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Poučenie o dodržiavaní zásad požiarnej ochrany 

Vnútorný predpis č. 3/2009/pg 

1. Povinnosti žiakov 

- počínať si tak, aby nezapríčinili vznik požiaru, 
- hlásiť každý nedostatok v oblasti ochrany pred požiarmi vyučujúcemu alebo podieľať sa na jeho 

odstránení, 
- dodržiavať zákazy, nariadenia a príkazy k zabezpečeniu ochrany pred požiarmi, 
- poznať požiarne nebezpečenstvo, 
- hlásiť vznik každého požiaru,  
- poznať a dodržiavať požiarno-poplachové smernice, 
- poznať rozmiestnenie prostriedkov ochrany pred požiarmi, vedieť s nimi zaobchádzať a udržiavať ich v 

dobrom stave, 
- nepoškodzovať RHP, požiarne hydranty, 
- poznať miesta hlavných uzáverov elektrického prúdu, vody a požiarnych uzáverov, 
- poskytnúť osobnú a vecnú pomoc pri zamedzovaní a zdolávaní požiaru, 
- konať tak, aby sa umožnila príležitosť iným plniť povinnosti na zaistenie ochrany pred požiarmi, 
- dodržiavať zásady spracovanej dokumentácie Požiarneho štatútu školy, 
- používať len typizované elektrospotrebiče (certifikát) spôsobom určeným výrobcom, 
- horľavé látky umiestňovať v bezpečnej vzdialenosti od tepelných spotrebičov, 
- dbať na to, aby tepelné a elektrické spotrebiče neboli ponechané v prevádzke bez dozoru, 
- elektrické spotrebiče zapájame do siete len v bezchybnom stave, riadne upevnené na nehorľavej 

podložke, 
- nepoužívať prívodné šnúry elektrického zariadenia s poškodenou izoláciou, rozbité zásuvky a zástrčky, 
- dodržiavať požiarny poriadok pracoviska (laboratórny poriadok) v laboratóriu a učebni fyziky, chémie, 

biológie, v učebniach informatiky, v jazykovom laboratóriu, 
- dbať na to, aby nedošlo k prehriatiu povrchu elektrického zariadenia, spotrebiča a elektrických 

rozvodov, 
- zákaz fajčenia a manipulácie s otvoreným ohňom v priestoroch školy, 
- zakazuje sa spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve, 
- udržiavať trvalo voľné únikové (evakuačné) cesty a prístup k uzáverom elektrického prúdu a vody. 

 

2. Vyhlásenie požiarneho poplachu 

- požiarny poplach sa vyhlasuje ústne volaním „Horí!!!“; pre susedné pracoviská (telocvičňa) osobne – 
spojkou, 

- postupovať podľa požiarno-poplachových smerníc, 
- vypnúť elektrický prúd na tom úseku, kde horí, 
- venovať pozornosť požiaru elektrického vedenia, horľavých kvapalín a chemikálií, 
- evakuáciu uskutočniť po únikových cestách, 
- pri požiari treba zachovať pokoj a rozvahu, 

- požiar sa musí hlásiť vyučujúcemu v každom prípade, aj keď bol uhasený ihneď. 
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