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POŽÁRNÍ OCHRANA 
 

V souladu se zákonem č.133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, studenti jsou 

k zajištění požární ochrany povinni: 

a. počínat si při studiu tak, aby nezapříčinili vznik požáru 

b. plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech 

c. dodržovat zákaz kouření v prostorách fakulty 

d. seznámit se s požárně poplachovými směrnicemi a požárním evakuačním plánem, jež jsou viditelně 

rozmístěny na chodbách fakulty 

e. seznámit se s únikovými cestami a únikovými východy, únikové cesty jsou vyznačeny šipkami 

f. oznámit na vrátnici závady, které mohou být příčinou požáru 

g. ohlásit ihned vznik požáru na ohlašovně požáru (vrátnice fakulty) 

h. uhasit požár nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření, přičemž se nesmí vystavit nebezpečí 

nebo ohrožení sebe nebo jiné osoby 

i. při použití přenosných hasicích přístrojů k likvidaci vzniklého požáru je třeba postupovat s rozvahou 

a použít hasicí přístroj vhodný pro hořící látku 

j. v případě vzniku požáru postupovat dle pokynů uvedených v požárních poplachových směrnicích 

k. po vyhlášení evakuace jsou studenti povinni opustit objekt nejbližším únikovým východem, přičemž se 

řídí pokyny přítomných pedagogů 

l. poskytnout osobní pomoc jednotce hasičského záchranného sboru na výzvu velitele zásahu 
 
 

Studenti nesmí: 

a. poškozovat, odstraňovat nebo ničit pokyny, směrnice a tabulky sloužící požární ochraně 

b. manipulovat s otevřeným ohněm, hořlavinami, zábavnou pyrotechnikou a výbušninami v prostoru 

fakulty 

c. poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití hasicích přístrojů, nástěnných 

hydrantů a požárně bezpečnostních zařízení 
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POŽÁRNÍ  POPLACHOVÉ  SMĚRNICE 

Pro pracoviště:  Divadelní  fakulta JAMU v Brně, Mozartova 1, 662 15 Brno  
 

 
1. Postup osoby, která  zpozoruje požár, způsob a místo  ohláš ení  požáru  

Osoba, která zpozoruje požár, provede dle možnosti jeho uhašení přenosnými hasicími  přístroji 

rozmístěnými na únikových cestách  a bezodkladně nahlásí  vznik požáru ohlašovně požárů 

na vrátnici,  tel. 542 59 1300 (kl. 1300). Ohlašující  osoba stručně nastíní  situaci, uvede 

přesné místo vzniku požáru a možnost ohrožení. Pro předání  informací  lze využít telefonní  

p ř ístroje v kancelářích nebo mobilní telefon. 

 
2. Způ sob vyhlášení  požárního  poplachu  

Požární  poplach bude vyhlašován  voláním  „HOŘÍ“. 

 
3. Postup osob p ř i vyhlášení  požárního  poplachu 

Ihned po vyhlášení  požárního  poplachu bude zahájena evakuace. Evakuace musí probíhat  

organizovaně a plynule, nesmí dojít k zastavení  proudu unikajících  osob, t lačenici (např. ve 

dveřích) a vzniku paniky. Vš ichni zaměstnanci, studenti a ostatní přítomní jsou povinni 

uposlechnout pokynů a příkazů osoby, která bude řídit evakuaci při vyhlášení  požárního  

poplachu a organizování  evakuace osob z budovy. Každý je povinen v souvislosti  se 

zdoláváním  požáru poskytnout osobní  pomoc jednotce požární  ochrany na výzvu velitele 

zásahu.  

Povinnosti  přítomných osob: přítomní ihned po vyhlášení  požárního  poplachu opustí 

budovu po vyznačených únikových cestách,  nebo přímo východy ven na volné  

prostranství  a shromáždí se na protilehlém  chodníku před hlavním  vstupem do budovy. Při 

evakuaci nesmí  být použi to výtahu! Pří jezd k objektu musí  zůstat volný pro potřebu 

zasahujících  jednotek PO. Návrat evakuovaných osob do budovy je možný pouze s výslovným  

souhlasem velitele zásahu.   

 
4. Tel. č ís la  tísň ového  volání  – 112, 150, 155, 158  

 
5. Tel. č ís la  pohotovostních  a havar ijních  služeb, dodavatelů elektr ické  energie a plynu 

 

linka t ísňového  volání   112  

hasič i  150  

policie   158  

záchranná služba   155  

pohotovostní  služby  poruchy el. proudu  800 225 577 

 plynu 1239 

Brněnské  vodárny a kanalizace, a.s. dispeč ink tel. 543 212 537  
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BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
 

V zájmu chránit zdraví své a zdraví ostatních osob je student povinen: 

a. dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví 

fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, 

b. dodržovat právní předpisy k zajištění bezpečnosti práce a pokyny k zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci, zásady bezpečného chování a stanovené pracovní postupy, s nimiž 

byl prostřednictvím svého vyučujícího seznámen, 

c. dbát na zvýšenou opatrnost při otvírání dveří, jak při vstupu do budovy, tak uvnitř budovy a při 

chůzi po schodech, 

d. dodržovat zásady bezpečného chování ve společných prostorách fakulty, v učebnách, na 

chodbách, schodištích, tělocvičnách apod., 

e. dodržovat informace na bezpečnostních značkách umístěných v prostorách fakulty, 

f. oznamovat přítomným pedagogům, popřípadě vrátnici nedostatky a závady, které by mohly 

ohrozit bezpečnost nebo zdraví studentů, 

g. bezodkladně oznámit příslušnému odpovědnému akademickému pracovníkovi svůj úraz, pokud 

to zdravotní stav dovolí, popřípadě úraz jiného studenta, jehož byl svědkem. 

 
 
 

Studenti nesmí: 

a. zasahovat do el. zařízení, 

b. zapínat, vypínat, případně obsluhovat stroje, přístroje a zařízení, které jim nebyly v rámci výuky 

přiděleny a s jejichž obsluhou nebyli prokazatelně seznámeni, 

c. požívat alkoholické nápoje a jiné omamné prostředky a návykové látky před začátkem a během 

výuky, nevstupovat pod jejich vlivem do prostor školy. 
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ÚRAZ STUDENTA 
 

Postup při úrazu studenta: 

1. Dojde-li k úrazu studenta, uvědomí postižený student zaměstnance JAMU v Brně, který je 

odpovědný za příslušnou výuku, během níž došlo ke vzniku úrazu, nebo jeho zástupce, resp. 

zaměstnance odpovědného za provoz prostor, kde k úrazu došlo, došlo-li k úrazu mimo dobu 

výuky. K oznámení úrazu musí do j í t  neprodleně po vzniku, jinak JAMU v Brně neodpovídá za 

škodu tímto úrazem studentovi vzniklou. Není-li student pro závažnost úrazu schopen úraz 

oznámit sám, zajistí, aby vznik úrazu oznámila jiná osoba. 

2. Zaměstnanec, jemuž byl úraz studenta oznámen: 

- ohlásí úraz státnímu zástupci nebo územně příslušnému útvaru Policie České republiky, 

nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s úrazem byl spáchán trestný čin, nebo 

jde o smrtelný úraz, 

- vyrozumí děkana fakulty nebo ředitele součásti zajišťující výuku, 

- zajistí do tří dnů od oznámení úrazu vyplnění formuláře „Záznam o úrazu studenta“ a do 10 

dnů od oznámení úrazu jeho zaslání pracovníkovi pověřenému jednat s pojišťovnou. 

3. Poškozený student je povinen dodat bez zbytečného odkladu po jejich vystavení posudek 

o bolestném a doklad o úhradě lékařských poplatků pracovníkovi JAMU v Brně pověřenému 

jednat s pojišťovnou, který je bezodkladně spolu s vyplněným záznamem o úrazu předá 

pojišťovně. 



 

 

 
 

Právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského 
zařízení (název, sídlo, IČ): 

 
Janáčkova akademie múzických umění v Brně 
Beethovenova 650/2 
662 15 Brno 

IČ: 62156462 

 
ZÁZNAM O ÚRAZU 

STUDENTA 

Název součásti JAMU v Brně: 

 

 
1. 

Jméno, popř. jména, a příjmení zraněného: Datum narození zraněného: 

Adresa místa trvalého pobytu zraněného: 

Adresa pro doručování: 

Jiný kontakt (telefon, fax, e-mail): 

 
 

 
2. 

Hodina den měsíc rok vzniku úrazu 

Místo, kde k úraz došlo 

Zraněná část těla 

 

3. 
Šlo o úraz smrtelný? Datum úmrtí: 

 
 
 
 
 
 

 
4. 

Popis události: 

Popis činnosti: 

 výuka 

 jiná činnost 

 

5. 
Kdo a jak vykonával dozor v době úrazu? 

 

 
6. 

Byl úraz způsoben nebo ovlivněn jinou osobou (jméno, popř. jména, příjmení, adresa místa trvalého pobytu této osoby), či 
vznikl následkem spolupůsobení přírodních živlů nebo zvířat? 

Podpis zraněného (umožňuje-li to jeho stav): Datum sepsání záznamu o úrazu: 

Jméno, popř. jména a příjmení a podpisy svědků: Podpis zaměstnance odpovědného za výuku, razítko: 

 
 
 

 
7. 

Pojistné plnění má být zasláno: 
 

a) na účet poškozeného č.: ........................................................................................ 
 

b) složenkou na adresu: 
 

.............................................................................................................................................................. 
 

.............................................................................................................................................................. 

 

Pozn.: Tiskopis Záznam o úrazu studenta vyplňuje pedagogický dozor 



 

 

 
 
 

Obsluha a práce s elektrickými zařízeními - dvacet zásad pro 

osoby seznámené 

1. Neprováděj na el. zařízení činnost, která je mimo rozsah seznámení 

2. Nezasahuj do el. zařízení. Může dojít k úrazu el. proudem, požáru, popř. výbuchu. 

3. Nepracuj na živých částech, která jsou pod napětím, ani se jich nedotýkej. 

4. Dbej informací v příslušných návodech a instrukcích pro obsluhu el. zařízení. 

5. Přesvědč se ještě před použitím el. spotřebiče nebo zařízení o jeho řádném stavu. 

6. Nepoužívej poškozená el. zařízení a v případě zjištění závady na zařízení při jeho obsluze zařízení 

vypni a závadu ohlas. 

7. Nepoužívej navlhlé a silně znečištěné el. spotřebiče a zařízení. 

8. Neprováděj žádné opravy a neodborné úpravy a vylepšení el. zařízení. 

9. Používej k ovládání pouze určené prvky a neměň nastavení bezpečnostních prvků. 

10. Dodržuj pravidelné kontroly a revize el. spotřebičů a zařízení. 

11. Udržovací práce na el. zařízení, jako čištění nebo mazání, prováděj jen při jeho vypnutém stavu, 

který zajistí provozovatel zařízení. 

12. Odpoj el. spotřebič nebo pracovní stroj od sítě vytažením vidlice za zásuvky před jeho přemístěním 

nebo pojížděním. 

13. Výměnu žárovek a pojistek prováděj jen v beznapěťovém stavu. 

14. Dodržuj pokyny na bezpečnostních tabulkách a výstrahách. 

15. Neodstraňuj zábrany, kryty a izolaci u el. zařízení, nevstupuj neoprávněně do el. provozoven. 

16. Nepřibližuj se do nebezpečné blízkosti nekrytých živých částí el. zařízení pod napětím. 

17. Neprováděj činnost v nebezpečné blízkosti el. venkovního vedení. 

18. Neporušuj zákazy v ochranném pásmu el. vedení a el. instalace. 

19. Nedotýkej se přetržených vodičů el. vedení, ani se k nim nepřibližuj. 

20. Při zjištění výskytu elektřiny u el. a neelektrických zařízení, projevující se např. el. jiskrami, sršením, 

výbojem nebo jen brněním v  rukou, je nutno na tento jev upozornit odpovědnou osobu. 

 


