Základní škola a mateřská škola Damníkov

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY
část: 31.

ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY
ZDRAVÍ DĚTÍ A ŢÁKŮ

Úvodní ustanovení
Na základě ustanovení písmene a) odstavce 1 § 165 zákona č. 561/2004 Sb. o
předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon) v platném znění a na základě odstavce 2 §7 zákona č. 258/2000 Sb. o
ochraně veřejného zdraví v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto
směrnici.
Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání dětí a ţáků má výkon
dozoru nad činností dětí a ţáků mimořádný význam. Konkrétní úkoly a podrobnosti
v péči o bezpečnost a ochranu zdraví a v jejich rámci i úkoly dohledu nad dětmi a
ţáky stanoví pro jednotlivé typy škol obecně závazné právní předpisy. Cílem
směrnice je zdůraznit klíčová ustanovení těchto předpisů a doporučit způsob
postupu při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při výchově a vzdělávání dětí a
ţáků ve škole.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Předcházení rizikům
Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví ţáků při vzdělávání a výchově (dále jen
„vzdělávání“), činnostech s ním přímo souvisejících a při poskytování školských
sluţeb. K zabezpečení tohoto úkolu škola přijímá na základě vyhledávání,
posuzování a zhodnocování rizik spojených s činnostmi a prostředím opatření k
prevenci rizik. Při stanovení konkrétních opatření bere v úvahu zejména moţné
ohroţení ţáků při vzdělávání v jednotlivých předmětech, při přesunech ţáků v rámci
školního vzdělávání a při účasti ţáků školy na různých akcích pořádaných školou.
Zároveň přihlíţí k věku ţáků, jejich schopnostem, fyzické a duševní vyspělosti a
zdravotnímu stavu.
Škola podle školního vzdělávacího programu, zpracovaného na základě příslušného
rámcového vzdělávacího programu, seznamuje ţáky s nebezpečím ohroţujícím
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jejich zdraví tak, aby bylo dosaţeno klíčových kompetencí vztahujících se k ochraně
zdraví ţáků a jejich bezpečnosti. Tyto klíčové kompetence jsou vytvářeny na základě
vzdělávacího obsahu - očekávaných výstupů a účelně zvoleného učiva. Ve školním
vzdělávacím programu je ochrana a bezpečnost zdraví součástí výchovy ke
zdravému ţivotnímu stylu a zdraví člověka, chápanému jako vyváţený stav tělesné,
duševní a sociální pohody. Jedná se o nadpředmětové téma, jehoţ součástí je mimo
jiné dopravní výchova, ochrana člověka za mimořádných událostí, problematika první
pomoci a úrazů, prevence sociálně patologických jevů, ochrana před sexuálním
zneuţíváním atd.
Škola je při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování
školských sluţeb povinna přihlíţet k základním fyziologickým potřebám ţáků a
vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně
patologických jevů. Rámcové vzdělávací programy stanoví kromě konkrétních cílů,
formy, délky a povinného obsahu vzdělávání i podmínky bezpečnosti a ochrany
zdraví.
Ředitelka školy vydá školní řád. Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a
povinností ţáků a jejich zákonných zástupců a podmínky zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví ţáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy
diskriminace, nepřátelství nebo násilí.Školní řád zveřejní ředitelka na přístupném
místě ve škole, prokazatelným způsobem s ním seznámí zaměstnance a ţáky školy
a informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých ţáků.

Povinnosti ţáků
Ţáci jsou povinni na úseku zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zejména dodrţovat



školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiţ
byli seznámeni,
plnit pokyny zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a
školním řádem.

Zdravotní předpoklady
Škola se řídí ustanoveními zvláštních předpisů, jeţ se týkají zjišťování zdravotního
stavu ţáků a jejich zdravotní způsobilosti.
Pro účast na některých vzdělávacích činnostech školy, například na škole v přírodě,
sportovních a tělovýchovných akcích, výuce plavání nebo lyţařském výcviku, se
vyţaduje zdravotní způsobilost, kterou posuzuje a posudek vydává praktický lékař
pro děti a dorost.
Zákonní zástupci nezletilých ţáků a zletilí ţáci jsou povinni informovat školu o změně
zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíţích ţáka nebo jiných závaţných
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skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání nebo na účast na akcích
podle odstavce 2.
Změny zdravotního stavu, ke kterým dojde v průběhu vzdělávání a s ním přímo
souvisejících činnostech a které mohou mít vliv na zapojení ţáka do prováděných
činností, oznamují ţáci okamţitě příslušnému pedagogickému pracovníkovi.

Uvolňování ţáků z vyučování
Ředitel školy můţe ze závaţných důvodů, zejména zdravotních, uvolnit ţáka na
ţádost zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; ţáka se zdravotním
postiţením můţe také uvolnit z provádění určitých činností, popřípadě rozhodnout, ţe
tento ţák nebude v některých předmětech hodnocen. Konkrétní podmínky za nichţ
lze uvolnit z vyučování ţáka, stanoví školní řád.
V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní ţáka z vyučování na písemné
doporučení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře.
Ţák není z předmětu, z něhoţ byl zcela uvolněn, hodnocen.

První pomoc a ošetření
Škola má vytvořeny podmínky pro včasné poskytnutí první pomoci a lékařského
ošetření při úrazech a náhlých onemocněních. Odpovídá za vhodné rozmístění
lékárniček první pomoci s potřebným vybavením. Rovněţ zajistí, aby se zásadami
poskytování první pomoci byli seznámeni ţáci a všichni zaměstnanci školy. Na
vhodných místech umístí seznam telefonních čísel zdravotnických zařízení včetně
zdravotnických zařízení zajišťujících dopravu raněných a nemocných. O
provedených opatřeních informuje kromě pedagogických pracovníků a ostatních
zaměstnanců školy i ţáky.
Podle závaţnosti úrazu a s ohledem na věk zraněného ţáka, případně další
okolnosti, zajistí škola jeho doprovod do zdravotnického zařízení a zpět nebo domů.
O události a provedených opatřeních informuje neprodleně zákonného zástupce
ţáka. Doprovodem můţe být pouze zletilá osoba, plně způsobilá k právním úkonům
a v pracovněprávním vztahu ke škole.
Opatření k zajištění první pomoci provede škola i při školních akcích konaných mimo
školu.
Rozsah vybavení prostředky pro poskytnutí první pomoci při zotavovací akci
stanovuje zvláštní právní předpis.
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Poučení ţáků
Škola zajistí, aby ţáci byli poučeni o moţném ohroţení zdraví a bezpečnosti při
všech činnostech, jichţ se účastní při vzdělávání nebo v přímé souvislosti s ním.
Ţáky zároveň seznámí s konkrétními pokyny, právními a ostatními předpisy
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ţáků a se zásadami bezpečného chování,
s moţnými riziky a odpovídajícími následnými opatřeními, se kterými se mohou ţáci
setkat ve škole, jejím okolí a při činnostech mimo školu (například nebezpečí od
neznámých lidí, nebezpečí násilí a šikany, nálezy nebezpečných předmětů apod.).
Dále ţáky seznámí s ustanoveními předpisů a pokynů k zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví ţáků, pokud se vztahují na příslušnou činnost, akci nebo pracoviště a
průběţně také s ustanoveními školního řádu, řádu dílen, odborných pracoven,
sportovních zařízení, tělocvičen a hřišť a jiných pracovišť a s dalšími opatřeními
školy, jeţ mohou mít bezpečnostně preventivní význam.
Dokladem o provedeném poučení je záznam poučení (např.: v třídní knize), přílohou
je osnova poučení.
Ţáky, kteří nebyli v době poučení přítomni, je třeba v nejbliţším vhodném termínu
poučit. Ve sloţitějších případech, zejména při seznámení se s obsahem důleţitých
předpisů, pokynů a norem o bezpečnosti technických zařízení, se pořídí zápis
podepsaný ţáky, z něhoţ lze podle potřeby zjistit konkrétní obsah provedeného
poučení.

Dozor nad ţáky
Škola je povinna vykonávat podle zvláštních předpisů nad nezletilými ţáky náleţitý
dohled. Kromě bezpečnostních hledisek zajišťují pedagogičtí pracovníci při dohledu
nad ţáky také výchovné působení (dále jen “dozor“), a to v zájmu předcházení
škodám na zdraví, majetku a ţivotním prostředí. O zajištění náleţitého dozoru
rozhoduje ředitel školy. Vychází z konkrétních podmínek a přihlíţí zejména
k vykonávané činnosti, věku ţáků a jejich rozumovému rozvoji (vyspělosti),
dopravním a jiným rizikům. Ředitelka školy pověří dozorem pedagogického
pracovníka, stanoví rozvrh dozoru nad ţáky a vyvěsí ho na takovém místě, aby bylo
moţno při kontrolní činnosti snadno rozpoznat, který pedagogický pracovník dozor
koná.
Pedagogický pracovník koná dozor nad ţáky ve škole před vyučováním, po
vyučování, o přestávkách mezi dvěma vyučovacími hodinami, podle potřeby při
přechodu ţáků z jedné budovy školy do druhé budovy školy, do školní jídelny, školní
druţiny apod. Při zajišťování dozoru nad ţáky se postupuje podle rozvrhu dozoru.
Jestliţe ředitel školy povolí ţákům pobyt ve škole před vyučováním, mezi dopoledním
a odpoledním vyučováním nebo po vyučování, zabezpečí jejich dozor. Dozor ve
škole začíná nejméně 20 minut před začátkem dopoledního a končí odchodem ţáků
ze školy po skončeném vyučování.
Zajištění dozoru nad ţáky – strávníky v zařízení školního stravování se řídí rozvrhem
dozorů, který zajišťují pedagogičtí pracovníci školy.
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Při akcích konaných mimo školu, kdy místem pro shromáţdění ţáků není škola,
začíná dozor 15 minut před dobou shromáţdění na určeném místě. Po skončení
akce dozor končí na předem určeném místě a v předem stanoveném čase. Místo a
čas shromáţdění ţáků a skončení akce oznámí škola nejméně dva dny před
konáním akce zákonným zástupcům ţáků.
Podle rozhodnutí ředitelky školy mohou dozor konat vedle pedagogických pracovníků
i jiné osoby, které jsou zletilé, plně způsobilé k právním úkonům a jsou
v pracovněprávním vztahu ke škole. Tyto osoby musí být řádně poučeny o
povinnostech dozoru a ředitelka školy o tomto poučení provede písemný záznam,
který osoba pověřená dozorem podepíše.
Pedagogičtí pracovníci vykonávají podle pokynů ředitelky dozor i mimo školu, např.
při kurzech, exkurzích a jiných činnostech vyplývajících ze školních vzdělávacích
programů, při účasti na soutěţích, přehlídkách popřípadě při jejich přípravě a na
jiných akcích organizovaných školou.
Při akcích konaných mimo školu, kdy jsou jejich účastníci ubytováni v objektech
jiných osob, dodrţují ţáci předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a
předpisy o poţární ochraně platné v těchto objektech. Ţáci dodrţují stanovený reţim
dne a pokyny vydané pro dobu nočního klidu. Za seznámení ţáků s těmito pokyny a
za kontrolu jejich dodrţování odpovídá vedoucí akce nebo jím určený pedagogický
pracovník. Vedoucí akce rozhodne o způsobu provádění dohledu v době nočního
klidu.
Kromě ustanovení uvedených v této směrnici, jeţ mohou souviset s výkonem dozoru,
existují ještě další zvláštní ustanovení v právních předpisech nebo ve vzdělávacích
programech: například ustanovení o dělení tříd na skupiny, nebo jiná ustanovení o
poměru mezi počtem ţáků a počtem dozírajících osob, případně ustanovení
podrobněji určující způsob výkonu dozoru.

Zvláštní pravidla při některých činnostech
Kromě obecných zásad úrazové prevence jsou při některých činnostech dodrţována
další zvláštní pravidla. Je tomu tak zejména při výuce některých odborných předmětů
se zvýšeným rizikem ohroţení zdraví a ţivota, při výuce tělesné výchovy, koupání,
výuce plavání, lyţařském výcviku, sportovních a turistických akcích. Ve všech
takových případech klade škola zvýšený důraz na dodrţování pokynů, právních a
ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, pokynů a zásad úrazové
prevence pedagogickými pracovníky i ţáky. Důsledně je vyţadováno ukázněné
chování ţáků. Ţák musí mít k dispozici svůj průkaz zdravotní pojišťovny nebo jeho
kopii.
Při pohybových a sportovních činnostech (míčové hry apod.) se účastníci řídí
ustanoveními o bezpečnosti obsaţenými v pravidlech pro příslušnou pohybovou
činnost, danou věkovou skupinu a jejich modifikaci pro dané prostorové podmínky
školy a ustanoveními soutěţních řádů daných sportů.
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Při pracovních činnostech, při sportovních a jiných činnostech, kde je zvýšená
moţnost ohroţení zdraví, se ţáci řídí pokyny vyučujícího. Vyučující nedovolí, aby se
ţák bez odloţení nebo bez zabezpečení proti moţnosti zranění a zachycení
ozdobných a jiných pro činnost nevhodných a nebezpečných předmětů účastnil
příslušné činnosti. Těmito ozdobnými, pro činnost nevhodnými a nebezpečnými
předměty jsou například náramky, hodinky, náušnice, pearcing, náhrdelníky, prsteny
ozdobné krouţky aj. Ţáci tyto předměty odkládají na určená místa, způsob zajištění
předmětů stanoví školní řád.
Ţáci pouţívají pracovní oděv nebo cvičební úbor a obuv a mají výstroj podle druhu
vykonávané činnosti a podle pokynů učitele, který dodrţování tohoto poţadavku
kontroluje. Ţák musí mít cvičební úbor, pracovní oděv a obuv v řádném a
pouţitelném stavu.

Tělesná výchova
Při výuce tělesné výchovy dodrţuje škola platné rámcové vzdělávací programy a
didaktické zásady. Bezpečnost ţáků při tělesné výchově zajišťuje pedagogický
pracovník po celou dobu vyučování. Ve výjimečných případech pedagogický
pracovník výuku dočasně přeruší a zajistí dozor zletilou osobou, která je plně
způsobilá k právním úkonům a v pracovněprávním vztahu ke škole. Vydává jasné,
přesné a ţákům srozumitelné povely a pokyny, kontroluje bezpečnost a funkčnost
tělocvičného nářadí a náčiní před zahájením výuky. Přihlíţí zejména k fyzické
vyspělosti ţáků, k jejich věku a předchozím zkušenostem. Při pohybových činnostech
v přírodních podmínkách je třeba volit terén a překáţky úměrné věku, klimatickým
podmínkám, rozumovému a fyzickému vývoji s přihlédnutím ke kvalitě výzbroje a
výstroje ţáků. K zařazení sportovních odvětví, která nejsou podrobně rozvedeny ve
školských vzdělávacích programech, musí mít pedagogický pracovník povolení
ředitele školy a dodrţovat bezpečnostní pravidla i metodické postupy pro danou
věkovou kategorii platné v oblasti školního nebo svazového sportu.

Výuka plavání
Výuka plavání se uskutečňuje v zařízeních k tomu určených. Ředitelka školy musí
ověřit dodrţování hygienických podmínek ze strany zařízení určeného pro výuku
plavání, odbornou úroveň poskytované výuky, podmínky pro zajištění bezpečnosti a
ochrany ţáků. Při plavecké výuce se třída na základní škole dělí na skupiny, kaţdou
skupinu vede jeden vyučující. Nejvyšší počet ţáků-plavců ve skupině je 15,ţákůneplavců 10. Pedagogický pracovník má přehled o celém prostoru výuky a všech
ţácích, kteří se výuky účastní. Pedagogický pracovník pravidelně provádí v průběhu
výuky překontrolování počtu ţáků. Totéţ se provádí při jejím zakončení.
Vyučující pedagogický pracovník věnuje zvláštní péči neplavcům. Jejich výcvik se
provádí podle moţnosti odděleně v bazénu s odpovídající hloubkou vody.
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Za bezpečnost ţáků při plavecké výuce ve školách, do doby jejich předání
pedagogickým pracovníkům, jeţ vedou výuku, odpovídají pedagogičtí pracovníci,
kteří ţáky na plaveckou výuku doprovázejí. Doprovázející pedagogický pracovník je
přítomen po celou dobu výuky. V dohodách uzavíraných o vyuţívání cizích zařízení k
plavecké výuce je nutno upravit ve smyslu těchto zásad podrobně povinnosti
zaměstnanců zúčastněných stran, týkající se jejich odpovědnosti za bezpečnost
ţáků.
Pokud v celém průběhu výuky nemůţe být zachován náleţitý přehled o všech jeho
ţácích (účastnících), pedagogický pracovník plaveckou výuku přeruší.

Lyţařský výcvik
Účastníci kurzu jsou povinni dodrţovat předpisy a pokyny vedoucí k zajištění
bezpečnosti a ochraně zdraví, včetně pravidel bezpečného pohybu na sjezdových a
běţeckých tratích. U ţáků se při lyţařském výcviku na základě zhodnocení rizik
doporučuje pouţívání lyţařských ochranných přileb.
Lanovky a vleky se pouţívají jen pro organizovaný výcvik po řádném poučení o
všech pravidlech a bezpečnostních předpisech o jízdě na vlecích a lanovkách.
Výcvik se provádí v terénu, který odpovídá lyţařské vyspělosti členů druţstva.
Zvýšená pozornost se věnuje výběru terénu pro začínající lyţaře, zvláště
s bezpečným dojezdem.
Do programu lyţařského kurzu je moţno zařadit i výcvik na snowboardu, pokud jsou
zároveň dodrţována pravidla k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při jízdě na
snowboardu. Při organizaci výcviku je nutno dbát na to, aby nedocházelo ke kolizi
mezi účastníky obou výcviků.

Sportovně turistické kurzy
Před zahájením kurzu jsou účastníci poučeni školou o vhodné výstroji. Při nástupu na
kurz je provedena určeným pedagogickým pracovníkem její kontrola. Bez potřebného
vybavení nemohou být ţáci do kurzu přijati. Zákonní zástupci ţáka předloţí před
odjezdem prohlášení o tom, ţe je ţák zdravý. Rovněţ se doporučuje před zahájením
kurzu sjednat pojistnou smlouvu s pojišťovnou. (Jednorázové úrazové připojištění
ţáků, pojištění pedagogických pracovníků z odpovědnosti za škodu vzniklou při
výkonu povolání.)
Kurzy vedou pedagogičtí pracovníci, kteří odpovídají za činnost instruktorů. Jejich
činnost řídí a kontroluje vedoucí kurzu. Zároveň kontrolují dodrţování předpisů k
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Ţáci se dělí do druţstev podle výkonnosti.
Druţstvo má nejvíce 15 ţáků, pokud není zvláštními předpisy a tímto pokynem
stanoven pro některé činnosti počet niţší. Druţstvo ţáků škol a tříd samostatně
určených pro ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami tvoří polovina nejvyššího
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počtu ţáků třídy stanoveného zvláštním předpisem. Počet pedagogických pracovníků
nesmí být menší neţ počet druţstev. Kurzy s počtem do 30 ţáků musí doprovázet tři
zletilé osoby, které jsou plně způsobilé k právním úkonům a v pracovněprávním
vztahu ke škole, přičemţ minimálně jedna osoba musí být pedagogickým
pracovníkem.
Pedagogičtí pracovníci a instruktoři jsou povinni dbát na úroveň pohybové vyspělosti,
předchozí výcvik, výkonnost a zdravotní stav ţáků. Během kurzu (výletu) přihlíţejí
k aktuálnímu počasí, zařazují včas a v přiměřené míře přestávky pro odpočinek. O
trase a časovém plánu kurzu (výletu) musí být informován vedoucí kurzu, popřípadě
odpovědný zástupce ubytovacího zařízení.
Před zahájením cyklistického kurzu ověří vedoucí kurzu povinné vybavení, technický
stav jízdních kol (včetně povinnosti mít ochrannou přilbu) a znalosti ţáků o pravidlech
silničního provozu, bez jejichţ znalosti se ţáci nemohou kurzu zúčastnit. V silničním
provozu má druţstvo maximálně 10 cyklistů, za které odpovídá vedoucí druţstva.
Trasu přesunu volí vedoucí kurzu s ohledem na výkonnost a zdravotní stav ţáků, na
stav a frekvenci dopravy na komunikaci atd. Při přesunech v rámci cyklistického
kurzu za dopravního provozu musí být na začátku a na konci skupiny zletilá osoba,
která je plně způsobilá k právním úkonům a v pracovněprávním vztahu ke škole,
přičemţ minimálně jedna osoba musí být pedagogickým pracovníkem.
Před zahájením kurzu vodní turistiky zjistí vedoucí kurzu stupeň plavecké vyspělosti
ţáků. Vedoucí kurzu odpovídá za zhodnocení stavu sjízdnosti trasy. Pedagogický
pracovník odpovídá nejvýše za pět kanoí (kajaků) nebo za dvě pramice (rafty). Při
obtíţnějších podmínkách vedoucí kurzu počet lodí na jednoho pedagoga sníţí. Ţáci
jsou vybaveni při jízdě plovací vestou, při jízdě na divoké vodě nebo obtíţně
sjízdných propustech plovací vestou a přilbou. Pokud se v průběhu jízdy na divoké
vodě podmínky zhorší nebo se zvýší riziko, vedoucí kurzu jízdu přeruší nebo sjíţdění
ukončí.
Koupání
Koupání se uskutečňuje pouze na vyhrazených místech, kde není koupání
zakázáno. Pedagogický pracovník osobně předem ověří bezpečnost místa pro
koupání, přesně vymezí prostor, kde se ţáci mohou pohybovat (plavat) a učiní
taková opatření, aby měl přehled o počtu koupajících se ţáků ve skupině. Skupina
na jednoho pedagogického pracovníka je maximálně 10 ţáků. Po skončení koupání
skupiny ţáků a v jeho průběhu pedagogický pracovník kontroluje počet ţáků.
Bruslení
Při bruslení organizovaném školou odpovídá za bezpečnost ţáků učitel tělesné
výchovy nebo dohled konající pedagog, který posoudí kvalitu plochy a případně i
mantinelů. V případě bruslení na přírodním ledě posoudí tloušťku ledu z hlediska
nosnosti.
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Ţáci bruslící na kolečkových bruslích pouţívají ochranné prostředky zmírňující
následky pádů (na kolena, na lokty, rukavice, přilbu).
Bezpečnost ţáků při soutěţích a přehlídkách
Vysílající škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví ţáků po dobu dopravy na
soutěţe a ze soutěţí, pokud se se zákonným zástupcem ţáka nedohodne jinak. V
průběhu soutěţe zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví ţáků organizátor.
Po dobu vlastní soutěţe přebírá náleţitý dohled nad ţáky organizátor soutěţe.
Vyhlašuje počátek a konec soutěţe nebo přehlídky a zajišťuje podmínky pro
bezpečnou účast ţáků poskytnutím případných ochranných prostředků, náleţitým
vybavením laboratoří, jiných soutěţních míst a současně přihlédne k věku, fyzickému
a rozumovému rozvoji ţáků.
U sportovních soutěţí, uměleckých soutěţí a dalších soutěţí, kde to charakter
soutěţe vyţaduje a je to dáno organizačním řádem, zajišťuje bezpečnost a ochranu
zdraví ţáků vysílající škola v plném rozsahu, pokud se se zákonným zástupcem ţáka
nedohodne jinak.
Zahraniční výjezdy
Škola odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví ţáků při zahraničních výjezdech,
které organizují v rámci vzdělávání nebo s ním přímo souvisejících činnostech. O
konkrétních opatřeních a poučení ţáků, případně jejich zákonných zástupců, se
pořizuje před uskutečněním výjezdu záznam o poučení podepsaný jeho účastníky.
Mezi účastníky výjezdu do zahraničí zařadí škola pouze ty ţáky, kteří předloţí
písemný souhlas zákonného zástupce ţáka nebo zletilého ţáka a mají uzavřené
pojištění odpovědnosti za škodu platné na území příslušného státu a pojištění
léčebných výloh v zahraničí nebo v případěvýjezdu do členského státu Evropské
unie mají Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo potvrzení tento průkaz
nahrazující.
Úrazy ţáků
Úrazem ţáků je úraz, který se stal ţákům při vzdělávání nebo s ním přímo
souvisejících činnostech a při poskytování školských sluţeb. Jedná se tedy zejména
o úrazy ţáků na vycházkách, výletech, zájezdech, putováních, exkurzích, při
koupání, při výuce plavání a lyţařském výcviku, sportovních a turistických kurzech,
zahraničních výletech, při účasti na soutěţích a přehlídkách.
Úrazem ţáků není úraz, který se ţákům stane na cestě do školy a zpět, nebo na
cestě na místo nebo cestou zpět, jeţ bylo určeno jako shromaţdiště mimo prostory
školy při akcích konaných mimo školu.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Předcházení rizikům
Škola zajišťujebezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a výchově (dále jen
„vzdělávání“), činnostech s ním přímo souvisejících a při poskytování školských
sluţeb. K zabezpečení tohoto úkolu škola přijímá na základě vyhledávání,
posuzování a zhodnocování rizik spojených s činnostmi a prostředím opatření k
prevenci rizik. Při stanovení konkrétních opatření bere v úvahu zejména moţné
ohroţení dětíu jednotlivých činností, při přesunech dětí v rámci předškolního
vzdělávání a při účasti dětí na různých akcích pořádaných školou. Zároveň přihlíţí
k věku dětí, jejich schopnostem, fyzické a duševní vyspělosti a zdravotnímu stavu.
Škola podle školního vzdělávacího programu, zpracovaného na základě příslušného
rámcového vzdělávacího programu, seznamuje děti s nebezpečím ohroţujícím jejich
zdraví tak, aby bylo dosaţeno klíčových kompetencí vztahujících se k ochraně zdraví
dětí a jejich bezpečnosti. Tyto klíčové kompetence jsou vytvářeny na základě
vzdělávacího obsahu - očekávaných výstupů a účelně zvolené vzdělávací nabídky.
Ve školním vzdělávacím programu se ochrana a bezpečnost zdraví prolíná
jednotlivými tématickýmicelky jejichţ součástí je mimo jiné dopravní výchova,
ochrana člověka za mimořádných událostí, problematika první pomoci a úrazů,
prevence sociálně patologických jevů, ochrana před sexuálním zneuţíváním atd.
Škola je při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování
školských sluţeb povinna přihlíţet k základním fyziologickým potřebám dětí a
vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně
patologických jevů.
Ředitelka školy vydá školní řád. Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a
povinností dětí a jejich zákonných zástupců a podmínky zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy
diskriminace, nepřátelství nebo násilí.Školní řád zveřejní ředitelka na přístupném
místě ve škole, prokazatelným způsobem s ním seznámí zaměstnance a děti školy a
informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých dětí.

Povinnosti dětí
Děti jsou povinny na úseku zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zejména
dodrţovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s
nimiţ byly seznámeny,plnit pokyny zaměstnanců školy vydané v souladu s právními
předpisy a školním řádem.
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Zdravotní předpoklady
Škola se řídí ustanoveními zvláštních předpisů, jeţ se týkají zjišťování zdravotního
stavu dětí a jejich zdravotní způsobilosti.
Pro účast na některých vzdělávacích činnostech školy, například na škole v přírodě,
sportovních a tělovýchovných akcích, výuce plavání nebo lyţařském výcviku, se
vyţaduje zdravotní způsobilost, kterou posuzuje a posudek vydává praktický lékař
pro děti a dorost. Praktický lékař pro děti a dorost, který dítě registruje, v posudku
dále uvede, zda se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo má
doklad, ţe je proti nákaze imunní nebo ţe se nemůţe očkování podrobit pro trvalou
kontraindikaci.
Zákonní zástupci nezletilých dětí jsou povinni informovat školu o změně zdravotní
způsobilosti, zdravotních obtíţích dětí nebo jiných závaţných skutečnostech, které by
mohly mít vliv na průběh vzdělávání nebo na účast na akcích podle odstavce 2.
Změny zdravotního stavu, ke kterým dojde v průběhu vzdělávání a s ním přímo
souvisejících činnostech a které mohou mít vliv na zapojení dětí do prováděných
činností, oznamují děti okamţitě příslušnému pedagogickému pracovníkovi.

První pomoc a ošetření
Škola má vytvořeny podmínky pro včasné poskytnutí první pomoci a lékařského
ošetření při úrazech a náhlých onemocněních. Odpovídá za vhodné rozmístění
lékárniček první pomoci s potřebným vybavením. Rovněţ zajistí, aby se zásadami
poskytování první pomoci byli seznámeni všichni zaměstnanci školy. Na vhodných
místech umístí seznam telefonních čísel zdravotnických zařízení včetně
zdravotnických zařízení zajišťujících dopravu raněných a nemocných. O
provedených opatřeních informuje kromě pedagogických pracovníků a ostatních
zaměstnanců školy i děti.
Podle závaţnosti úrazu a s ohledem na věk zraněného dítěte, případně další
okolnosti, zajistí škola jeho doprovod do zdravotnického zařízení a zpět nebo domů.
O události a provedených opatřeních informuje neprodleně zákonného zástupce
dítěte. Doprovodem můţe být pouze zletilá osoba, plně způsobilá k právním úkonům
a v pracovněprávním vztahu ke škole.
Opatření k zajištění první pomoci provede škola i při školních akcích konaných mimo
školu.
Rozsah vybavení prostředky pro poskytnutí první pomoci při zotavovací akci
stanovuje zvláštní právní předpis.
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Poučení dětí
Škola zajistí, aby děti byly poučeny o moţném ohroţení zdraví a bezpečnosti při
všech činnostech, jichţ se účastní při vzdělávání nebo v přímé souvislosti s ním. Děti
zároveň seznámí s konkrétními pokyny, právními a ostatními předpisy k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a se zásadami bezpečného chování, s moţnými
riziky a odpovídajícími následnými opatřeními, se kterými se mohou děti setkat ve
škole, jejím okolí a při činnostech mimo školu (například nebezpečí od neznámých
lidí, nebezpečí násilí a šikany, nálezy nebezpečných předmětů apod.). Dále děti
seznámí s ustanoveními předpisů a pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
dětí, pokud se vztahují na příslušnou činnost, akci a průběţně také s ustanoveními
školního řádu, řádu dílen, sportovních zařízení, tělocvičen a hřišť, jeţ mohou mít
bezpečnostně preventivní význam.
Dokladem o provedeném poučení je záznam poučení (např.: v třídní knize), přílohou
je osnova poučení.
Děti, které nebyly v době poučení přítomny, je třeba v nejbliţším vhodném termínu
poučit.

Dozor nad dětmi
Při akcích konaných mimo školu, kdy místem pro shromáţdění dětí není škola,
začíná dozor 15 minut před dobou shromáţdění na určeném místě. Po skončení
akce dozor končí na předem určeném místě a v předem stanoveném čase (po
předání dětí rodičům). Místo a čas shromáţdění dětí a skončení akce oznámí škola
nejméně dva dny před konáním akce zákonným zástupcům dětí.
Podle rozhodnutí ředitelky školy mohou dozor konat vedle pedagogických pracovníků
i jiné osoby, které jsou zletilé, plně způsobilé k právním úkonům a jsou
v pracovněprávním vztahu ke škole. Tyto osoby musí být řádně poučeny o
povinnostech dozoru a ředitelka školy o tomto poučení provede písemný záznam,
který osoba pověřená dozorem podepíše.
Pedagogičtí pracovníci vykonávají podle pokynů ředitele dozor i mimo školu, např. při
exkurzích a jiných činnostech vyplývajících ze školních vzdělávacích programů, při
účasti na soutěţích a na jiných akcích organizovaných školou.
Kromě ustanovení uvedených v této směrnici, jeţ mohou souviset s výkonem dozoru,
existují ještě další zvláštní ustanovení v právních předpisech nebo ve vzdělávacích
programech: například ustanovení o dělení tříd na skupiny, nebo jiná ustanovení o
poměru mezi počtem dětí a počtem dozírajících osob, případně ustanovení
podrobněji určující způsob výkonu dozoru.
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Zvláštní pravidla při některých činnostech
Kromě obecných zásad úrazové prevence jsou při některých činnostech dodrţována
další zvláštní pravidla. Je tomu tak zejména při výuce některých odborných předmětů
se zvýšeným rizikem ohroţení zdraví a ţivota, při výuce tělesné výchovy, koupání,
výuce plavání, lyţařském výcviku, sportovních akcích. Ve všech takových případech
klade škola zvýšený důraz na dodrţování pokynů, právních a ostatních předpisů
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, pokynů a zásad úrazové prevence
pedagogickými pracovníky i ţáky. Důsledně je vyţadováno ukázněné chování dětí.
Dítě musí mít k dispozici svůj průkaz zdravotní pojišťovny nebo jeho kopii.
Při pohybových a sportovních činnostech (míčové hry apod.) se účastníci řídí
ustanoveními o bezpečnosti obsaţenými v pravidlech pro příslušnou pohybovou
činnost, danou věkovou skupinu a jejich modifikaci pro dané prostorové podmínky
školy a ustanoveními soutěţních řádů daných sportů.
Při pracovních činnostech, při sportovních a jiných činnostech, kde je zvýšená
moţnost ohroţení zdraví, se děti řídí pokyny pedagoga. Pedagog nedovolí, aby se
děti bez odloţení nebo bez zabezpečení proti moţnosti zranění a zachycení
ozdobných a jiných pro činnost nevhodných a nebezpečných předmětů účastnily
příslušné činnosti. Těmito ozdobnými, pro činnost nevhodnými a nebezpečnými
předměty jsou například náramky, náušnice, náhrdelníky, prsteny ozdobné krouţky
aj. Děti tyto předměty odkládají na určená místa, způsob zajištění předmětů stanoví
školní řád.
Děti musí mít oděv a obuv v řádném a pouţitelném stavu.

Tělesná výchova
Při tělesné výchově dodrţuje škola platné rámcové vzdělávací programy a didaktické
zásady. Bezpečnost dětí při tělesné výchově zajišťuje pedagogický pracovník po
celou dobu. Ve výjimečných případech pedagogický pracovník výuku dočasně
přeruší a zajistí dozor zletilou osobou, která je plně způsobilá k právním úkonům a
v pracovněprávním vztahu ke škole. Vydává jasné, přesné a dětem srozumitelné
povely a pokyny, kontroluje bezpečnost a funkčnost tělocvičného nářadí a náčiní
před zahájením výuky. Přihlíţí zejména k fyzické vyspělosti dětí, k jejich věku a
předchozím zkušenostem. Při pohybových činnostech v přírodních podmínkách je
třeba volit terén a překáţky úměrné věku, klimatickým podmínkám, rozumovému a
fyzickému vývoji s přihlédnutím ke kvalitě výstroje dětí.
Výuka plavání
Výuka plavání se uskutečňuje v zařízeních k tomu určených.
Odpovědnost za bezpečnost dětí při výuce plavání, která je realizována mimo školu,
nesou pedagogičtí pracovníci, kteří děti na výuku plavání doprovázejí.
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Pokud v celém průběhu výuky nemůţe být zachován náleţitý přehled o všech jeho
dětech (účastnících), pedagogický pracovník plaveckou výuku přeruší.
Lyţařský výcvik
Účastníci kurzu jsou povinni dodrţovat předpisy a pokyny vedoucí k zajištění
bezpečnosti a ochraně zdraví, včetně pravidel bezpečného pohybu na sjezdových
tratích. U dětí se při lyţařském výcviku na základě zhodnocení rizik doporučuje
pouţívání lyţařských ochranných přileb.
Ţáci jsou rozděleni do druţstev podle své výkonnosti a zdravotního stavu. Při
rozřazení do druţstev se nevyţaduje od úplných začátečníků předvedení výkonu,
který by byl nad jejich síly, ale zařadí se přímo do druţstva.

Bezpečnost dětí při soutěţích
Vysílající škola zajišťujebezpečnost a ochranu zdraví dětí po dobu dopravy na
soutěţe a ze soutěţí, pokud se se zákonným zástupcem dítěte nedohodne jinak. V
průběhu soutěţe zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí organizátor.
U sportovních soutěţí, uměleckých soutěţí a dalších soutěţí, kde to charakter
soutěţe vyţaduje a je to dáno organizačním řádem, zajišťuje bezpečnost a ochranu
zdraví dětí vysílající škola v plném rozsahu, pokud se se zákonným zástupcem dítěte
nedohodne jinak.
Úrazy dětí
Úrazem dětí je úraz, který se stal dětem při vzdělávání nebo s ním přímo
souvisejících činnostech. Jedná se tedy zejména o úrazy dětí na vycházkách,
výletech, putováních, exkurzích, při výuce plavání a lyţařském výcviku, při účasti na
soutěţích.
Úrazem dětí není úraz, který se dětem stane na cestě do školy a zpět, nebo na cestě
na místo nebo cestou zpět, jeţ bylo určeno jako shromaţdiště mimo prostory školy
při akcích konaných mimo školu.
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EVIDENCE ÚRAZŮ
Evidence úrazů
Vedoucí zaměstnanec školy, jemuţ byl úraz hlášen, zajistí, aby byly objektivně
zjištěny a případně odstraněny příčiny úrazu.
Statistické zjišťování školní úrazovosti se provádí podle zvláštních předpisů.

Odpovědnost za škodu při úrazech
Škola odpovídá v rozsahu stanoveném zvláštními předpisyza škodu, která vznikla
v důsledku úrazu. Způsob a rozsah náhrady škody projedná škola se zákonnými
zástupci.

Sledování úrazovosti
Informace získané při prošetřování jednotlivých úrazů dětí a ţáků, při sledování
celkové školní úrazovosti a rozborů jejich příčin vyuţívají školy, organizace a orgány,
v jejichţ působnosti je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví, k prohloubení
preventivní činnosti, a to v anonymizované podobě.

KONTROLNÍ ČINNOST
Dodrţování podmínek pro bezpečnost a ochranu zdraví dětí a ţáků kontrolují
průběţně vedoucí zaměstnanci školy v rámci své působnosti a plnění úkolů v oblasti
prevence rizik.
Pedagogičtí pracovníci kontrolují a vyţadují dodrţování předpisů k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a ţáků, jakoţ i dodrţování pokynů dětmi aţáky.
Do programu prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech organizovaných
školou nejméně jednou ročně zahrnují školy také kontrolu školních dílen, laboratoří,
tělocvičen a tělocvičného nářadí a náčiní, školních hřišť, školních pozemků i dalších
pracovišť školy uţívaných dětmi a ţáky, včetně jejich vybavení. Pokud se na ně a na
jejich vybavení vztahují zvláštní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, například o elektrických, plynových, zdvihacích a tlakových zařízení, provádějí
se na nich prostřednictvím osob se zvláštní odbornou způsobilostí odborné kontroly a
revize ve lhůtách stanovených těmito předpisy. U tělocvičného nářadí a ostatního
náčiní se kromě jeho běţných kontrol v hodinách tělesné výchovy a v rámci prověrek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci provádějí i odborné technické kontroly
nejméně jednou za rok, pokud nestanovil výrobce lhůtu kratší. Součástí prověrek
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech organizovaných školou je rovněţ
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kontrola vybavení školy prostředky pro poskytnutí první pomoci, a to jak z hlediska
obsahu, tak i lhůt jejich pouţitelnosti.
Kontrola dodrţování podmínek pro bezpečnost
Kontrolu dodrţování podmínek pro bezpečnost a ochranu zdraví dětí a ţáků při
vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských
sluţeb provádí Česká školní inspekce, orgány ochrany veřejného zdraví, popřípadě
orgány inspekce práce podle zvláštních právních předpisů.
Přílohy
Příloha č. 1 – Osnova školení ţáků na začátku školního roku
Příloha č. 2 – Osnova školení dětí na začátku školního roku
Příloha č. 3 – Poučení ţáků na začátku školního roku – záznam

Závěrečné ustanovení
Zrušuje se předchozí znění této směrnice č.j.: ZŠMŠDamn – 132/2012 ze dne 1. září
2012. Uloţení směrnice ve spisovně školy se řídí Spisovým a skartačním řádem
školy.

V Damníkově 1. května 2018

Mgr. Dagmar Habrmanová,
ředitelka školy
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Příloha č. 1
Základní škola a mateřská škola Damníkov

Poučení ţáka
o bezpečném chování při činnostech na základní škole
a mimo školu
(viz. Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a ţáků ve
školách a školských zařízeních č.j. 29J59/2001-26).
A. Poučení na začátku kaţdého školního roku:
Poučení provádí třídní učitel na začátku školního roku a dále podle potřeby (např. po
vzniku školního úrazu).
B. Poučení před první vyučovací hodinou:
Provádí se u předmětů: chemie, fyzika, tělesná výchova a svět práce.
Poučení provádí učitelé těchto předmětů včetně záznamu do třídní knihy.
Zde musí být ţáci seznámeni zejména s řády těchto odborných učeben (pracovišť),
nutnost zvýšené kázně a musí být upozorněni na moţné ohroţení ţivota nebo zdraví,
s dalšími konkrétními příkazy a zákazy.
C. Poučení před činnostmi prováděnými mimo budovu školy:
školní výlet, vycházky
exkurze
brigáda
lyţařský výcvik
plavecký výcvik
bruslení
divadelní předplatné
Poučení provádí třídní učitel, nebo ten, kdo bude nad dětmi vykonávat pedagogický
dohled.
Obsahuje konkrétní pokyny včetně poučení o vybavení pro tu kterou činnost.
Součástí školení je i poţární řád ubytovacího zařízení.
D. Poučení před prázdninami:
Poučení před prázdninami provádí třídní učitel a také o tomto poučení provede
záznam do třídní knihy.
Osnova školení :
 řád školy – příchod do školy, činnost ve třídách, o přestávkách, chování ve
volných hodinách,
před odpoledním vyučováním, uzavření oken
o
přestávkách,
 povinnost ohlásit pracovníkům školy kaţdý případ, kdy je na ţáka vykonáván
nátlak ze strany spoluţáků nebo dalších osob účastných na vyučování
 činnost v učebnách – Tv, stěhování do učeben,
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 bezpečné chování na chodbách a schodištích ( úrazy, nevhodná nebo
poškozená obuv, při běhání, sjíţdění zábradlí, klouzání, úderem prudce
otevřených dveří, rozbitím velkých skleněných tabulí ),
 cesta do školní jídelny, chování ve školní jídelně – kulturnost stolování a
zacházení s potravinami, opaření horkými tekutinami, píchnutí od příboru
apod.,
 hygienické návyky, nakaţlivé nemoci, prevence,
 zákaz nošení předmětů do školy, které nejsou potřebné k výuce, nebezpečné
nebo příliš cenné, ( pyrotechnické výrobky,
spreje se slzným nebo
paralytickým plynem, zbraně ),
 zákaz konzumace omamných a psychotropních látek a jejich nošení do školy
 chování při úrazech svých nebo jiných osob – ohlašovací povinnost,
povinnost poskytování první pomoci, ohlašování trestných činů policii,
 poţární nebezpečí, ohlašování, pomoc ,
 zacházení s el. spotřebiči, první pomoc při úrazu el.proudem,
 důleţitá telefonní čísla 150 – hasiči, 155 – lék.záchr.sluţba, 158 – státní
policie,
 umístění přenosných hasicích přístrojů, jejich druhy a pouţití,
zákaz
poškozování has.přístrojů ( utrhané plomby, vypuštěné náplně, poškozené
nádoby úderem – nebezpečí výbuchu)
 umístění hlavního vypínače el.energie, hlavní uzávěr vody
 označení únikových cest z objektu, shromaţdiště,
 bezpečné chování při příchodu do školy a odchodu ze školy a na veřejných
komunikacích,
Poučení před odchodem na prázdniny :
dopravní kázeň, styk s neznámými osobami, alkohol, kouření, toxické a omamné
látky, pyrotechnické výrobky, nebezpečí při hrách a sportech – zvláště koupání,
zákaz her na staveništích, zemědělských a soukromých objektech, úţeh, úpal,
dopravní kázeň, autonehody, první pomoc.
Poučení před akcemi :
 pořádanými školou – bezpečné chování, specifika nebezpečí pořádané akce –
rizika
 plaveckým výcvikem – provozní řád, zakázané činnosti, přivolání pomoci
 školou v přírodě – kázeň, styk s neznámými osobami, alkohol, kouření, toxické
a omamné látky, riziko poranění od zvířat, nebezpečí uštknutí, první pomoc
 výlety – kázeň, alkohol, kouření, toxické a omamné látky, nebezpečné
nástroje (např.noţe )
 lyţařské a cyklistické kurzy – kázeň, bezpečná výbava, přeceňování sil
 exkurze – nevzdalovat se samovolně od skupiny, na nic nesahat, nestrkat se
mezi sebou, nechodit na kraje prohlubní a do zakázaných prostor,
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Nejčastější příčiny úrazu :
 vlastní nekázeň, nekázeň jiných
 míčové hry – podceňování nebezpečí – pády, náraz, vymknutí nohy, vyraţení
dechu, otevřené poranění, krvácení
 úrazy při neukázněném chování o přestávkách při honičkách, rvačkách ,
nebezpečném chování, házení předmětů po sobě, poškozování zařízení
( školní lavice, nábytek ) píchnutí třísky, hřebíky.
Finanční a trestní postihy ţáků a jejich rodičů :
- při zavinění hmotné škody (úrazy, šikanování, krádeţe)
O provedeném poučení učiní zodpovědný pedagogický pracovník záznam. Ţáci, kteří
nebyli v době poučení přítomni, je nutné v nejbliţším vhodném termínu poučit.
Zmíněné poučení je provedeno s ohledem na rozumovou a mravní vyspělost ţáka.

V Damníkově 1. května 2018

Mgr. Dagmar Habrmanová,
ředitelka školy
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Příloha č. 2
Základní škola a mateřská škola Damníkov

Poučení dětí
o bezpečném chování při činnostech v mateřské škole
(viz. Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a ţáků ve školách
a školských zařízeních č.j, 29J59/2001-26)
Osnova školení
 činnost ve třídách,
 bezpečné chování v šatně, na chodbách a na schodištích ( úrazy, nevhodná
nebo poškozená obuv, při běhání, sjíţdění zábradlí, klouzání, poranění
od prudce otevřených dveří, rozbití velkých skleněných okenních tabulí ),
 chování při jídle – kulturnost stolování a zacházení s potravinami, opaření
horkými tekutinami, píchnutí od příboru apod.
 hygienické návyky, nakaţlivé nemoci, prevence,
 zákaz nošení předmětů do školy, které jsou nebezpečné nebo příliš
cenné, ( ţvýkačky, pyrotechnické výrobky , spreje se slzným nebo
paralytickým plynem, zbraně ),
 poţární nebezpečí, ohlašování poţáru,
 nebezpečí od elektrických zařízení, elektrický proud,
 důleţitá telefonní čísla 150 – hasiči, 155 – lék.záchr. sluţba, 158 – policie,
 hasící přístroje, zákaz poškozování has.přístrojů ( utrhané plomby,
vypuštěné náplně, poškozené nádoby úderem –nebezpečí výbuchu ),
 únikové cesty ze třídy, shromaţdiště,
 bezpečné chování na zahradě a na veřejných komunikacích,
Poučení před odchodem na prázdniny:







dopravní kázeň,
styk s neznámými osobami,
nebezpečí při hrách a sportech – zvláště koupání,
zákaz her na staveništích, zemědělských a soukromých objektech,
úţeh, úpal,
riziko poranění od volně pobíhajících zvířat, nebezpečí kousnutí, uštknutí,

Poučení před akcemi:
 pořádanými školou – bezpečné chování, specifika nebezpečí pořádané
akce – rizika,
 plaveckým výcvikem – provozní řád, zakázané činnosti, přivolání pomoci,
 výlety – kázeň, nebezpečné nástroje ( např. kapesní noţe )
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 sáňkování – kázeň, nachlazení, bezpečné sáňky, boby apod., přeceňování
sil
 exkurze – nevzdalovat se samovolně od skupiny, na nic nesahat, nestrkat
se mezi sebou, nechodit na kraje prohlubní a do zakázaných prostor,

Nejčastější příčiny úrazů:
 vlastní nekázeň,
 nekázeň jiných,
 míčové hry – podceňování nebezpečí – pády, náraz, vymknutí nohy,
vyraţení dechu, otevřené poranění, krvácení,
 úrazy při honičkách , rvačkách, házení předmětů po sobě,
 poškozování zařízení MŠ, píchnutí třísky, hřebíky,

Seznámení s některými váţnějšími úrazy, které se staly v MŠ.
Zmíněné poučení je provedeno s ohledem na rozumovou a mravní vyspělost dítěte.

V Damníkově 1. května 2018

Mgr. Dagmar Habrmanová,
ředitelka školy
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Příloha č. 3

Základní škola a mateřská škola Damníkov

POUČENÍ O ZÁKLADNÍCH ZÁSADÁCH BEZPEČNÉHO CHOVÁNÍ A
SOUŢITÍ VE ŠKOLE, BĚHEM ŠKOLNÍHO VYUČOVÁNÍ A NA AKCÍCH
ŠKOLOU POŘÁDANÝCH
Níţe podepsaní ţáci byli poučeni o následujících bezpečnostních rizicích a
postupech:
1) Zacházení s otevřeným ohněm, zásady bezpečného pohybu po areálu školy,
vstupování na reţimová pracoviště a do odborných učeben
2) Zákaz nošení a pouţívání nebezpečných předmětů, zbraní a předmětů, které
se jako zbraně dají pouţít, výbušnin, pyrotechnických výrobků a jiných
obdobných předmětů ohroţujících ţivot a zdraví dalších osob, zejména osob
mladších 18 let
3) Zákaz konzumace omamných a psychotropních látek, alkoholu, tabákových
výrobků a jiných zdraví nebezpečných jedů, prekurzorů a chemikálií
v prostorách školy a v době školního vyučování nebo na školních akcích
4) Zákaz přinášení omamných a psychotropních látek, alkoholu a jiných zdraví
nebezpečných jedů, prekurzorů a chemikálií do školy nebo do jiných prostor,
kde probíhá školní vyučování, jakoţ i na školní akce
5) Zákaz vstupu do školy pod vlivem jakýchkoliv návykových látek, které ovlivňují
rozpoznávací schopnosti a sniţují sebeovládání (veškeré omamné a
psychotropní látky, alkohol, chemikálie, barbituráty a další)
6) Povinnost ohlásit pracovníkům školy kaţdý případ, kdy je na ţáka vykonáván
nátlak ze strany spoluţáků nebo dalších osob účastných na vyučování a to
neprodleně
7) Povinnost ohlásit pracovníkům školy kaţdý případ, kdy je ţák svědkem
situace, během které je na jiného ţáka vykonáván nátlak ze strany spoluţáků
nebo dalších osob účastných na vyučování a to neprodleně
8) Kaţdý je odpovědný za škodu, kterou svým jednáním způsobil a došlo –li
během tohoto jednání k porušení některé z právních povinností a to i
v případě, ţe škoda byla způsobena z nedbalosti. Veškeré škody způsobené
na majetku školy bude škola vymáhat po viníkovi, při vyšetřování veškerých
škod způsobených třetí osobě, poskytne škola nezbytnou součinnost orgánům
činným v trestním řízení, orgánům obce nebo poškozenému, který bude po
viníkovi náhradu škody vymáhat
9) V případě spáchání protiprávního jednání (krádeţe, projevy školního násilí,
přestupky, trestné činy) splní škola neprodleně ohlašovací povinnosti směrem
k orgánům sociálně-právní ochrany dětí, orgánům činným v trestním řízení,
dalším orgánům obce a zákonným zástupcům nezletilého dítěte
10) Pravidla proti šikanování
11) Pravidla bezpečného přesunu mezi jednotlivými budovami školy, přesunu do
školy a ze školy
12) Pravidla udělování sankcí za porušení školního řádu
13) Pravidla bezpečného chování při praktickém vyučování
Zmíněné poučení bylo provedeno s ohledem na rozumovou a mravní vyspělost níţe
podepsaných ţáků/ţákyň, kteří/které svým podpisem stvrzují, ţe byli/y o zmíněných
rizicích a zásadách poučeni/y, tomuto poučení rozumí a jsou si vědomi/é důsledků,
které by mohlo mít nerespektování uvedených zásad a porušování zmíněných
bezpečnostních rizik.
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