést 
jednou ročně školení o požární ochraně na pracovišti.  

Vyučující zajistí na viditelném místě vyvěšení požární poplachové směrnice. 
 

3. Žák si sám zajistí pracovní oděv /pracovní plášť se zapínacími rukávy, uzavřenou obuv/. 

4. Žák používá ochranné prostředky a pomůcky, které jsou k dispozici v dílně /ochranné brýle, štít, 
pracovní rukavice/. 

5. Žák je seznámen s umístěním hlavního vypínače elektrické energie v dílně a umístěním 
hlavního uzávěru plynu. Žák nemanipuluje s elektrickým zařízením. Žák je povinen hlásit i 
prasklou žárovku. Je nutno hlídat manipulaci s hadicí hořáku, nebo plynové pistole. V jejich 
blízkosti se nesmí skladovat hořlavé materiály. Jakýkoliv únik plynu je nutno ihned hlásit. 
Plynové potrubí vždy značíme žlutě. 

6. Žák je seznámen s umístěním hasicích přístrojů. Požární řád je umístěn v dílně na viditelném 
místě. V případě menšího požáru se snažíme o vlastní uhašení pomocí hasicích přístrojů, větší 
požár ihned hlásíme. 

7. Bezpečnost práce s ručním nářadím: 

Kladivo – při práci s kladivem nesmí nikdo stát ve směru rozmachu, násada musí být dobře upevněná, 
neroztřepená, nesmí být prasklá, nebo mastná. 

Pilka na železo – list musí být správně upnutý, závlačky musí být zahnuté, aby nedošlo ke zranění. 
List se upíná zuby dopředu. 

Kamenářský strojek – křídlové matky musí být řádně utaženy, kamenářský kolíček se do strojku 
zasouvá suchý a čistý. Po skončení práce se ze strojku vyjme. 

Lihový kahan – doplňuje se před zahájením práce, dbá se zvýšené pozornosti 
 

8. Děti z kroužku SVČ Žlutá ponorka Turnov nesmí pracovat samostatně na strojích ! 
 
Aktualizace:               15.1.2015 

Sestavil:                     Ondřej Zajíc, vedoucí dílenský učitel 

Schválila:                    Ing. Jana Rulcová, ředitelka školy 

 
 1. 1. 2016 

Potvrzuji, že člen(ka) Mineralogického kroužku SVČ Turnov: ……………………………………………………….,  
 jméno příjmení 

byl/a seznámen/a s osnovou bezpečnosti a provozním řádem Dílny broušení a rytí drahých kamenů SUPŠ 
Turnov prostřednictvím vedoucího kroužku. 

Podpis zákonného zástupce výše uvedené/ho člena/ky : ………………………………………………………. 
 


