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Směrnice k výuce v chemické učebně (laboratorní řád) 
 

Bezpečnostní předpisy: 
- Žáci jsou proškoleni na počátku školního roku o práci v chemické učebně, jsou seznámeni 

s BL vybraných CHL.  

- Na začátku každé laboratorní výuky jsou žáci upozorněni na rizika je jim sděleno, jak 

bezpečně pracovat, tedy dodržovat bezpečnost a hygienu práce.  

- Žáci pracují pouze s CHL určenými k výuce a stanoveným postupem pod dohledem učitele.  

- Žáci nesmí odnášet žádné CHL a CHS mimo učebnu chemie.  

- Žáci nesmí manipulovat s žádnými CHL a CHS mimo školu – nebezpečí mimořádné situace.  

- Žáci se chovají ukázněně, pohybují se pomalu a rozvážně, promyšleně pracují nad zadanými 

úkoly, současně si vedou záznamy o své práci.  

- Závadu, nehodu, poranění ihned hlásit vyučujícímu.  

- Kyseliny, hydroxidy (zředěné roztoky pro žáky do 15 let připraví učitel) se ředí litím kyseliny 

nebo zásady do vody za stálého míchání (jde o správné návyky).  

- Práce se sklem: tyčinky, kapiláry, střičky – použít buď pevné rukavice nebo hadr (pozor na 

poranění pokožky).  

- Při zahřívání zkumavek, jejich ústí směřuje do volného prostoru, nikoliv na spolužáka.  

 

Hygienické předpisy:  
- Žáci v chemické učebně při laboratorních cvičeních (pracují s CHLAS) mají OOPP – 

laboratorní plášť, ochranné brýle/obličejový štít, případně rukavice.  

- V učebně chemie se nejí a nepije.  

- Při čichové zkoušce postupovat opatrně z dálky, pohybem ruky zavát výpary nad kádinkou či 

zkumavkou směrem k nosu a pomalu nasávat vzduch.  

- Nenasávat žádné roztoky ústy, neochutnávat žádné CHLAS.  

- Udržovat pracovní místo stále čisté, všechny kapky či drobná rozlití roztoků utřít hadrem.  

- Před přestávkou a po skončení výuky v chemické učebně důkladně umýt ruce mýdlem a 

osušit.  

Organizační předpisy:  

- Žáci dbají organizačních pokynů učitele.  

- Ukládají aktovky, batohy, tašky do určeného prostoru učebny.  

- Dle charakterů hodiny je výuka frontální, kolečko, dílčí.  

- Po skončení výuky, žáci umyjí chemické sklo, vrátí CHL a pomůcky na určené místo.  
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