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1.  ÚČEL 
 

Tato organizační směrnice stanovuje závazný postup a povinnosti výkonu dozoru nad činností 
žáků a studentů, v souladu s Metodickým pokynem k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, 
žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ústeckým krajem, při poučení žáků           
o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při všech činnostech, jichž se účastní při vzdělávání nebo 
v přímé souvislosti s ním.  
 

Žáky zároveň seznámí s konkrétními pokyny, právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví žáků a se zásadami bezpečného chování, s možnými riziky a odpovídajícími 
následnými opatřeními, se kterými se mohou žáci setkat ve škole, jejím okolí a při činnostech 
mimo školu (například nebezpečí od neznámých lidí, nebezpečí násilí a šikany, nálezy 
nebezpečných předmětů apod.). Dále žáky seznámí s ustanoveními předpisů a pokynů k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, pokud se vztahují na příslušnou činnost, akci nebo pracoviště  
a průběžně také s ustanoveními školního řádu, vnitřního řádu, řádů dílen, laboratoří, odborných 
pracoven, sportovních zařízení, tělocvičen a hřišť a jiných pracovišť a s dalšími opatřeními školy, 
jež mohou mít bezpečnostně preventivní význam. 
 

Žáci musí být zároveň seznámeni s konkrétními pokyny, právními a ostatními předpisy 
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a se zásadami bezpečného chování, s možnými riziky                               
a odpovídajícími následnými opatřeními, se kterými se mohou žáci setkat ve škole, jejím okolí            
a při činnostech mimo školu. 
 

Dále musí být žáci seznámeni s ustanoveními předpisů a pokynů k zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví, pokud se vztahují na příslušnou činnost, akci nebo pracoviště a průběžně také 
s ustanoveními školního řádu, vnitřního řádu, řádů dílen, laboratoří, odborných pracoven, 
sportovních zařízení, tělocvičen a hřišť a jiných pracovišť a s dalšími opatřeními školy. 
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2.  POUČENÍ NA ZAČÁTKU KAŽDÉHO ŠKOLNÍHO ROKU 
 
2.1.  SEZNÁMENÍ S VNITŘNÍM ŘÁDEM ŠKOLY 
 
▪ Žáci jsou povinni dodržovat školní řád, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, 

s nimiž byli seznámeni, tuto povinnost mají žáci i na všech akcích pořádaných školou i v době 
mimo platný rozvrh. 

▪ Žáci jsou povinni plnit pokyny pedagogických pracovníků vydané v souladu s právními 
předpisy a školním řádem. 

 
2.2.  POUČENÍ O BEZPEČNÉM CHOVÁNÍ 
 
▪ Všichni žáci se při pobytu ve škole i mimo školu musí chovat tak, aby neohrozili zdraví svoje, 

svých spolužáků, pracovníků školy (občanů vůbec). 
▪ Žáci musí zvolit takové přezůvky, které nemají podrážky z plastických hmot. Vhodné jsou 

gumové podrážky, které nekloužou. 
▪ Před odchodem do jiné učebny žáci uklidí své místo a odcházejí v průběhu přestávky na další 

vyučovací hodinu.  
▪ Žákovská služba zkontroluje po skončení výuky zhasnutí světel a uzamčení dveří. 
▪ O přestávkách se žáci smí pobývat mimo třídu. 
▪ Žáci chodí po schodišti a chodbách po pravé straně. 
▪ V případě, že je schodiště nebo chodba mokrá (po úklidu), je třeba použít jiné schodiště 

(chodbu) nebo dbát pokynů uklízečky a zvýšené opatrnosti. 
▪ Za příznivého počasí mohou žáci o velké přestávce pobývat venku na školním hřišti.  
▪ V době mimo vyučování se žáci nesmí zdržovat v prostorách školy bez dozoru učitele, 

provozních pracovníků školy nebo vedoucího příslušného zájmového útvaru. 
▪ Projevy šikany (vysvětlit). Pokud je žák přesvědčen, že je obětí šikany ze strany jiných žáků, 

měl by o tom informovat svého třídního učitele (případně použít schránku důvěry). Vysvětlit 
důležitost včasné informace.  

 
2.3.  PRVNÍ POMOC A ÚRAZY 

 
▪ Seznámení s rozmístěním a vybavením lékárniček první pomoci. 
▪ Seznámení se zásadami poskytování první pomoci (traumatologický plán – zahrnout do 

osnovy poučení). 
▪ Seznámení s důležitými telefonními čísly (musí být umístěny na vhodných, viditelných 

místech). 
▪ Hlášení úrazů - každý úraz, poranění a nehodu, k nimž dojde během vyučování ve třídě, 

na chodbě, na hřišti nebo při mimoškolních aktivitách, jsou žáci povinni ihned hlásit 
dozírajícímu učiteli nebo kterémukoliv pracovníkovi školy. 
 

2.4.  VZNIK POŽÁRU NEBO JINÉ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI 
 
▪ Nebezpečí vzniku požáru (kouření, zábavná pyrotechnika, nedbalost, el. spotřebiče a zařízení). 
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▪ Každý, kdo zpozoruje požár nebo jinou mimořádnou událost, je povinen ihned ohlásit tuto 
skutečnost učiteli nebo na sekretariátu školy. 

▪ Požární poplach vyhlašuje učitel nebo jiný zaměstnanec školy voláním „HOŘÍ!“  
▪ Žáci jsou povinni uposlechnout pokynů příslušného vyučujícího a na jeho pokyn okamžitě 

a spořádané opustí objekt a shromáždí se venku před budovou školy. 
▪ Únikové cesty jsou označeny zelenobílými značkami se směrem úniku. 
▪ Důležitá telefonní čísla (tísňové linky): 

 Hasiči …….…………………………………. 150 
Lékařská záchranná služba ……..… 155 
Policie ČR …………..…………………….. 158 
Tísňové volání (IZS) …………………..          112 
Městská policie ……..…………………. 156 

 
2.5.  SEZNÁMENÍ S DALŠÍM MOŽNÝM NEBEZPEČÍM 
 
▪ Varování před známostmi s cizími osobami, nebezpečí násilí. 
▪ Upozornění na možná nebezpečí pro život a zdraví v případě nálezu a manipulace 

s nebezpečnými, neznámými předměty, nevybuchlou municí apod. a poučení, jak se v takové 
situaci zachovat: 
- ihned ohlásit tuto skutečnost učiteli nebo na sekretariátu školy, 
- nepřibližovat se, nedotýkat se ani jinak nemanipulovat s nalezeným nebezpečným 

předmětem. 
 
2.6.  POUČENÍ PŘED PRVNÍ VYUČOVACÍ HODINOU 
 
Provádí se u předmětů: chemie, fyzika, tělesná výchova, informační a výpočetní technika               
a biologie. 
Toto poučení provádí vyučující daného předmětu před první vyučovací hodinou školního roku 
a dodatečně s nimi seznámit i ty žáky, kteří při první hodině chyběli. 
 

▪ Seznámení žáků s řády odborných učeben. 
▪ Upozornění na možné ohrožení života nebo zdraví: chemické látky, hořlavé kapaliny, nářadí 

v tělocvičně, nástroje a nářadí apod. 
▪ Žáci jsou povinni dbát zvýšené opatrnosti. 
▪ V hodinách tělesné výchovy a praktických činností jsou žáci používat vhodné oblečení a obuv 

podle pokynů vyučujících příslušných předmětů. 
▪ Další specifické pokyny a zásady bezpečnosti jsou uvedeny v příslušných provozních řádech 

odborných učeben nebo činností. 
 
2.7.  ZAKÁZANÉ ČINNOSTI 
 
▪ Žáci nesmí přinášet do školy věci, které nesouvisí s vyučováním. Mobilní telefony musí být 

nastaveny tak, aby nerušily akustickými projevy.   
▪ Vystupování na židle, stoly, parapety, do regálů (vystupování do výšek) je zakázáno. 
▪ Házení jakýmikoliv předměty je zakázáno. 
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▪ Nůžky, kružítka a jiné ostré pomůcky je možné používat jen ve vyučování, pracovat s nimi                
o přestávkách je zakázáno. 

▪ Žákům není dovoleno pobíhat po budově školy, zejména mezi jednotlivými podlažími.  
▪ Žákům není dovoleno manipulovat s elektrickými spotřebiči, hlavními vypínači a elektrickým 

vedením bez dozoru učitele.  
▪ Je zakázáno sahat na el. vypínače mokrýma rukama. 
▪ Je zakázáno poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití hasicích 

přístrojů, jiných věcných prostředků požární ochrany, požárně bezpečnostních zařízení, 
jakékoli bezpečnostní značení a značky únikových východů (vysvětlit důležitost). V souladu 
s ustanovením Z 133/1985 Sb., §7 čl.1 odst. e) se dopustí přestupku ten, kdo poškodí a 
znemožní použití věcných prostředků požární ochrany za což lze dle čl.2 udělit pokutu fyzické 
osobě až do výše 20 tis. korun. 

▪ Je zakázáno otevírat výklopná okna do vodorovné polohy. 
▪ Žákům není dovoleno jezdit po zábradlí. 
▪ Žákům je zakázáno v prostorách školy, jejím bezprostředním okolí a na školních akcích nosit, 

držet, distribuovat a užívat návykové látky (alkohol, cigarety, léky – vyjma předepsaných 
lékařem, drogy), dále zbraně či obdobné předměty (nože, boxery), které by mohly ohrozit 
zdraví spolužáků a dospělých osob. Porušení tohoto ustanovení bude klasifikováno jako hrubý 
přestupek a budou z něj vyvozeny patřičné sankce: oznámení rodičům a jejich pozvání 
do školy, přivolání lékařské služby pro odběr krve, moči apod., 3. stupeň z chování. 
 

▪ Projevy intolerance, rasismu a šikanování ze strany žáků jsou zakázány a budou řešeny 
v souladu se školním řádem školy. Pokud bude zjištěno, že je pořízen záznam o provádění 
šikany (mobilní telefon, videozáznam), bude řešení tohoto činu předáno Policii ČR. 

 
2.8.  POVINNOSTI  ŽÁKŮ 
 

• Při chůzi si počínat opatrně, používat výhradně vyhrazených cest, vchodů a východů, které 
jsou k tomu určeny. Nezdržovat se v nebezpečném prostoru nebo na pracovištích, na které 
nebyl přidělen. 

• Při přesunech mezi školou a jídelnou, mezi školou a jinými objekty školy a jinými pracovišti 
používat chodníků k tomu určených, popřípadě levé krajní strany pozemní komunikace, a to 
maximálně ve dvojicích. 

• Uposlechnout a řídit se pokyny příslušného pedagogického zaměstnance při dozoru na 
chodbách či pravidelných přestávkách, v jídelně a jiných aktivitách školy – kursy, výlety apod. 

• Po chodbách školy, schodech, schodištích, pracovištích a ostatních prostorách chodit vždy 
vpravo, neběhat, neskákat, nevozit se na záchytném madle a předcházet úrazům, nevyklánět 
se z oken. 

• Při akcích konaných mimo školu, kdy jsou žáci ubytováni v objektech jiných subjektů, 
dodržovat příslušné bezpečnostní a protipožární pokyny platné v těchto objektech. Dodržovat 
stanovený režim dne a pokyny vydané po dobu nočního klidu. 

• Před započetím každé nové pracovní činnosti se zúčastnit školení a postupovat podle pokynů 
vyučujícího. Nerozumí-li něčemu, nebo není-li mu něco zcela jasné, je povinen požádat svého 
vyučujícího o vysvětlení. 
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• Věnovat se plně a soustředěně jenom té práci, která mu byla vyučujícím přidělena. Dodržovat 
právní a ostatní předpisy a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
stanovené postupy a návody, s nimiž byl řádně seznámen a řídit se zásadami bezpečného 
chování na pracovišti a informacemi vyučujícího. Při práci se nerozptylovat. Svým chováním 
nepoškozovat cizí majetek a neohrožovat jiné osoby. 

• Používat a udržovat výrobní a pracovní prostředky a zařízení dle technické dokumentace 
výrobce a pouze pro ty činnosti, pro které jsou z hlediska BOZP vhodné. Vadné prostředky a 
zařízení musí být po dohodě s vyučujícím vyřazeny z provozu a vyměněny. 

• Nepoužívat stroje, technická zařízení, přístroje, vozidla, nástroje a nářadí, které mu nebyly 
podle pokynů vyučujícího přiděleny. 

• Nedotýkat se elektrických vedení a zařízení. Shledá-li žák na nich závadu je povinen tuto 
závadu oznámit svému vyučujícímu a dálemi neopravovat. 

• Pořádek a čistota na pracovištích, učebnách a jiných místnostech jsou jedním z hlavních 
předpokladů v boji proti úrazům. 

• Při práci používat předepsané osobní ochranné pracovní pomůcky a řádně s nimi hospodařit, 
používat předepsaná ochranná zařízení a pomůcky a tato svévolně neměnit a nevyřazovat 
z provozu. 

• Oznamovat svému vyučujícímu závady a nedostatky, které by mohly ohrozit bezpečnost                   
a ochranu zdraví při práci. 

• V odborných učebnách, tělocvičně a jiných pracovištích dodržovat příslušné řády těchto 
pracovišť. 

• Nepoužívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky při všech činnostech 
organizovaných školou, na pracovištích, při vyučování a nenastupovat pod jejich vlivem na 
vyučování. 

• Nekouřit v objektu školy a objektech jiných subjektů, či jiných akcích pořádaných školou. Dbát 
o své vlastní zdraví a podle svých možností o svou vlastní bezpečnost. 

• Dodržovat zásady spolupráce s ostatními žáky a nevyrušovat je při práci a výuce. 

• Oznámit ihned svému vyučujícímu nebo jinému pedagogickému zaměstnanci nevolnost a 
jinou změnu zdravotního stavu, úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí a úraz jiné 
osoby, jehož byl svědkem a spolupracovat při vyšetřování jeho příčin. 

• Účastnit se školení a výcviku organizovaných školou v zájmu BOZP a podrobit se ověření jejich 
znalostí. 

• Jakékoliv vzdálení a opuštění školy, pracoviště a jiného objektu v rámci vyučování, ihned 
ohlásit vyučujícímu, třídnímu učiteli či jinému pedagogickému zaměstnanci. 

• Neopouštět třídu, odbornou učebnu a jiné pracoviště, aniž by bylo vše uklizeno, používané 
nářadí vyčištěno, a nářadí a jiné pomůcky odevzdány na určeném místě. 

• Nepoužívat ve škole a jiných prostorách při vyučování mobilní telefony. A jiné z domova 
přinesené elektrické a plynové spotřebiče nepoužívat ani při ubytování v objektu školy nebo 
jiných objektech. Nepoužívat otevřeného ohně. 
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3.  ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PŘI NĚKTERÝCH ČINNOSTECH 
 

▪ Pro akce mimo školu platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými musí být žáci předem 
seznámeni. Jedná se o následující činnosti, jejichž obsah poučení je v samostatných 
dokumentech: 
- školní výlety, vycházky, exkurze 
- soutěže a přehlídky 
- lyžařský výcvik 
- koupání, výuka plavání 
- bruslení 
- zahraniční výjezdy 

▪ Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají 
všech pokynů pracovníků tohoto zařízení. 

 

4.  POUČENÍ PŘED PRÁZDNINAMI 
 
▪ Varování před škodlivými vlivy alkoholu, kouření, drog 
▪ Varování před známostmi s cizími osobami, nebezpečí násilí. 
▪ Upozornění na možná nebezpečí pro život a zdraví v případě nálezu a manipulace 

s nebezpečnými předměty, nevybuchlou municí apod. a poučení, jak se v takové situaci 
zachovat. 

▪ Nebezpečí vzniku požáru (kouření, zábavná pyrotechnika). 
▪ Varování před koupáním v místech, která žák nezná. 
▪ Dodržování dopravní kázně. 

 
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem podpisu osoby oprávněné ke schvalování dokumentace. 
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5.  Příloha č. 1 
Prezenční listina  -  poučení  žáků, studentů  o bezpečnosti 

 

Téma školení: Poučení žáků, studentů o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při všech 
činnostech, jichž se účastní při vzdělávání nebo v přímé souvislosti s ním. Prokazatelné seznámení 
s organizační směrnicí – GV-02 Poučení žáků, studentů o bezpečnosti. 
Třída : …………………..…           Datum : …………………. 
   

Příjmení, jméno Podpis Příjmení, jméno Podpis 

    
    

    

    

    
    
    
    
    

    
    

    
    

    
    
    
    

    
    

 
Dodatek  k poučení : …………………………………………………………………………………………………..……. 
 

……………………………………………………………………………………..    Znalosti byly ověřeny pohovorem. 
 

 
Dne : ……………….   Poučení provedl : …………..……………………..........   Podpis : ………………….........  
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