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Dodatek č. 3 ke Školnímu řádu

V

Gymnázium, Českolipská 373, Praha 9
Osnova školení o BOZP a PO

1. Při zahájení školního roku
- školní řád
- bezpečné chování ve třídě, WC, na chodbě, na schodišti a v šatnách
- popsat činnost a chování žáka při příchodu do školy, při odchodu ze školy
- chování žáka na veřejnosti, na komunikacích
- zákaz přinášení do školy předmětů, jež nesouvisí s vyučováním
- postup při úrazech
- postup a činnost žáků při - požáru
- při požáru s evakuaci
- při oznámení anonyma o uložení výbušniny
- při dopravní nehodě s únikem škodlivin
- při zemětřesení
- při povodni (zátopě)
- postup žáka ve škole v případě, že neví, ve které třídě má být, a nenalezne informaci na
BAKAWEBU a na „suplovací“ nástěnce. Nejprve žák zajde na vedení školy, pokud zde
nezíská informaci, zajde do učebny informatiky (případně do jiné učebny) a zeptá se
pedagogického pracovníka.

2. Počátek první vyučovací hodiny:
- tělesná výchova
- fyzika
- chemie
- laboratorní práce
- jazykové učebny
- výtvarná výchova

3. Osnova poučení žáků před odchodem na prázdniny podzimní, vánoční,
pololetní, jarní a velikonoční:
- upozornění na nebezpečí pití alkoholu, škodlivé vlivy alkoholu
- upozornění na kouření, škodlivé vlivy, následky
- upozornění na nebezpečí konzumace drog (různé bonbóny, cigarety)
- upozornění na nebezpečí při koupání, především v místech, která neznáme -včetně uvedení
praktických příkladů poškození zdraví

- upozornit a vysvětlit na povinnost pomoci při poskytování první pomoci a zajistit
neprodleně přivolání lékaře
- upozornění na dopravní kázeň jak chodců, tak cyklistů
- nepodceňovat riziko nebezpečí výskytu aut na polních cestách, nepřehledných místech,
nehrát si na silnicích
- nesáňkovat na nepřehledných svazích
- upozornit na nebezpečí při styku se zvířaty (vzteklina), hady, apod
- upozornit na rizika používání pyrotechnických směsí
- upozornit na chování na veřejnosti (zákaz chození do letního kina, na diskotéku)
- připomenout žákům zdravení dospělých osob v areálu školy i mimo něj
- upozornit žáky na povinnost ihned hlásit na nejbližší místo s telefonem nález munice (P ČR
158), zpozorovaný požár (hasiči 150), jiné nebezpečí (záchranná služba 155, 122)

4. Vycházky, výlety, exkurze, brigády, LVV, plavecký výcvik:
- důsledné dodržování stanovených bezpečnostních předpisů a pokynů
- dodržování a respektování pokynů učitele (vedoucího)
- přísný zákaz samovolného odchodu z pracoviště

Metodika školení:
1. Před zahájením poučení a proškolení zapsat do třídní knihy
2. Provést krátké proškolení a ve druhé části dle vlastního uvážení přezkoušet znalosti žáků
testem
3. Jednou za školní rok provést praktický nácvik činnosti při mimořádných situacích

V Praze dne 14. 11.2017
PaedDr. Věra Ježková
ředitelka školy
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