
Pravidla pro žáky účastnící se pokusu o fyzikální rekord 

1) Žáci jsou povinni dodržovat školní řád. 

2) Žákům je zakázáno opouštět budovu školy bez uvědomění dohlížejícího profesora a 
řádného důvodu (odchod z akce, zdravotnické ošetření, …). 

3) Žákům se zakazuje potulovat se po škole mimo dobu hlavního programu akce (24:00 - 
7:00). 

4) Žákům je zakázáno pouštět do budovy školy cizí osoby a osoby nepodílící se na 
pokusu o rekord. Pokud se nějaká osoba domáhat vstupu, ohlásí to žák dohlížejícímu 
profesorovi. 

5) Žáci jsou povinni být k zastižení během celé doby svého pobytu v prostorách školy a 
to buď telefonicky či osobně resp. žák odpovídající za pokusy dané třídy musí vědět, 
kde se nachází. 

6) V místnostech určených k občerstvení a odpočinku je nutno udržovat adekvátní režim. 

7) Žáci jsou povinni dbát pokynů profesorů a pověřených osob. Pověřenou osobou se 
rozumí organizátoři z řad žáků, kteří dohlížejí na průběh akce, a žáci dohlížející na 
místnosti k odpočinku a k občerstvení, jejichž pokyny se však mohou vztahovat pouze 
k daným místnostem a chování v nich. 

8) Žáci jsou povinni ohlásit dopředu jakékoliv problémy týkající se jejich zdravotního 
stavu, které vyžadují pozornost (prudké alergické reakce, nemoci,…). Ohlásí je svému 
dohlížejícímu profesorovi a vezmou si s sebou všechny potřebné léky, za jejichž 
užívání však škola nenese zodpovědnost. 

9) Žáci mladší 18 let, kteří předvádí pokusy v době 16:00 – 7:00, jsou povinni odevzdat 
písemný souhlas zákonného zástupce dohlížejícímu profesorovi a to nejpozději do 21. 
3. 2014. 

10) Žáci účastnící se pokusu o fyzikální rekord se v pátek 28. 3. 2014 v 8:00 dostaví do 
fyzikální laboratoře, kde si připraví potřebné pomůcky pro své pokusy. Pokud se 
nemůžou dostavit, zajistí za sebe náhradu. 

11) Celá akce se nese v duchu „Jeden za všechny, všichni za jednoho“ a tomu by mělo 
odpovídat i chování účastnících se žáků. 

12) Žák podpisem těchto pravidel dává povolení k zpracování svých údajů pro potřeby 
akce.  


