Příloha školního řádu č. 9: Provozní řád pro učebny ELM
1. Laboratoře elektrotechnických měření (dále jen ELM), jsou prostory, kde hrozí větší
nebezpečí úrazu, proto je třeba dbát zvýšené opatrnosti, musí být dodržována
bezpečnost práce, kázeň, organizace práce, šetrné a správné zacházení s měřícími
zařízeními a vybavením laboratoří.
2. Práce v laboratořích ELM se mohou zúčastnit jen osoby seznámené s tímto laboratorním
řádem, s pokyny k němu a také s elektrotechnickými normami, které se týkají zejména
bezpečnostních předpisů pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních, značení vodičů a
svorek elektrických předmětů, s předpisy pro značení holých a izolovaných vodičů
barvami nebo číslicemi, kódováním sdělovačů a ovladačů pomocí barev a se zásadami
první pomoci při úrazu elektrickým proudem. Tyto zásady jsou součástí těchto norem a
vyhlášek: vyhláška č. 50/78 Sb., Zákoník práce, ČSN 33 2000-1, ČSN EN 60445 ed. 3, ČSN
EN 50110-1 ed. 2, ČSN IEC 446, ČSN ISO 3864, ČSN IEC 73.
3. Při práci v laboratořích ELM je nutné dodržovat veškerá nařízení a vyhlášky požární
ochrany. Je zakázáno používat zdrojů otevřeného ohně a zdrojů sálavého tepla.
4. Vstup do jednotlivých laboratoří je možný pouze v přítomnosti vyučujícího. Žáci a
studenti musí být přezuti a ve vhodném oblečení
5. Při práci v laboratořích ELM mohou žáci a studenti provádět jen vymezené úkony podle
pokynů vyučujícího. Zvláště zapínání zdrojů v zapojených obvodech je možné pouze po
kontrole a na pokyn vyučujícího. Při nedodržení této zásady jsou žáci a studenti povinni
uhradit případné vzniklé škody.
6. Každý žák a student odpovídá za svěřené zařízení. V případě jeho poškození je povinen
nahradit vzniklou škodu. Při zjištění jakékoliv závady na měřících přístrojích nebo
vybavení laboratoře je třeba tuto skutečnost ihned nahlásit vyučujícímu.
7. V případě úrazu elektrickým proudem nebo při jiném nebezpečí je povinností každého
žáka a studenta ihned vypnout hlavní stykač stisknutím tlačítka STOP na laboratorních
stolech nebo na rozvaděči
8. Jakýkoliv úraz, nevolnost či jinou zdravotní indispozici je nutné nahlásit vyučujícímu.
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