Pravidla chování při praktickém vyučování na pracovištích fyzických nebo právnických
osob
1. Praktické vyučování je součástí vyučování a je třeba se při něm řídit zásadami školního
řádu. Pokud se žák nečekaně nemůže zúčastnit výuky, oznámí tuto skutečnost nejen do
školy, ale telefonicky i na příslušné pracoviště nebo vyučující.
2. Žák nastupuje na školní pracoviště ve stanovenou dobu, v předepsaném a čistém
pracovním oděvu, bez výrazných šperků, ozdob, líčení, s krátce ostříhanými nehty.
3. Civilní oděv odkládá v šatně, skříň a místnost udržuje v pořádku.
4. Nepůjčuje si součásti pracovního oděvu od spolužaček nebo zaměstnanců. Pracovní
oděv nosí pouze na pracovišti.
5. Na praktické vyučování nosí jen potřebné pomůcky v průhledném obalu. Při práci
dodržuje hygienické zásady a předepsané pracovní, ošetřovatelské postupy a standardy.
6. Dbá na kulturu vystupování. Zdraví všechny zaměstnance zařízení, nemocné a klienty.
S výjimkou svých rodinných příslušníků a přátel, neoslovuje je nikdy křestním jménem.
7. Na školním pracovišti pracuje převážně pod vedením učitele. Bez jeho vědomí se
nevzdaluje ani tehdy, je-li poslán zaměstnancem pracoviště něco vyřídit. Pokud pracuje
na pracovišti, kde není učitel přítomen, řídí se touto zásadou i ve vztahu k pověřené
osobě. Při odborné praxi pracuje pod odborným vedením určeného školitele.
8. Je povinen vykonávat všechny práce, které odpovídají osnovám ročníku a které mu byly
přiděleny. Je-li pověřen úkolem, který dosud spolehlivě neovládá, požádá o pomoc a
radu učitele nebo pověřenou osobu. Nejsou-li mu úkoly dostatečně jasné, je jeho
povinností požádat o další vysvětlení.
9. Všímá si všeho, čemu se může naučit, aktivně se zajímá o novou práci a poznatky, ptá
se na vše, čemu nerozumí. Je-li hotov se svojí prací, přihlásí se o nový úkol.
10. K pracovníkům i k nemocným a klientům se chová zdvořile. Je ochotný, obětavý,
iniciativní. V případě nedorozumění s nemocným nebo zaměstnancem spor sám
nevyřizuje, ale oznámí celou záležitost vyučujícímu a požádá ho o urovnání.
11. Ihned ohlásí vyučujícímu nebo školicí sestře jakoukoliv svoji chybu nebo opomenutí.
12. Nemocné oslovuje plným jménem, případně titulem. Nikdy o nemocných a jejich
diagnózách nemluví na veřejnosti.
13. Nesmí podávat informace o stavu nemocných a klientů, tím méně o jejich soukromých
záležitostech.
14. Zachovává zásadu mlčenlivosti i o personálu a událostech na pracovišti.
15. Nepřijímá žádné dárky, nesmí si vzít jídlo určené nemocným a klientům, ani pokud mu
bylo nabídnuto.
16. Během výuky má žák právo na přestávku v délce určené harmonogramem práce. O
vhodné době se dohodne s učitelem, případně pověřeným pracovníkem.
17. Není povoleno užívat služební telefon k soukromým hovorům, ani přijímat soukromé
návštěvy během výuky. Stejně jako při hodinách ve škole, není dovoleno užívat mobilní
telefon při výuce. Žák nesmí nosit mobilní telefon na pracoviště
18. Odnášení a zneužívání léků, tiskopisů a jiného zdravotnického materiálu je trestné.
19. Žák je povinen dodržovat zásady ochrany zdraví a bezpečnosti při práci, o kterých byl
poučen.
20. Je povinen respektovat práva nemocných a chovat se dle Kodexu zdravotnického
pracovníka.
21. Na výuku nenosí větší částky peněz a cenné věci. V případě jejich ztráty pak nebude
požadovat náhradu.

22. Veškerou dokumentaci se jmény pacientů a klientů pořizovanou během výuky nikdy
z pracoviště neodnáší. Svoje poznámky pro vypracování ošetřovatelské a pečovatelské
dokumentace odevzdá učiteli, nebo pověřené osobě, týž den před odchodem ke zničení.
23. Pokud se během výuky na pracovišti žák cítí nemocen, oznámí tuto skutečnost učiteli,
případně pověřenému pracovníkovi. Sám nikdy z výuky neodchází.
24. Žák nesmí kouřit v celém areálu pracoviště.
25. Pokud žák žádá o uvolnění z provádění určitých výkonů během výuky, doloží svou
žádost potvrzením od lékaře, jinak může být uvolněn pouze 2x za pololetí. Žák bude
hodnocen z praktického vyučování, pokud splní všechny podmínky hodnocení (viz
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Mgr. Zlatuše Bobríková
vedoucí učitelka odborných předmětů SZŠ

