
Příloha č. 13 
Základní škola, Rokycany, Čechova 40, zvs.rokycany@quick.cz, 777 484 951, 371 255 723 

 

 

 

 

OSNOVA   POUČENÍ  ŽÁKŮ – BEZPEČNOST  
 

1. Při zahájení školního roku 
 

- školní řád 

- bezpečné chování ve třídě, na chodbě, v šatnách i ostatních prostorách školy 

- chování  žáka při příchodu do školy, při odchodu ze školy 

- chování žáka na akcích školy – v areálu školy i mimo něj 

- chování žáka ve vztahu k cizím osobám ve škole, jejich vpouštění do budovy školy 

- chování žáka na veřejnosti, na komunikacích 

- zákaz přinášení do školy předmětů, jež nesouvisí s vyučováním 

- postup při úrazech 

- poučení o kyberšikaně a ochraně osobních údajů 

- postup a činnost žáků při mimořádných událostech: - požár, evakuace osob, anonymní 

uložení výbušniny, nehoda s únikem škodlivin, zemětřesení, povodeň, teroristický útok, 

útok zbraní, vniknutí cizí osoby aj.  

- zvláštní pozornost věnujeme poučení při práci s informačními technologiemi – ochrana, 

únik dat, zneužití informací, jak se bránit – viz. příloha č. 9   

2. Počátek první vyučovací hodiny: 

- tělesná výchova 

- fyzika, chemie 

- dílenské práce 

- pěstitelské práce 

- výtvarná výchova 

- výpočetní technika 

- práce v domácnosti (cvičná kuchyňka, cvičný byt) 

- dle potřeby a konkrétní situace i v dalších předmětech 
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2. Osnova poučení žáků před odchodem na prázdniny - hlavní, podzimní, vánoční, 
pololetní, jarní a velikonoční, eventuálně před volnými dny vyhlášenými ředitelem 
školy:  
 

- upozornit na nebezpečí pití alkoholu, škodlivé vlivy alkoholu 

- upozornit na škodlivost a nebezpečí kouření a konzumace drog  

- upozornit na povinnost poskytování první pomoci  

- upozornit na nebezpečí spojené s používáním IT technologií, kyberšikana, sociální sítě 

- respektovat osobní majetek, nekrást v obchodě i jinde, slušné chování na veřejnosti 

- připomenout žákům zdravení dospělých osob v areálu školy i mimo něj 

- vyvarovat se styku s neznámými a podezřelými osobami (pohlavní zneužití) 

- vyvarovat se šikany, rasismu, xenofobii, vandalismu apod. 

- upozornit na nebezpečí při koupání, především v místech, která neznáme - včetně  

uvedení praktických příkladů poškození zdraví 

- upozornit na dopravní kázeň jak chodců, tak cyklistů 

- nepodceňovat riziko nebezpečí výskytu aut na polních cestách, nepřehledných místech, 

nehrát si na silnicích, kolejích apod. 

- nesáňkovat na nepřehledných svazích   

- upozornit na nebezpečí při styku se zvířaty (vzteklina), hady, ptáky apod., netýrat zvířata 

- zákaz přecházení přes koleje mimo vyznačený přechod 

- nesahat na nebezpečné látky a neznámé předměty, nedotýkat se drátů el. vedení 

spadlých na zem 

- neničit záměrně přírodu, respektovat její zákonitosti 

- upozornit na rizika používání pyrotechnických směsí 

- upozornit žáky na povinnost ihned hlásit na nejbližší místo s telefonem nález munice 

(PČR 158), zpozorovaný požár (hasiči 150), jiné nebezpečí či úrazy (záchranná služba 

155) –  event. IZS 112 

- nezneužívat telefonní čísla nouzového volání 
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4.  Vycházky, výlety, exkurze, plavání, soutěže, projektové dny a jiné: 
 
- důsledné dodržování stanovených bezpečnostních předpisů a pokynů 

- dodržování a respektování pokynů učitele (vedoucího) 

- přísný zákaz samovolného odchodu ze skupiny 

 
Metodika školení: 
 

1. Po ukončení poučení  a proškolení provést zápis do třídní knihy. 

2. Provést poučení s uvedením praktických příkladů a ověřit znalosti. 

3. Přizpůsobit rozsah a obsah školení operativně mentální úrovni a možnostem chápání 

dané skupiny žáků. 

4. Několikrát v průběhu školního roku školní rok provést ve dvou hodinách praktický nácvik 

činnosti při mimořádných situacích- požár, evakuace, výbušnina, terorismus, cizí osoba 

aj., včetně situací spojených s únikem citlivých údajů žáka v souvislosti s IT 

technologiemi a postupu jejich řešení a možností zabezpečení PC techniky.  

5. Seznámit žáky s vnitřními předpisy školy, které se týkají bezpečnosti žáků – Školní řád, 

Zajištění bezpečnosti žáků, Opatření při vzniku mimořádné události, Preventivní 

program, Směrnice proti šikanování, Prevence rizikového chování, GDPR aj.  

 

V Rokycanech dne 1. 9. 2018 
 

MUDr. Ivana  Faitová 
    ředitelka školy 

 
 


