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Osnova poučení o bezpečnosti žáků ve škole a na akcích pořádaných školou 

A. Poučení na začátku každého školního roku: 

1) Seznámení se školním řádem školy a jeho přílohou. 

2) Seznámení s bezpečnostními pokyny k zabezpečení školní budovy 

3) Poučení o bezpečném chování: 

• ve třídě 

• na chodbách a schodištích 

• v šatně 

• ve školní jídelně 

4) Poučení o příchodu a odchodu ze školy, o chování na veřejných komunikacích. 

5) Poučení o  přísném zákazu zasahování do elektrického zařízení všeho druhu. 

6) Poučení o přísném  zákazu přinášet do školy věci, které nesouvisí s vyučováním. 

7) Postup při vzniku úrazu, zajištění první pomoci 

8) Chování při vzniku požáru 

• způsob vyhlášení požárního poplachu 

• únikové cesty z ohroženého prostoru a jejich použití 

9) Seznámení s bezpečnostními značkami a signály 

O poučení musí být proveden záznam v třídní knize. 

Pokud někteří žáci v den poučení chybí, musí být poučení provedeno dodatečně a též prokazatelným 

způsobem.  

B. Poučení před první vyučovací hodinou v dané učebně: 

1) Provádí se u předmětů: tělesná výchova, informační a komunikační technologie,  

informatika, fyzika, chemie, výtvarná výchova, člověk a svět práce – při práci na školním 

pozemku a při využití odborných učeben pěstitelství a keramiky, domácnost, český jazyk 

– při využití literární pracovny. 

2) Poučení se provádí taktéž na první schůzce u kroužků, které probíhají v odborných 

učebnách, v nichž nebyli žáci poučeni ve výuce. 

3) Poučení provádí učitelé (vedoucí kroužků) těchto předmětů (kroužků), záznam o poučení 

provedou do třídní knihy. 

4) Žáci musí být seznámeni: 

- s řády těchto učeben 

- s nutností zvýšené kázně 

- možností ohrožení života či zdraví při provádění specifických činností souvisejících 

s výukou daného předmětu 

- s dalšími konkrétními příkazy a zákazy 

C. Poučení před činnostmi prováděnými mimo budovu  školy: 

1) Adaptační pobyt: 

- seznámení s provozním řádem ubytovacího zařízení 

- pravidla cestování dopravními prostředky 

- pravidla pohybu po komunikaci 

- poučení o možnostech úrazů a jejich prevenci 

- dodržování zásad osobní hygieny 

- pravidla turistického výletu  

- pravidla bezpečnosti a chování při využití sportovních areálů 
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2) Školní výlet, vycházka: 

- pravidla cestování dopravními prostředky 

- pravidla pohybu po komunikaci 

- poučení o možnostech úrazů a jejich prevenci 

- pravidla bezpečnosti a chování při využití sportovních areálů 

3) Exkurze, divadelní představení: 

- pravidla cestování dopravními prostředky 

- pravidla pohybu po komunikaci 

- poučení o možnostech úrazů a jejich prevenci 

- pravidla bezpečnosti a chování uvnitř daného objektu (divadlo, kulturní dům, …) 

4) Lyžařský výcvik: 

- seznámení s provozním řádem horské chaty (hotelu) 

- poučení o možnostech úrazů a jejich prevenci 

- upozornění na nutnost seřízení bezpečnostního vázání 

- dodržování zásad osobní hygieny 

- pravidla turistického výletu během volného dne 

- pravidla pro jízdu na vleku, tažném laně 

- pravidla cestování dopravními prostředky 

- pravidla bezpečnosti a chování při využití sportovních areálů 

5) Plavecký výcvik: 

- poučení o možnostech úrazů a jejich prevenci 

- pravidla cestování dopravními prostředky 

- pravidla bezpečnosti a chování při využití sportovního areálu (plaveckého 

bazénu) 

6) Bruslení: 

- poučení o možnostech úrazů a jejich prevenci 

- pravidla pohybu po komunikaci 

- pravidla cestování dopravními prostředky 

- pravidla bezpečnosti a chování při využití sportovního areálu (zimního stadionu) 

7) Další akce: 

- poučení je doloženo stručnou osnovou  

- poučení obsahuje konkrétní pokyny pro danou akci (činnost) 

Poučení provádí třídní učitel, nebo ten, kdo bude nad dětmi vykonávat pedagogický dohled.  

D. Poučení před prázdninami: 

1) varování před škodlivými vlivy alkoholu, kouření a drog 

2) upozornění na možná nebezpečí při seznamování se s cizími osobami 

3) upozornění na možná nebezpečí pro život a zdraví v případě nálezu a manipulace 

s nevybuchlou municí či pyrotechnikou a poučení, jak se v takové situaci zachovat 

4) nebezpečí vzniku požáru 

5) dodržování dopravní kázně, jízda na kole, kolečkových bruslích, … 

6) další možná nebezpečí: lezení po stromech, hra se zvířaty, skok do vody … 

Poučení před prázdninami provádí třídní učitel a o tomto poučení provede záznam do třídní knihy. 

 

Ve Studénce 1. 9. 2017   Mgr. Milan Stiller, ředitel školy 


