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Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) a požární ochrana (PO) na AMU (dále jen Fakulta) se řídí platnými
legislativními požadavky, zejména zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění a zákonem č.133/1985
Sb., o požární ochraně, v platném znění a souvisejícími předpisy.
Seznámení se s provozním řádem ÚVS a předpisy k zajištění BOZP a PO v Poněšicích.
Při pobytu v ubytovacím zařízení se studenti podřizují vnitřnímu řádu ÚVS a dbají všech pokynů pracovníků tohoto
zařízení a pokynů vyučujících pedagogů.
Na cestě do prostor, kde probíhá kurz/výuka a z nich, smí student používat pouze vyhrazené komunikace a při
pohybu po nich musí věnovat zvýšenou pozornost o svou vlastní bezpečnost a bezpečnost jiných osob. Jedná se
zejména o pohyb po schodech, komunikace k bazénu, řece, snížená orientace na venkovních komunikacích a
prostorech v důsledku nedostatečného osvětlení. Soustředění na ovládání mobilního telefonu vede ke snížení
pozornosti při pěším pohybu po komunikacích. Student věnující se pří chůzi telefonnímu hovoru, psaní SMS nebo
používání internetu v mobilu, ztrácí povědomí o okolních podmínkách a situaci, a to zvyšuje riziko nehody, nebo zranění
s vážnými následky.
Student je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu k vzniku požáru, zejména při používání tepelných,
elektrických, plynových a jiných spotřebičů. U tepelných spotřebičů jako jsou přímotopy, ale i fény, vařiče nebo jakýkoliv
spotřebič, který má větrací mřížky nezakrývat je žádnými předměty např. textilem apod. Pokud jej zakryjete, o požár si
přímo říkáte. Dozor při zacházení s elektrickými spotřebiči je nutný!
V případě zjištění požáru v jeho zárodku, pokusí se student požár uhasit pomocí přenosného hasicího přístroje.
V případě, že požár není možné uhasit, vyvolá v nejbližším okolí požární poplach voláním „Hoří“ a ohlásí vznik požáru
(nebo zajistí ohlášení této skutečnosti) na HZS 150 a ohlašovnu požáru, tj. kancelář ÚVS.
Vodní hasicí přístroj - vhodný k hašení žhnoucích pevných látek - dřevo, papír, plast. hmoty, pryž, uhlí, sláma, aj.
nevhodný - na hořlavé kapaliny, barvy, dehet, oleje, tuky nehasit - zařízení pod elektrickým napětím
Práškový hasicí přístroj - vhodný - na žhnoucí pevné látky - dřevo, papíry ve svazcích, pryž, uhlí, textil; na kapalné
látky - benzín, dehet, olej, laky; na plynné látky - acetylén, metan, svítiplyn, vodík, zemní plyn; na zařízení pod
elektrickým napětím do 1 000 V. Nevhodný - na volně uložené organické látky (obsahující uhlík), např. piliny, různé
prachy, které by prášek vypuzovaný tlakem rozvířil a oheň by se rozšiřoval, jemné mechanické zařízení, potraviny.
Hašení provádět ze vzdálenosti min. 1.5 m od požáru, hasící schopnost cca 30 sekund.
Zákaz vypalování porostů, používání otevřeného ohně, používání zábavní pyrotechniky.
V případě evakuace opustit ohrožený prostor požárem nejkratší cestou, řídit se pokyny osoby, vedoucím evakuace a
vyčkat na určeném evakuačním místě do příjezdu záchranných složek HZS – prostor u horolezecké stěny.
Studentům je zakázáno vědomé bezdůvodné přivolání jednotky Hasícího záchranného sboru, zneužití linky tísňového
volání, instalování a používání elektrických a tepelných zařízení a spotřebičů, které nejsou schváleny fakultou,
poškozování, zneužívání nebo jiné znemožnění použití hasicích přístrojů, hydrantů a požárně bezpečnostních zařízení,
hlavních uzávěrů medií a vypínačů (elektřina, voda, plyn), např. ukládáním materiálu před těmito zařízeními, zastavěním
nábytkem a jiným materiálem apod.
Student je povinen dbát o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví osob, kterých se
bezprostředně dotýká jeho jednání. Při kurzu se řídí pokyny vyučujících pedagogů, dodržuje bezpečné pracovní postupy
a dbá požadavků pedagogů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při výuce.
V ubytovacích chatkách a výukových prostorách se student musí chovat tak, aby předcházel poškození, ztrátě,
zničení a zneužití majetku AMU.
Student je povinen upozornit vyučujícího na nedostatek nebo závadu, která by mohla bezprostředně ohrozit jeho
zdraví či zdraví dalších studentů nebo zaměstnanců Fakulty.
Student je povinen při manipulaci s chemickými látkami a přípravky/směsmi (CHLS) používat osobní ochranné
prostředky (OOP) předepsané v Bezpečnostním listě (BL) dané chemické látky, a důsledně dodržovat pokynů
uvedených v BL.
Student nesmí používat ani manipulovat se stroji a zařízeními s jejichž obsluhou nebyl svým vyučujícím prokazatelně
seznámen. Před spuštěním stroje nebo zařízení je student povinen se přesvědčit, zda tím neohrozí sebe nebo jiné
osoby. Student nesmí provádět opravy strojů a zařízení! Používané stroje a zařízení smí být používány pouze v souladu
s návodem výrobce nebo dodavatele.
Studenti jsou povinni dodržovat bezpečné pracovní postupy. Poškozené stroje a zařízení nesmějí být používány.
Je zakázáno sahat na el. vypínače a zásuvky mokrýma rukama.
Při výuce, u které je to předepsáno (např. horolezecká stěna, plavba po řece na kánoe, lodičkách apod.), je student
povinen používat osobní ochranné pomůcky (OOP), s jejichž použitím byl svým vyučujícím prokazatelně seznámen
(obuv, záchranná vesta… apod.).
Osobní ochranné pomůcky jsou majetkem fakulty. Při zjištění závady na ochranných pomůckách, popř. při ztrátě
ochranné funkce je student povinen na tuto skutečnost upozornit svého vyučujícího a svěřené ochranné pomůcky do
sjednání nápravy nepoužívat a vyžádat si náhradní ochranné pomůcky.
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Studentům je zakázáno požívat v době kurzu alkoholické nápoje, omamné prostředky a vstupovat pod jejich vlivem do
prostor AMU - ÚVS Poněšice. Kouření cigaret je povoleno pouze ve vyhrazených prostorách.
Student je povinen nahlásit, bez zbytečného odkladu, vyučujícímu pedagogovi veškeré momentální zdravotní
indispozice, zhoršení chronických stavů apod.
Student, kterému se stal úraz v době kurzu případně ten, kdo byl svědkem úrazu při kurzu, je povinen poskytnout
první pomoc postižené osobě a neprodleně oznámit vznik úrazu svému vyučujícímu či jinému zaměstnanci AMU. Kniha
úrazů je k dispozici v kanceláři vedoucího ubytovacího zařízení p. Hrouzka. Neposkytnutí první pomoci je klasifikováno
dle trestního zákona jako trestný čin. (např. i přivolání rychlé záchranné služby se považuje za poskytnutí první pomoci).
Pro poskytnutí první pomoci je k dispozici lékárnička první pomoci, která je uložená v kanceláři vedoucího ÚVS
Stručné shrnutí postupu při záchraně osob:
1. Jednat rychle, ale klidně a účelně.
2. Přivolat ihned lékaře 155.
3. V případě úrazu el. proudem, vyprostit postiženého z dosahu el. proudu - vypnutím proudu, odsunutím nebo
přerušením vodiče, odtažením postiženého; u vysokého a velmi vysokého napětí pozor na krokové napětí.
4. Ihned provádět umělé dýchání, jestliže postižený nedýchá.
5. Okamžitě zahájit nepřímou srdeční masáž, není-li hmatný tep.
6. Co nejdříve uvědomit vyučujícího pedagoga nebo vedoucího ÚVS.
Student je povinen dodržovat v praktických výukách stanovené pracovní postupy, používat stanovené ochranné
prostředky a pomůcky a svévolně je neměnit a nevyřazovat z provozu, řídit se návodem výrobce daného přístroje,
zařízení, provozním předpisem a pokyny vyučujícího pedagoga.
Využívání horolezecké stěny je povoleno pouze s určeným vybavením pro výstup na stěnu, pod dohledem a jištěním
oprávněné osoby. Povinnost každého studenta je dodržovat provozní řád stěny. (PŘ je vyvěšen u horolezecké stěny).
Student (chodec, cyklista) je povinen mít na sobě při pohybu mimo obec za snížené viditelnosti (mlha, déšť, zatažená
obloha, šero, tma…atd.) na okraji vozovky, ochranné reflexní prvky (vhodně zvolené oblečení či doplňky
z fluorescenčních či reflexních materiálů, které zvyšují světelný kontrast vůči pozadí,). Reflexní prvky umístit na horní i
dolní končetiny tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu min. na 200 m.
Mezi nejčastější rizika ohrožení zdraví v objektu ÚVS při absolvování kurzu patří zejména:
▪
nerespektování vydaných zákazů a příkazů
▪
úraz elektrickým proudem
▪
poranění nástrojem
▪
pád do vody, utonutí
▪
pád břemene na osobu
▪
snížená viditelnost, nepořádek na výukovým místě
▪
pád z výšky nebo do hloubky
▪
používání poškozeného stroje, přístroje nebo zařízení
▪
používání stroje, přístroje nebo zařízení s chybějícím ochranným zařízením, krytem
▪
zakopnutí, uklouznutí, upadnutí, zlomeniny
▪
nepoužívání předepsaných osobních ochranných pomůcek
▪
neodborná, nedbalá obsluha strojních a technických zařízení
▪
neprovádění předepsaných kontrol, revizí, údržby, oprav – závada na obsluhujících zařízeních
▪
vznik požáru, výbuchu
▪
dopravní nehoda – zranění chodce, cyklisty
Na studentky, které vykonávají praktickou výuku a praxi, se vztahují obecné předpisy o bezpečnosti a ochraně
zdraví při práci a pracovních podmínkách žen. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se studenti podřizují vnitřnímu
řádu zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení a pokyny vyučujících.
Student odpovídá AMU za škodu, kterou způsobí při praktické výuce, kurzu, nebo v přímé souvislostí s ní.
Pokud vznikne při pobytu a zaviněním studenta na zařízení objektu škoda, jsou studenti povinni uhradit náklady nutné
k odstranění této škody.
Důležitá telefonní čísla:
150 – Hasiči
156 – Městská policie
155 – Záchranná služba
158 – Policie ČR
112 – Integrovaný záchranný systém
728 015 082 – kancelář vedoucího ÚVS Poněšice.
Všechna důležitá telefonní čísla jsou uvedena na vyvěšených Požárních poplachových směrnicích (hlavní budova ÚVS).
Protiepidemiologická opatření: Studenti jsou povinni dodržovat v rámci výuky a v prostorách AMU/školy
epidemiologická opatření vydaná AMU nebo platná omezení vydaná MZ ČR, která jsou zveřejněna na
https://koronavirus.mzcr/aktualni-opatreni .
Další pokyny vedoucích pedagogů a vedoucího ÚVS Poněšice

30.
Nedílnou součástí osnovy školení je prezenční listina.
Časový rozsah školení z požární ochrany činí 20 min. Časový rozsah školení z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci činí 20 min.

V …………………… dne:……………………………..
Prohlášení školícího:
Prohlašuji, že jsem oprávněná provádět školení o PO podle § 16a zákona ČNR č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

………………………………………………………………….
Jméno a příjmení školitele,

………………………………………….
Podpis oprávněného školitele

(u vedoucího zaměstnance datum absolvovaného školení ved.zam. o BOZP a PO)
Zpracovala: Zlata Zelená, OZO v prevenci rizik a požární ochraně - č. osv. Z-OZO-97/2005
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Prohlášení studenta/tky:
Potvrzuji svým podpisem, že jsem by/a dnešního dne seznámen/a s výše uvedenými ustanoveními a dalšími
ustanoveními vyplývajícími z právních a ostatních předpisů, všem otázkám týkajícím se bezpečnosti a ochrany zdraví
a požární ochrany jsem porozuměl/a, a budu se jimi řídit.
Znalosti z uvedených předpisů byly ověřeny ústním pohovorem s výsledkem „prospěl“.

Prezenční listina školení přípravného kurzu studentů o BOZP a PO
Nedílnou součástí je osnova školení přípravného kurzu v ÚVS Poněšice.
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Zpracovala: Zlata Zelená, OZO v prevenci rizik a požární ochraně - č. osv. Z-OZO-97/2005
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Prezenční listina školení přípravného kurzu studentů o BOZP a PO
Nedílnou součástí je osnova školení přípravného kurzu v ÚVS Poněšice.
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