Sportovní a podnikatelská
střední škola, s.r.o.
Sady 5. května 21, 301 12 Plzeň

Poučení studenta o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Třída:…………………….

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci /dále jen BOZP/ je jedním z předpokladu pro řádný výkon
výchovných a vzdělávacích funkcí školy. Jednou ze základních povinností školy a jejich vedoucích zaměstnanců je
vytvářet vhodné podmínky pro bezpečnou a zdravotně nezávadnou práci. Tato povinnost se týká nejen
zaměstnanců, ale i péče a ochrany zdraví studentů během jejich výuky a v přímé souvislosti s ní, a to na všech
pracovištích a ve všech zařízeních školy. S přihlédnutím k rozdílné potřebě odborných znalostí o BOZP na
jednotlivých pracovištích školy /mají své specifické zvláštnosti a odlišnosti / budete informováni o bezpečnostních
předpisech podle konkrétních podmínek na těchto pracovištích.
V zájmu ochrany svého zdraví a zdraví ostatních osob je student zejména povinen:
 dbát na zvýšenou opatrnost při otvírání dveří, jak při vstupu do budovy, tak uvnitř budovy a při chůzi po
schodech,
 dodržovat zásady bezpečného chování ve společných prostorách školy, v učebnách, laboratořích, dílnách,
na chodbách, schodištích apod.,
 dodržovat veškeré předpisy a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, se kterými byl
prostřednictvím svého vyučujícího seznámen,
 dodržovat informace na bezpečnostních značkách a značeních umístěných v prostorách školy,
 používat ochranná zařízení a v případech ohrožení života a zdraví používat stanovené osobní ochranné
pracovní prostředky,
 podrobit se přezkoušení znalostí v rozsahu předpisu nebo činnosti, pokud to tak stanoví předpis k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nebo je to odůvodněno rizikem činnosti
 oznamovat svému vyučujícímu, nebo jinému pedagogickému dohledu nedostatky a závady, které by mohly
ohrozit BOZP a podle svých možností a odborné či zdravotní způsobilosti se zúčastnit na jejich
odstraňování,
 nepožívat alkoholické nápoje či zneužívat návykové látky před nástupem do výuky a nekouřit ve všech
vnějších a vnitřních prostorách školy,
 oznamovat bezodkladně odpovědnému pedagogickému dohledu jakékoliv poranění, ke kterému došlo při
plnění školních povinností nebo v přímé souvislosti s nimi.
Povinnosti studentu při pěších přesunech mimo školní budovu v přímé souvislosti s výukou:
 při přesunech v rámci výuky / na sportovní hřiště a zpět do školy / jít nejkratší cestou, při které bude
student užívat především chodníku nebo stezky pro chodce. Kde není chodník nebo je-li neschůdný,
studenti chodí po levé krajnici a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém
okraji vozovky,
 je povoleno jít po krajnici, nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe. Při snížené viditelnosti,
zvýšeném provozu na pozemních komunikacích nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít
studenti pouze za sebou,
 je-li blíže než 50 m křižovatka s řízeným provozem, přechod pro chodce, místo pro přecházení vozovky,
nadchod nebo podchod vyznačený dopravní značkou musí student přecházet jen na těchto místech,
 mimo přechod pro chodce je dovoleno přecházet vozovku jen kolmo k její ose,
 před vstupem na vozovku je nutno se přesvědčit, zdali student může vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe i
ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích,
 student smí přecházet vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel
nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy. Jakmile vstoupí student na přechod pro
chodce nebo na vozovku, nesmí se tam bezdůvodně zastavovat nebo zdržovat,
 student nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku bezprostředně před blížícím se
vozidlem.
Student nesmí manipulovat, zapínat, vypínat případně obsluhovat žádné stroje, přístroje a zařízení, které mu
nebyly v rámci výuky přiděleny a s jejichž obsluhou nebyl seznámen.
Používání vlastních (povolených) rychlovarných konvic ve třídách je na vlastní nebezpečí studentů!

Potvrzuji, že jsem byl/a/ dnešního dne poučen/a/ o zásadách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, že
jim rozumím a budu se jimi řídit.
V Plzni, dne ................................
P.č. Jméno a příjmení studenta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

…………………………………………....……..
školení provedl – jméno, příjmení

Podpis

…………………….
podpis

