BEZPEČNOSTNÍ PLÁN
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(příloha ke Školnímu řádu)
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Základní škola a mateřská škola
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organizace
příspěvková organizace
751 04 Rokytnice 89
skola@obecrokytnice.cz
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Obec Rokytnice, 751 04 Rokytnice

Plán bezpečnosti na škole
Škola se při předcházení krizovým situacím a rizikovému chování žáků řídí legislativními
dokumenty a metodickými doporučeními. Základem úspěšné prevence jsou kvalitně
nastavená vnitřní pravidla školy. Základním dokumentem je Školní řád, který přesně
vymezuje povinnosti žáků i pedagogů školy ve vztahu k organizaci života školy a vymezuje
pravidla pro soužití ve třídách v průběhu vyučování a mimo něj.
Žáci jsou na škole pod neustálým dohledem pedagogických pracovníků, který zvyšuje u dětí
individuální pocit bezpečí. Na začátku školního roku 2015/2016 proběhlo na škole
dotazníkové šetření zaměřené na klima školy. Z výsledků dotazníku jasně vyplývá, že žáci se
cítí ve škole bezpečně.

1.

Výňatek ze Školního řádu

Žáci se chovají při pobytu ve škole a na akcích organizovaných školou tak, aby neohrozili
zdraví svoje ani svých spolužáků či jiných osob.
Žáci jsou povinni přezouvat se a nosit obuv s pevnou patou.
Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí
pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi
doprovázející učitel žáky zvlášť poučí o bezpečnosti.
Při výuce v tělocvičně dodržují žáci specifické bezpečnostní předpisy dané vnitřním řádem
sokolovny.
Žákům je přísně zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči a vypínači.
Z bezpečnostních důvodů se žákům zakazuje otevírání oken o přestávkách a sezení na
okenních parapetech.
Všichni zaměstnanci školy sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka
informují bez zbytečného odkladu zákonné zástupce žáka a vedení školy. V případě akutního
onemocnění (horečka, zvracení, průjem) je povinností zaměstnance školy oddělit nemocného
od ostatních žáků a zajistit dohled.
Po skončení vyučování učitel předá žáky, kteří jsou přihlášeni do ŠD vychovatelce školní
družiny, ostatní odvede do šatny, stravující se žáky pak do školní výdejny stravy.

2.

Minimální standard bezpečnosti

Minimální standard bezpečnosti zahrnuje opatření prostorová, organizačně-technická,
personální a opatření v oblasti zpracované dokumentace. Všechna tato opatření směřují k
zajištění fyzické i psychické bezpečnosti žáků.
A. Prostorová a organizačně technická opatření
Pro žáky se budova školy otevírá v 6:15 hod. Od 6:15 - 7:00 hod dohled nad žáky zajišťuje
školnice školy, která byla o výkonu dohledu řádně poučena. Od 7:00 hod dohled zajišťují
pedagogičtí pracovníci.
Školní budova je během provozu školy bezpečně uzavřena. Vstup do budovy je monitorován.
Zaměstnanec, který otevírá budovu cizím osobám je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a
zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově.
V případě, že je školní budova volně přístupná zvenčí, je dohlížejícími zaměstnanci školy
zajištěna kontrola přicházejících osob.
B. Personální opatření
Škola zajišťuje dohled nad žáky ve všech prostorách, a to od okamžiku vstupu do prostor
školy, po celý průběh výchovně-vzdělávacího procesu i po jeho ukončení až po dobu opuštění
budovy školy. Dohledem nad žáky jsou pověřeni pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, je
stanoven rozvrh dohledu nad žáky, který je vyvěšen na snadno rozpoznatelném místě v
přízemí budovy i v prvním patře školy.
Škola zajišťuje i dohled nad žáky na akcích, které souvisejí s vyučováním, ale které jsou
realizovány mimo školu.
C. Opatření v oblasti zpracované dokumentace
Škola má zpracovány dokumenty pro mimořádné události a má zajištěny periodické zkoušky
technických prostředků a zařízení a spolupracuje se složkami integrovaného záchranného
systému a s orgány místní správy.
Škola má v dokumentech povinnosti zaměstnanců – zajišťování dohledů, informování o
vzniku mimořádných událostí, seznamování s opatřeními zajišťujícími bezpečnost a ochranu
zdraví.
Škola seznamuje žáky a zaměstnance s vnitřním řádem sokolovny, s pravidly při soutěžích,
výletech, akcích školy, školách v přírodě atd.

Minimální standard bezpečnosti na naší škole je zajištěn:
 preventivními opatřeními – technická opatření, poučení žáků, pedagogických i
nepedagogických zaměstnanců školy a nácvik řešení mimořádných událostí

 krizovým a bezpečnostním plánem školy – plány, zajišťující účinnou a efektivní reakci
na danou mimořádnou situaci

 vnitřními předpisy a dokumentací školy

