
Laboratorní řád chemie 

1.    Do laboratoře chemie i skladu s chemikáliemi je žákům bez doprovodu učitele vstup zakázán.  

2.    V laboratoři chemie  je nezbytné stanovené oblečení - plášť. 

3.   Před začátkem laboratorních prací a rozdáním pomůcek si zkontrolujte celkový stav svého   
pracoviště. Všechny závady zjištěné před zahájením práce nebo v jejím průběhu oznamte učiteli.  

4.    Před vlastním provedením pokusu si pečlivě přečtěte pracovní postup a nikdy jej neupravujte! 
Pokud máte pochybnosti,obraťte se na učitele.  

5.   Nařídí-li učitel užívat ochranné pomůcky (např. ochranné brýle), musíte tento příkaz 
bezpodmínečně dodržovat.  

6.   Chemikálie nesmíte brát do nechráněných rukou. Používejte chemickou lžíci, pinzetu, případně 
rukavice aj.  

7.   Hořlaviny se nesmí nikdy zahřívat přímým plamenem, například pomocí kahanu.  

8.   Při zahřívání roztoku ve zkumavce je nutné odvrátit její ústí od obličeje a dbát, aby nesměřovalo 
ani k jiné osobě.  

9.   Před vlastním provedením pokusu si nechte sestavenou aparaturu zkontrolovat učitelem.  

10. Chovej se ukázněně  a pracuj soustředěně podle návodu, veď si o postupu a výsledcích své práce 
pečlivý záznam.  

11.  Se zařízením zacházej šetrně, jsi odpovědný za případné škody, které způsobíš.  

12.  Pokud něco rozbijete, oznamte to učiteli. Střepy a jiné odpadky s ostrými hranami se odkládají do 
speciální nádoby, ne do koše.  

13.  Pracuj kulturně, udržuj čistotu a pořádek na pracovišti, šetři vodou, plynem, elektřinou a 
chemikáliemi.  

14.  Dodržuj bezpečnostní a hygienické zásady o kterých jsi byl poučen a jakoukoli nehodu ihned hlas 
vyučujícímu.  

15.  Při laboratorní hodině je zakázáno jíst a pít. Laboratorní nádobí se nesmí používat k přechovávání 
potravin.  

16.  Po práci si řádně umyj ruce.  

17.  Každé, i drobné poranění, bolesti hlavy apod. oznamte učiteli.  

18.  Po skončení práce zkontroluj stav svého pracovního místa, užívaných pomůcek a chemikálií, 
zkontroluj uzavření vody, plynu, oken.  

19.  Pracovní místo můžete opustit pouze se souhlasem vyučujícího.  
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