Pokyny pro pohyb osob po areálu
závodu Mokrá – exkurze:
Českomoravský cement vytváří podmínky pro bezpečné a nezávadné pracovní
prostředí. Žádáme Vás v rámci opatření k prevenci rizik respektovat následující
pokyny:
Organizace exkurze musí být v souladu s Metodickým pokynem k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí,
žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
2005Č.j.: 37 014/2005-25 a navazujících předpisů.
Při pořádání exkurze je nutné, aby škola zajistila dostatečný počet zletilých osob s ohledem na právní předpisy
zajišťující pedagogický dozor. S ohledem na náročnost a charakter činností během exkurze v našem závodě je
nutné zajistit na každých 20 žáků/studentů nejméně jednu zletilou osobu zdravotně způsobilou. Pokud nebude
požadovaný počet osob zajišťujících pedagogický dozor naplněn, nemusí být exkurze vpuštěna do závodu.
Důsledně je vyžadováno ukázněné chování žáků/studentů. Za chování žáků/studentů odpovídá pedagogický
dozor. Žák musí mít k dispozici svůj průkaz zdravotní pojišťovny nebo jeho kopii.
S následujícími pokyny je škola povinna všechny účastníky exkurze včetně dozoru prokazatelně seznámit před
vstupem do areálu závodu. Doklad o proškolení, tj. druhá strana těchto pokynů, předat při vstupu do závodu
provádějícímu zaměstnanci.
Důležité upozornění: Do závodu nebude vpuštěn návštěvník bez vysoké, pevné obuvi kryjící kotník.
Pokyny pro účastníky exkurze:
• pohybujte se pouze po určených trasách a prostorech a skupina se musí držet pohromadě;
• sledujte výklad a dbejte pokynů provádějícího zaměstnance a pedagogického dozoru;
• při jízdě nebo chůzi po areálu závodu dodržujte pravidla silničního provozu, dopravní značení a omezení
platná v našem závodu;
• Je potřeba, aby pozornost všech, hlavně pedagogického dozoru, byla co nejvíce zaměřena na to, co se
děje při exkurzi a na předvídání nebezpečných situací;
• dbejte pokynů všech bezpečnostních sdělení (bezpečnostních značek, tabulek, signálů a podobně);
• v areálu závodu používejte pracovní ochrannou přilbu. Na exkurzi si vezměte pevnou uzavřenou obuv.
Ochrannou přilbu Vám na požádání zapůjčí pracovníci ostrahy při vjezdu do areálu závodu.
• respektujte pokyny i ostatních zaměstnanců ČMC;
• je zakázána chůze nebo jízda v kolejišti s výjimkou určeného přejezdu;
• nepožívat alkoholické nápoje a neužívat jiné návykové látky během exkurze a nevstupovat pod jejich
vlivem do areálu závodu;
• dodržujte stanovený zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm v celém závodu;
• všechny úrazy vzniklé během exkurze musí být ihned ohlášeny pedagogickému dozoru a provádějícímu
zaměstnanci;
• ohlaste neprodleně ztrátu osobní věci;
• je zakázáno manipulovat s jakýmkoliv výrobním zařízením ČMC;
• odpady ve společnosti třídíme, a proto případné odpady vhazujte do odpovídajících nádob nebo si je
odneste;
• chovejte se ohleduplně a ukázněně, abyste svým chováním neohrožovali život, zdraví nebo majetek
jiných osob ani svůj vlastní, nepoškozovali životní prostředí a nezavdali příčinu ke vzniku požáru.
Návštěvníci zapsaní na presenční listině byli seznámeni s:
•
•
•
•
•

Informacemi o dodržování bezpečnosti práce
Informacemi jak postupovat při vzniku mimořádné situace
Informacemi o mapě zón používání OOPP (osobních ochranných pracovních pomůcek)
Povinností respektovat silniční a bezpečnostní značení
Nutnosti dodržovat pořádek a čistotu

Svým podpisem na prezenční listině potvrzují, že rozumí a byli seznámeni se základními pravidly pro
návštěvy a exkurze pro vstup do objektu společnosti Českomoravský cement a.s.
Pro lepší přípravu na exkurzi Vám přikládáme technologické schéma výroby + mapu zón používání OOPP.
Doufáme, že pro Vás bude návštěva závodu Mokrá poučná, a že si odnesete jen příjemné zážitky bez
komplikací a nehody.
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Prezenční listina
Exkurze v závodě Mokrá, Českomoravský cement a.s.

Název akce:
Název a adresa školy:
Termín konání:
Pedagogický dozor zajišťují:
Podpisy dozoru:

Jméno a příjmení účastníka

Podpis účastníka

1
2
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Pokyny pro účastníky jsou na první straně a jsou nedílnou součástí této prezenční listiny.

Proškolený účastník stvrzuje svým podpisem, že byl řádně seznámen s Pokyny pro pohyb osob po areálu
závodu Mokrá -exkurze, danému tématu školení porozuměl a že je mu známa jeho odpovědnost za případné
nedodržování výše uvedených Pokynů a odpovědnost za jejich vědomé porušování. Všechny dotazy mu byly
zodpovězeny. V případě nejasností nebo nutnosti doplnit „Pokyny“, obraťte se na provádějícího zaměstnance
hned při vstupu do závodu.
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Exkurze v závodě Mokrá, Českomoravský cement a.s.

Název akce:
Název a adresa školy:
Termín konání:
Pedagogický dozor zajišťují:
Podpisy dozoru:

Jméno a příjmení účastníka

Podpis účastníka

1
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Pokyny pro účastníky jsou na první straně a jsou nedílnou součástí této prezenční listiny.

Proškolený účastník stvrzuje svým podpisem, že byl řádně seznámen s Pokyny pro pohyb osob po areálu
závodu Mokrá -exkurze, danému tématu školení porozuměl a že je mu známa jeho odpovědnost za případné
nedodržování výše uvedených Pokynů a odpovědnost za jejich vědomé porušování. Všechny dotazy mu byly
zodpovězeny. V případě nejasností nebo nutnosti doplnit „Pokyny“, obraťte se na provádějícího zaměstnance
hned při vstupu do závodu.

