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  Požární evakuační plán 

 

 

V případě, že v objektu školy nastane mimořádná situace, která bude vyžadovat opuštění 

budovy, nařídí ředitel školy nebo jeho zástupce provedení evakuace. 

Evakuaci řídí ředitel či jeho zástupce z vestibulu školy. Vyhlášení evakuace bude provedeno 

školním rozhlasem s upřesněním místa a druhu ohrožení a uvedením, které části školy budou 

evakuovány jako první. Rovněž bude uvedeno, zda je možné vzít oděv ze šaten, nebo je nutné 

opustit budovu ihned. 

Evakuaci pomáhají organizovat všichni zaměstnanci. Učitelé evakuují třídu, ve které vyučují 

a řídí se pokyny vedoucího evakuace. Po ukončení evakuace jednotlivých pater provedou 

jmenovaní zaměstnanci kontrolu, zda v objektu nezůstaly osoby a oznámí vedoucímu 

evakuace, které prostory zkontroloval, aby bylo zřejmé, zda byla provedena kontrola všech 

prostor. 

Určenými cestami v budově jsou středové schodiště a požární schodiště, přednostně bude 

použita méně ohrožená úniková cesta. 

Způsob evakuace bude postupný, organizovaný učiteli tak, aby nedošlo ke zmatku nebo 

ucpání únikových cest. Jako první budou evakuovány nižší ročníky a osoby s omezenou 

schopností pohybu, pak postupně žáci vyšších ročníků. 

Určené místo soustředění osob je v prostoru před školou, kontrolu žáků provedou učitelé, 

kteří měli v době vyhlášení evakuace vyučovací hodinu ve třídě. Pokud by došlo k evakuaci 

v době přestávky, evakuaci a kontrolu provedou třídní učitelé. 

Pokud vzniknou pochybnosti, že budovu neopustily všechny osoby, pak je učitel či 

zaměstnanec povinen sdělit skutečnost řediteli školy či vedoucímu evakuace. Pokud je vše 

v pořádku, pak se soustředí evakuovaní v jiném objektu školy (tělocvična,…) 

 

První pomoc postiženým osobám poskytne zdravotní služba školy:  

 

Paní Jančárková, Mgr. Hrušková 

 

Následně se přivolá rychlá záchranná služba. 

 

V případě, že bude ukončena evakuace osob a bude možné bezpečně provést evakuaci 

materiálu, bude prováděna v rozsahu stanoveném ředitelem školy nebo jeho zástupcem, který 

určí: 

 

- pořadí evakuace 

- způsob provedení (kdo a kterými cestami) 

- místo uložení evakuovaného materiálu 

- způsob jeho střežení (kdo bude odpovědný za střežení) 

 

Příloha: Schéma únikových cest 

 

V Karlových Varech 4. 9. 2010 

 

                                                                                 Mgr. Peroutka Bohuslav 

ředitel školy 
 
 

Zpracovala Vlachová,  Š163/97 


