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Provozní řád a organizace v souvislosti s bezpečností práce a ochrany zdraví 

 

Lektoři i další osoby, které se účastní provozování kroužků a dalších aktivit včetně vědeckých workshopů 

a akcí na míru (dále „kroužky“) souvisejících s provozem obecně prospěšné společnosti Věda nás baví o.p.s. 

(dále „provozovatel“) jsou povinni dodržovat při výuce i v souvislosti s ní následující pokyny, které 

v souvislosti s provozováním kroužků a dalších svých aktivit provozovatel vydává:   

Lektor se řídí následujícími pokyny provozovatele: 

1. Dbá, aby jeho vystupování před účastníky kroužků, rodiči i širší veřejností bylo v souladu s pravidly 
slušnosti a občanského soužití. 

2. Řídí se organizačními předpisy, hygienickými předpisy a předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. Dodržuje protipožární předpisy. Pokud zjistí závady a nedostatky ohrožující zdraví 
a bezpečnost osob, nedostatečné zabezpečení budovy, je jeho povinností informovat 
provozovatele a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. 

3. Je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví a na majetku, na hrozící škodu 
upozornit provozovatele a přispět k jejímu odvrácení, pokud tomu nebrání důležité okolnosti nebo 
pokud by tím vážně neohrozil sebe nebo jiné osoby. 

4. Vede účastníky kroužků: 

a) k dodržování pravidel slušného chování; 

b) k dodržování hygienických zásad a zásad bezpečné práce, dodržování hygienických, 
dopravních, požárních a jiných relevantních předpisů; 

c) k ochraně majetku provozovatele i třetích osob před poškozením, ztrátou, zničením nebo 
zneužitím. 

5. Dbá, aby se zdraví účastníka kroužku a jeho zdravý vývoj nenarušily. Bere ohled na výsledky 
lékařských vyšetření, zpráv o vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně a na sdělení rodičů 
o účastníkovi. 

6. Zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při jejich účasti na kroužku, připomene vhodné 
povinnosti dětí souvisejících s pokynem provozovatele. 

7. V průběhu kroužku vždy zvlášť upozorní na specifika nebezpečí souvisejícího s konkrétním 
experimentem či se stavem místa konání kroužku (např. mokrá podlaha, venkovní prostředí) 
a vhodná opatření dětem vysvětlí způsobem přiměřeným jejich věku. 

8. Při úrazu poskytne účastníkovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření lékařem. Úraz ihned 
hlásí provozovateli a ve svém záznamu z hodiny podrobně popíše okolnosti, za kterých k úrazu došlo 
a opatření, která v této souvislosti učinil. 

9. Nedá účastníkům kroužku pokyn či svolení opustit budovu, a to zejména za účelem vyřizování 
soukromých i služebních záležitostí lektora. 

10. Dbá na to, aby byl řádně připraven k plnění svých povinností, před účastí na kroužku neužívá 
alkoholu ani jiné omamné látky, na kroužku nekouří. 
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Dítě, účastnící se kroužků, dbá následujících pokynů provozovatele:  

1. Děti jsou v průběhu kroužků zejména povinny dbát pokynů lektora. 
2. Děti jsou povinny dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany vlastního zdraví i zdraví dalších účastníků 

kroužků při všech činnostech a dodržovat protipožární opatření. Je jim zakázáno vyklánět se z oken. 
3. Děti se při účasti na kroužkách chovají tak, aby neohrozili zdraví své ani jiných osob. 
4. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během účasti na kroužku, jsou děti povinny hlásit ihned 

lektorovi. 
5. Děti nemají dovoleno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a jinými za účely experimentů 

do kroužku vnesenými zařízeními bez dozoru a svolení lektora. 
6. Do kroužku nosí děti pouze věci potřebné k účasti na něm. Je jim zakázáno vnášet do učeben 

a využívat věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat mravní výchovu dalších 
dětí. Cenné věci si děti do hodiny kroužku berou na vlastní zodpovědnost. 

 

Organizace první pomoci 

V případě úrazu nebo jiné zdravotní příhody bude lektor dodržovat následující pokyny: 

1. poskytne první pomoc podle běžných zdravotních zásad; 
2. při úrazu elektrickým proudem se zástavou dechu a srdeční činnosti se postižený nepřepravuje, 

ale okamžitě se zahájí oživovací pokusy dýcháním z úst do úst a masáží srdce. V této činnosti se 
setrvá až do příchodu odborných zdravotních pracovníků. 

3. je-li to vhodné v závislosti na závažnosti úrazu či jiné zdravotní příhody bezodkladně telefonicky 
ohlásí událost zdravotnickému zařízení v místě, např. dětskému nebo praktickému lékaři;  

4. je-li to nutné vzhledem k závažnosti zranění, kontaktuje neprodleně rodiče zraněného dítěte na 
rodiči uvedených kontaktních číslech, aby zajistili přepravu dítěte k lékařskému ošetření; V případě 
závažných zranění, kdy přeprava dítěte k lékaři nesnese odkladu, informuje rodiče a zajistí 
přepravu dítěte za pomoci vhodné dospělé osoby; 

5. drobná zranění (oděrky apod.) ošetří pomocí prostředků lékárničky; v případě lehkých zranění, 
k nimž není nutné volat lékařskou pomoc a při nichž není nutná přeprava k lékaři, vždy podá 
informaci rodiči nebo jinému dospělému, který bude děti po kroužku přebírat; 

6. vždy zaznamená průběh a okolnosti události a o incidentu po skončení kroužku informuje 
provozovatele; 

7. bere na vědomí zásady první pomoci při postižení zdraví: 

a) vypnutí elektrického proudu 

b) vyproštění ze závadného prostředí 

c) zastavení krvácení 

d) zabezpečení životně důležitých funkcí - dech a činnost srdce. 
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Práva dětí 

V průběhu kroužků a v souvislosti s výukou na nich je třeba dbát na práva dětí a na jejich zachovávání 

a podporovat děti navzájem k jednání v duchu těchto práv. Práva dětí jsou uplatňována na základě Úmluvy 

o právech dítěte, zejména respektováním následujících článků Úmluvy: 

 

Článek 2:  Dítě má být chráněno před všemi formami diskriminace. 

Článek 3:  Nejlepší zájem dítěte musí být předním hlediskem při veškerých postupech týkajících se dětí. 

Článek 4: Je nutné respektovat odpovědnost, práva a povinnosti rodičů rozhodovat o směřování dítěte 

v souladu s jeho schopnostmi a stupněm rozvoje. 

Článek 12: Dítě, které je schopno formulovat své vlastní názory, má právo je svobodně vyjadřovat  ve 

věcech, které se ho dotýkají, přičemž se názorům musí věnovat patřičná pozornost. 

Článek 13: Dítě má právo na svobodu projevu, má právo vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace, 

tato práva mohou podléhat určitým, zákonem stanoveným, omezením. 

Článek 14: Dítě má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství. 

Článek 15: Dítě má právo na svobodu sdružování a shromažďování, s výjimkou omezení stanovených 

zákonem. 

Článek 16: Dítě nesmí být vystaveno zasahování do soukromého života, do rodiny, domova nebo  

  korespondence, ani nezákonným útokům na jeho čest nebo pověst. 

Článek 17: Dítěti musí být zabezpečen přístup k informacím a materiálům ze sdělovacích prostředků, 

musí však být chráněno před informacemi a materiály jemu škodlivými. 

Článek 18: Za výchovu a vývoj dítěte mají společnou odpovědnost oba rodiče. Základním smyslem jejich 

péče musí být nejlepší zájem dítěte. 

Článek 29: Výchova dítěte má směřovat k rozvoji osobnosti dítěte, jeho nadání, rozumových a fyzických 

schopností v co nejširším objemu, ale také k posilování úcty k právům a svobodám druhých 

a  úcty k přírodnímu prostředí. 

Článek 33: Přijímat všechna nezbytná opatření k ochraně dětí před nezákonným užíváním narkotických 

a psychotropních látek. 

Článek 34: Chránit dítě před všemi formami sexuálního násilí a zneužívání. 

Článek 37: Dítě nesmí být podrobeno týrání, krutému trestání nebo ponižujícímu zacházení. 
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