
Seznámení žáků s BOZP při nástupu do školy na školní 
rok ….. 
 
Dnešního dne …………. bylo provedeno seznámení žáků se všeobecnými zásadami 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a první pomoci pří praktickém 
vyučování, laboratorních cvičeních atd. v odborných učebnách, laboratořích, školních 
pracovištích atd. 
 
 
Žák je povinen: 
 
1. Uposlechnout a řídit se pokyny příslušného učitele, učitele odborného výcviku či jiného 

pedagogického pracovníka školy. 
2. Před započetím každé nové pracovní činnosti účastnit se školení a postupovat podle 

pokynů vyučujícího. Nerozumí-li něčemu, je povinen požádat svého vyučujícího 
o vysvětlení. 

3. Dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a řídit se zásadami bezpečného chování na pracovišti.  

4. Dodržovat stanovené postupy a návody, s nimiž byl řádně seznámen, dle informací 
vyučujícího. 

5. Věnovat se plně a soustředěně jenom té práci, která mu byla vyučujícím přidělena. 
6. Používat a udržovat výrobní a pracovní prostředky a zařízení podle technické 

dokumentace. Vadné prostředky a zařízení musí být po dohodě s vyučujícím vyřazeny 
z provozu či vyměněny. 

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

8. Neuvádět stroj nebo zařízení do chodu dříve, než se sám nepřesvědčí, že tím 
nikoho neohrozí na zdraví nebo na životě. Neodcházet od stroje nebo zařízení dokud 
je nástroj v chodu. 

9. Nedotýkat se pohybujících se částí strojů. Mazání, čištění, seřizování a opravy stroje 
v chodu jsou zakázány. Nedotýkat se elektrických vedení a zařízení.    

10. Při práci hospodárně používat předepsané osobní ochranné pracovní 
prostředky; používat předepsaná ochranná zařízení a pomůcky. 

11. Nastoupit na pracoviště praktického vyučování před zahájením učebního dne 
v pracovním oblečení. 

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

13. Nepožívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky při všech činnostech 
organizovaných školou i při vyučování. 

14. Nekouřit v objektu školy a objektech jiných subjektů, či na akcích pořádaných školou.  
15. Dodržovat zásady spolupráce s ostatními žáky a nevyrušovat je při výuce a práci. 
16. Oznámit ihned svému vyučujícímu nebo jinému pedagogickému pracovníkovi 

nevolnost a jinou změnu zdravotního stavu, či úraz jiné osoby, jehož byl svědkem. 
17. Dodržovat pořádek a čistotu na pracovištích, učebnách a jiných místnostech, jež jsou 

jedním z hlavních předpokladů v boji proti úrazům. 
18. 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. 

19. Nenosit do školy a jejího areálu věci nebezpečné pro život a zdraví lidí (zbraně, 
výbušniny, chemikálie apod.), dále předměty a látky, které mohou způsobit požár. 



20. Nepoužívat ve škole a jiných prostorách školy při vyučování mobilní telefony a jiné 
z domova přinesené elektrické/ plynové spotřebiče; z hlediska požární ochrany 
nepoužívat otevřený oheň v objektech školy. 

21. V případě opuštění školy, pracoviště či jiného objektu v rámci vyučování, je to třeba 
ihned ohlásit vyučujícímu, třídnímu učiteli či jinému pedagogickému pracovníkovi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stvrzuji svým podpisem, že jsem se dne ________________________________ seznámil(a) s pravidly 
a zásadami BOZP, že je budu důsledně dodržovat a řídit se jimi. 

 

Podpis žáka/žákyně:______________________________________________ 

 


