Metodický pokyn ZUŠ Otakara Ševčíka v Písku
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků

Úvodní ustanovení
Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání žáků má výkon dozoru nad činností
žáků mimořádný význam. Konkrétní úkoly a podrobnosti v péči o bezpečnost a ochranu zdraví
a v jejich rámci i úkoly dohledu nad žáky stanoví obecně platné právní předpisy.
Cílem metodického pokynu je zdůraznit klíčová ustanovení těchto předpisů a doporučit způsob
postupu při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při výchově a vzdělávání žáků v základní
umělecké škole O. Ševčíka.
Čl. 1

Předmět a rozsah úpravy
Tento metodický pokyn stanoví postupy vedoucí k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků
v ZUŠ O. Ševčíka.
Čl. 2

Předcházení rizikům
1) ZUŠ O. Ševčíka zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a výchově (dále
jen „vzdělávání“), činnostech s ním přímo souvisejících a při poskytování školských služeb.
K zabezpečení tohoto úkolu škola přijímá na základě vyhledávání, posuzování a zhodnocování
rizik spojených s činnostmi a prostředím opatření k prevenci rizik. Při stanovení konkrétních
opatření bere v úvahu zejména možné ohrožení žáků při vzdělávání v jednotlivých předmětech,
při přesunech žáků v rámci školního vzdělávání a při účasti žáků školy na různých akcích
pořádaných školou. Zároveň přihlíží k věku žáků, jejich schopnostem, fyzické a duševní
vyspělosti a zdravotnímu stavu.
2) Škola seznamuje žáky s nebezpečím ohrožujícím jejich zdraví tak, aby bylo dosaženo
klíčových kompetencí vztahujících se k ochraně zdraví žáků a jejich bezpečnosti.
3) ZUŠ O. Ševčíka je při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování
školských služeb povinna přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet
podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.

Čl. 3

Povinnosti žáků
Žáci jsou povinni na úseku zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zejména
a) dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti,
s nimiž byli seznámeni,
b) plnit pokyny zaměstnanců škol vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo
vnitřním řádem.

Čl. 4

Omezení pro činnost žáků
1) Pokud ZUŠ O. Ševčíka při vzdělávání žáků organizuje mimoškolní vyučování, případně jiné
práce, může žáky zaměstnávat pouze činnostmi, které jsou přiměřené jejich fyzickému a
rozumovému rozvoji a poskytuje jim při práci zvýšenou péči.

Čl. 5

Zdravotní předpoklady
1) Zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci jsou povinni informovat školu o změně
zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které
by mohly mít vliv na průběh vzdělávání nebo na účast na školních a mimoškolních akcích.
2) Změny zdravotního stavu, ke kterým dojde v průběhu vzdělávání a s ním přímo souvisejících
činnostech a které mohou mít vliv na zapojení žáka do prováděných činností, oznamují žáci
okamžitě příslušnému pedagogickému pracovníkovi.

Čl. 6

Uvolňování žáků z vyučování
1) Z důvodu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků při vzdělávání v ZUŠ O. Ševčíka,
nesmí žák opustit učebnu v průběhu vyučování (výjimku tvoří odchod na WC, vyzvednutí dítěte
během hodiny zákonným zástupcem nebo osobou starší 18ti let, která se prokáže písemným
potvrzením podepsaným zákonným zástupcem dítěte).
V žádném případě nesmí učitel posílat žáka do kanceláře školy nebo jiných učeben pro své
soukromé nebo pracovní záležitosti.
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Čl. 7

První pomoc a ošetření
1) Škola zajistí, aby byly vytvořeny podmínky pro včasné poskytnutí první pomoci a lékařského
ošetření při úrazech a náhlých onemocněních. Odpovídá za vhodné rozmístění lékárniček první
pomoci s potřebným vybavením. Rovněž zajistí, aby se zásadami poskytování první pomoci byli
seznámeni žáci a všichni zaměstnanci školy. Na vhodných místech umístí seznam telefonních
čísel zdravotnických zařízení včetně zdravotnických zařízení zajišťujících dopravu raněných a
nemocných. O provedených opatřeních informuje kromě pedagogických pracovníků a ostatních
zaměstnanců školy i žáky.
2) Podle závažnosti úrazu a s ohledem na věk zraněného žáka, případně další okolnosti, zajistí
škola jeho doprovod do zdravotnického zařízení a zpět nebo domů. O události a provedených
opatřeních informuje neprodleně zákonného zástupce žáka. Doprovodem může být pouze zletilá
osoba, osoba plně způsobilá k právním úkonům a v pracovněprávním vztahu ke škole.
3) Opatření k zajištění první pomoci provede škola i při školních akcích konaných mimo školu.
4) Rozsah vybavení prostředky pro poskytnutí první pomoci při zotavovací akci stanovuje
zvláštní právní předpis.

Čl. 8

Poučení žáků
1) Škola zajistí, aby žáci byli poučeni o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při všech
činnostech, jichž se účastní při vzdělávání nebo v přímé souvislosti s ním. Žáky zároveň
seznámí s konkrétními pokyny, právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví žáků a se zásadami bezpečného chování, s možnými riziky a odpovídajícími
následnými opatřeními, se kterými se mohou žáci setkat ve škole, jejím okolí a při činnostech
mimo školu.
2) Dokladem o provedeném poučení je záznam poučení (např. v třídní knize).
3) Žáky, kteří nebyli v době poučení přítomni, je třeba v nejbližším vhodném termínu poučit.
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Čl. 9

Dozor nad žáky
1) Škola je povinna vykonávat podle zvláštních předpisů nad nezletilými žáky náležitý
dohled. Kromě bezpečnostních hledisek zajišťují pedagogičtí pracovníci při dohledu nad
žáky také výchovné působení (dále jen “dozor“), a to v zájmu předcházení škodám na zdraví,
majetku a životním prostředí. O zajištění náležitého dozoru rozhoduje ředitel školy.
Vychází z konkrétních podmínek a přihlíží zejména k vykonávané činnosti, věku žáků a
jejich rozumovému rozvoji (vyspělosti), dopravním a jiným rizikům. Ředitel školy pověří
dozorem pedagogického pracovníka a stanoví rozvrh dozoru nad žáky.
2) Při akcích konaných mimo školu, kdy místem pro shromáždění žáků není škola, začíná
dozor 15 minut před dobou shromáždění na určeném místě. Po skončení akce dozor končí
na předem určeném místě a v předem stanoveném čase. Místo a čas shromáždění žáků a
skončení akce oznámí škola nejméně jeden den před konáním akce, buď zákonným
zástupcům žáků, nebo přímo zletilým žákům.
3) Podle rozhodnutí ředitele školy mohou dozor konat vedle pedagogických pracovníků i
jiné osoby, které jsou zletilé, plně způsobilé k právním úkonům a jsou v pracovněprávním
vztahu ke škole. Tyto osoby musí být řádně poučeny o povinnostech dozoru a ředitel školy
o tomto poučení provede písemný záznam, který osoba pověřená dozorem podepíše.
4) Pedagogičtí pracovníci vykonávají podle pokynů ředitele dozor i mimo školu, např. při
koncertech a jiných činnostech vyplývajících ze školního vzdělávacího programu, při účasti na
soutěžích, přehlídkách popřípadě při jejich přípravě a na jiných akcích organizovaných školou.
5) Při akcích konaných mimo školu musí třídní učitel žáka předložit ředitelce školy písemné
potvrzení rodičů nebo zákonných zástupců žáka, kteří svým podpisem souhlasí s účastí svého
dítěte na akci konané mimo školu.
6) Při akcích konaných mimo školu, kdy jsou jejich účastníci ubytováni v objektech jiných
osob, dodržují žáci předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a předpisy o požární
ochraně platné v těchto objektech. Žáci dodržují stanovený režim dne a pokyny vydané pro dobu
nočního klidu. Za seznámení žáků s těmito pokyny a za kontrolu jejich dodržování odpovídá
vedoucí akce nebo jím určený pedagogický pracovník. Vedoucí akce rozhodne o způsobu
provádění dohledu v době nočního klidu.
7) Kromě ustanovení uvedených v tomto metodickém pokynu, jež mohou souviset s výkonem
dozoru, existují ještě další zvláštní ustanovení v právních předpisech nebo ve vzdělávacích
programech: například ustanovení o dělení tříd na skupiny, nebo jiná ustanovení o poměru mezi
počtem žáků a počtem dozírajících osob, případně ustanovení podrobněji určující způsob výkonu
dozoru.
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Čl. 10

Bezpečnost žáků při soutěžích a přehlídkách
1) Vysílající školy zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví žáků po dobu dopravy na soutěže
a ze soutěží, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak. V průběhu soutěže
zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků organizátor.
2) Po dobu vlastní soutěže přebírá náležitý dohled nad žáky organizátor soutěže. Vyhlašuje
počátek a konec soutěže nebo přehlídky a zajišťuje podmínky pro bezpečnou účast žáků
poskytnutím případných ochranných prostředků, náležitým vybavením soutěžních míst a
současně přihlédne k věku, fyzickému a rozumovému rozvoji žáků.
3) U sportovních soutěží, uměleckých soutěží a dalších soutěží, kde to charakter soutěže
vyžaduje a je to dáno organizačním řádem, zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků
vysílající škola v plném rozsahu, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak.

Čl. 11

Zahraniční výjezdy
Škola odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví žáků při zahraničních výjezdech, které
organizuje v rámci vzdělávání nebo s ním přímo souvisejících činnostech. O konkrétních
opatřeních a poučení žáků, případně jejich zákonných zástupců, se pořizuje před uskutečněním
výjezdu záznam o poučení podepsaný jeho účastníky. Mezi účastníky výjezdu do zahraničí zařadí
škola pouze ty žáky, kteří předloží písemný souhlas zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka
a mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu platné na území příslušného státu a pojištění
léčebných výloh v zahraničí nebo v případě výjezdu do členského státu Evropské unie mají
Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo potvrzení tento průkaz nahrazující.

Čl. 12

Úrazy žáků
1) Úrazem žáků je úraz, který se stal žákům při vzdělávání nebo s ním přímo souvisejících
činnostech a při poskytování školských služeb. Jedná se tedy zejména o úrazy žáků na výletech,
zájezdech, exkurzích, zahraničních výletech, při účasti na soutěžích a přehlídkách.
2) Úrazem žáků není úraz, který se žákům stane na cestě do školy a zpět, nebo na cestě na
místo nebo cestou zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo prostory školy při akcích
konaných mimo školu.
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Čl. 13

Evidence úrazů žáků
Evidenci vede zástupce ředitelky školy, který je zároveň proškolenou osobou v poskytování první
pomoci. Podílí se na šetření pracovních úrazů s odborně způsobilou osobou BOZP.

Čl. 14
Statistické zjišťování školní úrazovosti se provádí podle zvláštních předpisů.

Čl. 15

Odpovědnost za škodu při úrazech žáků
Škola odpovídá v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy žákům za škodu, která jim vznikla
v důsledku úrazu. Způsob a rozsah náhrady škody projedná škola se zákonnými zástupci žáka
nebo se zletilým žákem.

Čl. 16

Sledování úrazovosti žáků
Informace získané při prošetřování jednotlivých úrazů žáků, při sledování celkové školní
úrazovosti a rozborů jejich příčin využívají školy, organizace a orgány, v jejichž působnosti
je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, k prohloubení preventivní činnosti, a to
v anonymizované podobě.

Čl. 17

Kontrolní činnost
1) Dodržování podmínek pro bezpečnost a ochranu zdraví žáků kontrolují průběžně vedoucí
zaměstnanci školy v rámci své působnosti a plnění úkolů v oblasti prevence rizik.
2) Pedagogičtí pracovníci kontrolují a vyžadují dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví žáků, jakož i dodržování pokynů žáky.
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Čl. 18
Kontrolu dodržování podmínek pro bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním
přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb provádí Česká školní
inspekce, orgány ochrany veřejného zdraví, popřípadě orgány inspekce práce podle zvláštních
právních předpisů.

Čl. 19

Závěrečné ustanovení
Tento Metodický pokyn nabývá účinnosti dne 1. ledna 2006

Jindřiška Kudrlová
ředitelka ZUŠ O. Ševčíka, Písek
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