
INFORMACE O PODMÍNKÁCH ZAJIŠTĚNÍ BOZ A PO 

Určeno pro žáky škol a školských zařízení. Materiál může být v případě potřeby i záznamem o 

seznámení s technologickými a jinými postupy v rámci možných nebezpečí a rizik v odborných 

předmětech, poučení se vždy provádí dle aktuální potřeby a přiměřeně k věku. 

 

Vložte do třídní knihy.  

 

V souladu s ustanovením „Školského zákona“ a dalších právních předpisů je nutno v rámci 

trvalého hodnocení rizik, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 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 dětem a žákům může hrozit nebezpečí. Poučení proběhne 

přiměřeně k věku dětí a žáků. 

 

DOPORUČENÝ OBSAH 

1. seznámení s vnitřními předpisy školy  

a. školní řád (vnitřní pokyny školy apod.) 

b. seznámení se zákazem vpouštět cizí osoby do objektu školy nebo školského 

zařízení bez souhlasu pedagogického zaměstnance nebo pověřeného zaměstnance 

2. zásady bezpečného chování (ve třídě, škole, na výletu, při exkurzi)  

a. slušnost a ohled na druhé, neotvírat o přestávkách okna, zahájení a ukončení 

výuky, příchod a odchod ze/do  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  

d. dodržovat základní bezpečnostní požadavky při přesunech (chůze v útvaru, 

používání přechodů, respektování pedagoga) 

3. bezpečné chování ve školní jídelně  

a. v případě rozbití nádobí nebo rozlití pokrmu či nápoje informovat pracovníka 

jídelny nebo pedagogický dohled 

4. bezpečné chování v TV  

a. nevstupovat do tělocvičen apod. bez souhlasu pedagogického pracovníka, 

nepoužívat tělovýchovné nářadí bez souhlasu pedagogického pracovníka,  

b. případná manipulace s tělovýchovným a ostatním nářadím pouze na pokyn a pod 

dohledem 

c. pedagogický pracovník před zahájením sportovních aktivit provede seznámení 

s používaným nářadím a se správným provedením cviku, provede vizuální 

kontrolu stavu, nepřipustí provedení cviku, pokud je žák nevhodně nebo 

nebezpečně ustrojen (viz. Metodický pokyn MŠMT)  

5. zákaz kouření v areálu školy včetně používání alkoholických a jiných návykových látek 

a. uvnitř celého objektu i oploceného areálu školy, školského zařízení  

6. seznámení s řády odborných učeben  

a. povinnost žáků respektovat řády učebny, odborné učebny, zákaz manipulace se 

stroji, přístroji a spotřebiči bez pokynu nebo přítomnosti pedagoga 

b. před zahájením činností v odborných dílnách provede pedagog kontrolu stavu 

strojů, přístrojů a spotřebičů a seznámí prokazatelným způsobem žáky s pokyny 

pro bezpečnou obsluhu   

7. zákaz nošení nebezpečných předmětů do školy  



a. jedná se o předměty, které by mohly být použity ke zranění jiné osoby nebo žáka 

samotného, psychotropní, alkoholické a další nebezpečné látky   

8. povinnost žáka hlásit bez zbytečného odkladu jakékoli zranění (i drobná) 

pedagogickému nebo jinému zaměstnanci školy  

a. informovat žáky o místě, kde je možno nahlásit úraz nebo jinou událost, pokud 

není hlášena nejbližšímu dospělému zaměstnanci školy, školského zařízení  

b. seznámit žáky s umístěním prostředků první pomoci  

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

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, signály ochrany obyvatelstva) 

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-zodpovídá TU 

10. provádět i průběžná poučení před jednotlivými akcemi a o těchto poučeních provést 

záznam do příslušné dokumentace, vždy do TK  

11. zapisovat veškerá zranění, pohmožděniny či jiné události, u kterých by mohlo dojít 

k fyzické újmě dítěte či žáka, do knihy úrazů (ZŠ, ŠD, MŠ), upozornit děti a žáky na 

povinnost vše nahlásit!!! 

12. mimořádné poučení-COVID19 - dle Manuálu MŠMT (odstupy, hygiena, dezinfekce, 

roušky-respirátory, testování – vždy bude aktualizováno podle dané situace a doporučení 

či nařízení MŠMT) 

 

 

Doporučení pro poučení žáků před odchodem na prázdniny a jiná volna                       
1. upozornění na nebezpečí při koupání především v místech, která nejsou známa, dopravní 

kázeň chodců a cyklistů (přilba do 18 let) 

2. poskytnutí první pomoc, zpravidla však zajištění lékaře či jiného dospělého 

3. upozornění na rizika používání různých pyrotechnických směsí atd.  

4. upozornění na zákaz her a jiného neoprávněného pobytu na silnicích, stozích, v objektech 

státních i soukromých společností, v prostoru železničních stanic, zejména vagonů atd. 

5. poučení o nálezu injekční stříkačky 

 

 

Záznam o provedení poučení se provede samostatným záznamem do třídní 

knihy a provádí jej třídní učitel a učitel odborných předmětů. Kontrola 

stavu nástrojů a nářadí /keramická dílna, ateliér, tělocvična, školní hřiště, 

zahrada,…/ drženého v ruce se provede vždy před zahájením práce. 

Tělocvičné nářadí musí být vždy zkontrolováno před zahájením činnosti! 
 

 

                                                                                           Mgr. Alena Mašiková, ředitel školy 


