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Příloha č.3 
POUČENÍ O ZÁKLADNÍCH ZÁSADÁCH BEZPEČNÉHO CHOVÁNÍ A SOUŽITÍ VE 

ŠKOLE, BĚHEM ŠKOLNÍHO VYUČOVÁNÍ A NA AKCÍCH ŠKOLOU POŘÁDANÝCH 
 
Níže podepsaní žáci byli poučeni o následujících bezpečnostních rizicích a postupech: 
 

1) Důsledné dodržování hygienických pravidel s ohledem na své zdraví a zdraví ostatních. 
2) Zacházení s otevřeným ohněm, zásady bezpečného pohybu po areálu školy, vstupování 

na režimová pracoviště a do odborných učeben; 
3) Zákaz nošení a používání nebezpečných předmětů, zbraní a předmětů, které se jako 

zbraně dají použít, výbušnin, pyrotechnických výrobků a jiných obdobných předmětů 
ohrožujících život a zdraví dalších osob, zejména osob mladších 18 let; 

4) Zákaz konzumace omamných a psychotropních látek, alkoholu, tabákových výrobků a 
jiných zdraví nebezpečných jedů, prekurzorů (výchozí látka nebo částice, jejíž chemickou 
přeměnou vzniká výsledný produkt) a chemikálií v prostorách školy a v době školního 
vyučování nebo na školních akcích; 

5) Zákaz přinášení omamných a psychotropních látek, alkoholu a jiných zdraví 
nebezpečných jedů, prekurzorů a chemikálií do školy nebo do jiných prostor, kde probíhá 
školní vyučování, jakož i na školní akce; při podezření na přítomnost výše uvedených 
látek ve škole bude učiteli ZŠ provedena za přítomnosti žáka kontrola jeho osobních věcí.  

6) Zákaz vstupu do školy pod vlivem jakýchkoliv návykových látek, které ovlivňují 
rozpoznávací schopnosti a snižují sebeovládání (veškeré omamné a psychotropní látky, 
alkohol, chemikálie, barbituráty a další) 

7) Právo ohlásit pracovníkům školy každý případ, kdy je na žáka vykonáván nátlak ze 
strany spolužáků nebo dalších osob účastných na vyučování a to neprodleně; 

8) Povinnost ohlásit pracovníkům školy každý případ, kdy je žák svědkem situace, během 
které je na jiného žáka vykonáván nátlak ze strany spolužáků nebo dalších osob 
účastných na vyučování a to neprodleně; 

9) Každý je odpovědný za škodu, kterou svým jednáním způsobil, a  došlo–li během tohoto 
jednání k porušení některé z právních povinností a to i v případě, že škoda byla 
způsobena z nedbalosti. Veškeré škody způsobené na majetku školy bude škola vymáhat 
po viníkovi, při vyšetřování veškerých škod způsobených třetí osobě, poskytne škola 
nezbytnou součinnost orgánům činným v trestním řízení, orgánům obce nebo 
poškozenému, který bude po viníkovi náhradu škody vymáhat; 

10) V případě spáchání protiprávního jednání (krádeže, projevy školního násilí, přestupky, 
trestné činy) splní škola neprodleně ohlašovací povinnosti směrem k orgánům sociálně-
právní ochrany dětí, orgánům činným v trestním řízení, dalším orgánům obce a 
zákonným zástupcům nezletilého dítěte; 

11) Pravidla bezpečného přesunu mezi jednotlivými budovami školy, přesunu do školy a ze 
školy; 

12) Pravidla udělování sankcí za porušení školního řádu;  
13) Pravidla bezpečného chování při praktickém vyučování; 

 
Zmíněné poučení bylo provedeno s ohledem na rozumovou a mravní vyspělost níže 
podepsaných žáků/žákyň, kteří/které svým podpisem stvrzují, že byli/y o zmíněných rizicích a 
zásadách poučeni/y, tomuto poučení rozumí a jsou si vědomi/é důsledků, které by mohlo mít 
nerespektování uvedených zásad a porušování zmíněných bezpečnostních rizik. 
 
Ve Slatině nad Zdobnicí  _______________________ 
                    Datum 
Poučení provedl/a :____________________________________________________________ 
                                             Jméno a podpis osoby, která poučení provedla 


