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INFORMACE PRO ŽÁKY Z HLEDISKA BOZP A PO 
vložte do třídní knihy 

V souladu s ustanovením „Školského zákona“ a dalších právních předpisů (Zákon 
262/2006 Sb. v platném znění, Zákon 309/2006 Sb. v platném znění, zákon 
133/1985 Sb., vyhl. 263/2007 Sb. apod.) je nutno v rámci vyhodnocování rizik a 
zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany v podmínkách vzdělávacího zařízení 
provést seznámení při zahájení školního roku a následně vždy před nestandardní 
akcí, jakož i ve všech odborných předmětech v první hodině a vždy před každou 
činností, kde žákům může hrozit nebezpečí. Z hlediska hodnocení rizik, rozboru 
úrazů žáků apod., je možno stanovit, že riziko plyne z nekázně žáků, nedostatečně 
vysvětlených postupů v odborných předmětech (chemie, tělesná výchova). 

OSNOVA 

1. seznámení s vnitřními předpisy školy  
a. školní řád (vnitřní řád, řády odborné učebny apod.) 

2. bezpečné chování ve třídě, škole, výletu, exkurzi  
a. slušnost a ohled na druhé, neotvírat o přestávkách okna, zahájení a 

ukončení výuky, příchod a odchod ze školy 
b. nezdržovat se v prostoru školy po ukončení výuky a nevstupovat do míst, 

kde není konána výuka 
c. neopouštět objekt školy bez souhlasu příslušného pedagogického 

pracovníka a dodržovat pokyny pedagogického nebo jiného pracovníka 
školy na výletě, exkurzi apod., dodržovat základní bezpečnostní požadavky 
při přesunech (chůze v útvaru, používání přechodů, dodržování pokynu 
pedagoga) 

3. bezpečné chování ve školní jídelně  
a. v případě rozbití nádobí nebo rozlití pokrmu či nápoje informovat 

pracovníka jídelny nebo pedagogický dozor 
4. bezpečné chování v TV  

a. nevstupovat do tělocvičen apod. bez souhlasu pedagogického pracovníka, 
nepoužívat tělovýchovné nářadí bez souhlasu pedagogického pracovníka, 
případná manipulace s tělovýchovným a ostatním nářadím pouze na pokyn 
a pod dohledem  

5. zákaz kouření v areálu školy (uvnitř objektu i areálu) 
6. seznámení s řády odborných učeben a laboratoří  

a. provedení kontroly stavu nářadí ve školní dílně, laboratoři a to před 
každým použitím a ohlášení závady  

7. zákaz nošení nebezpečných předmětů do školy  
8. povinnost hlásit úraz i drobná zranění příslušnému pedagogickému nebo jinému 

zaměstnanci školy  
a. v případě, že je žák svědkem nebo sám utrpěl jakýkoli úraz, je povinen jej 

nahlásit dospělému zaměstnanci školy 
b. každý úraz musí být zaznamenán do knihy úrazů a dle svých schopností a 

možností se podílet na poskytnutí první pomoci 
 
 



 
 
 
9. seznámit žáky s povinnostmi při vyhlášení požárního poplachu a evakuace školy 

a projít fyzicky únikové komunikace 
a. upozornit žáky na formu ohlášení vzniklého požáru (dospělému 

zaměstnanci školy nebo voláním hoří nebo prostřednictvím technických 
prvků) 

b. upozornit žáky na rozmístění přenosných hasicích přístrojů a jejich použití 
(přiměřeně k věku) 

c. upozornit žáky na požárně bezpečnostní zařízení (jsou – li instalována) a 
to například požární dveře, nouzové osvětlení 

d. upozornit na tísňová telefonní čísla (viz požární poplachové směrnice, 112, 
150, 155, 158) 

e. seznámit žáky s postupem případné evakuace v případě požáru nebo jiné 
mimořádné události 

f. fyzicky projít únikové trasy a upozornit žáky na místo shromáždění 
10. provádět i průběžná poučení před jednotlivými akcemi a o těchto poučeních 

provést záznam do příslušné dokumentace.  
 

Návrh bodů pro poučení žáků před odchodem na prázdniny a jiná volna 
(doporučené) 

1. upozornění na nebezpečí pití alkoholu, kouření (požáry), pobyt eventuelně 
následování neznámých osob 

2. upozornění na nebezpečí při koupání především v místech, která nejsou známa, 
dopravní kázeň chodců a cyklistů (přilba do 18 let) 

3. poskytnutí první pomoc, zpravidla však zajištění lékaře či jiného dospělého 
4. upozornění na rizika používání různých pyrotechnických směsí atd.  
5. upozornění na zákaz her a jiného pobytu na silnicích, stozích, v objektech 

zemědělských družstev, v objektech státních i soukromých společností zejména 
vagonech a v prostoru železničních stanic atd. 

 
Záznam o provedení poučení se provede samostatným záznamem do třídní knihy a 
provádí jej jak třídní učitel tak i učitel odborných předmětů. Je – li současně v rámci 
výuky prováděna výuka odborné praxe, je proveden do příslušné dokumentace 
záznam o seznámení s obsluhou strojů, přístrojů apod.  
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