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Provozní řád keramické dílny a keramické elektrické pece  

KVU PF UJEP 
 

 

1. Keramická dílna KVU PF spolu s keramickou elektrickou vypalovací pecí 

je umístěna v přízemí budovy kateder PF UJEP – místnost 113 – ul. 

České mládeže 8, Ústí nad Labem. Pro její provoz vydávám tento 

závazný provozní řád pro všechny zde se zdržující a pracující osoby. 

 

2. Vyučující:  

a. určuje studentům pracujícím v dílně jejich pracovní prostor, 

pracovní postup a rozhoduje o možném využití dílenského zařízení 

k práci studenta, poučuje ho o bezpečnosti práce, 

b. vykazuje z výuky studenty, kteří nedbají jeho pokynů a ohrožují 

tím bezpečnost práce a u kterých je podezření, že jsou pod vlivem 

alkoholu nebo jiných návykových látek, 

c. dbá ve smyslu Zákoníku práce a příslušných předpisů o řádný stav 

technického vybavení dílny a dodržování technologických postupů, 

d. zajišťuje potřebný zácvik studentů při samostatné práci na strojích 

či zařízeních dílny, 

e. zajišťuje odstranění závad, které by mohly ohrozit zdraví, 

f. poskytuje studentům odbornou radu a pomoc, 

g. ohlašuje nadřízeným orgánům každý pracovní úraz, 

h. je hmotně zodpovědný za prostředky v dílně jemu svěřené, 

i. zajišťuje kontrolu strojů a zařízení, které je nutno ponechat 

mimořádně v provozu v době provozního klidu budovy,  

j. zajišťuje, aby se studenty byla v dílně vždy osoba proškolená, která 

zodpovídá za dodržování bezpečnostních předpisů a provoz pece, 

k. zajišťuje, aby s vypalovací pecí manipulovala zásadně osoba 

proškolená,  

l. a zodpovědná za její provoz, 

m. zodpovídá za správnou obsluhu elektrické vypalovací pece a za 

bezpečnost práce a bezpečnou vzdálenost od pece v době výpalu a 

jejího chladnutí. 

 

3. Do vymezeného prostoru kolem elektrické keramické vypalovací pece je 

v době výpalu vstup zakázán!!! 

 

4. Dále vyučující dbá: 

a. dbá na dodržování režimu pálení a pec otevírá až po 

několikahodinovém chladnutí. Pec dovoluje otevřít až při poklesu 

teploty pod 100 stupňů Celsia, jinak by mohlo dojít k prudkému 
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ochlazení vypalované keramiky a následnému roztržení s rizikem 

ohrožení zdraví, 

b. dbá při práci s glazurami se zvýšenou měrou o dodržování 

hygienických zásad. 

 

5. Student:  

a. má právo po vyučujícím požadovat odborné rady, vysvětlení a 

pomoc, 

b. je povinen dodržovat pokyny vyučujícího a řídit se jimi, 

c. nesmí samostatně obsluhovat elektrickou keramickou pec nebo ji 

bez souhlasu vyučujícího otevírat, 

d. dodržuje bezpečnost při práci na kruhu, elektrický keramický kruh 

zapíná pouze za přítomnosti vyučujícího. 

 

6. Tento provozní řád vstupuje v platnost dnem 1. 11. 2009, neruší ani 

nenahrazuje jiný interní předpis PF UJEP. 

 

7. Nedodržování těchto pravidel může být považováno za porušení pracovní 

kázně se všemi případnými důsledky. 

 

 

V Ústí nad Labem dne 7. 10. 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc. PhDr. et Mgr. Zdeněk Radvanovský, CSc. 

děkan PF UJEP 

 

 

 
Zpracovali: 

 Doc. Vladimír Šavel, ved. KVU PF 

 Mgr. et Ing. Ivan Bertl, tajemník PF UJEP 

 

 


