SOUz Chvaletice

Příloha 2 OS – 57 –17

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany
před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství
nebo násilí.
1) Bezpečnost a ochrana zdraví žáků
a)

Při chůzi si počínat opatrně, používat pouze vyhrazených cest, vchodů a východů, které
jsou určeny žákům školy. Nezdržovat se v nebezpečném prostoru nebo na pracovištích,
na které nebyl pracovně přidělen.

b)

Při přesunech mezi školou a jídelnou, mezi školou a jiným objektem školy a jinými
pracovišti používat chodníků k tomu určených, popřípadě levé krajní strany pozemní
komunikace, a to maximálně ve dvojicích.

c)

Uposlechnout a řídit se pokyny příslušného pedagogického zaměstnance při dozoru na
chodbách či pravidelných přestávkách a jiných aktivitách školy - kurzy, výlety apod.

d)

Po chodbách školy, schodech, schodištích, pracovištích a ostatních prostorách chodit
vždy vpravo, neběhat, neskákat, nevozit se na záchytném madle, nevyklánět se z oken a
předcházet úrazům.

e)

Při akcích konaných mimo školu, kdy jsou žáci ubytováni v objektech jiných subjektů,
dodržovat příslušné bezpečnostní a protipožární pokyny platné v těchto objektech.
Dodržovat stanovený režim dne a pokyny vydané po dobu nočního klidu.

f)

Před započetím každé nové pracovní činnosti účastnit se školení a postupovat podle
pokynů vyučujícího. Nerozumí-li něčemu, nebo není-li mu něco zcela jasné, je povinen
požádat svého vyučujícího o vysvětlení.

g)

Věnovat se plně a soustředěně jenom té práci, která mu byla vyučujícím přidělena.
Dodržovat právní o ostatní předpisy a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci, stanovené postupy a návody, s nimiž byl řádně seznámen, a řídit se zásadami
bezpečného chování na pracovišti a informacemi vyučujícího. Při práci se
nerozptylovat. Svým chováním nepoškozovat cizí majetek a neohrožovat jiné osoby.

h)

Používat a udržovat výrobní a pracovní prostředky a zařízení podle technické
dokumentace výrobce a pouze pro ty činnosti, pro které jsou z hlediska BOZP vhodné.
Vadné prostředky a zařízení musí být po dohodě s vyučujícím vyřazeny z provozu a
vyměněny.

i)

Nepoužívat stroje, technická zařízení, přístroje, vozidla, nástroje a nářadí, které mu
nebyly podle pokynů vyučujícího přiděleny.

j)

Neuvádět stroj nebo zařízení do chodu dříve, pokud se sám nepřesvědčil, že tím nikoho
neohrozí na zdraví nebo na životě. Neodcházet od stroje nebo zařízení dokud je nástroj
v pohybu.
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k)

Nedotýkat se pohybujících se částí strojů. Mazání, čištění, seřizování a opravy stroje v
chodu jsou zakázány. Nedotýkat se elektrických vedení a zařízení. Shledá-li žák na nich
závadu, je povinen tuto závodu oznámit svému vyučujícímu a dále ji neopravovat.

l)

Udržovat pořádek a čistotu na pracovištích, učebnách a jiných místnostech.

m)

Při práci používat předepsané osobní ochranné pracovní prostředky a řádně s nimi
hospodařit, používat předepsaná ochranná zařízení a pomůcky, a tato svévolně neměnit
a nevyřazovat z provozu.

n)

Oznamovat svému vyučujícímu závady a nedostatky, které by mohly ohrozit bezpečnost
a ochranu zdraví při práci.

o)

Ve speciálních učebnách, tělocvičně a jiných pracovištích dodržovat příslušné řády
těchto pracovišť.

p)

Dodržovat zásady spolupráce s ostatními žáky a nevyrušovat je při výuce a práci.

q)

Oznámit ihned svému vyučujícímu nebo jinému pedagogickému zaměstnanci nevolnost
a jinou změnu zdravotního stavu, úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí a úraz
jiné osoby, jehož byl svědkem a spolupracovat při vyšetřování jeho příčin.

r)

Účastnit se školení a výcviků organizovaných školou v zájmu BOZP (bezpečnost a
ochrana zdraví při práci) a podrobit se ověření jejich znalostí.

s)

Chemické látky, chemické přípravky a jiné nebezpečné látky používané při výuce
uchovávat pouze v obalech k tomu určených, s příslušným označením nebezpečnosti,
způsobu ochrany a asanace.

t)

Jakékoliv vzdálení a opuštění školy, pracoviště a jiného objektu v rámci vyučování,
ihned ohlásit vyučujícímu, třídnímu učiteli či jinému pedagogickému zaměstnanci.

u)

Neopouštět třídu, odbornou učebnu a jiné pracoviště, aniž by bylo vše uklizeno,
používané nářadí vyčištěno, a nářadí a jiné pomůcky odevzdány na určeném místě.

v)

Nepoužívat ve škole a jiných prostorách školy při vyučování mobilní telefony a jiné z
domova přinesené elektrické a plynové spotřebiče a nepoužívat otevřený oheň v
objektech školy či v jiných ubytovacích objektech.

w)

Nemanipulovat bez dovolení s elektrickým zařízením, místním topením, vyklánět se z
oken, nebo v těchto otevřených oknech pobývat.
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2) Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství
nebo násilí.
Všem žákům je zakázáno:


donášet, požívat, přechovávat a distribuovat alkoholické nápoje a jiné návykové látky
poškozující zdraví, což platí i pro zletilé žáky v prostorách SOUz, na pracovištích
odborného výcviku, domova mládeže, a při všech činnostech organizovaných SOUz



kouřit v celém areálu SOUz, v domově mládeže a na všech akcích pořádaných SOUz,



vstupovat do školy po požití alkoholických nápojů, drog, toxických a jiných zdravotně
škodlivých látek,



nosit do školy bez závažného důvodu větší peněžní částky (nad 1000 Kč) nebo cennější
věci a takové věci, které by mohly rozptylovat pozornost žáků, a věci nebezpečné pro
život a zdraví lidí, např. zbraně, výbušniny, chemikálie, toxické látky apod.,



hrát v budově školy hazardní hry.



duševně a fyzicky terorizovat ostatní spolužáky a vyžadovat na nich pod pohrůžkou
různé služby, předměty, popřípadě peníze



projevovat xenofobní názory a účastnit se akcí hanobících rasu nebo přesvědčení
jednotlivců nebo skupin

Tato příloha školního řádu nabývá účinnosti 1. 4. 2017
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Podmínky zacházení s majetkem SOUz ze strany žáků.
a)

Žáci školy jsou povinni šetřit veškeré zařízení a ostatní majetek školy, chránit je před
poškozením a ohleduplně a hospodárně zacházet s používanými učebními pomůckami.

b)

Žáci jsou povinni se řídit při zacházení s majetkem školy obecnými zásadami slušného
zacházení s majetkem, tímto školním řádem a dalšími řády (řádem laboratoří, dílen,
učeben výpočetní techniky, odborných učeben, tělocvičny, laboratoří fyziky, laboratoří
chemie, knihovny, atd.).

c)

Vždy na začátku školního roku jsou žáci prokazatelně seznámeni třídními učiteli a
vyučujícími příslušných předmětů s pravidly zacházení s majetkem školy a řády
navštěvovaných vyučovacích prostor a knihovny.

d)

Žáci jsou povinni udržovat v pořádku a čistotě své místo v učebně i vyhrazené místo v
šatně, před odchodem se přesvědčí, zda je opouštěné místo v pořádku (čistá a prázdná
zásuvka stolku, židle, odpadky v odpadkových koších,. . . ).

e)

Po poslední vyučovací hodině v dané učebně umístí židle na stolky, služba zkontroluje
pořádek ve třídě a v lavicích, případné nedostatky napraví a uzavře okna.

f)

t) Žáci nesmí o své vůli přemísťovat nábytek nebo jiné zařízení školy zjedné učebny do
druhé, v knihovně a studovně, stejně tak i nábytek ve vestibulech a na chodbách školy.

g)

Je zakázáno poškozovat nábytek a ostatní majetek školy nápisy, nálepkami, žvýkačkami
apod.

h)

Je zakázáno odstraňovat nebo poškozovat evidenční štítky na učebních pomůckách,
nábytku a ostatním zařízení školy.

i)

Zjistí-li žák škodu na zařízení školy, je povinen ji ihned nahlásit příslušnému
pedagogickému pracovníkovi (třídnímu učiteli, vyučujícímu, dozoru na chodbě) nebo v
kanceláři školy.

j)

Žáci jsou povinni dodržovat zásady správného hospodaření s energiemi (vyloučení
nadbytečného svícení ve třídách, šetření teplem, teplou i studenou vodou atd.).

k)

Je zakázána manipulace s nastavenými termostatickými ventily radiátorů ústředního
topení.

l)

Nevhodné zacházení s majetkem školy je posuzováno jako porušení školního řádu s
příslušnými výchovnými opatřeními, případně známkou z chování.

m)

Způsobí-li žák škodu úmyslně nebo hrubou nedbalostí, musí on nebo jeho zákonný
zástupce škodu nahradit nebo uvést majetek školy do původního stavu na vlastní
náklady.
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