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Obsah poučení žáků o bezpečnosti a chování ve škole a při školních akcí 

V první vyučovací hodině prvního dne nového školního roku poučí každý třídní učitel žáky své třídy  

o následujícím: 

1. Školní řád 

 seznámení s jednotlivými body školního řádu (řád je vyvěšen ve třídě, na úřední desce 

v hlavní budově školy, na webových stránkách školy). 

 

2. Bezpečné chování ve škole, na chodbách, v jídelně, v šatně a při akcích mimo školu 

 při chůzi si počínat opatrně, používat výhradně vyhrazených cest, vchodů a východů, které 

jsou pro žáky určeny; 

 při chůzi po schodišti chodit ve dvojicích a po pravé straně; 

 o přestávkách mezi vyučovacími hodinami se řídit pokyny příslušného pedagogického 

pracovníka při dozoru; 

 po dobu přestávky budou všechna okna uzavřena; 

 neběhat, neskákat a nevozit se na záchytném madle; 

 v žádném případě se nevyklánět z oken; 

 seznámení žáků s řádem školní jídelny, který je vyvěšen na nástěnce v ŠJ; 

 i v prostorách  jídelny se řídit pokyny pedagogického pracovníka, který je přítomen na 

dozoru; 

 v prostorách šatny se zbytečně nezdržovat, šatna určená třídě bude 5 minut před zvoněním 

na vyučování uzamčena, po poslední vyučovací hodině bude šatna řádně uklizena; 

 po uplynutí vyučování či kroužků pořádaných v odpoledních hodinách se zbytečně nezdržovat 

v prostorách školy; 

 během vyučování, přestávek a přesunů v budově školy dodržovat zásady bezpečnosti a 

ochrany zdraví; 

 před každou akcí pořádanou školou vyslechnout a řídit se pokyny vyučujícího, který akci 

zabezpečuje. 

 
3. Zákaz nošení cenných věcí, které nejsou zapotřebí ve výuce 

 peněžní obnos, který má žák u sebe nenechávat v šatně ani mimo svůj dohled; 

 za cenné předměty si žák zodpovídá sám. 

4. Ohlašování úrazů, první pomoc 

 každý úraz, který se stane na půdě školy, hlásit ihned pedagogickému pracovníkovi nebo 

jinému zaměstnanci školy; 

 seznámit s místem uložení lékárniček na škole; 

 zdůraznit povinnost, nahlásit jakýkoliv pohyb neznámé osoby po škole; 

 seznámit se zásadami první pomoci 

http://www.zsjindrichov.cz/


 

 

5. Požární ochrana 

 nenosit do školy žádné nebezpečné předměty (zbraně, zapalovač, sirky, pyrotechnika a jejich 

napodobeniny); 

 seznámení s umístěním hydrantů, hasicích přístrojů a s přísným zákazem s nimi jakkoliv 

manipulovat; 

 seznámení s plánem únikových cest; 

 nepoužívat technická zařízení, přístroje a nářadí, která žákovi nebyla přidělena; 

 každou závadu, kterou žák zjistí, neprodleně nahlásí svému vyučujícímu. 

 

6. Důležitá telefonní čísla 

 žáky s nimi seznámeni ihned, průběžně si ověřovat jejich znalost i během roku; 

 vyvěšení důležitých telefonních čísel na úřední desce. 

 

8. Poučení o bezpečném jednání v různých prostorách školy 

 provede vždy učitel příslušného předmětu, který využívá k tomu určených prostor; 

 v každé odborné učebně je vyvěšen její řád. 

 

9. Poučení o bezpečném chování při mimoškolních akcích 

 provede vždy učitel, který akci organizuje, den před akcí i těsně před začátkem akce. 

 

10. Poučení o bezpečném chování před prázdninami 

 nebezpečí na silnici; 

 nebezpečí u vody; 

 nebezpečí v lese; 

 upozornění na nebezpečí kontaktu s neznámými lidmi. 

 

V Jindřichově dne 2. 9. 2013 

 

 

Mgr. Zlata Steuerová 
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