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Poučení studenta o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
 
Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci /dále jen BOZP/ je jedním z předpokladů 
pro řádný výkon výchovných a vzdělávacích funkcí školy*). Bezpečnost při práci je mj. 
proces založený na vyhodnocení rizik a provádění opatření ke snížení jejich působení. 
Jednou ze základních povinností univerzity a jejich vedoucích zaměstnanců je vytvářet 
vhodné podmínky pro bezpečnou a zdravotně nezávadnou práci. Ze zákona se však musí 
student starat sám o sebe, dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost a své 
zdraví, přitom však spolupracovat se školou v otázkách ochrany zdraví a bezpečnosti. 
S ohledem na rozdílné požadavky týkající se BOZP na jednotlivých pracovištích fakulty 
budete informován/a/ o bezpečnostních předpisech, případně školen/a/ podle konkrétních 
podmínek na těchto pracovištích.  
 
Každý student má právo: 
§ na srozumitelné informace o rizicích při výkonu praktické výuky a praxe 
§ vědět, jaká nebezpečí se vyskytují na pracovištích při praktické výuce a praxi a jak 

postupovat, pokud dojde k nehodě nebo nouzové situaci 
§ nevykonávat žádný úkol bez důkladného zaškolení 
§ účastnit se na projednávání otázek BOZP a zapojit se do dění prostřednictvím 

dotazů 
 
V zájmu chránit zdraví své a zdraví ostatních osob je student zejména povinen: 
§ dodržovat zásady bezpečného chování ve společných prostorách fakulty, 

v učebnách, v laboratořích, v dílnách, v tělovýchovných zařízeních, na chodbách, 
schodištích, apod.  

§ dodržovat veškerá bezpečnostní pravidla a pokyny, se kterými byl prostřednictvím 
svého vyučujícího seznámen  

§ dodržovat informace na bezpečnostních značkách umístěných v prostorách fakulty  
§ podrobit se přezkoušení znalostí v rozsahu předpisu nebo činnosti pokud to tak 

stanoví bezpečnostní předpis nebo je to odůvodněno rizikem činnosti  
§ oznámit svému pedagogickému dozoru nedostatky a závady, které by mohly ohrozit 

BOZP a podle možnosti se zúčastnit na jejich odstraňování  
§ nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky před nástupem do 

výuky 
§ ohlásit okamžitě odpovědnému pedagogickému dozoru jakékoliv poranění, ke 

kterému došlo při plnění školních povinností nebo v přímé souvislosti s nimi.  
Student nesmí manipulovat, zapínat, vypínat případně obsluhovat žádné stroje, přístroje a 
zařízení, které mu nebyly v rámci výuky přiděleny a s jejichž obsluhou nebyl seznámen. 
 
Odkaz na vnitřní normu MU: 
http://is.muni.cz/do/1499/normy/smernicerektora/Smernice_rektora_10-2009.pdf 
 
*)  § 62, odst. 2 zák.č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, v platném znění 
    § 101, odst. 5, část pátá – zák.č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, v platném znění 
 
 

(Tyto ZÁSADY BOZP  jsem převzal/a/ v písemné formě) 
 
 
Prohlášení bude podepsáno na formuláři při zápisu: 
 
Potvrzuji, že jsem byl/a/   
 
- poučen/a/ o zásadách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,  
  že jim rozumím a budu se jimi řídit. 
   

http://is.muni.cz/do/1499/normy/smernicerektora/Smernice_rektora_10-2009.pdf


 


