Poučení studenta EF JU o BOZP a PO
Závazné předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany
zákon č. 111/1998/Sb. o vysokých školách § 62 odst. 2,
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 391 odst.1.a 4,
zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně § 1, odst.2 a § 18,19
vyhláška MV č. 246/2001 Sb. o požární prevenci § 23, odst. 6,
Opatření rektora JU, číslo R 235 ze 7.3.2013, pro práci studentů v terénu, při exkurzích a
odborné praxi.
Opatření rektorky JU, číslo 183 z 24.6.2011, k výchově a vzdělávání zaměstnanců
k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci část 5.12.

Zajištění Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP ) a Požární ochrany
( PO ) je jedním z předpokladů pro řádný výkon výchovných a vzdělávacích funkcí školy.
Jednou ze základních povinností univerzity a jejich vedoucích zaměstnanců je vytvářet
vhodné podmínky pro bezpečnou a zdravotně nezávadnou práci. Tato povinnost se týká nejen
zaměstnanců, ale i péče o ochranu zdraví studentů během výuky a v přímé souvislosti s ní a to
na všech pracovištích a ve všech zařízení univerzity.
S přihlédnutím k rozdílné potřebě odborných znalostí budou studenti informováni o
bezpečnostních a požárních předpisech podle konkrétních podmínek na jednotlivých
pracovištích.
V zájmu chránit zdraví své a zdraví ostatních osob je student zejména povinen:
-

-

Dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, se kterými byl prostřednictvím vyučujícího
( nebo vedoucího pracoviště ) seznámen, týká se i předpisů o požární ochraně.
( Požární poplachové směrnice, Požární evakuační plán apod. )
Dodržovat zásady bezpečného chování ve společných prostorách fakulty, v učebnách,
laboratořích, tělocvičnách, dílnách, na chodbách a schodištích, v menze apod.
Podrobit se přezkoušení znalostí v rozsahu předpisu nebo činnosti, pokud to stanoví
bezpečnostní předpis nebo je to odůvodněno rizikem činnosti
Oznámit pedagogickému pracovníkovi závady a nedostatky pracoviště, které by
mohly ohrozit bezpečnou práci
Neprodleně ohlásit pedagogovi ( vedoucímu pracoviště ) jakékoliv poranění, ke
kterému došlo při plnění školních povinností nebo v přímé souvislosti s nimi
Nepožívat alkohol před nástupem do výuky a během výuky, nezneužívat jiné omamné
prostředky a respektovat zákaz kouření v prostorách JU

Student nesmí manipulovat, zapínat, vypínat, případně obsluhovat žádné stroje, přístroje a
zařízení, které mu nebyly v rámci výuky přiděleny a s jejichž obsluhou nebyl seznámen.
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Poučení studenta o BOZP a PO na exkurzích

1. Seznámení s riziky při práci, stanovená opatření
 analyzovaná rizika při praxi na pracovišti , jejich eliminace, řízení rizik; (způsob pohybu studentů
na pracovišti, chůze po nerovném terénu, výkopy atd)
 rizika fyzikální, chemická, biologická vyplývající z prováděných prací při praxi ; (přenášení
břemen, nebezpečí bakteriální nákazy - pokud existuje)
 rizikové faktory pracovního prostředí: hluk, prach, chemické látky, zraková zátěž, psychická zátěž,
 opatření na ochranu před působením rizik na pracovišti: technická (správné používání nářadí,
nástrojů, přístrojů, organizační ( přestávky v práci, střídání na pracovišti, atd).
2. Osobní ochranné pracovní prostředky
 povinné používání stanovených OOPP na základě vyhodnocení rizik (obličejové roušky, pracovní
rukavice, holinky, výstražné vesty, pevné boty atd);
 informace o nutnosti seznámení se s návodem k používání a způsobem použití OOPP.
3. Pracovní úrazy a jiné mimořádné události, první pomoc
 hlášení pracovního úrazu a hlášení poranění svému vedoucímu, kniha úrazů, povinnosti studentů;
 zásady poskytování první pomoci – při úrazech, otravách, při úrazu elektrickým proudem;

nejčastější zdroje a příčiny úrazů a zranění při činnostech v terénu (při exkurzi, odborné praxi) na
pracovišti
4. Zásady bezpečného chování na pracovišti
 nebezpečná místa na pracovišti;
 zakázané pracovní činnosti a postupy;
 seznam prací zakázaných mladistvým;
 bezpečnost při práci s elektrickými spotřebiči.
5. Alkoholické nápoje, návykové látky, kouření
 zákaz požívání alkoholických nápojů a zneužívání návykových látek, zákazy kouření na pracovišti;
 orientační dechové zkoušky na alkohol, drogové testy.
6. Zásady požární bezpečnosti
• i při praxi na pracovišti mimo JU je každý povinen chovat se tak, aby nezavdal příčinu požáru,
• při práci na pracovištích jsou všichni povinni dodržovat stanovená opatření požární bezpečnosti,
• je zakázáno odhazovat nedopalky cigaret, kouřit na místech, jde je to obecně zakázáno ( v lese),
dále v v době sucha atd.
• při práci v terénu platí zákaz rozdělávání ohňů, pálení klestí,
• při práci s technikou je třeba se seznámit s rozmístěním hasicích přístrojů a jejich používáním.

Student nesmí vykonávat žádnou činnost, která mu nebyla v rámci výuky přidělena a
nebyl k ní vyučujícím nebo vedoucím pracoviště vyzván a seznámen.
Potvrzuji, že jsem byl(a) poučen(a) o zásadách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, že
jim rozumím a budu se jimi řídit.
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