Poučení žáků k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků
a studentů ve školách a školských zařízeních
(dle metodického pokynu MŠMT – čj. 37014/2005-25)
Osnova poučení:
1.

Pokyny a předpisy k zajištění bezpečnosti – školní řád, vnitřní řád internátu, řád střediska volného času, řády
učeben, tělocvičny, bazénu, školní jídelny atd.

2.

Aktuální preventivní a protiepidemická opatření, které je nezbytné dodržovat v prostorách školy (COVID-19).

3.

Možná rizika v prostorách školy, internátu, bezprostředního okolí školy (kluzká podlaha, sklon spojovací
chodby, průjezd invalidních vozíků atd.).

4.

Možnosti rizika při mimoškolních činnostech – nebezpečí od neznámých lidí, nebezpečí násilí a šikany, nálezy
nebezpečných předmětů).

5.

Prevence rizik ze strany každého žáka – upozorňovat na závady, opatrnost při přesunech v rámci budovy,
hlášení úrazů, onemocnění, dbát pokynů osob pověřených dozorem.

6.

Dodržovat pravidla zdravého životního stylu, spoluvytvářet prostředí, kde budou respektována pravidla
kolegiality, vzájemné pomoci, ohleduplného chování tak, aby byla navozena sociální a duševní pohoda jako
podstatná součást zdraví všech žáků a zaměstnanců.

7.

Používat ochranné pracovní prostředky při činnostech, kde to vyžaduje ochrana života a zdraví (např.
praktická příprava).

8.

Informovat školu o všech závažných skutečnostech, které mohou mít vliv na průběh vzdělávání –
onemocnění, zdravotních obtížích, změně zdravotní způsobilosti.

9.

Každý žák zná důležitá telefonní čísla, na nichž je dostupná pomoc v rizikových situacích nebo ví, kde taková
čísla zjistí.

10. Při akcích konaných mimo školu odpovídá vedoucí akce za seznámení s pokyny a kontroluje jejich dodržování,
žáci respektují pravidla stanovená pro tuto akci. V objektech, kde jsou v průběhu akce ubytováni, dodržují
předpisy platné v těchto objektech.
11. Zvýšené riziko hrozí při výuce praktického vyučování, odborném výcviku, tělesné výchově, plavání,
sportovních a turistických akcích, příp. lyžařském výcviku. Proto je třeba klást zvýšený důraz na dodržování
zásad úrazové prevence. Základem je ukázněné chování.
12. Pohyb v horské přírodě – sledovat aktuální povětrnostní podmínky, značení cest v případě pohybu mimo
město Janské Lázně, při výjezdu na delší vzdálenost mít dostatečně nabitou baterii elektrického invalidního
vozíku a u sebe mobilní telefon. O každém delším výjezdu informovat vychovatele nebo jinou osobu
pověřenou dohledem.
13. Při akcích školy, kdy jsou žáci přepravováni školními automobily, je třeba dbát opatrnosti při nastupování a
vystupování. Přepravované osoby musí být připoutány bezpečnostními pásy. Žák může být přepravován
v automobilu na elektrickém invalidním vozíku s platnou homologací. Jako cestující ve vozidle dbají žáci
pokynů řidiče.

