
SZŠ a VOŠZ - Karlovarská 99, Plzeň

POŽÁRNĚ  POPLACHOVÁ  SMĚRNICE

Tato směrnice  je  interním právním předpisem,  která je zpracována na podkladě  znění  § 32 vyhl.  MV č.  246/2001 Sb.,  
kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR o PO.

Povinnosti osoby, která zpozoruje požár
Každý, kdo zpozoruje požár je povinen pokusit se požár uhasit všemi dostupnými prostředky. Pokud 
požár likvidovat nelze,  okamžitě vyhlásí požární poplach! 

Ohlašovna požárů je umístěna:    ve vrátnici školy      111  

Vyhlášení poplachu
Poplach se vyhlašuje voláním "HOŘÍ" nebo oznámením v místním rozhlase.  Po vyhlášení poplachu 
v objektu školy, musí být ihned vyrozuměna ústředna ohlašovny požáru  Hasičského záchranného sboru 
(dále jen HZS).

 150

Hlášení na ohlašovnu obsahuje:  a) kdo volá
b) objekt a rozsah požáru
c) přesná adresa požáru
d) telefonní číslo odkud je voláno
e) případně upozornění na nejjednodušší příjezdovou trasu 

Osoba,  která ohlašuje vznik požáru,  poté vyčká zpětného dotazu od pracovníka ohlašovny HZS.

Provedení požárního zásahu
Po vyhlášení poplachu se na místo dostaví členové požární hlídky (příp. jiní pověření zaměstnanci) 
a zahájí ihned hasební práce. Pokud bude zásah neúčinný, soustředí se na evakuaci osob a materiálu 
z ohrožených prostorů.
Po  nasazení  požární  jednotky  Hasičského  záchranného  sboru  se  všichni  zaměstnanci  plně  podřídí  
rozkazům velitele zásahu.

 Povinnosti osob, které se zdržují v     objektu  
Všichni zaměstnanci, žáci a osoby zdržující se v ohrožených prostorech, kteří nebudou pověřeni pomocí 
u zásahu, opustí urychleně budovu a soustředí se před budovou školy tak,  aby neztěžovali provedení 
zásahu. 
Jednotliví vedoucí provedou kontrolu počtu svých zaměstnanců a zajistí pořádek a ostrahu vyneseného 
materiálu. 
Za provedení evakuace studentů  zodpovídají přítomní vyučující. 
Zákaz používat k evakuaci výtah!
Důležitá telefonní čísla :  

   Zdravotnická záchranná služba 1 5 5
  Policie 1 5 8
 Městská policie 1 5 6
  Elektrický proud - poruchy 840 850 860
   Plyn - poruchy 1239
   Voda - hlášení poruch - dispečink 377413444
Dispečink kanalizační sítě a ČOV 377413666

.........................................................
V Plzni dne: ...3. 1. 2011.........                     Za  SZŠ a VOŠZ v Plzni

Zpracoval:  SEASPOL s.r.o., Lindauerova 19, Plzeň, 301 00, Tel.: 377 328 531
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