
Vnútorný poriadok 

odborných učební 

LELM2 – LELM3  
 

 

 

Žiakom je zakázané:  

 

1. Svojvoľne manipulovať, zasahovať do zariadení laboratória a zapnúť zdroj bez príkazu 

učiteľa.  

2. Používať tlačidlo TOTAL STOP na pracovné vypínanie obvodov. 

3. Opustiť laboratórium a svoje pracovisko bez vedomia učiteľa. 

 

 

Žiaci sú povinní : 

 

1. Dodržiavať bezpečnostné a požiarne predpisy, o ktorých boli poučení, pri práci si počínať 

tak, aby chránili seba a neohrozovali život a zdravie svojich spolužiakov. 

2. Rešpektovať všetky pokyny vyučujúceho a vykonávať iba činnosti, ktoré im nariadil alebo 

ktoré súvisia s náplňou cvičenia. 

3. Používať v laboratóriu predpísané pracovné a ochranné pomôcky. Pracovný plášť musí 

byť zapnutý, nesmie mať krátke ani vyhrnuté rukávy, žiaci  nesmú nosiť prstene, retiazky, 

náramky a pod.  

4. Odložiť tašky a iné veci nepotrebné pre cvičenie v chodbe pred vchodom do laboratória. 

5. Pravidelne sa pripravovať na laboratórne cvičenia. Táto príprava je súčasťou spôsobilosti 

žiaka vykonávať činnosť v laboratóriu. 

6. Na začiatku cvičenia podať hlásenie vyučujúcemu o prítomnosti žiakov, a o ich 

prípadnom zlom zdravotnom stave, kompletnosti vodičov v skrini. Hlásenie podáva 

vedúci skupiny. 

7. Šetriť zariadenie laboratória a v prípade jeho poškodenia uhradiť spôsobenú škodu. 

8. Upozorniť vyučujúceho na nefunkčnosť alebo nesprávnu činnosť zariadenia, s ktorým 

pracujú ihneď po zistení takéhoto stavu alebo na iné zistené  nedostatky. 

9. Udržiavať poriadok v laboratóriu, odložiť používané prístroje, vodiče a iné zariadenia na 

pôvodné miesto, zamknúť skrine, umyť tabuľu, vyložiť stoličky a pod. 

10. Vypracovávať a odovzdávať referáty podľa pokynov vyučujúceho. Ak žiak nevypracuje 

referát v stanovenom termíne, hodnotí sa známkou nedostatočný. Žiaci sú povinní 

odovzdať aj referáty z meraní, ktoré pre neúčasť na cvičení nemerali. Ak žiak neodovzdá 

všetky referáty najneskôr 7 dní pred klasifikačnou poradou, navrhne mu vyučujúci 

komisionálnu skúšku. Žiaci sú povinní vypracovať referáty samostatne, kopírovanie 

referátov sa považuje za porušenie vnútorného poriadku školy. 
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