Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická,
Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace

Celkové poučení o bezpečnosti a ochraně žáků a požární ochraně v DM pro školní rok 2021/2022
1) Seznámení s vnitřními předpisy Domova mládeže – zejm. s vnitřním řádem, provozními řády
2) Obecné poučení o bezpečném chování:
a) na pokojích, ve společenských místnostech, WC, umývárnách, kuchyňkách a v ostatních
prostorách DM (včetně těch venkovních); seznámení s provozními řády jídelny, posilovny,
tělocvičny a ostatních místností
b) při chůzi si počínat opatrně, používat vhodnou, bezpečnou a nepoškozenou domácí obuv,
neběhat po chodbách, sportovat výhradně na sportovištích
3) V celém areálu DM je přísně zakázáno
a) kouření (včetně vodních dýmek, elektronických cigaret), konzumovat a vnášet do DM
alkohol, omamné a psychotropní látky; vnášení kuřáckých potřeb (týká se také vodních
dýmek a elektronických cigaret); dále vstupovat do DM pod vlivem jakýchkoliv návykových
látek, které ovlivňují rozpoznávací schopnosti a snižují sebeovládání (veškeré omamné a
psychotropní látky, alkohol, chemikálie, barbituráty a další)
b) manipulovat s ohněm, včetně pálení vonných tyčinek, zapalování svíček, spalování
odpadů, rozdělávání ohně ve venkovních prostorách DM bez dozoru vychovatele
c) jakkoli zasahovat do elektroinstalace, včetně výměny žárovek v lampičce, zasahování do
stropních svítidel, vypínačů a zásuvek; pozn.: při zásahu elektrickým proudem okamžité
zavolání pomoci; poučení, jak se chovat při úrazech elektřinou
d) používat vlastní elektrospotřebiče vyjma notebooků, mobilních telefonů a vysoušečů na
vlasy; pozn.: ostatní spotřebiče možno používat pouze se svolením zástupce ředitele DM po
předložení platné revizní zprávy; povinnost vytahovat nabíječku/adaptér ze sítě kdykoli při
odchodu z pokoje
e) manipulovat s hasicími přístroji
f) manipulovat s anténou WiFi
g) vnášet do DM chemikálie, pyrotechniku nebo jiné nebezpečné či vysoce hořlavé látky a
manipulovat s nimi
h) vnášet do DM nebezpečné předměty, zejm. zbraně (platí také pro nože, boxery, atd.)
i) vyhazování předmětů z oken – nebezpečí ohrožení života, materiálních škod
j) mytí oken, věšení záclon a závěsů, sedání (stoupání) na parapety, vstupu na balkony
4) poučení o příchodu do DM a odchodu z něj (nedělní příjezdy, vycházky, páteční odjezdy)
5) počínání při vzniku požáru
a) poučení o způsobu vyhlášení požáru
b) seznámení s požární poplachovou směrnicí
c) žák/student je povinen bez prodlení ohlásit nejbližšímu zaměstnanci DM požár v areálu
DM/podezřelý zápach/kterýkoli jiný havarijní stav (např. havárii/zatékání vody)
d) seznámení se s únikovými cestami z ohroženého prostoru DM a se způsobem jejich užití
e) prioritou záchrana života, nikoli majetku; ohleduplnost k ostatním
f) při cvičné i ostré evakuaci opouštět budovu neprodleně, na schodištích a chodbách se
nestrkat, pohybovat se bezpečně, řídit se pokyny vychovatele
g) po opuštění budov se shromáždit u východu z areálu DM
h) žák/student zná čísla integrovaného záchranného systému (150, 155, 158, 112)

6) povinnost ohlásit neprodleně úraz/nemoc/změněný psychický či fyzický stav svůj či jiného
ubytovaného, a to své skupinové vychovatelce nebo na hlavní vychovatelně
a) při infekčním onemocnění po dohodě s vychovatelem a rodiči okamžitý odjezd domů
b) informace o umístění lékárničky
c) postup při úrazu/zranění; poučení o nutnosti okamžitého oznámení úrazu vychovateli a
provedení zápisu do knihy úrazů
7) BOZ při sportování v areálu DM a mimo něj
8) BOZ a PO v kuchyňkách; seznámení s provozními řády, elektrický vařič po použití vždy vypnout
i vytáhnout ze zásuvky, s kabelem manipulovat tak, aby nepřišel do kontaktu s varnou plochou
vařiče; bezpečnostní zásady pro použití mikrovlnné trouby a rychlovarné konvice
9) odpovědnost za škodu, veškeré škody způsobené na majetku VOŠZ a SŠZ se budou po viníkovi
vymáhat; zároveň budou poskytnuty veškeré potřebné informace orgánům činným v trestním
řízení, orgánům obce nebo kraje při vyšetřování škod třetí straně
10) v případě spáchání protiprávního jednání (krádeže, projevy školního násilí, přestupky, trestné
činy) splní VOŠZ a SŠZ neprodleně ohlašovací povinnosti směrem k orgánům sociálně-právní
ochrany dětí, orgánům činným v trestním řízení, dalším orgánům obce nebo kraje a zákonným
zástupcům nezletilého dítěte.
11) pravidla udělování sankcí za porušení pravidel BOZ a PO v souladu s vnitřním řádem DM
Poučení bylo provedeno s ohledem na rozumovou a mravní vyspělost níže podepsaných žáků,
kteří svým podpisem stvrzují, že byli o zmíněných rizicích a zásadách poučeni, tomuto poučení
rozumí a jsou si vědomi důsledků, které by mohlo mít nerespektování uvedených zásad a
porušování zmíněných bezpečnostních rizik.
12) ubytovaní se řídí pokyny pro žáky a studenty v prevenci šíření COVID-19 (aktualizace na
nástěnkách jednotlivých pater a na https://www.szsvzs.cz/aktuality-z-domova-mladeze)

Seznámil/a jsem se s celkovým poučením o bezpečnosti a ochraně žáků a požární ochraně v DM pro
školní rok 2021/2022.
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