Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková organizace
nám. 13. prosince 12, Oslavany 664 12
IČO: 44946775

BEZPEČNOSTNÍ PLÁN
Opatření pro činnost při vzniku mimořádné události
Vypracoval:

Mgr. Dana Fialová, Lenka Zouharová

Schválil:

Lenka Zouharová, ředitelka školy

Platnost od:

1. 9. 2020

V souladu s ustanovení § 102, odst. 6 zákona 262/2006 Sb. v platném znění,
zákona č. 239/2000 v platném znění a dalších předpisů
stanovuji tímto způsob zajištění povinností při vzniku mimořádné události.

Zajištění školy z hlediska bezpečnosti zaměstnanců, dětí, žáků
Bezpečnostní opatření k zajištění objektu ZUŠ Oslavany / 2 budovy
1. Budova Oslavany / nám. 13. prosince 12, Oslavany 664 12
2. Budova Zbýšov / Masarykova 79, Zbýšov 664 11

Informace o budovách:
- vstupy do budov pro žáky a návštěvy nejsou volně přístupné, k vstupu je potřeba použít
domovní telefon
- všichni zaměstnanci mají klíče od budov, seznam vlastníků klíčů je v kanceláři školy
- vstupy do budov a šatní prostory jsou vybaveny kamerovým systémem
- do budovy je žák vpuštěn po ohlášení svého jména domovním telefonem
- dveře jsou otevřeny elektromagnetickým zámkem z třídy vyučujícího
- návštěvy jsou povinny ohlásit u vyučujícího pedagoga nebo v kanceláři školy
- je zákaz jejich samovolného pohybu po budově
- pokud je do školy vpuštěna osoba na zazvonění a v přiměřeném čase se neobjeví na
místě, je nutné provézt fyzickou kontrolu a osobu vyhledat
- při veřejných vystoupeních jsou vchody do budov kontrolovány pověřenou osobou
- další vstupy do budov jsou ze dvora a nejsou dostupné z ulice, používají se jen pro
nouzové situace
- přístup do dalších prostor (půda, sklad, kotelna) je nepovolaným osobám zamezen
s výjimkou provozních potřeb (např. revize, kontroly)

Provoz v budovách:
Otevření budov:
- Oslavany - škola se pro veřejnost otevírá v 8 hodin
- Zbýšov - škola se pro veřejnost otevírá dle aktuálního rozvrhu hodin v daný školní rok
Uzavření budov:
- budovy se zavírají dle aktuálního rozvrhu hodin v daný školní rok
- na každý den je určena zodpovědná osoba
Ohlášení cizí osoby:
- zaměstnanci školy jsou povinni si všímat pohybu cizích nebo podezřelých osob v budově
školy a v případě potřeby tuto skutečnost oznámit řediteli školy nebo v kanceláři školy
- při podezřelém chování je potřeba dodržovat bezpečnostní odstup, nejlépe se schovat do
jiné místnosti, zamknout se uvnitř a počkat na příjezd policie

Přijetí informace o vzniku mimořádné události
Mimořádná událost může vzniknout činností uvnitř školy nebo může být oznámen z vnějších
zdrojů:
Interní mimořádná událost:
- v případě jakékoli mimořádné události (požár, výbuch, úraz, apod.) je zaměstnanec, který
ji zjistí, povinen bez zbytečného odkladu toto oznámit řediteli organizace nebo zástupci
nebo hospodářce
Externí mimořádná událost:
- v případě přijetí informace z vnějšího zdroje je povinnost ředitele rozhodnout o vážnosti
situace, bude informovat složky IZS a bude se řídit jejich pokyny
- obsahem hlášení nadřízenému orgánu je především: datum, hodina, místo vzniku
události, druh a charakter, případné následky mimořádné události
- nebo přijme okamžité rozhodnutí a prostřednictvím technických prostředků nařídí
evakuaci objektu
- evakuace se vyhlásí akustickým signálem, případně mobilními telefony nebo pověřenými
osobami

Interní důležitá čísla
Ředitel organizace
Zástupce ředitele
Koordinátor akcí
Hospodářka školy

Krizová důležitá čísla
IZS
Policie ČR
Záchranná služba
Hasičský záchranný sbor

605 258 884
725 580 337
731 155 683
731 155 682

112
158
155
150

Evakuace osob při vzniku mimořádné události
-

vlastní evakuace se řídí pokyny interní směrnice
evakuované osoby se shromažďují před budovou školy
bude-li mimořádná událost charakteru, kdy složky IZS doporučí nevycházet z objektu,
shromáždí se osoby v sále školy
pokud by došlo k ohrožení vodou apod., budou evakuované osoby shromážděny
v nejvyšším možném patře nebo místě

Záchranné akce při vzniku mimořádné události
-

prvotním úkolem je zajistit bezpečnost žáků a studentů, svěřených osob
případný prvotní zásah provádí dospělá osoba za předpokladu, že jsou všichni žáci,
studenti, svěřené osoby v bezpečí na místě určeném ke shromáždění

Důležitá místa
Hlavní uzávěr plynu
Hlavní vypínač elektro
Hlavní uzávěr vody

Oslavany – vně vlevo od hl. vchodu
Zbýšov – vně vlevo od hl. vchodu
Oslavany – přízemí vlevo při vstupu do budovy
Zbýšov – vně vpravo od hl. vchodu
Oslavany – sklep
Zbýšov – sklep

Příprava k sebeochraně a vzájemné pomoci při mimořádné události
-

zaměstnanci jsou seznamování s pokyny pro chování se při mimořádných událostech
jedenkrát za rok
tyto informace jsou součástí pravidelného školení BOZP a PO
žáci jsou informováni prostřednictvím svých učitelů

Možné případy mimořádných událostí
Teroristický čin – anonymní oznámení o uložení bomby
- oznámení formou telefonátu – zapsat znění oznámení
- oznámení písemnou formou – písemnost uchovat k dalšímu šetření
Postup:
- nahlásit událost na linku IZS - 112 nebo HZS - 150 nebo Policie ČR – 158
- pokud je bomba ve škole – okamžitá evakuace
- podezřelého předmětu se nedotýkat
- dodržovat pokyny bezpečnostních složek

Teroristický čin – obdržení podezřelé zásilky
- jak poznat podezřelou zásilku:
- neočekávaná zásilka od neznámého odesílatele
- výhružný text na zásilce
- zapáchající zásilka
- zásilka, u které po otevření zjistíme, že osahuje prášek nebo podezřelý předmět

Jak se zachovat:
- s podezřelou zásilkou netřepat ani nevyprazdňovat její obsah
- opustit místnost, umýt se vodou a mýdlem
- ohlásit na linku HZS - 150 nebo Policie ČR – 158, které převezmou zásilku k ověření
Únik nebezpečných látek při dopravní nehodě nebo technických haváriích
- každý zaměstnanec nebo žák, který zpozoruje takovou havárii, je povinen ji nahlásit
řediteli školy nebo na linku HZS – 150
Hlavní zásady:
- nepřibližovat se k místu havárie
- provést ukrytí dle pokynů
- uzavřít a utěsnit dveře, okna
- sledovat informace v rozhlase, televizi a místním rozhlase
- budovu školy opustit jen na pokyn
Ochrana v případě radiační havárie
Hlavní zásady:
- uzavřít a utěsnit dveře, okna
- sledovat informace v rozhlase, televizi a místním rozhlase
- připravit se prostředky improvizované ochrany: ochrana dýchacích cest (vodou navlhčené
roušky, ručníky), ochrana hlavy (čepice, klobouk, šála), oči chránit brýlemi, povrch těla
chránit oděvem, ochrana rukou (rukavice, igelitový sáček, kus látky), nohy chránit botami
- připravit si evakuační zavazadlo
- jodové přípravky a prostředky použít až na základě veřejné výzvy
- budovu školy opustit jen na pokyn
Ochrana před povodněmi
Ochranu dělíme na:
1. preventivní opatření (zpracovávání povodňových plánů, stanovování zátopových území)
2. bezprostřední ochrana před živlem (evakuace z ohrožených prostor)
3. opatření po povodni (kontrola stavu budovy, rozvodů energií, vody a stavu kanalizace,
kontaktovat příslušnou pojišťovnu)
Všeobecné pokyny k ochraně obyvatelstva
Když zazní siréna:
- ukrýt se
- uzavřít okna a dveře
- zapnout rádio a televizi
- sledovat zprávy a řídit se vydanými pokyny

Závěrečné ustanovení
Zrušuje se směrnice ze dne 1. 9. 2015. Její uložení se řídí spisovým řádem školy.

V Oslavanech dne 1. 9. 2020

Lenka Zouharová
ředitelka ZUŠ Oslavany

