
 

 

Poučení studentů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
 

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

- Směrnici rektora č. 3/2016 o zajištění BOZP a PO na MENDELU, pokyny                                        
od vyučujícího a na bezpečnostních značkách umístěných v prostorách školy  

- zásady bezpečného chování ve společných prostorách univerzity  
- povinnost oznámit svému pedagogickému dozoru nedostatky a závady, které by                                        

mohly ohrozit BOZP a podle možnosti se zúčastnit na jejich odstraňování  
- zákaz zúčastňovat se výuky pod vlivem alkoholu a omamných prostředků a rovněž                                         

tyto do výuky donášet  
- povinnost oznámit okamžitě vyučujícímu jakékoliv poranění, ke kterému došlo                                            

při výuce nebo v přímé souvislosti s výukou  
- vyhlášku č. 180/2015 Sb., práce zakázané těhotným ženám a mladistvým  
- ustanovení § 3 vyhl. ČUBP č. 50/1978 Sb. v rozsahu své studijní činnosti a předpisy                                                

o zacházení s elektrickými zařízeními  
- zákaz manipulace a obsluhy strojů, přístrojů a jiných zařízení, které mu nebyly                                                  

v rámci výuky přiděleny a s jejichž obsluhou nebyli prokazatelně seznámeni  
 

Poučení pro studenty k zajištění požární ochrany 

Ve smyslu zákona ČNR č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů o požární ochraně                                             
jste povinni vždy si počínat tak, aby Vaše činnost nebyla příčinou ke vzniku požáru, zejména:  

- plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany  
- při zjištění požárních závad kdekoliv v prostoru univerzity či jiných školských zařízení                          

oznámit nedostatky svému pedagogickému dozoru  
- při zpozorování požáru jste povinni provést všechna opatření pro jeho likvidaci  
- při zdolávání požáru jste povinni poskytovat přiměřenou osobní pomoc, aniž byste se                        

vystavili vážnému nebezpečí  
- jste povinni seznámit se s dokumentací požární ochrany, zejména s požárními                           

poplachovými směrnicemi a požárním řádem pracoviště - dokumentace umístěna                                           
na viditelných místech v prostorách objektů  

- při použití přenosných hasicích přístrojů k likvidaci vznikajícího požáru je třeba                                           
postupovat s rozvahou a použít vždy vhodný hasicí přístroj pro hořící látku  

- v případě požáru zachovat klid a rozvahu a opustit budovu únikovou cestou nebo podle pokynů  
 

Je zakázáno:  
provádět činnost, která může vést ke vzniku požáru, pokud pro výkon této činnosti nemáte 
požadovanou odbornou způsobilost  
- poškozovat nebo zneužívat přenosné hasicí přístroje nebo jiné věcné prostředky  

požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení  
- kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm v prostorách fakulty či jiných školních  

zařízeních (vyjma vyhrazených)  

Porušením výše uvedených předpisů a pravidel bezpečnosti práce se student                                       
vystavuje hmotným a trestním důsledkům.  
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