Dodatek ke školnímu řádu na školní rok 2021/2022
SUŠ zajistí poučeni žáků o možném ohrožení bezpečnosti a zdraví (BOZ) při všech činnostech, jichž se účastní
při vzdělávání nebo v přímé souvislosti s ní.
Třídní učitelé seznámí žáky s konkrétními pokyny, právními a ostatními předpisy k zajištění BOZ a ochrany zdraví
žáků.
Dále je seznámí se zásadami bezpečného chování, s možnými riziky a odpovídajícími následnými opatřeními, se
kterými se mohou setkat v SUŠ, jejím okolí a při činnostech mimo SUŠ (například nebezpečí od neznámých lidí,
nebezpečí násilí a šikany, nálezy nebezpečných předmětů apod.
Dále žáky seznámí s ustanoveními předpisů a pokynů k zajištění BOZ, pokud se vztahují na příslušnou činnost,
akci nebo pracoviště a průběžně také s ustanoveními ŠŘ, provozních řádů jednotlivých učeben, sportovních
zařízení, tělocvičen a hřišť a jiných pracovišť.
Platí dále poučení žáků při exkurzích, harmonizačních a krajinářských kurzech, lyžařském výcviku, vodní turistice
a s dalšími opatřeními SUŠ, jež mohou mít bezpečnostně preventivní význam.
Všichni žáci jsou povinni chovat se a počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví a majetku.
Žáci jsou v zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci povinni zejména:
-

Dodržovat předpisy a pokyny k zajištění BOZ při práci, s nimiž byli řádně seznámeni, jakož i zásady
bezpečného chování na pracovišti a stanovené pracovní postupy.

-

Používat při práci ochranná zařízení a osobní ochranné pracovní prostředky.

-

Na všech zařízeních pracovat jen po předchozím poučení a se souhlasem učitele.

-

Oznamovat pedagogickému pracovníkovi při práci nedostatky a závady, které by mohly ohrozit BOZ
a podle svých možností se na jejich odstraňování účastnit.

-

Udržovat čistotu a pořádek na pracovištích, včetně hygienických a sociálních zařízení.

-

Respektovat zákaz práce na zařízeních bez přímého dozoru učitele.

-

Respektovat zásady deklarované řády jednotlivých pracovišť, odborných učeben, tělocvičny, apod.

-

Respektovat stanovená pravidla pro chování žáků na exkurzích, výletech, harmonizačních a
krajinářských, lyžařských kurzech, vodní turistice apod.
Dokladem o provedeném poučení je záznam v TK, Podpis dospělého žáka o seznámení s dodatkem, podpisem
zákonných zástupců o seznámení s dodatkem. Ve složitějších případech, zejména při seznámení se s obsahem
dalších důležitých předpisů, pokynů a norem o bezpečnosti technických zařízení, se pořídí zápis podepsaný
žáky, z něhož lze podle potřeby zjistit konkrétní obsah provedeného poučení.

Byl(a) jsem seznámen(a) s dodatkem školního řádu.
Jméno žáka:

___________________________________________________________

Jméno a podpis zákonného zástupce:

______________________________________

