
PROVOZNÍ ŘÁD UČEBNY FYZIKY

1. Studenti vstupují do učebny pouze s vyučujícím nebo s jeho výslovným souhlasem. 
Z bezpečnostních důvodů se během přestávky nezdržují před učebnou, přicházejí 
na konci přestávky nebo těsně po zvonění. Pobyt studentů v učebně je možný pouze 
za přítomnosti vyučujícího. O volných hodinách a přestávkách nesmějí studenti 
zůstávat v odborné učebně sami.

2. Jestliže studenti při příchodu do učebny zjistí, že jsou poškozeny lavice nebo jiné 
zařízení učebny, musí to ihned nahlásit vyučujícímu. Pokud tak neučiní, jsou za tuto 
škodu odpovědni sami.

3. Studenti a vyučující, kteří mají v místnosti poslední hodinu, zodpovídají za vypnutí 
elektrických spotřebičů (světla, počítač, dataprojektor, jistič), uzavření oken, smazání 
tabule  a za zvednutí židlí.

4. Nápoje do učebny smějí studenti vnášet pouze v lahvích s uzavíratelným víčkem, 
lahve mají položené na podlaze. Při hodině je zakázáno jíst. V případě, že se student 
musí nutně napít, provede to tak, aby nerušil vyučování.

5. Na lavici a v lavici smějí být pouze věci potřebné při vyučování (učebnice, sešit, psací 
potřeby, kalkulačka). Mobilní telefon přepnutý do tichého režimu mají studenti 
uložený v tašce, k výpočtům používají výhradně kalkulačku.

6. Vlastní počítač smějí studenti používat pouze se souhlasem vyučujícího. Nesmějí mít 
zapnutý internetový prohlížeč či jiný program, který nevyužívají pro práci v hodině. 
Na pracovní ploše je otevřen pouze soubor určený k zapisování a tvorbě poznámek 
z vyučování.

7. V učebně je studentům zakázáno:
• otevírat skříně, vitríny a zásuvky stolů, vyjímat z nich pomůcky nebo je do nich 

ukládat, popř. s nimi jakkoliv manipulovat
• bez výslovného pokynu vyučujícího manipulovat s pomůckami a materiálem 

volně umístěným na stolech a na skříních, manipulovat se zatemněním učebny
• zapínat elektrické přístroje do zásuvek 230 V ve zdi bez výslovného souhlasu 

vyučujícího

8. Dataprojektor smí obsluhovat jen proškolený vyučující; k ovládání je dovoleno užít 
jen dálkového ovládání. Je zakázáno dotýkat se přístroje, měnit nastavení objektivu 
nebo vypínat dataprojektor síťovým vypínačem.

9. Porušení Provozního řádu učebny je současně porušením Školního řádu se všemi 
kázeňskými důsledky.
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