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Prevádzkový poriadok  učebne prírodovedných 
predmetov 

 do učebne prírodovedných vstupuje žiak v sprievode vyučujúceho  
 využíva zariadenia učebne (interaktívnu tabuľu, odborné pomôcky) len za 

prítomnosti učiteľa, na jeho pokyn. 

Hlavné povinnosti žiaka 

1. Pred začatím práce v laboratórnej časti učebne žiaci oznámia vyučujúcemu zistené 
nedostatky.  

2. V laboratórnej časti učebne, na pracovných stoloch, na dlážke treba udržiavať vzornú 
čistotu a poriadok.  

3. Zakazuje sa svojvoľne a nezodpovedne manipulovať s plynovými kartušami, vodou a 
elektrickým prúdom.  

4. Škody v laboratóriu zapríčinené hrubou nedbanlivosťou a neopatrnosťou nahradí žiak, 
ktorý to zavinil.  

5. Zakazuje sa jesť v priestoroch učebne, uschovávať jedlo v laboratórnych stoloch a piť 
z laboratórnych nádob.  

6. Každý žiak sa venuje pridelenej úlohe. Počas priebehu výučby sa zakazuje hlasno 
hovoriť, pokrikovať, obťažovať spolužiakov zbytočnými otázkami.  

7. Odpadové kyseliny treba najskôr preliať do väčšieho množstva vody v kadičke a až 
tak vyliať do výlevky a poriadne spláchnuť vodou. Horúce roztoky treba nechať 
vychladnúť alebo zriediť studenou vodou.  

8. Žiak môže opustiť pracovisko iba so súhlasom vyučujúceho. Nie je dovolené 
prechádzať k iným pracovným miestam počas výkonu určitej činnosti. 

9. Zakazuje sa robiť pokusy, ktoré nie sú predpísané.  
10. Pomôcky treba na pracovnom stole rozložiť účelne. Nezhromažďovať na stole 

nepotrebné veci.  
11. Každý žiak má svoj pracovný plášť, utierku, písacie potreby a pracovný zošit.  
12. Nemeniť zátky na reagenčný roztok, tým by sa znehodnotil obsah reagenčnej fľaše.  
13. Pri práci v laboratórnej časti učebne žiak musí dbať na svoju vlastnú bezpečnosť 

i bezpečnosť svojich spolužiakov. Pri zahrievaní látok skúmavkou musí držať tak, aby 
pri náhodnom vystrieknutí jej obsahu nebol nikto zasiahnutý. Pri prelievaní žeravín 
treba používať gumové rukavice a ochranný štít.  

14. Pri vzniku požiaru sa na hasenie zásadne používa piesok alebo hasiaci prístroj.  
15. Každý úraz, predovšetkým poranenie očí, treba ihneď hlásiť vyučujúcemu. Ak 

striekne do oka niekomu žieravina, treba mu ihneď vymyť oko prúdom tečúcej vody 
a odviesť k lekárovi. Ak žieravina vystrekne na pokožku, musí sa pokožka ihneď 



utrieť handrou, opláchnuť vodou a natrieť vazelínou. Poliate šatstvo sa neutralizuje 
príslušným roztokom a vyperie sa vo vode.  

16. Nádoby s kyselinami sa zo začiatku zahrievajú na malom plameni a plameň sa 
postupne zväčšuje. Ak nádoba s kvapalinou praskne, treba všetky stopy starostlivo 
odstrániť. Keď sa kahan nepoužíva, zreguluje sa jeho plameň na minimum. Zakazuje 
sa zapaľovať kahan od kahana alebo horiacimi papiermi !  

17. Pred ukončením experimentu sa použité nádoby musia dôkladne  umyť, voda sa nechá 
odkvapkať a čisté nádoby sa odkladajú do stola.  

18. Použitý filtračný papier a iné odpadky sa odhadzujú do nádob na to určených. 
Zakazuje sa znečisťovať výlevky rozličnými látkami (zápalkami, filtračným papierom, 
črepinami ).   

19. Po ukončení práce v laboratóriu sa vypnú všetky vyhrievacie telesá (variče, piecky, 
sušiarne, kahany ) a uzavrie voda !  

20. 10 minút pred ukončením laboratórneho cvičenia sa začne robiť poriadok.  
21. Každý žiak vstupujúci do chemického laboratória musí poznať laboratórny poriadok a 

musí ho aj dodržiavať. 

V Partizánskom, dňa 31.8.2022    Mgr. Daniela Gubková 

               riaditeľka školy 

 


