
 
 

 

   
 

Poučení studenta Pedagogické fakulty o BOZP 
Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) je jedním z předpokladů pro řádný výkon 

výchovných a vzdělávacích funkcí fakulty. Jednou ze základních povinností fakulty a jejích vedoucích 
pracovníků je vytvářet vhodné podmínky pro bezpečnou a zdravotně nezávadnou práci. 

Tato povinnost se týká nejen zaměstnanců, ale i péče o ochranu zdraví studentů během výuky 
a v přímé souvislosti s ní, a to na všech pracovištích a ve všech zařízeních Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích. 

S přihlédnutím k rozdílné potřebě odborných znalostí budou studenti informováni 
o bezpečnostních a hygienických předpisech, podle konkrétních podmínek na jednotlivých pracovištích. 

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

• hlásit vyučujícímu veškeré momentální zdravotní indispozice, zhoršení chronických stavů apod., které 
by mohly ohrozit bezpečnost studenta nebo jeho okolí. K práci v laboratoři (dílně, pozemku apod.) 
nebude student přistupovat pod vlivem alkoholu, drog či jiných omamných prostředků; 

• dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a pokyny, se kterými byl prostřednictvím vyučujícího 
nebo vedoucího pracoviště seznámen, 

• neohrožovat sebe, zdraví ostatních, ani majetek školy, tj. dodržovat zásady bezpečného chování ve 
společných prostorách fakulty, v učebnách, laboratořích, dílnách, na chodbách, schodištích apod., 

• podrobit se přezkoušení znalostí v rozsahu předpisu nebo činnosti, pokud to předpis stanoví, nebo je to 
odůvodněno rizikem činnosti, 

• oznámit vyučujícímu závady a nedostatky pracoviště, které by mohly ohrozit bezpečnost nebo 
zdraví při práci, 

• neprodleně ohlásit vyučujícímu (vedoucímu pracoviště) jakékoliv poranění, ke kterému došlo při 
plnění školních povinností, nebo v přímé souvislosti s nimi, 

• nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky před nástupem do výuky a během 
výuky dodržovat stanovený zákaz kouření na pracovištích. 

Student nesmí manipulovat, zapínat, vypínat, případně obsluhovat žádné stroje, přístroje a zařízení, 
které mu nebyly v rámci výuky přiděleny pro práci a s jejichž obsluhou nebyl řádně seznámen. 

Z hlediska požární ochrany (PO) student nesmí poškozovat nebo zneužívat hasící přístroje nebo jiné věcné 
prostředky požární ochrany. Je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil 
život a zdraví osob a majetek Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. 
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POTVRZUJI, ŽE JSEM BYL(A) POUČEN(A) O ZÁSADÁCH BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, ŽE 
JIM ROZUMÍM A BUDU SE JIMI ŘÍDIT. 
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