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PROVOZNÍ ŘÁD UČEBNY - CHEMICKÉ LABORATO ŘE 
 
1. Na práci v chemické  laboratoři se  připravuj podle pokynů učitele. 
2. Do laboratoře nevstupují žáci sami, při jejich vstupu vždy musí být přítomen 
vyučující. Žáci vstupují v náležitém oblečení- v případě, že budou provádět pokusy. 
3. V učebně je zakázáno jíst a pít. 
4. Před  začátkem práce si každý  zkontroluje stav svého pracoviště a potřebných  
pomůcek, případně  úplnost celé soupravy. 
5. Žáci se chovají ukázněně, pracují podle pokynů učitele a dodržují stanovené   
bezpečnostní a hygienické zásady pro ochranu zdraví. 
6. Je zakázána jakákoliv nebezpečná manipulace s kahanem, přenášení hořícího 
kahanu z místa na místo. Je  zakázáno  naklánět  se  nad  kahanem  s dlouhými vlasy. 
Dlouhé vlasy žákyň musí být upraveny  tak, aby nemohlo dojít k jejich vznícení. Je 
též zakázáno zhášet  kahan jiným  způsobem než  přiklopením víčka (např. foukáním, 
dušením knotu prsty rukou apod.). Je zakázáno dolévat líh do zapáleného kahanu. 
Žáci s hořlavinami nesmí vůbec manipulovat. 
7. Se zařízením laboratoře je  nutno zacházet šetrně, každý žák je odpovědný za 
způsobené škody.  
8. Je nutno udržovat pořádek a čistotu, neplýtvat vodou, plynem ani elektrickou 
energii. 
9. Každé vysypání nebo vylití chemikálie a jakoukoliv nehodu hlas  učiteli, který 
zajistí bezpečnou likvidaci látky a případné ošetření postižených osob. 
10. Před použitím chemikálie je vhodné pozorně si přečíst nápis na štítku.  Je 
zakázáno používat chemikálie z neoznačených lahví, látky ochutnávat ani k nim 
čichat. 
11. Při práci je nutno používat ochranné prostředky. 
12. Zbytky chemikálií, skla a jiného odpadu dávej do určených nádob s nápisy:  
chemický odpad,  sklo, papír, aj. 
13. Po ukončení práce je nutno zkontrolovat stav svého pracovního místa, 
používaných  pomůcek a chemikálií, zkontrolovat  uzavření místa,  používaných 
pomůcek a chemikálií,  zkontrolovat  uzavření  vody  a  plynu. Hlavní uzávěr je na 
chodbě. 
14. Po ukončení  práce je  nutné umýt  si ruce vodou a mýdlem. 
15. Z  laboratoře je povoleno odejít pouze se souhlasem učitele. 
16. Mimo výuku musí být učebna chemie zamčená. 
17. Každé poranění je nutno hlásit učiteli. 
 
Příruční lékárnička se nachází v učebně chemie na stěně. 
 
Správce školní chemické laboratoře:  Ing. Jana Derflová 
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