Pravidla pro řešení nouzových a havarijních situací
Jezdecká akademie – SOŠ Mariánské Lázně, s.r.o
Oblast působnosti: Areál školy a jízdárny na adrese 35301 Mariánské Lázně 569.
Tato pravidla definují možné nouzové a havarijní situace (mimořádné události) a způsoby
jejich řešení.

A. Obecná ustanovení
1. Nouzová nebo havarijní situace je taková mimořádná událost, která zásadně vybočuje z
běžného provozu a činnosti organizace a musí se okamžitě řešit.
2. Každý je povinen jednat a chovat se tak, aby svévolně nezapříčinil vznik mimořádné
události.
3. V případě, že nastane mimořádná událost, je každý zaměstnanec povinen poskytnout
veškerou pomoc při její likvidaci a minimalizaci škod. Prvořadá je vždy záchrana lidských
životů a ochrana zdraví osob.
4. Vždy je nutno neprodleně informovat jednatele školy, ředitelku školy a majitele areálu.
5. Mimořádné události řeší zaměstnanec, který událost zjistí nebo je mu prvnímu oznámena.
6. Každá mimořádná událost se písemně stručně zaznamenává do hlášení, následně je
vyhotoven záznam mimořádné události, za vedení dokumentace k mimořádným událostem
zodpovídá jednatel.
7. Záznam mimořádné události obsahuje datum a čas vzniku nebo zjištění mimořádné
události, příčina jejího vzniku, jména přítomných osob (zaměstnanců, žáků, cizích osob),
popis události a jejího průběhu, odpovědná osoba při události, čas informování, škody na
zdraví osob, škody na majetku, datum a čas skončení mimořádné události, provedená
opatření k jejímu odstranění nebo minimalizaci, ostatní podstatné informace a vyhodnocení.
8. Jedenkrát ročně bude prováděn nácvik evakuace osob, popř. bude stanoven jiný způsob
nácviku evakuace.

B. Druhy mimořádných událostí a způsob jejich řešení
1. Požár v areálu organizace nebo její blízkosti.
Únik chemických látek do ovzduší v areálu organizace nebo její blízkosti.
Řešení: Dle požárních směrnic.
2. Vážný pracovní úraz zaměstnance.
Řešení: Poskytnout první pomoc, zajistit lékařskou pomoc, informovat rodinné příslušníky.

3. Sebevražda.
Řešení: Přivolat zdravotnickou záchrannou službu a Policii ČR.
4. Úmrtí zaměstnance při výkonu práce.
Řešení: Přivolat zdravotnickou záchrannou službu, Policii ČR, informovat rodinné příslušníky.
5. Nevrácení se žáka z pobytu nebo vycházky mimo budovu PU do dvou hodin od začátku
nočního klidu.
Řešení: V prvním případě hledat neprodleně na pravděpodobných místech (místo, kam by
pravděpodobně šel, jel, rodina, známí, příbuzní, kamarádi), při nenalezení uvědomit
jednatele, ředitelku, popř. jeho zástupce, oznámit Policii ČR, případně městské policii.
6. Fyzické napadení.
Řešení: Přivolat další zaměstnance, zajistit první pomoc, v případě potřeby zajistit lékařskou
pomoc, informovat rodinné příslušníky, v případě potřeby přivolat policii.
7. Násilné vniknutí cizí osoby nebo osob do budovy PU, areálu školy a jízdárny.
Krádež majetku organizace, uživatelů nebo zaměstnanců většího rozsahu.
Řešení: Přivolat na pomoc další zaměstnance, dle vážnosti situace přivolat Policii ČR, dle
možností zajistit ochranu majetku.
8. Neplánované přerušení dodávky vody, elektřiny déle než 4 hodiny.
Neplánované přerušení dodávky elektřiny, vody déle než 4 hodiny. Neplánované přerušení
dodávky tepla v zimním období déle než 8 hodin.
Řešení: Zkontrolovat hlavní vypínače, zjistit u dodavatele důvod přerušení, přijmout nutná
opatření dle odhadované délky výpadku (nouzové osvětlení atd.)
9. Vážné poškození budovy (pád stromu, meteoritu, bleskem, zemětřesením, vichřicí
apod.).
Řešení: Zjistit a minimalizovat škody na zdraví a majetku, přesunout se do nepoškozených
prostor, případně evakuovat dle evakuačního plánu. Dle závažnosti události přivolat
záchranné složky (záchranáře, hasiče, policii, lékaře).
10. Havárie služebního vozidla přepravujícího zaměstnance, žáky s poškozením zdraví
osob.
Havárie veřejného dopravního prostředku přepravujícího zaměstnance nebo uživatele.
Řešení: Zajistit první pomoc, v případě potřeby přivolat lékaře, vždy přivolat Policii ČR.

V Mariánských Lázních 29. 8. 2022
Ing. Martina Klánová
ředitelka školy

