
 
 

Příloha ke školnímu řádu č. 1 

Profesní a etický kodex žáka při praktickém vzdělávání řemeslných oborů pro školní rok 2022/2023 

 

Účelem kodexu je vymezení a podpora žádoucích standardů v chování a jednání žáka ve vztahu k rodičům, 

pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům školy, instruktorům externích pracovišť i veřejnosti.  

Žáci vykonávají odborný výcvik na školních pracovištích i u komerčních partnerů (po sepsání smlouvy 

s externím pracovištěm).  

Důraz je kladen na zodpovědné plnění zadaných úkolů, rozvoj manuálních dovednosti a umění komunikace 

s lidmi.  

Žák na pracovištích: 

➢ dodržuje zásady BOZP a PO 

➢ dodržuje stanovené pracovní a technologické postupy 

➢ nosí předepsané pracovní oblečení  

➢ používá předepsané ochranné pracovní pomůcky.  

Základními etickými hodnotami, které má každý žák školy ctít, jsou:  

➢ dodržování zásad slušného chování 

➢ odpovědnost za své vystupování i za svou práci 

➢ schopnost týmové práce  

➢ rovný přístup ke všem ostatním spolužákům 

➢ uznávání autority nadřízených pracovníků. 

Tyto hodnoty přispívají k vytvoření kvalitního zázemí pro výchovu a vzdělávání všech žáků. Vytváří základ pro 

jejich rozvoj a schopnost zapojení se do světa práce v budoucnosti. V neposlední řadě přispívají k udržením 

a posilování důvěry veřejnosti v dobré jméno školy. 

Žáci dodržují rovněž všeobecně platná pravidla vymezená školním řádem: 

➢ Žák se chová ohleduplně k lidem, majetku a životnímu prostředí. 

➢ Pokud zjistí závady na pracovišti, ihned nahlásí tuto skutečnost odpovědnému pracovníkovi. 

➢ Žák dodržuje pořádek na pracovišti, spolupracuje se svými spolužáky a spolupracovníky. 

➢ Žák dodržuje ekologický přístup při výkonu pracovních činností (šetření s materiálem a energiemi, 

bezpečné nakládání s nebezpečnými odpady – barvy, laky, zbytky lepidel, tavidla, pájecí pasty, pájky 

apod.) 

➢ Žák nesmí být pod vlivem návykových látek (ani je nesmí donášet na pracoviště). 

➢ Žák dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

o Používá předepsané ochranné pomůcky. 

o Pracuje v pracovním oděvu, předepsaném pro jeho obor, udržuje ho v čistotě a pořádku. 

o Na pracovišti nesmí nosit řetízky, náramky, prstýnky.  

o Vlasy, pokud jsou delšího růstu, musí být sepnuté. 

o Dbá zásad požární bezpečnosti, dodržuje požární řád (zákaz otevřeného ohně ve všech 

prostorách dílny i na smluvních pracovištích, mimo pracovní úkony, které vyžadují použití 

plamene k technologickým účelům). 
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