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SEZNÁMENÍ STUDENTŮ 

 

VYSOKÁ ŠKOLA KREATIVNÍ KOMUNIKACE - NA PANKRÁCI 420 

O POŽÁRNÍ OCHRANĚ A BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ 

PŘI PRÁCI 

 

1) Požární ochrana 

V souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, jsou studenti 

k zajištění požární ochrany povinni: 

 

a) počínat si tak, aby jejich činnost nebyla příčinou vzniku požáru, 

b) plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech, 

c) dodržovat zákaz kouření v prostorách budovy, 

d) seznámit se s požárně poplachovými směrnicemi (viz níže), 

e) seznámit se s únikovými cestami a únikovými východy, 

f) v případě vzniku požáru postupovat dle pokynů uvedených v požárních poplachových 

směrnicích a vznik požáru ihned ohlásit, 

g) uhasit požár nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření, přičemž se nesmí 

vystavit nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo jiné osoby, 

h) při použití přenosných hasicích přístrojů k likvidaci vzniklého požáru je třeba 

postupovat s rozvahou a použít hasicí přístroj vhodný pro hořící látku, 

i) po vyhlášení evakuace jsou povinni opustit objekt nejbližším únikovým východem, 

přičemž se řídí pokyny členů evakuačního týmu, 

j) poskytnout osobní pomoc jednotce hasičského záchranného sboru na výzvu velitele 

zásahu. 
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Studenti nesmí: 

a) poškozovat, odstraňovat nebo ničit pokyny, směrnice a tabulky sloužící požární 

ochraně, 

b) manipulovat s otevřeným ohněm, hořlavinami, zábavnou pyrotechnikou a 

výbušninami v prostoru fakulty, 

c) poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití hasicích přístrojů, 

nástěnných hydrantů a požárně bezpečnostních zařízení. 

 

Požární poplachové směrnice 

 

Každý, kdo v budově zpozoruje požár, je povinen jej co nejdříve uhasit pomocí dostupných 

prostředků (požární hydrant, hasící přístroj apod.). 

 

Nestačí-li požár uhasit vlastními silami, vyhlásí požární poplach voláním „HOŘÍ! - HOŘÍ!“ 

 

Neprodleně ohlásí požár na pohotovostní hasičský sbor - telefon 150, kde ohlásí: 

➔ KDE HOŘÍ 

➔ CO HOŘÍ 

➔ KDO VOLÁ 

➔ ČÍSLO TELEFONU, ZE KTERÉHO VOLÁ 

Přítomní jsou povinni zachovat klid a řídit se pokyny velitele zásahu. Jsou-li vyzváni, 

pomáhají    při likvidaci požáru dle pokynů velitele zásahu. 

 

Zaměstnanci, studenti a ostatní osoby, které se v době požáru nacházejí v objektu budovy, 

jsou po vyhlášení evakuace povinni opustit objekt nejbližším únikovým východem. 
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Důležitá telefonní čísla: 

Hlášení požáru HZS kraje  150 

Záchranná služba    155 

Policie České republiky   158 

Integrovaný záchranný systém  112 

Městská policie hl.m. Prahy  156 

Elektrárna     224 919 473 

Vodárna     840 111 112 

Plynárna     1239 

 

2) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Studenti mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Každý student je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví            

i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání. 

 

Student je zejména povinen: 

a) dodržovat právní předpisy k zajištění bezpečnosti práce a pokyny k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zásady bezpečného chování a stanovené 

pracovní postupy, s nimiž byl prostřednictvím svého vyučujícího seznámen, 

b) dbát na zvýšenou opatrnost při otvírání dveří, jak při vstupu do budovy, tak uvnitř 

budovy a při chůzi po schodech, 

c) dodržovat zásady bezpečného chování ve společných prostorách budovy, v učebnách,        

na chodbách, schodištích apod., 

d) dodržovat informace na bezpečnostních značkách umístěných v prostorách budovy, 

e) oznamovat pedagogickému dozoru, popř. odpovědné osobě nedostatky a závady, které 

by mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví přítomných, 

f) hlásit okamžitě odpovědnému dozoru jakékoliv poranění, ke kterému došlo při plnění 

školních povinností nebo v přímé souvislosti s nimi. 
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Studenti nesmí: 

a) zasahovat do elektrického zařízení, 

b) zapínat, vypínat, případně obsluhovat stroje, přístroje a zařízení, které jim nebyly v 

rámci výuky přiděleny a s jejichž obsluhou nebyli prokazatelně seznámeni, 

c) požívat alkoholické nápoje a jiné omamné prostředky a návykové látky před začátkem         

a během výuky. 

 

Školní úraz studenta: 

1. Školním úrazem studenta  je úraz, který se stal studentovi  při vyučování nebo  při 

účasti na vzdělávací činnosti pořádané přímo a s touto účastí přímo související. 

2. Účastí na vzdělávací činnosti  je pobyt studenta  (dále jen studenta)  při vzdělávací 

akci od vstupu studenta do prostor školy až do odchodu z nich a každá činnost, 

vyplývající z přímé souvislosti s vyučováním v prostorách školy nebo i mimo ně, 

pokud jsou organizovány. 

3. Za přímou souvislost s vyučovací akcí se považuje zejména: 

a) pobyt studenta v prostorách v době plánované výuky dle rozvrhu, 

b) práce studenta na pozemcích a při předepsané praktické výuce a praxi, 

c) účast na zájezdech, exkurzích a ostatních akcích organizovaných a uskutečněných 

za dozoru akademických pracovníků. 

4. Za školní úraz studenta se nepovažuje úraz studenta, který se mu stane při cestě do 

školy a zpět. 

5. O každém školním úrazu je nutné vyhotovit záznam do knihy úrazů. Kniha úrazů 

slouží jako podklad pro případné sepsání záznamu o školním úrazu studenta. 

6. Záznam o úrazu se vyhotovuje, jde-li o úraz, jehož důsledkem byla nepřítomnost 

studenta 

ve škole, nebo smrtelný úraz. Záznam o úrazu se vyhotoví na příslušném formuláři 
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