
PRACOVNÍ ŘÁD 
 

pro odbornou učebnu chemie 
 
 

1. Výuka chemie probíhá v odborné učebně. Do této učebny vstupují žáci za přítomnosti  

vyučujícího. 

2. Po příchodu do učebny se žáci zkontrolují své pracovní místo, zda nedošlo k jeho 

poškození. Případné závady ihned nahlásí vyučujícímu. Na tomto místě budou žáci po 

celý školní rok, pokud vyučující neurčí jinak. 

3. Žáci nesmí sami bez povolení učitele manipulovat se zatemněním, ani s žádným jiným 

zařízením a vybavením učebny.  

4. Žáci se nesmí přibližovat k rozvaděči el. proudu a k zásuvkám. 

5. Pomůcky pro demonstrační pokusy přináší do učebny z laboratoře určení žáci podle  

pokynů vyučujícího. Jakékoliv pomůcky nesmí žáci sami vynášet z učebny. 

6. Žáci udržují v čistotě a pořádku své pracovní místo. 

7. V odborné učebně se žáci pohybují opatrně, po učebně neběhají, neničí vybavení 

učebny. Škody způsobené nedbalostí nebo úmyslně budou ohlášeny rodičům  

a požadována náhrada způsobené škody. 

8. Při demonstraci pokusu, který provádí vyučující, se žáci chovají slušně, pozorně 

sledují průběh pokusu. 

9. Pokud demonstraci pokusu provádí pod dohledem vyučujícího žák, musí dbát pokynů 

vyučujícího a dodržovat zásady bezpečné práce. Žák musí mít pracovní plášť  

a příslušné ochranné pomůcky s ohledem na specifikaci pokusu. 

10. V učebně je zakázáno jíst, pít, používat omamných a jiných návykových látek, kouřit. 

11. Každé poranění, které vzniklo během výuky, je nutné nahlásit vyučujícímu, který 

zajistí ošetření a zápis do knihy úrazů. 

12. Při odchodu z učebny si žáci zkontrolují své pracovní místo. Případné závady, které 

vznikly v průběhu vyučování, je nutné nahlásit vyučujícímu. 

 
 
 
 
 
 



PRACOVNÍ ŘÁD 
 

pro laboratoř chemie 
 
 

1. V laboratoři mohou pracovat pouze žáci, kteří jsou seznámeni s bezpečností práce 
v chemické laboratoři. 

 
2. Do laboratoře vstupují žáci jen za přítomnosti učitele a bez dovolení vyučujícího 

nesmí žáci z učebny odcházet. 
 

3. V laboratoři musí mít žáci obléknuty pracovní pláště, které musí být zapnuty. Použití 
ochranných štítů, brýlí, rukavic se specifikuje pro určité konkrétní pokusy. Dlouhé 
vlasy musí být sepnuty.  

 
4. Před zahájením práce žáci zkontrolují stav pracoviště a přidělených pomůcek. 

Případné závady ihned hlásí vyučujícímu.  
 

5. Žáci pracují u svého pracovního stolu a toto místo nemění. Po laboratoři se pohybují 
opatrně. 

 
6. Své pracovní místo udržují žáci v pořádku a čistotě. Na stole mají jen věci a pomůcky 

nezbytně nutné k zadané práci. Bez pokynu učitele se připravených pomůcek 
nedotýkají.  

 
7. Žáci se seznámí s obsahem úkolu a postupem práce. Při pokusné činnosti postupují 

přesně podle pokynů učitele. Žáci nezahájí pokus, dokud vyučující neschválí sestavení 
aparatury a nedá pokyn k práci. Ze strany žáků musí být dbáno všech bezpečnostních 
zásad, se kterými byli žáci seznámeni. 

 
8. Po skončení práce žáci pomůcky řádně vyčistí a uloží na příslušné místo. Nesmí bez 

dovolení učitele manipulovat s žádným zařízením a vybavením laboratoře. Jakékoliv 
pomůcky nesmí žáci vynášet ven z učebny.  

 
9. Závady (poškozené pomůcky, rozlité chemikálie, rozbití laboratorního skla, apod.) 

musí být neprodleně nahlášeny vyučujícímu. 
 

10. V laboratoři je žákům zakázáno: 
• jíst, pít, kouřit a užívat jiné návykové a omamné látky 
• manipulovat se zatemněním 
• přibližovat se k rozvaděči el. proudu a k zásuvkám 
• ochutnávat chemikálie a odnášet je z laboratoře 
• přibližovat se s hořlavými látkami k otevřenému ohni (kahanu) 

11. Žák (popř. spolužák) je povinen nahlásit každé sebemenší poranění, aby mohl učitel 
provést ošetření nebo zajistit odborné ošetření u příslušného lékaře. Provede se zápis 
do knihy úrazů. 

 
12. Lihové kahany se zapalují na pokyn učitele. Zhasínají se přikrytím plamene 

skleněným kloboučkem. Vzdálenost látek od plamene je určena v postupu práce.  



13. Každý žák pečuje o bezpečnost vlastní, ale také o bezpečnost ostatních žáků. 
Nad vroucí kapaliny se žáci nenaklánějí, za varu do nich nic nepřilévají.  
Nevdechují páry z nádob, nic neochutnávají, nepijí z chemického nádobí! 
Nepoužívají prasklé nádoby, skleněné trubice na konci neotavené. Rozbité sklo se 
dává na určené místo. Žáci jsou zvlášť opatrní, aby jim nic nevstříklo do očí. 

 
14. Při všech manipulacích s látkami ve zkumavkách a otevřených  nádobách je  nutné  
      udržovat ústí od sebe a od spolužáků odvráceně. Tekutiny ve zkumavkách a jiných  
      nádobách se zahřívají opatrně a pomalu od hladiny ke dnu. Zkumavkou se přitom  
      pohybuje, aby se obsah rovnoměrně prohříval a nedošlo k náhlému varu a vystříknutí  
      vroucí kapaliny. 
 
15. Louhy a kyseliny se používají jen ve slabých koncentracích. S koncentrovanými 

kyselinami pracuje jen učitel při demonstraci úkolu. Toxické látky se nepoužívají. Je 
nutné sledovat bezpečnostní štítky na chemikáliích zejména s ohledem na H-věty, P-
věty (dříve R, S-věty) a varovné výstražné symboly. S hořlavinami se nesmí pracovat 
v blízkosti otevřeného ohně. 

 
16. Žáci nemají volný přístup k chemikáliím. 

 
17. Tuhé chemikálie je nutné brát chemickou lžící. Látky s reagencemi je nutné brát tak, 

aby štítek se signaturou byl v dlani. Láhve s chemikáliemi je nutné ihned uzavřít 
uzávěrem a uzávěry nezaměňovat. Zbytky chemikálií dávají žáci do určených nádob. 
 

18. Při práci s pipetou se nikdy nesmí nasávat kapalinu ústy, ale pomocí nasávacího 
balónku. 

 
19. Při rozbití teploměru rozlitou rtuť nerozfoukávat, nesnažit se stírat apod. Je vhodné 

použití zinkového prášku, práškové síry, síry v kombinaci s vápnem apod.  
 

20. Do souprav nebo stolů se nesmí ukládat rozehřáté pomůcky – je nutné je nechat 
zchladit. Použité látky nebo látky vzniklé při pokusech se musí ukládat do určených 
nádob podle pokynů vyučujícího.  

 
21. Po skončení práce si žáci řádně umyjí ruce a předají nepoškozené pracoviště. Škody 

způsobené nedbalostí nebo úmyslně budou hlášeny rodičům a bude požadována 
náhrada způsobené škody. 

 


