
PROVOZNÍ ŘÁD LABORATOŘE FYZIKY  

1 .  Do laboratoře fyziky vstupují žáci za účelem výuky pouze s učitelem, který tuto výuku 
realizuje. Tento učitel vykonává dohled nad těmito žáky v laboratoři během přestávky i 
vyučovací hodiny.  
 

2 .  Po vstupu do laboratoře fyziky jsou účastníci výuky povinni zkontrolovat stav svého 
pracoviště. Žák je povinen všechny závady a problémy zjištěné v laboratoři fyziky před 
zahájením výuky i v jejím průběhu oznámit neprodleně učiteli.  
 

3 .  V laboratoři fyziky žáci nesmí bez pokynu učitele: manipulovat s fyzikálními pomůckami, 
skříněmi určenými k uložení fyzikálních pomůcek, rozvodným elektrickým zařízením a 
zasahovat do prostoru schránek na žákovských stolech. Účastníci výuky nesmí do schránek 
na žákovských stolech vhazovat a trvale umísťovat předměty, které tam nepatří.   
 

4 .  V laboratoři fyziky nesmí žáci manipulovat se zatemněním, běhat, konzumovat potraviny 
a nápoje, přechovávat jídlo a pití na pracovních stolech. 
 

5 .  V laboratoři fyziky musí žáci umístit své tašky tak, aby žákům a učiteli nepřekážely v práci.  
 

6 .  Při práci s chemikáliemi musí žáci používat ochranné pracovní pomůcky dle pokynů 
učitele.  
 

7 .  Při měření s elektrickými obvody je třeba dodržovat zvláštní bezpečnostní předpisy. 
Elektrický obvod smí žák připojit ke zdroji napětí pouze po kontrole a schválení učitelem. 
Po připojení zdroje napětí žák nikdy nesahá na neizolované části obvodu.  
 

8 .  Při práci s tepelnými spotřebiči a při manipulaci s otevřeným ohněm jsou žáci a učitelé 
povinni pracovat tak, aby jejich vinou nedošlo k požáru.  
 

9 .  Po ukončení laboratorní práce uklidí žáci pomůcky podle pokynů učitele. 
 

10 .  V laboratoři fyziky je zakázáno nechávat věci, které nejsou majetkem školy, bez souhlasu 
vyučujícího.   
 

11 .  Před odchodem z fyzikální laboratoře jsou žáci povinni uklidit své pracovní místo. Služba 
ve třídě či při její nepřítomnosti učitelem určený žák jsou povinni smazat tabuli, zvednout 
nezvednuté židle a uklidit případný nepořádek.  
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