
                             ZAJIŠTĚNÍ PODMÍNEK BOZ a BOZP NA ZŠ VODIČKOVA

        BOZ – bezpečnost a ochrana zdraví – týká se pouze žáků
        BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci – týká se zaměstnanců a návštěvníků

a) Všechny osoby účastné na vyučování jsou povinny dodržovat pravidla bezpečnosti a 
ochrany vlastního zdraví i zdraví ostatních osob a řídit se protipožárními předpisy a 
evakuačním plánem budovy.

b) Žáci  i  zaměstnanci  školy  mají  povinnost  se  účastnit  pravidelných  školení 
v problematice BOZP a BOZ a dbát bezpečnostních pokynů vedení školy. Žáci jsou 
pravidelně  proškolováni  v BOZ  (v  teoretickém  i  praktickém  vyučování),  obsahy 
školení jsou zapisovány do listu BOZ a stvrzeny podpisem žáka a školitele.

c) Žáci jsou povinni dbát na ochranu svého zdraví a zdraví a životy svých spolužáků, 
neprodleně informovat třídního učitele, vyučujícího nebo učitele lyžařského výcviku , 
ŠvP,  vychovatele  apod.  o  případech zranění,  úrazu,  fyzického napadení,  nebo jiné 
formy útisku vlastní osoby, nebo jiné osoby, jehož byl přítomen.

d) Ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno kouřit. Porušení zákazu 
kouření je porušením zákona č. 379/2005 Sb., a je tedy považováno za hrubé porušení 
řádu školy.

e) Ve  všech  vnitřních  prostorách  školy  je  zakázáno  užívat  alkohol,  omamné  a 
psychotropní  látky  a  pod  vlivem  alkoholu  nebo  těchto  látek  do  školy  a  školních 
prostor vstupovat. Porušení tohoto zákazu je považováno za zvláště hrubé porušení 
řádu školy a bude předáno k šetření orgánu sociálně právní ochrany dětí.

f) Ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno distribuovat nebo jinak 
manipulovat  s omamnými  a  psychotropními  látkami.  Porušení  tohoto  nařízení  je 
porušením  trestního  zákona  a  bude  předáno  k šetření  orgánům  činným  v trestním 
řízení.

g) Ve  všech  vnitřních  i  vnějších  prostorách  školy  je  zakázáno  používat  zbraně, 
výbušniny,  střelivo  nebo  pyrotechniku  či  jiné  nebezpečné  předměty  (boxery, 
kuličkové pistole apod.) a rovněž je zakázáno tyto předměty do všech prostor přinášet. 
Porušení tohoto zákazu je posuzováno jako zvlášť hrubé porušení řádu školy, případně 
přestupek či trestný čin.

h) Ve všech prostorách školy se zakazuje manipulovat s otevřeným ohněm, při zjištění 
požáru jsou žáci povinni ihned uvědomit kteréhokoliv zaměstnance školy.

i) Ve všech prostorách školy není povoleno používání chemických prostředků k čištění 
oděvů a přechovávání jakýchkoliv chemikálií, hořlavin a těkavých látek.

j) Pro  žáky  platí  přísný  zákaz  jakékoliv  manipulace  s elektrickými  spotřebiči  a 
elektroinstalací bez vědomí a přítomnosti vyučujícího /pokusy, práce s PC apod./

k) Je přísně zakázáno vylézání z oken, vyklánění se a sedání do oken, vystupování na 
střechy budov, vyhazování  různých předmětů  a vylévání  vody z oken nebo házení 
sněhu do oken.

l) Za odcizené a poškozené věci zodpovídá škola jen v případě, že byly uloženy na místě 
k tomu určeném (uzamčeny ve skříňce nebo v šatně a ve třídě atp.) Zjistí-li tak žák 
ztrátu osobní věci, je povinen tuto skutečnost okamžitě ohlásit vyučujícímu učiteli (o 
přestávce  učiteli  konajícímu  dozor),  nebo  třídnímu  učiteli,  který  rozhodne  ve 
spolupráci s vedením školy o dalším postupu. Žáci sami dbají na to, aby jejich věci 
byly uzamčené, na nedostatky ihned upozorní tř. učitele nebo jiného vyučujícího.

m) Každý úraz či nevolnost má žák povinnost neprodleně hlásit dozírajícímu, případně 
jinému učiteli, zaměstnanci nebo vedení školy.



n) Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí 
pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Při pohybu po městě a na 
komunikacích dodržuje žák pravidla silničního provozu.

Pravidla zacházení s     majetkem školy  

a) Žáci  mají  právo  používat  zařízení  školy,  pomůcky  a  učebnice  pouze  v souvislosti 
s výukou. Jsou povinni se řídit pokyny učitelů, nebo jiných zaměstnanců školy.

b) Žáci jsou povinni šetrně zacházet s učebnicemi a školními potřebami, které jim byly 
svěřeny v souvislosti s výukou. Jejich poškození mají povinnost ihned hlásit učiteli.

c) Žáci  i  zaměstnanci  školy  udržují  třídu,  vnitřní  i  okolní  prostory  školy  v čistotě  a 
pořádku, chrání majetek školy před poškozením.

Žák  odpovídá  za  škodu,  kterou  svým jednáním způsobil,  a  za  škodu,  jejímuž  vzniku 
nezabránil, přestože to bylo v jeho silách. Způsobenou a zaviněnou škodu uhradí žák nebo 
jeho zákonný zástupce škole v plném rozsahu. Při zaviněném poškození školního majetku 
může žák školy společně se svým zákonným zástupcem zjednat nápravu škody 
i  tím,  že  na  vlastní  náklady  uvede  poškozenou  věc  do  původního  stavu.  Neuhrazení 
způsobené škody je důvodem pro vymáhání náhrady škody soudní cestou.

Kouření

Všem osobám účastným na vyučování je v prostorách školy zakázáno kouřit a tabákové 
výrobky do školy přinášet (zákon č. 379/2005 Sb.).
Kouření tabákových výrobků osobami mladšími 18 let je v České republice považováno 
za nebezpečné chování. Každý, kdo se ho dopouští, má nárok na pomoc orgánů sociálně-
právní ochrany.
Ve vnějších a vnitřních prostorách školy je kouření zakázáno zákonem pod sankcí.
(1) V případě, kdy se škola o takovém chování dozví, bude tuto skutečnost hlásit rodičům 

nebo zákonnému zástupci  (§ 7,  odst.  1  zákona č.  359/1999 Sb.,  o  sociálně  právní 
ochraně).

(2) V případě, že se škola o takovém chování dozví, je nucena splnit zákonnou ohlašovací 
povinnost vůči orgánům sociálně právní ochrany (§ 10, odst. 4 téhož zákona).

(3) V případě porušení uvedeného ustanovení školního řádu bude žákovi udělen snížený 
stupeň z chování.

Alkohol

Všem osobám je v prostorách školy zakázáno užívat alkoholické nápoje a alkoholické nápoje 
do školy přinášet. Současně není z důvodů ochrany zdraví a bezpečnosti osob mladších 18 let 
dovoleno do školy vstupovat pod jejich vlivem.
Požívání alkoholu osobami mladšími 18 let je v České republice považováno za nebezpečné 
chování. Každý, kdo se ho dopouští, má nárok na pomoc orgánů sociálně právní ochrany. Ve 
škole není možné požívat alkoholické nápoje ani je do školy přinášet.

(1) V případě, kdy se škola o takovém chování dozví, bude tuto skutečnost hlásit rodičům 
nebo zákonnému zástupci  (§ 7,  odst.  1  zákona č.  359/1999 Sb.,  o  sociálně  právní 
ochraně).

(2) V případě, že se škola o takovém chování dozví, je nucena splnit zákonnou ohlašovací 
povinnost vůči orgánům sociálně právní ochrany (§ 10, odst. 4 téhož zákona).



(3) Podávání, prodávání a umožňování konzumace alkoholu osobám mladším 18 let může 
být  kvalifikováno  jako  trestný  čin.  Škola  je  povinna  v takovém  případě  splnit 
ohlašovací povinnost a událost oznámit Policii ČR.

 
 

(4) Požití či přinesení alkoholu do budovy školy či na akce školou pořádané se považuje 
za hrubé porušení školního řádu a bude vždy potrestáno sníženým stupněm z chování.

OPL

Všem osobám účastným na vyučování  je v prostorách školy zakázáno užívat  OPL, ve 
škole je distribuovat a do školy je přinášet.  Současně není z důvodů ochrany zdraví  a 
bezpečnosti osob mladších 18 let dovoleno do školy vstupovat pod jejich vlivem.
Požívání OPL osobami mladšími 18 let je v České republice považováno na nebezpečné 
chování. Každý, kdo se ho dopouští, má nárok na pomoc orgánů sociálně právní ochrany.
(1) V případě, kdy se škola o takovém chování dozví, bude tuto skutečnost hlásit rodičům 

nebo zákonnému zástupci  (§ 7,  odst.  1  zákona č.  359/1999 Sb.,  o  sociálně  právní 
ochraně).

(2) V případě, že se škola o takovém chování dozví, je nucena splnit zákonnou ohlašovací 
povinnost vůči orgánům sociálně právní ochrany (§ 10, odst. 4 téhož zákona).

(3) Distribuce  a  přechovávání  OPL  je  v ČR  zakázána,  takové  jednání  může  být 
kvalifikováno jako trestný čin. Škola je povinna v takovém případě splnit ohlašovací 
povinnost a událost oznámí Policii ČR.

(4) Požití či přinesení OPL do budovy školy či na akce školou pořádané se považuje
za  hrubé porušení  školního  řádu  i  řádu  školy  a  bude  vždy potrestáno  sníženým 
stupněm z chování.

                Vedení školy:
                                                                                                  Mgr. Dagmar Zelená


