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P R O H L Á Š E N Í 

Potvrzuji svým podpisem, že jsem byl dnešního dne poučen o bezpečnosti práce ve výuce a seznámen s nejdůležitějšími 
zásadami bezpečné a zdravotně nezávadné práce, jakož i se všeobecnými povinnostmi studenta MENDELU v Brně na úseku požární 
ochrany. Toto poučení je také na webu: http://mendelu.apridal.cz/bp.htm 

Z a v a z u j i  s e :  

1) Ve výuce si budu počínat vždy tak, abych neohrožoval život a zdraví ostatních osob, případně nezpůsobil hmotnou škodu. Při 
práci se včelstvy se zavazuji dodržovat její zásady, abych nezpůsobil(a) agresi včel. 

2) Jakoukoliv činnost ve výuce budu vykonávat vždy přesně podle pokynů vedoucího cvičení. 

3) Ochranných oděvů a pomůcek budu zásadně a správně používat ve všech případech, kde je to předepsáno a vyžaduje-li to bezpečný 
způsob práce. Kromě laboratorních cvičení, kde je předepsaný pracovní plášť, jde zejména o cvičení na včelíně, kde se zavazuji 
používat speciální včelařské ochranné pomůcky při práci na včelnici – kuklu, včelařské rukavice a dlouhý pracovní plášť. 
Přitom budu oblečený(á) tak, aby oděv měl dlouhé rukávy a nohavice a neumožňoval vniknutí včel do oděvu volnými konci 
rukávů a nohavic. 

4) Budu se vždy a zásadně řídit pravidly bezpečné a zdraví nezávadné práce, dodržovat směrnice, vyhlášky a instrukce vyučujícího o 
bezpečnosti, hygieně při práci a požární ochraně. 

5) Zjistím-li v učebně nedostatky (závady), které mohou ohrozit bezpečnost moji či ostatních osob a požární bezpečnost, oznámím to 
vyučujícímu. 

6) Nebudu uvádět stroj nebo jiné zařízení, které mi bylo svěřeno, do chodu dříve, pokud se nepřesvědčím, že nikoho neohrozím na 
zdraví nebo životě. Odstředivku v laboratoři obsluhuje výhradně vyučující. 

7) Ve vlastním zájmu oznámím vyučujícímu každé sebemenší poranění, které jsem utrpěl ve výuce, taktéž i zranění, které se přihodilo 
jiným osobám. 

8) Před započetím každé nové práce ve výuce požádám vyučujícího o pokyny jak bezpečně pracovat. 

9) Nepožiji alkohol a jiné omamné prostředky před začátkem a během výuky. 

10) Rovněž jsem doposud nebyl(a) akutně alergický(á) na včelí jed a ani jsem z tohoto důvodu nenavštívil(a) lékaře a neléčil(a) se. Na 
včelnici budu pracovat vždy s ochrannými pomůckami (viz. bod 3), a to tak, abych nezpůsobil(a) agresi včel. Posluchači akutně 
alergičtí na včelí bodnutí s ohrožením na životě v případě bodnutí jsou vyloučeni z praktické výuky na včelíně, pokud to předem a 
včas písemně nahlásí garantovi předmětu. 

11) Budu si vždy počínat tak, abych dodržel ustanovení platných zákonů a vyhlášek, které předcházejí vzniku požáru. 

12) Budu plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech. Při zjištění požárních závad kdekoliv v 
prostoru univerzity či jiných školských zařízení oznámím nedostatky vyučujícímu. Budu dodržovat bezpečné zacházení se 
zapáleným dýmákem tak, aby nevznikl požár. 

13) Při zpozorování požáru provedu všechna opatření pro jeho likvidaci a poskytnu přiměřenou osobní pomoc, aniž bych se 
vystavil(a) vážnému nebezpečí. 

14) Jsem seznámen(a) s požárními poplachovými směrnicemi, které jsou umístěny na viditelných místech v prostorách jednotlivých 
objektů školy (např. na ústavu 224 v 2. NP vedle pitevny). 

15) V případě požáru zachovám klid a rozvahu a opustím budovu podle pokynů únikovou cestou. Při použití přenosných hasicích 
přístrojů k likvidaci vznikajícího požáru je třeba postupovat s rozvahou a použít vždy vhodný hasicí přístroj pro hořící látku. 

16) Nebudu poškozovat nebo zneužívat přenosné hasicí přístroje nebo jiné věcné prostředky požární ochrany. 

17) Nebudu kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm v prostorách univerzity či jiných školních zařízeních. 

18) Všechna prohlášení platí přiměřeně též pro výuku mimo univerzitu (výjezdy, exkurze, terénní praktikum). 

19) V případě vykazování příznaků respiračního onemocnění nevstupuji do areálů univerzity. 
 
Datum školení na první přednášce          školitel: 
                   Antonín Přidal 
                              datum: …………………..              garant předmětu 
 
 
Seznam posluchačů s jejich podpisy potvrzujícími souhlas s výše uvedenými zásadami (viz zadní strana) 


