VSTUPNÍ ŠKOLENÍ BOZP STUDENTŮ I. ROČNÍKU
(Školení obsahuje zejména výklady o základních povinnostech při dodržování předpisů BOZP
- článek 4, odst.5 Směrnice rektora č. 22R/2011)
1. Povinnosti organizace
-

nepřipustit, aby student vykonával práce, jejichž výkon by neodpovídal jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti,

-

zajistit studentům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci (dále BOZP),

-

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,

-

zajistit studentům poskytnutí první pomoci,

-

poskytovat osobní ochranné pracovní prostředky dle Směrnice rektora č.23R/2011,

-

vyšetřit příčiny a okolnosti úrazu studenta za jeho účasti, pokud to jeho zdravotní stav
dovoluje,

-

seznámit studenta s pracovištěm - místa se zvýšeným nebezpečím úrazu, hlavní uzávěry plynu, vody, hlavní vypínač el. proudu apod.

2. Právo studentů
-

student má právo na zajištění BOZP, na informace o rizicích jejich práce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením.

3. Povinnosti studentů
-

dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a
zdraví osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání,

-

účastnit se školení v zájmu BOZP,

-

dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny organizace k zajištění BOZP, s nimiž byl
řádně seznámen, a řídit se zásadami bezpečného chování na pracovišti a informacemi
organizace,

-

nepožívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky na pracovištích organizace, podrobit se zjištění, zda není pod vlivem alkoholu,

-

bezodkladně oznamovat vyučujícímu úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, a
úraz jiné osoby, jehož byl svědkem (za školní 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),

-

používat při práci ochranných zařízení a osobní ochranné pracovní prostředky.

