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Školení pro žáky
Povinnosti žáků :
- povinnost seznámení se školním řádem a jeho dodržování, týká se všech akcích pořádaných
školou i v době mimo platný rozvrh,
- povinnost plnit pokyny pedagogických pracovníků vydané v souladu s právními předpisy
a školním řádem,
- bezpečné chování ve třídě, na chodbě, na schodišti a v šatnách, při příchodu do školy a odchodu
ze školy,na veřejnosti a na komunikacích,na hřišti , včetně okolí školy,
- dbát o zdraví a bezpečnost svoji a svých spolužáků,
- oznámit pedagogickým pracovníkům zjištěné závady na zařízení,
- seznámení s možnými riziky
- postup a činnost žáků při : - požáru
- při požáru s evakuaci
- při oznámení anonyma o uložení výbušniny
- při dopravní nehodě s únikem škodlivin
- při zemětřesení
- při povodni (zátopě)
Zakázané činnosti :
- přinášet do školy věci, které nesouvisí s vyučováním / mobilní telefony musí být během vyučování
vypnuty/,
- vystupovat na židle, stoly, parapety,
- házet jakýmikoliv předměty,
- pobíhat v okolí školy a po budově školy, zejména mezi jednotlivými podlažími,
- manipulovat s elektrickými spotřebiči, hlavními vypínači a elektrickým vedením bez dozoru
učitele,
- sahat na el. vypínače mokrýma rukama.
- poškozovat jakékoli bezpečnostní značení, značky únikových východů,
- jezdit po zábradlí,
- v prostorách školy a 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.
Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají všech
pokynů pracovníků tohoto zařízení.
na pracovištích odborné praxe :
- dodržovat základní pravidla bezpečnosti práce a rizika při práci na firmách zajišťující praktické
vyučování žáků .
první pomoc a úrazy:
- seznámení s rozmístěním a vybavením lékárniček první pomoci.
- seznámení se zásadami poskytování první pomoci (traumatologický plán).
- seznámení s důležitými telefonními čísly (musí být umístěny na vhodných, viditelných místech,
viz PPS).
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- 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.
evakuace osob a materiálu
Dojde-li při požáru k ohrožení osob, zvířat a materiálu, jsou všichni zaměstnanci a osoby
zdržující se v objektu / především členové PPH a vedoucí zaměstnanci /povinni zajistit bezpečnou
evakuaci z ohroženého prostoru. Je nutno vybrat bezpečné místo, kde se budou evakuovaní
občané shromažďovat, vedoucí zaměstnanci jsou povinni zjistit počty svých podřízených.
práce a pracoviště zakázané mladistvým
Mladistvým jsou obecně zakázány všechny práce, které nejsou přiměřené jejich fyzickému a
rozumovému vývoji. Organizace je nesmějí zaměstnávat takovými pracemi a na takových
pracovištích, které jsou se zřetelem k fyziologickým, anatomickým a psychickým zvláštnostem
tohoto věku pro mladistvé nepřiměřené, nebezpečné nebo škodlivé jejich zdraví nebo ohrožují
jejich zdravý vývoj a při nichž jsou mladiství vystaveni zvýšenému nebezpečí úrazu nebo by mohly
vážně ohrozit bezpečí a zdraví jiných osob.
Bezpečnost práce na el. zařízení
nesmějí :
Pracovat na nekrytých živých částech, používat poškozená el. zařízení, zasahovat do el. zařízení ,
je zakázáno přibližovat se přetrženým vodičům el. vedení
mohou:
Sami obsluhovat el. zařízení nízkého a malého napětí jsou-li provedena tak, že nemohou přijít do
styku s živými částmi pod napětím, zapínat a vypínat jednoduchá el. zařízení, za vypnutého stavu
přemisťovat a prodlužovat pohyblivé přívody spoj. Šňůrami a předepsanými pohyblivými
zásuvkami a vidlicemi, vyměňovat žárovky.
Při zjištění závady ihned zař. odpojit a závadu ohlásit učitelům.
První pomoc při
úrazu elektřinou, krvácení, zlomeninách, popálení a opaření, zásahu žíravinami
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