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Základní škola Vincence Junka Dolní Čermná
Pokyn ředitele školy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků ve školách a školských zařízeních
Č.j.: 4/06/JB
Účinnost od: 1. 1. 2006
Spisový znak:2-2/ A 5
Počet příloh: 2
Změny:

1.   Při všech činnostech se žáky se řídí pedagogičtí pracovníci výše uvedeným pokynem.  
      Dohled vykonávají podle rozvrhu dohledu, který stanoví ředitelka školy. Dohled začíná 20 minut 
      před začátkem dopoledního či odpoledního vyučování a končí odchodem žáků ze školy
      po skončeném vyučování.

2. Při akcích konaných mimo školu, kdy místem shromáždění žáků není škola, začíná dohled 15 minut 
    před dobou shromáždění na určeném místě. Po skončení akce dohled končí na předem určeném 
    místě.

3. Žáci musí být poučeni a podrobně instruování o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při všech
    činnostech, jichž se účastní při výchově a vyučování nebo v přímé souvislosti s tím.
    O poučení provede záznam do třídní knihy buď třídní učitel nebo vyučující příslušného předmětu. 
    Žáky, kteří nejsou v době poučení přítomni,  je třeba v nejbližším vhodném termínu poučit.

4. K zařazení netradičních sportů, musí mít učitel povolení ředitele školy a dodržovat bezpečnostní
    Pravidla i metodické postupy pro danou věkovou kategorii platné v oblasti školního sportu.

5. Při praktickém vyučování, sportovních a jiných činnostech, kde je zvýšená možnost ohrožení
    zdraví, odkládají žáci na určená místa ozdobné a jiné předměty, jako náramky, náušnice, 
    náhrdelníky, hodinky, apod. Vyučující nedovolí, aby se žák bez odložení uvedených předmětů
    účastnil příslušné činnosti.



                                                                             

                                                                                    Mgr. Jitka Beranová
                                                                                       ředitelka školy


V Dolní Čermné  dne 1.1.2006






Příloha: 
1) Poučení pro žáky před prázdninami

2) Poučení pro zletilé osoby, které mohou ve výjimečných případech vykonávat dozor nad žáky



                                                                   Příloha č.1

A) Poučení žáků před prázdninami

Obsahuje:
- varování před škodlivými vlivy kouření, alkoholu, drog a známostmi s cizími osobami
- upozornění na možná  nebezpečí pro život  a zdraví v  případě nálezu  a manipulace
  s nevybuchlou municí a poučení jak se v takové situaci zachovat
- nebezpečí vzniku požáru (kouření, hra se zápalkami, zábavná pyrotechnika)
- varování před koupáním v místech které žák nezná
- dodržování dopravní kázně (chůze, jízda na kole a řádný stav kola)
- další  možná  nebezpečí  (lezení  po stromech, kládách v lese, přelézání plotu, hra se zvířaty 
   apod.)

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


B) Poučení na začátku každého školního roku:

- Seznámení s řádem školy.
- Poučení o bezpečném chování:  -  ve třídě, odborných učebnách,
                                                             -  na chodbách a schodištích,
                                                             -  v šatně ,
                                                               - ve školní jídelně.
- Poučení o příchodu a odchodu ze školy a na veřejných komunikacích.
- Vydán přísný zákaz zasahování do el.zařízení všeho druhu vč. dotýkat se spadlých
   drátů na zem. Přivolání pomoci. Jak se chovat při úrazech elektřinou osob.
- Vydání zákazu přinášet  do školy  věci, které nesouvisí  s  vyučováním (prak, nůž,
         zábavná pyrotechnika, apod.).
- Postup při vzniku úrazu svého nebo spolužáka.
- Počínání při vzniku požáru. Způsob vyhlášení požárního poplachu.
  Únikové cesty z ohroženého prostoru (školy) a jejich použití.

     Poučení provádí  třídní učitel  na  začátku školního  roku a dále podle potřeby (např.po
     vzniku  školního úrazu). O poučení  musí  být  proveden  záznam v  třídní knize. Pokud
     někteří  žáci  v  den  poučení chybí, musí být  s nimi  toto provedeno  dodatečně  a  též
     prokazatelným způsobem.


C) Poučení před první vyučovací hodinou:

    Provádí se u předmětů: chemie, fyzika,  tělesná výchova a praktická vyučování ( i práce na
    PC), také před výukou v laboratořích, jazykových učebnách, školních dílnách či na školním
     pozemku. 
    Poučení provádí učitelé těchto předmětů též vč.záznamu do třídní knihy.
    Zde musí  být žáci  seznámeni  zejména s  řády těchto odborných učeben (pracovišť), o
    nutnosti dodržování  zvýšené kázně a musí  být upozorněni  na  možné ohrožení  života 
    nebo zdraví a s dalšími konkrétními příkazy a zákazy.


D) Poučení před činnostmi, prováděnými mimo budovu školy:

     (výlet, vycházka, exkurze, brigáda, lyžařský výcvik, plavecký výcvik, bruslení  apod.)
     Poučení  provádí třídní  učitel nebo ten,  kdo bude  nad dětmi  vykonávat pedagogický 
     dozor. Obsahuje konkrétní pokyny  vč. poučení  o vybavení  pro tu  kterou činnost. Při
     exkurzích dozor požádá o pokyny osobu, která tuto exkurzi např.po závodě vykonává.






















                                                                        




















                                                                  Příloha č.2

A) Poučení pro zletilé osoby, které mohou ve výjimečných případech vykonávat 
dohled nad žáky

1. Všichni zaměstnanci školy jsou podle charakteru své práce povinni dbát o svou vlastní bezpečnost
    a zdraví i o bezpečnost a zdraví žáků.

2. Zaměstnavatel nesmí připustit, aby zaměstnanec konal práci, která neodpovídá jeho schopnostem 
   a zdravotní způsobilosti.

3. Dohled nad žáky je činnost, kterou se vedle výchovného působení sleduje vykonávání náležitého 
   dohledu nad nezletilými, a to v zájmu předcházení škodám na zdraví, majetku, přírodě a životním 
   prostředí (§ 415, § 422 občanského zákoníku).

4. Dohled nad žáky se koná před zahájením vyučování, o přestávkách mezi dvěma vyučovacími
    hodinami, při přesunech mezi budovami školy, při akcích organizovaných školou v rámci výuky 
    i mimo vyučování. Dohled  začíná 15 minut před začátkem dopoledního nebo odpoledního 
    vyučování a končí odchodem žáků ze školy. Jestliže ředitel povolí žákům pobyt ve škole před 
    vyučováním, mezi dopoledním a odpoledním vyučováním nebo po vyučování, zabezpečí jejich 
    dohled.

5. Při akcích konaných mimo školu, kdy místem pro shromáždění žáků není škola, počíná dohled 15
    minut před dobou shromáždění na určeném místě. Po skončení akce dozor končí na předem 
    určeném místě.





_________________________________________________________________________



Jméno a příjmení ……………………………………………………………………………

Byl jsem poučen o povinnostech dozoru dne ………………………………………………



                                                                               …………………………………..
                                                                                  vlastnoruční podpis






