II. E Řád odborných učeben – uč. č. 70
Řád učebny je vyvěšen v učebně na viditelném místě, je schválen ředitelem školy (podpis ředitele a razítko
školy). Žáci s ním jsou seznámeni vyučujícím vždy v první hodině předmětu ve školním roce, vyučující o tom
učiní zápis do třídní knihy a do formuláře Poučení o bezpečnosti. Dbá o to, aby byli dodatečně poučeni žáci,
kteří v první hodině chyběli. Dokumenty o prokazatelném seznámení žáků jsou uloženy u zástupce ředitele
školy.
1.Na práci v učebně se žáci vždy pečlivě připraví podle pokynů vyučujícího.
2.Do učebny vstupují jen se souhlasem vyučujícího. Do přilehlého skladu chemikálií a do kabinetu bez
doprovodu učitele nevstupují vůbec.
3.V učebně není dovoleno jíst a pít.
4.Před zahájením práce žáci zkontrolují stav svého pracoviště a přidělených pomůcek včetně ochranných
pomůcek. Na pracovním místě mají jen nezbytné potřeby, vše ostatní uloží tak, aby to nebránilo v práci.
5.Chovají se ukázněně a pracují soustředěně podle návodu, vedou si o postupu a výsledcích své práce pečlivý
záznam. Pracují na určeném místě, během práce nepřecházejí.
6.Se zařízením laboratoře zacházejí šetrně, odpovídají za případné škody, které způsobí. V případě svévolného
poškození zařízení učebny nebo pomůcek od nich bude vymáhána finanční náhrada.
7.Udržují čistotu a pořádek na pracovišti, šetří vodou, plynem, elektřinou a chemikáliemi.
8.Zbytky odhazují do určených nádob.
9.Dodržují bezpečnostní a hygienické zásady, o kterých byli poučeni a jakoukoli nehodu (vysypání nebo vylití
chemikálie apod.) ihned hlásí vyučujícímu. Ten zajistí bezpečnou likvidaci látky a případné ošetření
postižených osob. Se zařízením rozvodu vody, el. energie a plynu manipulují pouze podle pokynů učitele.
Elektrické přístroje pro rozvod 220 voltů zapojuje pouze vyučující.
10.Po skončení práce zkontrolují stav svého pracovního místa, užívaných pomůcek a chemikálií, zkontrolují
uzavření vody, vypnutí el. energie a umyjí si ruce vodou a mýdlem.
11. Učebnu mohou opustit jen se svolením vyučujícího, který zodpovídá za uzamčení učebny po skončení
výuky.
BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY
1.Žáci pracují soustředěně a opatrně tak, aby neohrozili zdraví svoje ani svých spolužáků.
2.Udržují čistotu pracoviště, pomůcek i rukou.
3.Se všemi chemikáliemi zacházejí opatrně, zvláště s kapalnými žíravinami a hořlavinami, pracují s nimi pouze
tak, jak stanovil vyučující, dodržují správnou techniku laboratorních operací.
4.Dodržují předepsané návody, bezpečnostní opatření a používají určené ochranné pomůcky.
5.Před použitím chemikálií pozorně přečtou nápis na štítku. Nepoužívají chemikálie z neoznačených lahví,
chemikálie nikdy neberou do rukou, neochutnávají je a nečichají k nim.
6.S hořlavinami nepracují v blízkosti otevřeného ohně.
7.Ústí zahřívaných nádob nikdy neobracejí proti sobě ani proti spolužákům.
8.Zbytky látek ukládají do nádob k tomu určených.
9.Každý případný úraz i drobné poranění ihned hlásí vyučujícímu.
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