
P R A V I D L A   C H O V Á N Í   Ž Á K Ů 
 
 
Žáci školy mají tyto povinnosti: 
- docházet do školy pravidelně a včas dle  stanoveného rozvrhu hodin, dodržovat dobu výuky a rozsah přestávek 
- po příchodu do budovy školy si odloží v šatně (v šatních skříňkách) svrchníky, přezují se do přezůvek, není dovoleno 

používat sportovní obuv a obuv s černou podrážkou 
- po zvonění na hodinu sedět na svém místě, mít připravené věci na vyučování  a v tichosti vyčkat příchodu vyučujícího 
- při vstupu učitele do učebny na začátku vyučovací hodiny a kterékoliv dospělé osoby během vyučování pozdravit při 

příchodu i odchodu povstáním 
- omluvit se na začátku hodiny, jestliže se nemohl z vážných důvodů náležitě připravit na výuku nebo vypracovat uložený 

úkol, nebo nemá řádné pomůcky pro výuku 
- při vyučování se zdržovat na určeném místě, pozorně sledovat výklad učitele a nevyrušovat mluvením, nebo jiným 

nevhodným chováním 
- přihlásit se, chtějí-li hovořit a čekat na vyzvání učitele, oslovovat dospělé osoby oslovením "Pane, paní" 
- osvojovat si vědomosti a získávat návyky potřebné k dosažení vzdělání 
- ve vztazích mezi sebou i dospělým dodržovat pravidla slušného chování a to nejen ve škole 
- plnit a respektovat pokyny pedagogických pracovníků a jiných pracovníků školy 
- do kabinetu, sborovny a jiných kanceláří školy vstupovat jen na vyzvání 
- udržovat pořádek a čistotu ve třídách i v prostorách školy 
- slušně vystupovat na veřejnosti a v dopravních prostředcích, chránit a nepoškozovat zařízení školy 
- pečovat o zapůjčené učebnice, pomůcky a žákovskou knížku (v případě poškození nebo ztráty tyto věci uhradit) 
- dodržovat osobní hygienu, být ve škole vhodně, čistě upraven a oblečen 
- při exkurzích, výletech a podobných akcích dbát pokynů pedag. pracovníků a dodržovat bezpečností předpisy dle věstníku 

MŠMT ČR č.j. 37014/2005-25 
- v jídelně se chovat ukázněně a dodržovat hygienická a společenská pravidla 
- při odchodu z budovy školy do hodin TV dodržovat nařízení stanovená učitelem TV (trasa přechodu, dopravní předpisy,...), 
- chránit zdraví své i spolužáků 
- ihned hlásit poškození či ztrátu věcí tř. učiteli, pedag. dozoru, zástupci pro TV, nebo řediteli školy 
 
Služba ve třídě: 
- služba je určena třídním učitelem na celý týden (vždy minimálně 2 žáci) 
- dbá na to, aby bylo ve třídě dostatek křídy, stará se o čistotu tabule 
- ve spolupráci s vyučujícím zajišťuje podle jeho pokynů pomůcky do jednotlivých předmětů 
- v průběhu vyučování pečuje o třídní knihu, v případě přemístění do jiné učebny ji bere s sebou 
- zodpovídá za klid a pořádek ve třídě 
- přechází-li třída do jiné učebny a služba zjistí, že je tato učebna neuklizená, oznámí tuto situaci učiteli příslušného 

předmětu 
- nedostaví-li se vyučující 5 minut po zvonění do třídy, odejde služba pro vyučujícího, pokud ho nenalezne, oznámí tuto 

skutečnost zástupci ředitele, případně jinému vyučujícímu 
- dbá, aby po vyučování byly židle na lavicích a lavice vyčištěné, po skončení vyučování zavře všechna okna! 
- zjištěné závady na zařízení třídy ohlásí ihned třídnímu učiteli, případně jinému vyučujícímu nebo zástupci ředitele 
 
Povinnosti služby v šatně: 
- služba ráno šatnu odemkne, počká až si žáci odloží svršky a přezují se , šatnu pak uzamkne 
- pokud někdo přijde pozdě nebo bude dříve odcházet, "šatnář" ho doprovodí do šatny 
- při odchodu do hodin TV platí stejné zásady 
- v týdnu, kdy žáci mají odborný výcvik jsou prostory šaten využívány jinými třídami, a proto je nutné poslední den 

teoretického vyučování si své osobní věci odnést domů 
- v případě šatnových skříněk je zodpovědný za řádné uzamykání žák, kterému je skříňka přidělena. 
 
Žákům je zakázáno: 
- běhat ve třídách, po chodbách, schodištích a v šatně školy, vcházet do jiné šatny 
- manipulace s elektrickými spotřebiči a elektrickým zařízením v prostorách školy, manipulace a poškozování hasících 

zařízení v prostorách školy 
- vycházet z prostoru budovy (kromě odchodu do těl. výchovy) v době vyučování (v případě nutnosti žák požádá tř. učitele) 
- kouřit, požívat alkoholické nápoje a jiné zdraví škodlivé látky 
- sedat na parapetní prkna, otevírat okna do polohy, kdy nejdou zajistit vzpěrou ani háčkem! 
- přinášet do budovy školy předměty, které nesouvisejí s vyučováním (mobilní telefon, cenné věci, větší obnos peněz, atd.) 
- ničit veškerý majetek školy. 



 
VŠEOBECNÉ ZÁSADY BEZPEČNOSTI  

OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
 
Žák je povinen: 
- při chůzi si počínat opatrně, používat výhradně vyhrazených cest, vchodů a východů, které jsou pro žáky určeny. 

Nezdržovat se v nebezpečném prostoru nebo na pracovištích, na které nebyl pracovně přidělen 
- 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 
- uposlechnout a řídit se pokyny příslušného pedagogického pracovníka při dozoru na chodbách či pravidelných 

přestávkách, v jídelně a jiných aktivitách školy – kurzy, výlety apod. 
- po chodbách školy, schodech, schodištích, pracovištích a ostatních prostorách chodit vždy vpravo, neběhat, nevozit se na 

záchytném madle a předcházet úrazům a nevyklánět se z oken 
- 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 pro dobu nočního klidu 
- před započetím každé nové pracovní činnosti účastnit se školení a postupovat podle pokynů vyučujícího. Nerozumí-li 

něčemu, nebo není-li mu zcela jasné, je povinen požádat svého vyučujícího o vysvětlení 
- věnovat se plně a soustředěně jenom té práci, která mu byla vyučujícím přidělena. Dodržovat právní a 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 

- 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 

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

- 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 

- 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 závadu oznámit vyučujícímu, a dále ji 
neopravovat 

- pořádek a čistota na pracovištích, učebnách a jiných místnostech jsou jedním z hlavních předpokladů v boji proti úrazům 
- 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 
- oznamovat svému vyučujícímu závady a nedostatky, který by mohly ohrozit bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
- ve speciálních učebnách, tělocvičně a jiných pracovištích dodržovat příslušné řády těchto pracovišť 
- nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky při všech činnostech organizovaných školou, na 

pracovištích, při vyučování,  nenastupovat pod jejich vlivem na vyučování 
- nekouřit v objektu školy a objektech jiných subjektů, či jiných akcích pořádaných školou. Dbát o své vlastní zdraví a podle 

svých možností o svou vlastní bezpečnost 
- dodržovat zásady spolupráce s ostatními žáky a nevyrušovat je při výuce a práci 
- oznámit ihned svému vyučujícímu nebo jinému pedagogickému pracovníkovi školy 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 

- účastnit se školení a výcviku organizovaných školou v zájmu BOZP a podrobit se ověřením jejich znalostí 
- chemické látky, chemické přípravky a jiné nebezpečné látky používané při výuce uchovávat pouze v oblastech k tomu 

určených, s příslušným označením nebezpečnosti, způsobu ochrany a asanace 
- jakékoliv vzdálení a opuštění školy, pracoviště a jiného objektu v rámci vyučování, ihned ohlásit vyučujícímu, třídnímu 

učiteli či jinému pedagogickému pracovníkovi školy 
- neopouštět třídu, odbornou učebnu a jiné pracoviště, aniž by bylo vše uklizeno, používané nářadí vyčištěno, a nářadí a jiné 

pomůcky odevzdány na určeném místě 
- nepoužívat ve škole a jiných prostorách školy při vyučování mobilní telefony a jiné z domova přinesené elektrické a plynové 

spotřebiče a nepoužívat v objektech školy, při ubytování v jiných objektech otevřeného ohně 
 

 
 



 
NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU 

A POSTUP V PŘÍPADĚ POŽÁRU 
 
 
Žák je povinen: 
 
- nepoužívat ve škole a jiných prostorách školy při vyučování mobilní telefony a jiné z domova přinesené elektrické a plynové 

spotřebiče a nepoužívat v objektech školy, při ubytování v jiných objektech otevřeného ohně! 
 
Při vzniku požáru, nebo v případě ohrožení požárem školy je žák povinen postupovat dle evakuačního plánu školy 

  za řízení evakuace odpovídá ředitel školy, v případě nepřítomnosti zástupce ředitele 
  evakuace bude řízena z kanceláře ředitele školy 
  evakuaci budou zajišťovat řídící pracovníci školy 
  v případě nutnosti se povolávají: HZS Zlínského kraje, stanice Vsetín 
  k evakuaci budou použity vlastní prostředky 
  při evakuaci bude použito těchto evakuačních cest: u jednotlivých pracovišť chodby a schodiště do venkovního 

prostoru z jednotlivých učeben a kabinetů 
  ohrožené osoby budou evakuovány v pořadí – žáci, zaměstnanci školy, tlakové láhve, počítače, skladový materiál 
  kontrolu a evidenci počtu evakuovaných osob bude provádět: osoba řídící evakuaci 
  první pomoc evakuovaným osobám budou poskytovat dle možností TP zaměstnanci 
  evakuovaný materiál bude soustředěn v prostoru – volné plochy před a za školou, nesmí být zataraseny příjezdové 

komunikace 
  dále bude nutné provést tato opatření – kontrola všech evakuovaných žáků a zaměstnanců školy, vypnout hlavní 

uzávěr el. energie (dle nutnosti a možností), vypnout hlavní uzávěr plynu, určit materiál k evakuaci a technický 
personál k provedení evakuace, určit způsoby a osoby ke střežení majetku. 
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