ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
PRO STUDENTY FAKULTY STROJNÍ ZČU V PLZNI

Základní povinnosti vyplývající ze směrnice rektora ZČU č. 22R/2011 (Bezpečnost a
ochrana zdraví při práci).
Dodržování předpisů k zajištění BOZP patří mezi základní povinnosti všech
zaměstnanců a studentů. Znalost předpisů k zajištění BOZP je nedílnou a trvalou součástí
kvalifikačních předpokladů.
Cílem BOZP je předcházet školním (pracovním) úrazům či jiné zdravotní újmě
způsobené nevhodnými pracovními podmínkami.
Povinnosti organizace:
1. Seznámit zaměstnance a studenty s právními a ostatními předpisy o BOZP, znalost těchto
předpisů pravidelně ověřovat, vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. Při
organizování všech forem tělesné výchovy zajistí vedoucí katedry KTS průkazné poučení
studentů o zásadách a předpisech bezpečného výcviku.
2. Zajistit studentům dostatečné a přiměřené informace o BOZP, zejména formou
seznámení s riziky, s výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před
působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště.
3. Zajistit a přidělit odpovídající osobní ochranné pracovní prostředky dle směrnice rektora
č. 23R/2011 a seznámit s jejich použitím.
4. Seznámit studenta s pracovištěm a upozornit na místa se zvýšeným nebezpečím úrazu
5. Zajistit označení hlavního uzávěru plynu, vody a hlavního vypínače el. proudu.
6. Nepřipustit, aby student vykonával práce, jejichž výkon by neodpovídal jeho
schopnostem a zdravotní způsobilosti.
7. Zajistit studentům poskytnutí první pomoci.
8. Vyšetřit příčiny a okolnosti úrazu studenta za jeho účasti, pokud to jeho zdravotní stav
dovolí.
Práva studenta:
Student má právo na zajištění BOZP, na informace o rizicích prováděné práce a na
informace o opatřeních na ochranu před jejich působením.
Povinnosti studenta:
1. Seznámit se se zásadami BOZP dle pokynů studijního oddělení.
2. Dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny organizace k zajištění BOZP, jakož i
zásady bezpečného chování na pracovišti i stanovené pracovní postupy.
3. Dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a
zdraví osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání.
4. Nepožívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky na pracovišti ani bezprostředně před
příchodem do objektů ZČU, podrobit se zjištění, zda není pod vlivem takových látek.

5. Používat při práci ochranná zařízení a osobní ochranné pracovní prostředky dle pokynů
vyučujícího.
6. V případě vlastního úrazu bezodkladně informovat vyučujícího (či nejbližší zodpovědnou
osobu), pokud mu to zdravotní stav dovolí.
7. V případě svědectví úrazu jiné osoby bezodkladně informovat vyučujícího (či nejbližší
zodpovědnou osobu) a poskytnout zraněnému základní první pomoc.
Za školní (pracovní) úraz se považuje jakékoliv poškození zdraví nebo smrt, které byly
studentovi způsobeny nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením
vnějších vlivů při plnění úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi. Přímou souvislostí není cesta
do školy (zaměstnání) a zpět, do stravovny, či na vyšetření, pokud není konána v areálu ZČU
(organizace).

Zpracovala Mgr. Kateřina Brandová, studijní oddělení FST, Plzeň 19. 1. 2015

