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PROVOZNÍ ŘÁD LABORATOŘÍ AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKY  
  
Úvodní ustanovení  

1. Tento provozní řád je platný pro všechny laboratoře Automatizační techniky – L6, L7, L8 a L9  
2. Laboratoře jsou určeny pro výuku odborných předmětů, konzultace praktických maturitních 

zkoušek, případně pro kroužky s odpovídajícím odborným zaměřením  
3. Každý uživatel laboratoří musí být seznámen s bezpečnostními předpisy, s poskytováním první 

pomoci při úrazu elektrickým proudem a s rozmístěním a funkcí bezpečnostních tlačítek  
  
Přístup do laboratoří  

1. Provozní doba laboratoří je dle rozvrhu, který je vyvěšen u vchodu do každé učebny  
2. Přístup do laboratoří je povolen pouze v přítomnosti vyučujícího, pokud není stanoveno správcem 

laboratoře jinak  
3. O přestávkách mají do laboratoří žáci přístup pouze se svolením vyučujícího  
4. Žáci se před vstupem do laboratoří přezouvají  

  
Práce v laboratořích  

1. Žáci jsou povinni dodržovat všechna platná bezpečnostní nařízení, zejména opatření na ochranu 
života a zdraví  

2. Žák je povinen se při práci v učebně a při přípravě na vyučování řídit pokyny vyučujícího  
3. Žák je povinen před začátkem prováděné činnosti zkontrolovat stav pracovního místa a všech 

pracovních pomůcek. Veškeré závady a nedostatky, včetně závad vzniklých následně v průběhu 
výuky, je žák povinen bezodkladně nahlásit vyučujícímu  

4. Žák je povinen zacházet se zařízením učebny a pomůckami opatrně, šetrně dle pokynů vyučujícího  
5. V učebně žák smí pod dohledem vyučujícího provádět pouze činnosti, které mu jsou povoleny  
6. Před opuštěním laboratoře žáci ukončí všechny aplikace, vypnou počítač a uvedou použité 

technické prostředky do stavu dle pokynů vyučujícího  
  
Žákům je zakázáno  

1. V učebnách jíst a pít  
2. Odkládat aktovky, brašny a další objemné předměty na stoly a židle v učebně  
3. Odnášet z učebny bez povolení vyučujícího jakékoliv učební pomůcky  
4. Bez svolení vyučujícího používat jakákoliv vlastní zařízení vyžadující napájení jiným než bezpečným 

napětím (SELV)  
5. Instalovat do počítačů jakýkoli software bez svolení správce učebny  
6. Manipulovat s technickým vybavením nestandardním způsobem, včetně přepojování propojovacích 

a napájecích kabelů  
7. Používat bez svolení vyučujícího mobilní telefony  
8. Navštěvovat nevhodné webové stránky propagující rasismus, násilí a další  
  



Závěrečná ustanovení  
1. Tento provozní řád je závazný pro všechny žáky této školy, studenti s ním musí být seznámeni vždy 

na začátku školního roku  
2. Nedodržováním tohoto provozního řádu se žák vystavuje možnosti kázeňského potrestání  
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