ŠKOLSKÝ INTERNÁT (ŠI)
SOŠP KŇAŽIA
BOZP – bezpečnosť a ochrana zdravia

OPP – ochrana pred požiarmi

Bezpečnostno - požiarny poriadok
1. Ubytovaný je povinný dodržiavať prísny zákaz fajčenia v celom objekte v súlade so
Zákonom o ochrane nefajčiarov č. 337/2004 Z.z.
2. Užívatelia objektu sú povinní sa zoznámiť s obsahom tohto Bezpečnostno - požiarneho
poriadku v ŠI, t.j. s predpismi bezpečnosti a ochrany zdravia a požiarnymi predpismi a tieto
po celú dobu ubytovania dodržiavať. Na začiatku školského roka absolvuje v súlade
s učebnými osnovami preukázateľné školenie BOZP a OPP .
3. Používať tepelné alebo elektrické spotrebiče (okrem povolených), infražiariče alebo
vykurovacie telesá, ktoré nie sú súčasťou vybavenia objektu je prísne zakázané. Tiež je
zakázané používať na osvetlenie zápalky, sviečky a vykonávať činnosť spojenú s používaním
otvoreného ohňa. Každý, kto používa povolené spotrebiče je povinný dodržiavať návod
výrobcu a po ukončení činnosti spotrebič vypnúť.
4. Je zakázané vykonávať akékoľvek zásahy do elektrickej inštalácie objektu a elektrických
zariadení.
5. Objekt je vybavený prenosnými hasiacimi prístrojmi, ktoré sú určené pre prípadný hasený
zásah. Každý ubytovaný je povinný zoznámiť sa s ich použitím pri úvodnom školení o BOZP
a OPP. Hasiace prístroje a požiarne hydranty nesmú byť poškodzované, svojvoľne
premiestňované a používané k iným účelom ako k lokalizácii požiaru. Prístupy k nim musia
byť trvalo voľné.
6. Užívatelia sú povinní udržiavať v bezpečnom prevádzkyschopnom stave elektrickú
inštaláciu a majú zakázané vykonávať práce, pri ktorých môže vzniknúť požiar a na ktoré je
potrebná odborná spôsobilosť podľa osobitných predpisov.
7. Je zakázané poškodzovať alebo odstraňovať bezpečnostné a ochranné zariadenia
a vyraďovať ich z činnosti (napr. hydranty vody, hasiace prístroje, požiarne hlásiče, výťahové
zariadenia a pod).
8. Akékoľvek poškodenie zariadení alebo porušenie tohto predpisu je povinný každý užívateľ
okamžite nahlásiť službukonajúcemu personálu.
9. V priestoroch objektu ŠI nesmie byť skladovaný žiadny horľavý materiál, ktorý nie je
potrebný pre zabezpečenie plynulej ubytovacej prevádzky.
10. V prípade požiaru je nutné okamžite vypnúť elektrickú inštaláciu a uhasiť požiar pomocou
prenosného hasiaceho prístroja a požiarnych hydrantov. V prípade, že nie je možné zdolať
požiar vlastnými prostriedkami, treba zabezpečiť oznámenie požiaru podľa „POŽIARNYCH
POPLACHOVÝCH SMERNÍC“.

BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ UBYTOVANÝCH NA ŠI

1. Zásady BOZP a OPP
1. dodržiavať zásady slušného spoločenského správania v priestoroch ŠI,
2. zachovávať pravidlá spoločenského spolunažívania v kolektívnych podmienkach,
3. vstupovať do školského internátu len hlavným vchodom cez vrátnicu. Akýkoľvek iný
spôsob vstupu a odchodu z ŠI je neprístupný,
4. udržiavať čistotu a poriadok v celom priestore ŠI,
5. šetriť zariadenie ŠI, šetriť všetkými druhmi energie,
6. pri odchode z ŠI skontrolovať uzavretie okien, vodovodných uzáverov,
vypnutie svetla a uzamknutie izby,
7. v rámci učebných osnov na začiatku školského roka preukázateľne sa zúčastniť inštruktáže
a poučenia k všeobecnej bezpečnosti, ochrane zdravia a požiarnej ochrany,

2. Ubytovaní majú zakázané
1. prinášať do ŠI alebo prechovávať alkoholické nápoje vrátane piva a rôzne toxické
a chemické látky, tabakové výrobky, sečné, strelné zbrane, náboje do nich, výbušniny,
zábavnú pyrotechniku a pod.,
2. fajčiť, piť alkoholické nápoje, ako i užívať zdraviu škodlivé látky v priestoroch ŠI, pričom
tento zákaz platí aj pre okolie ŠI do vzdialenosti 200 m od školy a ŠI, ako i prísť pod
vplyvom drog alebo alkoholu do ŠI,
3. bez súhlasu vychovávateľa sa presťahovať na inú izbu a premiestňovať inventár (postele,
perináky, stoly) - musí byť voľný prístup k oknám,
4. zasahovať do telekomunikačných, elektrických, plynových a vodovodných sietí,
5. používať vlastné elektrospotrebiče, ktoré nemá žiak prihlásené,
6. pracovať na izbách alebo v iných priestoroch ŠI na vlastných individuálnych výrobkoch
s elektrickým náradím (napr. spájkovačka) okrem povolených spotrebičov,
7. opustiť ŠI bez vedomia vychovávateľa,
8. zamykať sa na izbách a v iných miestnostiach ŠI,
9. chovať zvieratá, vtáky, plazy a iné živočíchy v ŠI ,
10. navštevovať pohostinstvá, reštaurácie, bufety za účelom konzumovania alkoholických
nápojov a prísť do ŠI pod vplyvom alkoholu,
11. vykláňať sa z okien, preliezať alebo vyhadzovať z nich rôzne odpadky,
12. odchádzať z ŠI bez súhlasu vychovávateľa v čase mimo osobného voľna,
13. behať po chodbách, schodiskách a spoločných priestoroch, polievať sa vodou
14. vykláňať sa z okien, sedieť v oknách, pokrikovať z okien
15. hádzať predmety v izbe, na chodbe, na schodisku a v spoločných priestoroch
16. vyhadzovať z okien akékoľvek predmety, odkladať potraviny na okenné parapety
17. používať korčule, skateboardy v priestoroch ŠI
18. znečisťovať priestory odhadzovaním odpadkov, cigaretami, prinášať a používať
chemikálie a akékoľvek nebezpečné predmety,
19. požívať alkoholické nápoje počas akcií usporiadaných školou a školským internátom.
20. ubytovaný dodržiava zásady bezpečného pohybu a správania vo všetkých priestoroch
internátu. Akékoľvek poškodenie vybavenia ihneď hlási službukonajúcej
vychovávateľke.

3. Pri akomkoľvek úraze alebo inej mimoriadnej udalosti každý ubytovaný je
povinný
a. ihneď privolať vychovávateľku,
b. do príchodu vychovávateľky poskytnúť zranenému prvú pomoc,
c. vychovávateľke pomáhať pri poskytnutí pomoci zranenému podľa jej pokynov
až do príchodu lekárskej pomoci,
d. nezdržiavať sa na mieste mimoriadnej udalosti, ak nie je možné pomáhať pri
jej likvidácii,
e. v prípade pokynu na opustenie budovy okamžite konať podľa pokynov
a zhromaždiť sa na určenom mieste.

4. Počas vychádzok
a. je žiak povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky,
b. je zakázané odchádzať s neznámymi osobami na odľahlé miesta alebo do
uzavretých priestorov,
c. je zakázané používať autostop,
d. je zakázané kúpať sa v rieke alebo v nádržiach v okolí ŠI,
e. je zakázané navštevovať pohostinstvá, reštaurácie, bufety za účelom
konzumovania alkoholických nápojov.

Evakuačný plán ŠI

Miesto na evakuáciu ubytovaných- zhromaždište:
Parkovisko pred vstupom do budovy ŠI
Osoba, ktorá zistí požiar veľkého rozsahu (zadymenie priestorov) alebo výbuch osobne, alebo
telefonicky informuje vychovávateľa ŠI o potrebe zavolať hasičov
Vychovávateľ:

1. zavolá č. 150 – OR HAZZ Dolný Kubín
Text oznamu: Na ŠI SOŠP Kňažia, máme požiar. Prosíme Vás o zásah. Volá:
…(uviesť meno …) z telefónu č. ................. (hovoriť pomaly a zrozumiteľne)
2. čaká pri telefóne na spätné overenie výzvy z OR HAZZ DK
3. riadi evakuáciu v zmysle evakuačného plánu ŠI v súlade so zoznamom
ubytovaných žiakov a presunie sa na zhromaždište
4. na zhromaždišti usmerňuje žiakov a ostatné ubytované osoby

Povinnosti ubytovaných:
•
•
•
•
•

ubytovaní si zoberú z izby len osobné doklady. Zrýchleným krokom, nie behom
opustia budovu ŠI
na zhromaždišti sa žiaci sústreďujú v bezpečnej vzdialenosti od miesta nebezpečenstva
ak to dovoľuje situácia, vychovávatelia skontrolujú izby a hygienické zariadenia, ako
poslední opúšťajú poschodie
na zhromaždišti ešte raz skontrolujú prítomných žiakov
poverená osoba pre ŠI telefonicky informuje o evakuácii riaditeľa školy.

