
Provozní řád CHEMIE A FYZIKY

1. Žáci do učebny vstupují pouze pod dohledem učitele, dbají v učebně pokynů učitele
a bezpečnostních a hygienických předpisů.

2. V místnosti není dovoleno jíst ani pít. Žvýkačky do učebny nepatří.
3. Své pracovní místa žáci udržují v pořádku
4. Do učebny žáci nosí pouze ty věci, které potřebují ve výuce.
5. Při pokusech s elektrickým proudem používají pouze bezpečné napětí do 24V, 

pracují se suchýma rukama, zdroj proudu zapojují jako poslední.
6. Se svěřenými pomůckami zacházejí opatrně a šetrně – chrání před zničením. Žáci 

jsou  odpovědni za případné škody, které způsobí.
7. Před pokusem se žáci seznámí s obsahem úkolu, postupem práce.
8.  Žáci zahájí pokus jen tehdy, pokud učitel schválí sestavení aparatury a vydá pokyn 

k práci.
9. Žáci dbají pokynů učitele, bezpečnostních pravidel a laboratorních postupů. 
10. S jakýmikoliv chemikáliemi pracují vždy opatrně.
11. Z bezpečnostních důvodů je zakázáno ochutnávat jakékoliv chemikálie.
12. Závady (např. poškozené pomůcky) a jakékoliv i sebemenší poranění nebo 

nevolnost svou nebo svých spolužáků ihned hlásí vyučujícímu.
13. Manipulovat s okny může pouze učitel
14. Se zatemněním místnosti manipuluje pouze učitel popř. pověřený žák.
15. S elektrospotřebiči (napájené napětím 230V) manipuluje pouze učitel, žáci udržují 

odstup od el. rozvaděčů, spotřebičů (napájené 230V) a od el. zásuvek.
16.  Z bezpečnostních důvodů je přísně zakázáno přibližovat se s otevřeným ohněm 

k hořlavinám.
17. Pokusy s nebezpečnými chemikáliemi provádí pouze učitel.
18. Žáci neodnáší pomůcky ani vybavení z místnosti
19. Pro práci nad laboratorními úlohami u kterých by mohlo hrozit poškození oděvu je 

zapotřebí mít vhodné pracovní oblečení – pracovní plášť.
20. Na jakýkoli nebezpečný nebo nestandardní stav na pracovišti, který by mohl ohrozit

zdraví musí žáci bez prodlení upozornit svého učitele.
V případě vylití, nebo vysypání chemikálií je nutné okamžitě hlásit situaci učiteli.

21. Po skončení práce zkontrolují stav svého pracovního místa a řádně po sobě uklidí.
22. Z místnosti mohou žáci odejít jen se souhlasem vyučujícího.

V Havířově dne 1.9.2012

……………………………… ………………………………
           Ředitelka školy správce místnosti

      


