
Osnova školení uvedena v     průkazu bezpečnosti práce  
1. Při  chůzi  si počínat opatrně,  používat výhradně  vyhrazených  cest,  vchodů  a 
východů, které jsou pro zaměstnance určeny. Nezdržovat se v nebezpečném prostoru nebo na 
pracovištích, na které nebyl pracovně přidělen.
2. Při přesunech mezi školou a jídelnou, mezi školou a jiným objektem školy a jinými 
pracovišti používat chodníků k tomu určených, popřípadě levé krajní strany pozemní 
komunikace, a to maximálně ve dvojicích.
3. Uposlechnout a řídit se pokyny příslušného pedagogického zaměstnance při dozoru na 
chodbách či pravidelných přestávkách, v jídelně a jiných aktivitách školy – kurzy, výlety 
apod.
4. Po chodbách školy, schodech, schodištích, pracovištích a ostatních prostorách chodit 
vždy  vpravo, neběhat, neskákat, nevozit se na záchytném madle a předcházet úrazům a 
nevyklánět se z oken.
5. Při akcích konaných mimo školu, kdy jsou žáci ubytováni v objektech jiných subjektů, 
dodržovat příslušné bezpečnostní a protipožární pokyny platné v těchto objektech. Dodržovat 
stanovený režim dne a pokyny vydané po dobu nočního klidu.
6. Před započetím každé  nové pracovní činnosti účastnit se školení a  postupovat podle 
pokynů vyučujícího. Nerozumí-li něčemu, nebo není-li mu  něco zcela jasné,  je povinen 
požádat svého vyučujícího o vysvětlení.
7. Věnovat se plně a soustředěně jenom té práci, která mu byla vyučujícím přidělena. 
Dodržovat  právní o ostatní předpisy a pokyny k  zajištění  bezpečnosti a ochrany  zdraví při 
práci, stanovené postupy a návody, s nimiž byl řádně seznámen, a řídit se zásadami 
bezpečného chování na pracovišti a informacemi vyučujícího. Při práci  se nerozptylovat. 
Svým chováním nepoškozovat cizí majetek a neohrožovat jiné osoby.
8. Používat a udržovat výrobní a pracovní prostředky a zařízení podle technické 
dokumentace výrobce a pouze pro ty činnosti, pro které jsou z hlediska BOZP vhodné. Vadné 
prostředky a zařízení musí být po dohodě s vyučujícím vyřazeny z provozu a vyměněny.
9. Nepoužívat stroje, technická zařízení, přístroje, vozidla, nástroje a nářadí, které mu 
nebyly  podle pokynů vyučujícího přiděleny. 
10. Neuvádět stroj nebo zařízení do chodu dříve, pokud  se sám nepřesvědčil, že  tím 
nikoho  neohrozí  na  zdraví  nebo na životě. Neodcházet od stroje nebo zařízení dokud je 
nástroj v pohybu.
11. Nedotýkat  se  pohybujících se  částí strojů.  Mazání, čištění, seřizování  a opravy 
stroje v  chodu jsou zakázány. Nedotýkat  se elektrických vedení  a zařízení.  Shledá-li  žák na 
nich závadu  je povinen tuto závodu oznámit svému vyučujícímu, a dále ji neopravovat.
12. Pořádek a čistota na  pracovištích, učebnách  a jiných místnostech jsou jedním z 
hlavních předpokladů  v boji proti úrazům. 
13. Při práci používat předepsané osobní ochranné pracovní prostředky a řádně  s  nimi 
hospodařit,  používat předepsaná  ochranná zařízení a pomůcky, a tato svévolně neměnit a 
nevyřazovat z provozu.
14. Oznamovat svému  vyučujícímu závady a nedostatky, které by mohly  ohrozit 
bezpečnost a ochranu zdraví při  práci..
15. Ve speciálních učebnách, tělocvičně a jiných pracovištích dodržovat příslušné řády 
těchto pracovišť.
16. Nepožívat alkoholické nápoje  a nezneužívat jiné návykové  látky při všech činnostech 
organizovaných školou, na  pracovištích, při vyučování a nenastupovat jejich vlivem na 
vyučování.
17. Nekouřit v objektu školy a objektech jiných subjektů, či jiných akcích pořádaných 
školou. Dbát o své vlastní zdraví a podle svých možností o svou vlastní bezpečnost.



18. Dodržovat  zásady  spolupráce s  ostatními žáky   a  nevyrušovat je při výuce a práci.
19. Oznámit ihned svému  vyučujícímu nebo jinému pedagogickému zaměstnanci 
nevolnost a jinou změnu zdravotního stavu, úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí a 
úraz jiné osoby, jehož byl svědkem a spolupracovat při vyšetřování jeho příčin.
20. Účastnit se školení a výcviku organizovaných školou v zájmu BOZP a podrobit  se 
ověření jejich znalostí.
21. Chemické látky, chemické přípravky a jiné nebezpečné látky používané při výuce 
uchovávat pouze v obalech k tomu určených, s příslušným označením nebezpečnosti, 
způsobu ochrany a asanace.
22. Jakékoliv vzdálení a opuštění školy, pracoviště a jiného objektu v rámci vyučování, 
ihned ohlásit vyučujícímu, třídnímu učiteli či jinému pedagogickému zaměstnanci.
23. Neopouštět třídu, odbornou učebnu a jiné pracoviště, aniž by bylo vše uklizeno, 
používané nářadí vyčištěno, a nářadí a jiné pomůcky odevzdány na určeném místě.
24. Nepoužívat ve škole a jiných prostorách školy při vyučování mobilní telefony a jiné 
z domova přinesené elektrické a plynové spotřebiče a nepoužívat v objektech školy, při 
ubytování v jiných objektech otevřeného ohně.
Ověření znalostí žáků bylo provedeno formou pohovoru.


