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Provozní řád elektrotechnických laboratoří
1. Vstup do laboratoří je dovolen pouze v doprovodu vyučujících, a to v době stanovené
rozvrhem nebo mimo rozvrh po individuální dohodě s některým z vyučujících
v laboratořích. Odchod z laboratoří je dovolen pouze s vědomím vyučujícího. Studentům je
zakázáno vpouštět do laboratoří cizí osoby a studenty, kteří podle rozvrhu právě neměří.
2. Studentům je zakázáno bez přímého příkazu vyučujícího vstupovat do vymezených prostor
laboratoří, to je do kabinetů, rozvodny, akumulátorovny a mezi elektrické stroje ve
strojovně.
3. Studenti si odkládají věci do svých šatních skříněk. Přístup na měřicí pracoviště je dovolen
pouze v přezůvkách a s pomůckami, které určí vyučující. V laboratořích musí mít každý
student vhodné oblečení. Při práci na elektrickém zařízení se nesmí nosit kovové řetízky,
náramky, prsteny apod. Při měření na točivých strojích musejí mít studenti bezpodmínečně
přiléhavé oblečení a dlouhé vlasy zajištěny tak, aby nemohlo dojít k zachycení rotujícími
částmi.
4. Studenti jsou povinni řídit se pokyny vyučujících a plně respektovat příkazy uvedené na
bezpečnostních tabulkách.
5. Každý student je povinen provádět práce a úkony podle dispozic vyučujícího. V případě, že
si student není jist svými schopnostmi nebo okamžitým stavem, musí to včas ohlásit
vyučujícímu, to jest před zahájením měření. Měření je potom povinen provést v náhradním
termínu.
6. V době měření se studenti nesmějí vzájemně rušit a odvracet tak pozornost od prováděného
měření. Je zakázáno studentům přecházet během měření k jiné skupině.
7. Studenti nesmí bez přímého příkazu vyučujícího ovládat spínače a jističe na měřících
stolech. Zapnout zdroj elektrické energie na měřený obvod smí pouze vyučující nebo jím
pověřený student, a to až na jeho příkaz. Studentům je přísně zakázána jakákoliv manipulace
s přístroji hlavního rozvaděče ve velínu a ve strojovně.
8. Po připojení zdroje el. energie na měřený obvod je studentům zakázána jakákoliv
manipulace s přístroji a vodiči (přemísťování přístrojů, přepojování obvodů apod.).
Regulační přístroje smějí studenti ovládat pouze určenými ovládacími prvky.
9. Studenti smějí přístroje vyjímat ze skříní a ukládat je zpět pouze na pokyn vyučujícího.
Studenti jsou povinni zacházet s veškerým zařízením laboratoří opatrně. Každé poškození
nebo závadu na měřicích přístrojích, vodičích, laboratorních stolech a na ostatním zařízení
laboratoří jsou povinni neprodleně hlásit vyučujícím. Svévolné nebo úmyslné poškození
zařízení a přístrojů bude kázeňsky trestáno a vzniklou škodu student (studenti) nahradí
v plném rozsahu.
10. V případě úrazu el. proudem nebo mimořádném stavu (požár, zkrat) je kterýkoliv student
oprávněn vypnout elektrické zařízení bezpečnostním tlačítkem. Při úrazu elektrickým
proudem je každý povinen poskytnout první pomoc. Jakoukoli zdravotní újmu (např. i
zasažení el. proudem) jsou studenti povinni ohlásit vyučujícímu.
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