
 

 

Laboratorní řád laboratoře – Videostudio L23 
 

1. Laboratoř je určena pro výuku žáků SPŠ v povinných a volitelných předmětech a pro činnost 
zájmových kroužků. 

2. Vstup žáků do laboratoře je možný jen na základě pokynu vyučujícího, nebo vedoucího kroužku 
(dále jen „vyučující“). Vyučující je přítomen po celou dobu, po kterou jsou studenti v laboratoři. 

3. Do laboratoře nosí žáci jen nutné pomůcky, chodí přezuti, bez svrchního oblečení a jakékoliv 
pokrývky hlavy, tašky odkládají v předsíni laboratoře. 

4. Zapnutí přístrojů v laboratoři provádí vyučující, nebo jím pověřený žák, na základě jednoznačného 
pokynu vyučujícího. Hlavní el. rozvaděč zapíná výhradně vyučující. 

5. Bez souhlasu vyučujícího mají žáci zakázáno přemísťovat, nebo vynášet z laboratoře jakákoliv její 
zařízení, nebo jejich část. 

6. Žáci nesmějí svévolně přepojovat ani porušovat jakékoliv kabely v laboratoři. Veškerá zařízení smějí 
používat jen k účelům, ke kterým jsou primárně určena. Pokud žáci při výuce provedli dílčí změny 
na zařízení (např. přepojování kabeláže), jsou povinni před odchodem z laboratoře uvést vše 
do původního stavu.  

7. Jakékoliv poškození zařízení, zranění studenta, nebo jinou mimořádnou událost, jsou žáci povinni 
neprodleně ohlásit vyučujícímu. 

8. Žáci smějí samostatně pracovat jen na těch zařízeních, která jim určil vyučující. Vyučující jim zároveň 
stanovuje maximální rozsah jejich samostatné činnosti. 

9. Jakákoliv činnost na zařízení laboratoře, přesahující rámec výuky, je podmíněna souhlasem 
vyučujícího. 

10. Vstup cizí osoby do laboratoře je povinen žák, který to zjistí jako první, neprodleně ohlásit 
vyučujícímu. 

11. Klimatizaci v prostorách laboratoře lze používat jen v nutných případech a jen po souhlasu 
vyučujícího.   

12. Po celou dobu pobytu v laboratoři jsou studenti povinni dodržovat školní řád a bezpečnostní 
předpisy pro elektrická zařízení. Jedinou výjimkou je, že po příchodu cizí dospělé osoby 
do laboratoře studenti nevstávají. 

13. Vnášení a provozování jakýchkoliv vlastních elektronických a komunikačních zařízení je žákům 
povoleno jen výjimečně, a to po předchozím souhlasu vyučujícího. 

14. Úmyslné poškození zařízení laboratoře a zcizení jakéhokoliv zařízení bude trestáno dle školního 
řádu. Úmyslné poškození, nebo zničení většího rozsahu, bude nahlášeno Policii ČR. 

15. Tento laboratorní řád je platný od 1. 1. 2020.  
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