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P Ř Í L O H A  Č . 1  –  Poučení 

 

1.  Žákům je zakázáno přinášet do školy cenné předměty a větší částky peněz (viz „Školní 

řád“ platný od 1. 9. 2006, část II. Povinnosti žáků, bod 2., odst. b)).  

2.  Pokud v nezbytném případě musí žák do školy tyto věci přinášet, uschová si je u třídního 

učitele, případně v kanceláři školy. 

3.  Cenné prstýnky, přívěsky, náramky, hodinky ap., které žáci odkládají před hodinou 

tělesné výchovy, dají do úschovy k necvičícímu spolužákovi, případně do kabinetu 

k vyučujícímu tělesné výchovy. 

4.  Při každém odchodu ze šatny je nutné řádně zavírat její dveře. Všechny šatnové dveře jsou 

zvenku opatřeny „koulí“, takže do šatny je možné se dostat pouze s příslušným klíčem, který 

mají jenom žáci konkrétní třídy. 

5.  Mobilní telefon není pro školní výuku potřebný. Pokud jej i přesto žák do školy přinese, 

zajistí aby: 

a) měl mobilní telefon neustále při sobě nebo jej měl uložen na místě, kde má přehled o 

tom, že mu nemůže být odcizen (taška, batoh…) 

b) pokud nemůže být splněna podmínka přímého dohledu nad mobilním telefonem, musí si 

jej uložit do skříňky v šatně a tu vlastním visacím zámkem uzamknout. 

6.  Další věci osobního charakteru (i učebnice a učební pomůcky), které si žák do školy 

přinese a které nebude mít pod přímým dohledem, si uschová do své skříňky v šatně (je 

označena jménem žáka) a tuto skříňku si vlastním visacím zámkem uzamkne. V šatně si 

ponechá pouze boty, vrchní oblečení (kabát, bunda, …), přezůvky. 

7.  Pokud žák přijede do školy na jízdním kole, je povinen kolo uzamknout do stojanu, který 

je k tomu určen (dvůr školy a vchod před šatnami žáků). 

8.  Povinností každého žáka je neprodleně oznámit v kanceláři školy případný přestup k jiné 

zdravotní pojišťovně. 

 

Toto poučení se provádí na začátku každého školního roku. Poučení provádí třídní učitel, 

všichni žáci jej podepisují. 

 

 

 



P Ř Í L O H A  Č .  2 / A  –  Osnova pro všeobecné poučení žáků z hlediska bezpečnosti 

a ochrany zdraví a požární ochrany na začátku školního roku  

 

Poučení se provádí na začátku každého školního roku. 

  

 Obsah poučení: 

1.   Všeobecné poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví žáků při pobytu ve škole – viz 

„Školní řád“ v platném znění. 

2.  Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci s elektrickým proudem  

Podle příslušných předpisů o práci na elektrických zařízeních (ČSN 34 3108, vyhl. 

ČÚBP č. 50/1978 Sb.) jsem byl (a) seznámen (a) s tím, že - 

a) v učebně, na chodbě, v šatně, umývárně a WC mohu rozsvítit a zhasnout světlo, 

b) podle pokynu vyučujícího mohu zapnout a vypnout pracovní stroj (učebny PEK, 

EKC, ITE, JA, JL, didaktická technika), 

c) ve vypnutém stavu smím přemísťovat a prodlužovat pohyblivé přívody spojovacími 

šňůrami, 

d) čištění bez rozebírání přístroje mohu provést jen za vypnutého stavu, 

e) nesmím opravovat chybné pojistky, vyměňovat žárovky, 

f) zjistím-li na elektrickém zařízení závadu, ohlásím ji a poškozené elektrické zařízení 

nebudu používat. 

3. Školení požární ochrany 

V rámci požární ochrany jsem byl (a) seznámen (a) s tím, že - 

a) povinností žáků školy je předcházet požárům a v případě vzniku požáru přispět k jeho 

odstranění, Počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požárů, 

b) žák je povinen pomoci při zdolávání požárů. Zejména provést nutná opatření pro 

záchranu ohrožených osob, uhasit požár (je-li to možné) nebo provést nutná opatření k 

zamezení jeho šíření. Ohlásit neodkladně na určeném místě zjištěný požár nebo 

zabezpečit jeho ohlášení. Ohlašovna požáru ve škole je v kanceláři školy. 

c) používání jakýchkoliv soukromých vařičů a jiných elektrických spotřebičů 

(nabíječky mobilních telefonů, notebooků, tabletů apod.) je zakázané,  

d) elektrospotřebiče (zpětný projektor, plátno, televizor apod.) musí být po skončení 

výuky odpojeny ze sítě odpojením prodlužovacího oddělitelného či pevného přívodu, 

e) kouření v areálu (budova, chodníky apod.) školy je zakázáno.  



Dále jsem byl seznámen s druhy ručních hasicích přístrojů včetně instruktáže o jejich 

umístění a použití. 

 

4. Další poučení – chování žáků při školních akcích a v době přestávek 

Dále jsem byl (a) seznámen (a) s tím, že -  

a) při školních akcích (divadla, výstavy, exkurze, školní výlety a soutěže apod.) žáci 

důsledně dodržují stanovené bezpečnostní předpisy a pokyny pedagogických 

pracovníků či jiných oprávněných osob. Nesmějí samovolně odcházet z dané akce. 

b) při školních akcích mohu nastupovat a vystupovat v obvyklé autobusové nebo 

vlakové zastávce v místě bydliště pouze po předchozím projednání s vedoucím zájezdu. 

Po dobu stanovené přestávky se mohu pohybovat pouze v okruhu určeném 

pedagogickým dozorem. 

c) při exkurzích a praxi se mohu podle pokynů pedagogického dozoru samostatně 

dostavit k organizaci, kde se exkurze (praxe) koná, případně k určené autobusové nebo 

vlakové zastávce, 

e) podle školního řádu mohu opustit školní budovu v době volné hodiny (tj. při polední 

přestávce nebo v době, kdy má vyučování pouze skupina žáků třídy) po řádném přezutí. 

Škola však v tomto případě neručí za moji bezpečnost, tj. mimo školní budovu se v této 

době pohybuji na vlastní odpovědnost. Beru na vědomí, že pokud jsem uvolněn (a) 

ředitelem školy z vyučovacího předmětu (např. 4. zdravotní skupina při tělesné 

výchově) a tímto předmětem začíná nebo končí denní rozvrh třídy, nemusím se 

vyučovací hodiny tohoto předmětu zúčastňovat. 

 

Doba poučení:   45 minut  

 

Poučení provádí: třídní učitel 

 

Účast na školení potvrdí žáci vlastnoručním podpisem na jmenném seznamu, který je 

součástí této „Osnovy“. Podepsané seznamy jsou uloženy v kanceláři školy. 

 

 

 

 

 



P Ř Í L O H A  Č .  2 / B  –  Osnova školení požární ochrany 1. stupně 

 

Školení se provádí při nástupu žáků do 1. ročníku 

 

Obsah školení 

a) základní povinnosti žáků při dodržování předpisů o požární ochraně: 

Zákon ČNR č. 133/85 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších změn a doplňků (č. 67/2001 

Sb., Vyhláška MV č. 246/2001 Sb.) 

- § 1, odst. 1  

Povinnost organizací a občanů předcházet požárům a v případě vzniku požáru přispět k jeho 

zdolání 

- § 17, odst. 1, písmeno a)  

Povinnost počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požárů, zejména při používání tepelných, 

elektrických, plynových a jiných spotřebičů, při skladování a používání hořlavých nebo 

požárně nebezpečných látek a při manipulaci s otevřeným ohněm. 

- § 18  

Pomoc při zdolávání požárů. Provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob. Uhasit 

požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření. Ohlásit 

neodkladně na určeném místě zjištěný požár nebo zabezpečit jeho ohlášení. Poskytnout osobní 

pomoc jednotce PO na výzvu velitele zásahu.  

Ohlašovna požáru ve škole je v kanceláři školy. 

Žáci mají ve škole zakázáno používání jakýchkoliv soukromých vařičů a jiných 

elektrických spotřebičů (nabíječky mobilních telefonů apod.). 

Ve všech prostorách školy je zakázáno kouřit. 

 

b) požární nebezpečí na školách, předpokládané příčiny vzniku požáru: 

- Od topných těles – topidel. 

Bezpodmínečně musí být dodržovány návody výrobce na obsluhu, bezpečné vzdálenosti, 

předepsané ČSN 06 1008. Na topná tělesa nesmí být odkládány žádné hořlavé předměty, 

zvláště pak hořlavé kapaliny.  

- Od elektrických vařičů. 

V prostorách školy mohou být používány pouze vařiče schválené ředitelem školy. Jejich provoz 

musí být v souladu s provozně bezpečnostním předpisem pro jejich instalaci a používání.  

  



Používání jakýchkoliv soukromých vařičů je zakázané.  

 

- Od osvětlení 

Svítidla musí být opatřena ochrannými kryty, dodržována bezpečná vzdálenost. Případné 

osvětlení půdy, sklepa, skladu musí být jen v přítomnosti pracovníka školy – při odchodu musí 

být vypnuto.  

- Elektrospotřebiče musí být po skončení vyučování odpojeny ze sítě odpojením 

prodlužovacího oddělitelného či pevného přívodu. Toto se netýká elektrospotřebičů, které musí 

být z důvodu nepřetržitého provozu trvale zapojeny do sítě (např. lednička, fax) 

- Od neoprávněné manipulace na elektrických zařízeních. 

Platí přísný zákaz provádění oprav pojistkových vložek a neodborné manipulace v 

elektrických rozvaděčích.  

- Od kotlů ústředního vytápění. 

Vstup nepovolaných osob včetně žáků školy do prostoru kotelny je zakázán. Obsluhovat 

kotle mohou jen pověřené osoby s příslušným oprávněním (osvědčením). 

- Od hořlavých kapalin. 

Platí přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm při práci s hořlavými 

kapalinami.  

- Od hry žáků se zápalkami. 

Při výkonu dohledu nad žáky dbát, aby svým jednáním nezpůsobily požár. Při výchovném 

procesu věnovat problematice požáru založených žáky náležitou pozornost. 

- V ubytovnách a v rekreačních zařízeních je povinností dodržovat požární řád, zpracovaný pro 

to které zařízení. 

 

c) Seznámení s druhy ručních hasicích přístrojů včetně instruktáže o jejich použití. 

 

Doba školení je 45 minut (z toho 15 minut instruktáž o ručních hasicích přístrojích). 

 

Školení provádí třídní učitelé žáků 1. ročníků v rámci úvodního poučení o bezpečnosti a 

ochraně zdraví žáků při pobytu ve škole. 

Účast na školení potvrdí žáci vlastnoručním podpisem na jmenném seznamu. Záznam je 

uložen v kanceláři školy. 

 

 



P Ř Í L O H A  Č .  2 / C   

Osnova všeobecného poučení o chování, bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve dnech volna 

a v době prázdnin 

 

a) Žák odpovídá škole za své chování i mimo školu, a to i ve dnech volna a v době školních 

prázdnin. Zejména dbá na dodržování zásad občanského soužití a společenského chování 

(chová se ukázněně, je zdvořilý, slušný a ohleduplný). 

b) Žákům není dovoleno hrát hazardní hry, nezletilým žákům navštěvovat zábavní místnosti a 

kulturní zařízení, které jsou nepřístupné mladistvým do určitého věku. 

c) Žák je povinen pomoci při poskytování první pomoci a zajistit neprodleně přivolání lékaře. 

Počíná si při této pomoci tak, aby neohrožoval svoje vlastní zdraví. 

d) Žák je povinen ihned hlásit zpozorovaný požár (hasiči 150), nález munice (policie 158), jiné 

nebezpečí (záchranná zdravotnická služba 155). 

 

e) Žákům je doporučeno - 

- zachovávat obezřetnost a předvídavost při plavání a koupání se (zvláště v přírodních 

vodních nádržích, rybnících a řekách). Nepřeceňovat svoje síly, neskákat do neznámé 

vody, rychle neochlazovat vodou přehřátý organismus, 

-  dodržovat pravidla silničního provozu. Tzn. dbát na dopravní kázeň chodců, cyklistů a 

řidičů (pokud vlastní řidičský průkaz na motorku nebo automobil, opatrně a zodpovědně 

tato motorová vozidla řídit),  

-  nepoužívat k dopravě autostop nebo motocykl či automobil řízený nezkušeným řidičem, 

který může přecenit své řidičské schopnosti (zvláště při večerních nebo nočních 

jízdách), 

-  nezačleňovat se do skupin lidí, kteří holdují kouření, alkoholu nebo drogám, 

-  být opatrní při manuální práci, při prázdninových brigádách, při prázdninových 

rekreačních pobytech, předvídat riziko možného úrazu a předejít mu, 

- nepodceňovat riziko nebezpečí výskytu aut na polních cestách, nepřehledných místech,  

-  nepodceňovat nebezpečí při styku se zvířaty (vzteklina apod.) 

-  fyzicky i duševně si odpočinout a připravit se tak dobře na vyučování po skončení 

prázdnin. 

 

Toto poučení provádí před odchodem žáků na prázdniny (podzimní, vánoční, pololetní, 

jarní a velikonoční) třídní učitel a pořídí o tom zápis do třídní knihy. 



 

P Ř Í L O H A  Č .  2 / D  –  S o u h l a s  r o d i č ů    

 

N a  z á k l a d ě  p r o j e d n á n í  n a  t ř í d n í  s c h ů z c e  r o d i č ů  d n e :  

 

s o u h l a s í m e ,  a b y  m ů j  s y n  ( m o j e  d c e r a )  

 

1.  Při školních akcích (divadla, výstavy, exkurze, školní výlety a soutěže apod.) nastupoval 

(a) a vystupoval (a) v obvyklé autobusové nebo vlakové zastávce v místě bydliště po 

předchozím projednání s vedoucím zájezdu 

2.  Při těchto školních akcích se volně pohyboval (a) v okruhu určeném pedagogickým 

pracovníkem po dobu stanovené přestávky 

3.  Při exkurzích a provozní praxi se samostatně dostavil (a) k organizaci, kde se exkurze 

(praxe) koná, případně k určené autobusové nebo vlakové zastávce 

4.  Podle „Školního řádu“ mohou žáci v době volné hodiny (tj. při polední přestávce nebo 

v době, kdy má vyučování pouze skupina žáků třídy) opustit po řádném přezutí školní 

budovu. Škola však v tomto případě neručí za jejich bezpečnost, tj. mimo školní budovu se 

v této době pohybují na vlastní odpovědnost. Toto opatření beru na vědomí a souhlasím 

s ním. Pokud s tímto opatřením nesouhlasím, bude mému synovi (mé dceři) zakázáno 

během vyučování opustit školní budovu. 

5.  Beru na vědomí, že pokud je žák (žákyně) uvolněn (uvolněna) ředitelem školy 

z vyučovacího předmětu (např. 4. zdravotní skupina při tělesné výchově) a tímto předmětem 

začíná nebo končí denní rozvrh třídy, žák (žákyně) se vyučovací hodiny tohoto předmětu 

nemusí zúčastňovat. 

 

Toto poučení je projednáno třídním učitelem s rodiči na začátku studia žáků  

v 1. ročníku, rodiče jej podepisují a poučení je uloženo v kanceláři školy. 

 


