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Základní umělecká škola Nehvizdy, p.o. 
Bedřicha Mouchy 243, 250 81 Nehvizdy 

. 

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

 

1. Poučení na začátku školního roku 
1.1. Seznámení se školním řádem a provozními řády učeben. 
1.1. Zákaz vpouštět cizí osoby do objektu školy nebo školského zařízení bez 

souhlasu pedagoga. 
1.1. Seznámení s bezpečnostními pokyny k zabezpečení školní budovy, poučení o 

příchodu a odchodu ze školy, o chování na veřejných komunikacích. 
1.1. Bezpečné chování: 

a) ve třídě, 
b) na chodbách, 
c) na schodištích, 
d) v šatně, 
e) při vystoupení, na koncertě 

Úrazy zde vznikají používáním nevhodné obuvi, při běhání, klouzání, úderem prudce otevřených 
dveří, nevhodným nebo agresivním chováním žáků, šikanou apod. 

 

1.1. Zásady bezpečného chování při zahájení a ukončení výuky, příchodu a odchodu ze/do 
školy: 

a) slušnost a ohled na druhé, dodržovat zásady spolupráce s ostatními žáky a 
nevyrušovat je při výuce, upozornit na možné projevy šikany, 

b) nevystupovat do výšek, na židle, stoly, parapety, 
c) neotvírat o přestávkách okna, nesedat na radiátory topení a nemanipulovat s 

termoregulačními ventily radiátorů topení, 
d) nevstupovat do míst, kde není konána výuka,  
e) neopouštět objekt školy bez souhlasu příslušného pedagoga a dodržovat pokyny 

pedagogického nebo jiného zaměstnance školy, 
f) při chůzi si počínat opatrně, používat výhradně vyhrazených cest, vchodů a východů, 

které jsou pro žáky určeny, po schodišti chodit vždy vpravo, 
g) dodržovat základní bezpečnostní požadavky při přesunech (chůze v útvaru, používání 

přechodů, respektování pedagoga).  
 

1.1. Hygienické návyky, nakažlivé nemoci, náhlá změna zdravotního stavu 
a) mytí rukou po použití toalety 
b) při chřipce a jiných nakažlivých chorobách se omluvit ze školy, návštěva lékaře, 
c) nevolnost a jinou náhlou změnu zdravotního stavu v průběhu vyučování oznámit 

svému vyučujícímu nebo jinému pedagogickému zaměstnanci  
 

1.1. Zákaz nošení předmětů do školy, které nejsou potřebné pro výuku: 
a) nebezpečné (ostré předměty, nože, pyrotechnické výrobky, spreje se slzným nebo 

paralyzujícím plynem, zbraně apod.), 

b) cenné, (větší obnos peněz, šperky, drahé osobní věci - hodinky, notebooky apod.) 
 

1.1. Přísný zákaz zasahování do elektrického zařízení všeho druhu, sahání na el. 
vypínače mokrýma rukama, používání a dobíjení mobilních telefonů a jiných 
z domova přinesených elektrických spotřebičů. 
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1.1. Zákaz kouření v areálu školy včetně používání alkoholických a jiných 
návykových látek. 

1.1. Je zakázáno pořizovat fotodokumentaci, videozáznamy a audiozáznamy 
pedagogů a nevhodného chování spolužáků.  

1.1. Chování při úrazech svých nebo jiných osob, zajištění první pomoci: 
a) každý úraz, poranění a nehodu, k nimž dojde během vyučování ve třídě, na 

chodbě, sportovním sále nebo při mimoškolních aktivitách, jsou žáci povinni 
ihned hlásit pedagogovi, který vykonává dohled nebo kterémukoliv 
pracovníkovi školy,  

b) o každém zjištěném nebo nahlášeném úrazu se provede zápis do knihy úrazů.  
Nejčastější příčiny úrazů - vlastní nekázeň, nekázeň jiných, úrazy o přestávkách při honičkách, lezení 
do výšek. Možnost i finančních a trestních postihů žáků a jejich rodičů mimoškolními institucemi a 
orgány při zavinění úrazu cizí osobě nebo při zavinění hmotné škody (úrazy, šikanování, krádeže).  

 
1.1. Chování při vzniku požáru 

a) způsob vyhlášení požárního poplachu, 
b) únikové cesty z ohroženého prostoru a jejich použití, 
c) seznámení s bezpečnostními značkami a signály. 

 
1.1. O poučení musí být proveden záznam v třídní knize. Poučení provádí učitelé 

(vedoucí kroužků) těchto předmětů (kroužků). Pokud někteří žáci v den 
poučení chybí, musí být poučení provedeno dodatečně a též prokazatelným 
způsobem. 
 

2. Poučení před první vyučovací hodinou v dané učebně 
2.1. Žáci musí být seznámeni: 

a) s řády učeben, tělocvičny, 
b) s nutností zvýšené kázně, 
c) možností ohrožení života či zdraví při provádění specifických činností 

souvisejících, 
d) s výukou daného předmětu, 
e) s dalšími konkrétními příkazy a zákazy, která nejsou uvedena v řádu učebny. 

2.1. Poučení provádí pedagog nebo vedoucí kroužků těchto předmětů/kroužků. 
Záznam o poučení provedou do třídní knihy. 
 

3. Poučení před činnostmi prováděnými mimo budovu 
školy: 

3.1. Vlastní vystoupení žáků, divadlo, koncerty apod.: 
a) pravidla cestování dopravními prostředky, 
b) pravidla pohybu po komunikaci, 
c) poučení o možnostech úrazů a jejich prevenci, 
d) pravidla bezpečnosti a chování uvnitř daného objektu (divadlo, kulturní dům, 

atp.) 
Poučení obsahuje konkrétní pokyny pro danou akci (činnost). Poučení provádí 
pedagog před zahájením akce, nebo ten, kdo bude nad dětmi vykonávat 
pedagogický dohled. 
3.1. Bezpečné chování v tělocvičně a sportovních sálech 
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a) nevstupovat do tělocvičen a sportovních sálů a nepoužívat tělocvičné nářadí, 
popř. další vybavení tělocvičen bez souhlasu pedagoga,  

b) pedagog před zahájením sportovních aktivit provede seznámení s používaným 
nářadím a se správným provedením cviku, provede vizuální kontrolu stavu 
tělocvičného nářadí, 

c) případná manipulace s tělovýchovným nářadím pouze na pokyn a pod 
dohledem pedagoga,  

d) nepřipustit provedení cviku, pokud je žák nevhodně nebo nebezpečně ustrojen 
a obut.  

 

 

Platnost dokumentu od 3.9.2018 

 

-------------------------- 

Aleš Háva, Dis 

Ředitel školy 


