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Poučení studenta Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

o BOZP a PO 
 
Závazné předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) a požární ochrany 

(dále jen „PO“): 

- Zákon č. 111/1998/Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, § 62 odst. 2  

- Zákon č.  262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 391 odst. 1 a 4  

- Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 1 odst.2, § 18 a § 19 

- Vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů, § 23 odst. 6 

- Opatření rektorky JU, číslo 183 z 24.6.2011, k výchově a vzdělávání zaměstnanců k bezpečnosti  

a ochraně zdraví při práci a požární ochraně, část 5.12. 

- Opatření rektora JU, číslo 208 z 2.7.2012, ke stanovení organizace požární ochrany na Jihočeské 

univerzitě v Českých Budějovicích 

- Opatření rektora JU, číslo R 235 ze 7.3.2013, pro práci studentů v terénu, při exkurzích a odborné praxi. 

 

Péče o BOZP a PO je jednou ze základních povinností Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých 

Budějovicích a je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech 

stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají. 

Péče o BOZP a PO se vztahuje na zaměstnance a na studenty během výuky a v přímé souvislosti s ní, a to na všech 

pracovištích a ve všech zařízeních Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. 

Každý student je povinen dbát o své zdraví i zdraví ostatních osob, které mohou být ovlivněny jeho chováním. 

Musí se chovat tak, aby pokud možno nedošlo k poškození jeho zdraví nebo zdraví jiných osob. Je povinen 

dodržovat zásady bezpečného chování ve všech zařízeních Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích nebo  

při akcích organizovaných jakoukoli součástí Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.  

 

V zájmu chránit zdraví své a zdraví ostatních osob je student zejména povinen: 

1. dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a předpisy o požární ochraně, se kterými byl prostřednictvím 

vyučujícího nebo vedoucího pracoviště seznámen, 

2. dodržovat zásady bezpečného chování ve společných prostorách, v učebnách, laboratořích, tělocvičnách, 

dílnách, na chodbách, schodištích apod., 

3. dodržovat zákaz vstupu do prostor označených bezpečnostními a požárními tabulkami, 

4. při odborné praxi v technických laboratořích a halách respektovat pokyny vyučujícího lektora, nebo 

vedoucího pracoviště a používat osobní ochranné pracovní prostředky, pokud to je součástí prováděné 

činnosti (např. přilby, brýle, obuv, rukavice), 

5. počínat si tak, aby při výuce nezpůsobil požár nebo svým jednáním nevytvořil nebezpečí jeho vzniku, 

6. neprodleně oznámit vyučujícímu nebo vedoucímu pracoviště zjištěné závady a nedostatky, které by mohly 

ohrozit bezpečnost nebo zdraví při práci, 

7. oznámit vyučujícímu, nebo vedoucímu pracoviště veškeré momentální zdravotní indispozice, zhoršení 

chronických stavů apod., které by mohly ohrozit jeho bezpečnost nebo bezpečnost jeho okolí, 

8. neprodleně oznámit vyučujícímu nebo vedoucímu pracoviště jakékoliv poranění, ke kterému došlo při výuce, 

odborné praxi nebo v přímé souvislosti s ní,  

9. dodržovat zákaz kouření ve všech zařízeních Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích,  

10. nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky, a také nesmí vstupovat pod jejich vlivem 

do všech zařízení Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích,  

11. podrobit se přezkoušení znalostí v rozsahu předpisu nebo činnosti, pokud to bezpečnostní předpis stanoví, 

nebo je to odůvodněno rizikem činnosti, 

12. dodržovat zákaz vnášet předměty ohrožující život a zdraví a jakékoliv pyrotechnické předměty (výbušniny 

apod.) do všech zařízení Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 

13. dodržovat všechna opatření, která jsou nařízena státními institucemi při řešení krizových situací  

(např. epidemie COVID-19).   
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Student nesmí vykonávat žádnou činnost, která mu nebyla v rámci výuky nebo odborné praxe přidělena a nebyl  

k ní vyučujícím nebo vedoucím pracoviště vyzván a seznámen, nesmí manipulovat, zapínat, vypínat, případně 

obsluhovat žádné stroje, přístroje a zařízení, které mu nebyly v rámci výuky nebo odborné praxe přiděleny  

a s jejichž obsluhou nebyl seznámen.  

S přihlédnutím k rozdílné potřebě odborných znalostí studenti budou o dalších právních a ostatních předpisech  

o BOZP a PO informováni na jednotlivých katedrách podle konkrétních podmínek. 

Z hlediska požární ochrany každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život 

a zdraví osob, zvířat a majetek Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Každý je povinen zachovávat 

opatrnost při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů, skladování a manipulaci  

s hořlavými a hoření podporujícími látkami a s otevřeným plamenem. To zahrnuje dodržování předpisů o požární 

ochraně, včetně návodů a pokynů k obsluze a používání. 

Student nesmí poškozovat nebo zneužívat hasicí přístroje nebo jiné věcné prostředky požární ochrany a provádět 

práce a činnosti, ke kterým nemá oprávnění a které by mohly vést ke vzniku požáru (neodborné opravy 

elektroinstalace, přístrojů apod.).  

Každý je povinen dodržovat ustanovení požárních poplachových směrnic, evakuačních plánů, požárních řádů  

a ostatních dokumentů požární ochrany. 

Činnost při vzniku požáru: 

1. Každý je povinen při vzniku požáru informovat všechny osoby, které by mohly být požárem ohroženy, 

zpravidla voláním „H O Ř Í“. Dále je povinen, pokud to lze, se snažit vznikající požár uhasit, odstranit z jeho 

blízkosti hořlavé a jiné požárně nebezpečné látky. Pokud je to možné, zamezit přístupu čerstvého vzduchu. 

2. Po vyhlášení požárního poplachu všechny osoby okamžitě opustí ohrožený prostor, s výjimkou těch, které 

provádějí hasební nebo záchranné práce, a odejdou na určené shromaždiště osob.  

3. Každý je povinen při vzniku požáru přivolat co nejdříve hasičskou jednotku telefonním číslem jednotného 

tísňového volání 112 nebo použít číslo 150.  

Povinností každého je ohlásit neprodleně každý vzniklý požár ohlašovně požárů, i když jej sám uhasil! 

Používání přenosných hasicích přístrojů:  

Před použitím hasicího přístroje je třeba zhodnotit, zda nehrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Je přísně 

zakázáno hasit elektrická zařízení vodou, nebo vodním či pěnovým hasicím přístrojem. Prakticky na všechny 

druhy požárů, včetně elektrických zřízení, jsou určeny hasicí přístroje práškové.   

Sněhové hasicí přístroje jsou určeny na hašení elektrických zařízení, knihoven apod. Hasicí přístroj se spouští  

až před jeho bezprostředním použitím a po odjištění jeho pojistky umístěné pod spouštěcím knoflíkem, nebo 

vytažením zajišťovacího drátku pomocí žlutého očka. V každém případě je třeba postupovat podle návodu 

uvedeného na každém hasicím přístroji.  

  

Prohlášení: 

Předložený text jsem si přečetl/přečetla a jeho obsahu porozuměl/porozuměla.  Svým podpisem stvrzuji, že výše 

uvedenému poučení o BOZP a PO rozumím a budu se jim řídit.  

 

V Českých Budějovicích dne:   _______________________________________________________ 

Jméno a příjmení studenta – podpis    _______________________________________________________ 

Zpracovala:   
Ing. Jana Bouzekriová, OZO v prevenci rizik číslo osvědčení – NEO/34/PREV/2018, 

    OZO dle §11 zák. č. 133/1985 Sb., číslo osvědčení Z-198/99.    


