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Řád učebny přírodopisu 
 

1. Žák je povinen se při práci v učebně a při přípravě na vyučování řídit pokyny   

    vyučujícího. 

2. Do učebny žák vstupuje jen se souhlasem vyučujícího. 

3. V učebně sedí žáci podle zasedacího pořádku; své pracovní místo udržuje každý žák   

    v čistotě a pořádku.  

4. Žák je povinen před začátkem prováděné činnosti zkontrolovat stav pracovního místa   

    a pracovních pomůcek. Veškeré závady a nedostatky, a to i během vyučování, je žák   

    povinen nahlásit svému vyučujícímu. 

5. Žák zachází se zařízením učebny a pomůckami opatrně a šetrně. 

6. V učebně se smí provádět pouze práce, které jsou nařízeny či povoleny vyučujícím  

    a pod jeho dohledem. 

7. Žákům je zakázáno: 

            a) manipulovat se zatemněním 

            b) dotýkat se pomůcek připravených na vyučování 

            c) přibližovat se s pomůckami k otevřenému ohni 

            d) odnášet z učebny bez povolení vyučujícího jakékoliv učební pomůcky 

8. V učebně se musí zachovávat klid a pořádek. Dále je žákům zakázáno bez povolení   

    vyučujícího přecházet na jiné pracovní místo či svévolně přenášet pomůcky a spotřebiče.   

9. Každý žák musí být na začátku vyučování vyučujícím seznámen s prováděnou činností,          

    postupem práce, zásadami poskytování první pomoci a umístěním lékárničky první pomoci. 

10. Žákům není dovoleno manipulovat s přístrojem jiným způsobem, než jaký je předepsán   

      návodem od výrobce.  

11. V učebně je přísně zakázáno jíst a pít, přelévat chemické látky nebo přípravky do nádob   

      podobných nádobám na poživatiny či podobných hračkám. 

12. Každou mimořádnou událost (poškození pomůcky, vysypání či vylití látky, úraz apod.) je      

      žák povinen nahlásit svému vyučujícímu, který zajistí potřebná opatření, včetně asanace   

      ploch, poskytnutí první pomoci a přivolání zdravotnické záchranné služby. 

13. Po ukončení činnosti jsou žáci povinni uklidit pomůcky na stanovené místo, uklidit   

      pracoviště, vyprázdnit vnitřní prostor lavice, uzavřít okna a podle pokynů vyučujícího   

      přenést použité pomůcky do kabinetu přírodopisu.   

14. Služba ve třídě je dále povinna smazat tabuli. 

15. Z místnosti žáci odchází jen se souhlasem vyučujícího. 

 

 

V Jablonci nad Nisou dne 01. 09. 2017           ………………………………….. 

 

Razítko a podpis ředitele školy 

 

 

 

 


