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POKYNY BEZPEČNOSTI PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANY 
 PRO POHYB A CHOVÁNÍ CIZÍCH ORGANIZACÍ A OSOB 

 
Osoby dodavatelských organizací, které se zdržují v objektech SZŠ a VOŠZ , jsou povinni 

dodržovat právní předpisy týkající se bezpečnosti práce a požární ochrany / Zákoník práce, příslušné 
zákony, vyhlášky a vládní nařízení, zákon o požární ochraně /.  

       
1. Ohlásit vstup ve vrátnici, popř. kontaktovat příslušného vedoucího zaměstnance, provést zápis 

do knihy návštěv, případně na požádání prokázat svou totožnost občanským průkazem. 
2. Chovat se tak, aby nebyla zavdána příčina ke vzniku požáru nebo úrazu. 
3. Zdržovat se pouze na vyhrazených pracovištích, svévolně je neopouštět, bez svolení vedoucích 

pracovníků nevstupovat do jiných prostorů. 
4. Respektovat veškerá omezení a zákazy: 

a) označené výstražnými značkami, 
b) zákaz kouření ve všech prostorách ústavu, zákaz pití alkoholických nápojů a používání jiných 

toxikománii, zákaz jejich donášení na pracoviště – neodkládat neoznačené PET lahve 
s neznámým obsahem, 

c) bez povolení určeného zaměstnance ústavu zákaz jakékoliv manipulace s veškerým zařízením, 
d) zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm ve všech objektech, 

5. Pohybovat se pouze po cestách, které jsou vyznačeny nebo udržovány jako volně průchodné -   
zákaz vstupu do skladových a provozních prostor bez vědomí zaměstnanců ústavu. 

6. Udržovat pořádek a čistotu, nepoškozovat budovy, sociální zařízení a ostatní majetek. 
7. Nezastavovat únikové, hlavní cesty a přístupy k hasicím zařízením, hlavním uzávěrům nebo 

vypínačům žádnými předměty ani materiálem. Tyto prostory musí zůstat trvale volné. 
8. Respektovat požární řády pracovišť. Před zahájení svařování nutnost vystavení písemného 

zvláštního požárně bezpečnostního opatření k této činnosti a zajištění následného osmihodinového 
dozoru po ukončení svařování. 

9. Nahlásit vedoucím pracovníkům každý úraz, ke kterému došlo v době plnění úkolů nebo pobytu           
v areálu. Účinně spolupracovat při sepsání záznamu o úrazu, či požáru a při dalším vyšetřování. 

10. Upozornit vedoucí pracovníky na závady, které by mohli ohrozit požární ochranu a bezpečnost 
práce nebo zdraví. 

11. Specifikovat požadavky k zajištění bezpečnosti práce svých zaměstnanců. Upozornit na běžná 
rizika práce. 

12. Nezasahovat do elektrické instalace osobami bez řádné kvalifikace - pouze upozornit na závady 
vedoucího pracovníka -  udržovat volný přístup k rozvodním skříním elektrické instalace. 

13. Seznámení s hlavními uzávěry vody a plynu a hlavním a dílčími vypínači el. proudu. 
 
 
Nouzová telefonní čísla: 
ohlašovna požár           tel. 150 
policie                        tel. 158 
zdravotní služba – tísňové volání         tel. 155 
tísňové volání            tel. 112 
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nebezpečné a rizikové faktory pracoviště 
- uklouznutí - rozlitá tekutina (přenášení vody a kávy), umyté, vlhké podlahy, 
- zakopnutí, pád osoby na rovině, podvrtnutí nohy, naražení, zachycení o různé překážky 

a vystupující do komunikace (nábytek, různá zařízení, umístěná na vnitřních komunikacích) 
- pád osoby při sestupování a vystupování ze schodů -  přidržováni se madel při výstupu a sestupu   

po schodištích, 
- dodržovat při použití výtahu označenou nosnost a max. počet osob, 
- střet s vozidlem - dodržovat dopravní předpisy, povolenou rychlost a respektovat dopravní značky, 

parkovat pouze na vyhrazených místech, 
- úraz el. proudem - neodstraňovat ochranné kryty živých částí,  nevyřazovat z činnosti ochranná 

zařízení nebo se přibližovat do nebezpečné blízkosti živých částí, při práci na el. zařízení musí být 
dodržena ustanovení obecně platných předpisů, 

- úraz pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek - není dovoleno přinášet do objektu 
alkoholické nápoje, vstupovat pod jejich vlivem, případně jiných omamných látek na její 
pracoviště nebo je na pracovišti požívat, 

- zasahovat a opravovat elektrické zařízení je zakázáno, 
 
přenosné hasicí přístroje, hydranty 
- musí být stále přístupné a viditelné 

Hasicí přístroje jsou práškové, vodní a sněhové. Do činnosti se uvádí – vytrhnutím zajišťovacího 
kolíku a po stisknutím páky ventilu je okamžitě přístroj funkční. Jsou osazeny manometrem, který 
trvale ukazuje v hasicím přístroji potřebný tlak. Vodní není vhodný na hašení hořlavých kapalin, 
plynů a elektrického zařízení a zařízení pod napětím elektrického proudu. Práškové a sněhové lze 
použít na všechny druhy látek, pouze na volně ložené sypké materiály a prachy nejsou vhodné. 
Při vytlačení značným tlakem může dojít ke vzniku výbušné směsi společně se vzduchem. 

 
 
 
S výše uvedenými skutečnostmi má povinnost osoby cizích organizací seznámit příslušný vedoucí 
zaměstnanec. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                    .................................................            
                                                                                                                           PhDr. Ivana Křížová 
                                                                                                                                 ředitelka školy 
     V Plzni dne : ….....................                                                              
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Prohlášení 
 
Osoba plnící úkoly jiné organizace a osoba, která se zdržuje v objektech SZŠ a VOŠZ, je povinna 
dodržovat právní předpisy BOZP a PO a stvrzuje svým podpisem, že byla řádně seznámena s pokyny 
pro pohyb a chování cizích osob. Zavazuje se, že s pokyny seznámí všechny svoje zaměstnance, kteří 
budou zajišťovat pracovní činnosti v objektech školy. 
 

 
Datum  Jméno a příjmení osoby 

zdržující se v objektech školy 
Podpis osoby zdržující se  
       v objektech školy 

  Seznámení 
           provedl 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 


