
                                                                         

                                                                         

 

                   

 

 
 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích  
Fakulta rybářství a ochrany vod 
Zátiší 728/II,  389 25 Vodňany 
IČO: 60076658  DIČ: CZ60076658 

 387 774 601  fax: 387 774 634    e-mail: sekretar@frov.jcu.cz 

 

č.j. 09/0073/12       Vodňany, 21.3.2012 
 

Rozhodnutí děkana č. 12/2012 

Externí výuka a výuka externích studentů na FROV JU a její 

evidence 
 
1) Externí výukou se rozumí pobyt studentů FROV JU v rámci výuky mimo pracoviště JU, např.: 

exkurze, stáže, výkon odborných a provozních praxí apod. V návaznosti na Opatření prorektora  

č. R 192 ze dne 10.2.2012 ukládám povinnost všem odpovědným vyučujícím evidovat při externí 

výuce následující údaje:  

 datum akce; 

 místo konání akce; 

 popis akce; 

 předpokládaný počet studentů; 

 osoba odpovědná za konání akce. 

Pokud nejsou údaje zřejmé z jiného dokumentu (např.: ze smlouvy, podkladů pro zahraniční cestu, 

dokumentů mobilit apod.), je nezbytné zaslat informace o konání externí výuky pověřené osobě na 

Studijním pracovišti fakulty.  

2) Výukou externích studentů se rozumí výuka, vykonávání praxí, závěrečných prací či jiných činností 

(s výjimkou pracovního poměru) studentů nepocházejících z FROV JU na FROV JU. Každý 

pracovník FROV JU zodpovědný za organizování externí výuky je povinen nechat vyplnit a odevzdat 

dle charakteru jeden či více z následujících dokumentů:      

 Evidenční list externího studenta na FROV JU (viz příloha). Formulář platí pro všechny 

studenty z ČR i zahraničí kromě studentů JU, kteří na FROV JU absolvují výuku, vykonávají 

praxi, či pracují na závěrečné nebo jiné práci.  

 Evidenční list externího studenta JU na FROV JU (viz příloha). Formulář platí pro 

studenty jiných fakult a součástí JU, kteří na FROV JU vykonávají praxi, či pracují na 

závěrečné nebo jiné práci.  

 Evidenční list skupinové externí výuky na FROV JU (viz příloha). Formulář platí pro 

skupinovou výuku studentů z ČR i ze zahraničí (kromě studentů JU) probíhající na FROV JU 

(skupinou se rozumí 2 a více studentů). 

Každý externí student musí být před začátkem výuky, vykonávání praxe či práce na FROV JU 

proškolen o BOZP a PO v nezbytně nutném rozsahu dle charakteru vykonávaných činností na FROV 

JU. Proškolení provádí osoba odpovědná za tyto činnosti na FROV JU a / nebo vedoucí laboratoře, 

školitel či vedoucí práce, určí-li odpovědná osoba, že je takové proškolení nezbytné resp. dostatečné. 

Podepsaný doklad o proškolení externího studenta z BOZP a PO (viz příloha) je povinnou přílohou 

evidenčního listu. Evidenci výuky externích studentů vede Pracoviště správy fakulty.   

 

Toto rozhodnutí ruší Rozhodnutí děkana č. 14/2009. 

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dne 23.3.2012. 

 

 

        prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc. 

                   děkan FROV JU 

 

Příloha č. 1) Formulář Evidenční list externího studenta na FROV JU 

č. 2) Formulář Evidenční list studenta JU na FROV JU  

č. 3) Formulář Evidenční list skupinové externí výuky na FROV JU 

č. 4) Protokol ze školení studentů o BOZP a PO 



  

                     Evidenční list externího studenta na FROV JU 

  

Student:   

Škola:   

Obor (fakulta, katedra):   

Jméno a podpis zástupce školy 
(např. ředitele, vedoucího 
katedry, oddělení): 

  

Druh práce / činnosti 
(zaškrtněte; u jiné činnosti 
blíže specifikujte): 

□ Závěrečná práce VOŠ                                              

□ Bakalářská práce                                             

□ Diplomová práce                                             

□ Disertační práce                                           
□ jiná činnost:     

                                       

Výuka studenta na FROV JU bude probíhat v souladu se zákonem o 
vysokých školách č. 111/1998 Sb. a příslušnými předpisy Jihočeské 
univerzity. 

   

Název práce:   

Doba studia (od - do):   

Kalkulační úsek:   

Školitel (pověřená osoba) z 
FROV JU: 

  

Podpis školitele/pověřené 
osoby: 

  

Podpis vedoucího lab./prac.:   

Podpis studenta:   

Podpis ředitele (VÚRH, ÚA, 
ŠKS, MEVPIS): 

  

  

Přílohou tohoto evidenčního listu je podepsaný doklad o vstupním školení o BOZP  
a PO. 



  

                       Evidenční list studenta JU na FROV JU 

  

Student:   

Fakulta / ústav:   

Obor (katedra, oddělení):   

Jméno a podpis vedoucího 
katedry, oddělení, ústavu: 

  

Druh práce / činnosti 
(zaškrtněte; u jiné činnosti 
blíže specifikujte): 

□ disertační práce                                              

□ diplomová práce                                             

□ bakalářská práce                                             
□ jiná činnost: 

                                           

Výuka studenta na FROV JU bude probíhat v souladu se zákonem o vysokých 
školách č. 111/1998 Sb. a příslušnými předpisy Jihočeské univerzity. 

Název práce:   

Doba studia (od - do):   

Kalkulační úsek:   

Školitel (pověřená osoba)  z 
FROV JU: 

  

Podpis školitele/pověřené 
osoby: 

  

Podpis studenta:   

Podpis ředitele (VÚRH, ÚA, 
ŠKS, MEVPIS): 

  

  

Přílohou tohoto evidenčního listu je podepsaný doklad o vstupním školení o BOZP a PO. 



  

Evidenční list skupinové externí výuky na FROV JU 
 

 

 

Předmět: 

 

Rozsah výuky: 

 

Doba výuky (od – do): 

 

Vyučující: 

 

 

Škola, odkud studenti pocházejí: 

 

Jména studentů: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis vyučujícího: ……………………… 
 

 

Vyjádření vedoucího lab./pracoviště: □ souhlasím s výukou 

       □ nesouhlasím  

 

 podpis: ……………………… 
 

 

Vyjádření ředitele (VÚRH, ÚA, ŠKS, MEVPIS): □ souhlasím s výukou 

           □ nesouhlasím  

 

 

podpis: ………………………. 

 

 

 

 
Přílohou tohoto evidenčního listu je podepsaný doklad o vstupním školení o BOZP a PO všech studentů. 
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Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod 

Předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví a požární ochrany při výuce a 

praktické činnosti studentů na pracovištích JU v ČB, FROV 

 

Základním předpisem, který se týká této problematiky je zákon o vysokých školách  

č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Dle § 62 odst. 2) tohoto zákona se na studenta, který vykonává praktickou výuku a praxi, 

vztahují obecné předpisy o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci, požární ochraně  

i pracovní podmínky žen (vyhl. č. 288/2003 Sb., práce zakázané těhotným ženám, kojícím 

ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu). 

 

Seznámení s povinnostmi studenta v této oblasti je na JU v ČB řešeno školením studentů 

na začátku prvého semestru odbornými zaměstnanci BOZP a PO a při nástupu studentů 

na magisterské studium.   

 

Dále jsou vysokoškolští studenti školeni odborným pedagogickým pracovníkem na 

jednotlivých pracovištích, kde vykonávají praktickou výuku. 

 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce § 391 odst. 4) uvádí, že příslušná vysoká škola 

odpovídá studentům vysokých škol za škodu, která vznikla porušením právních povinností 

nebo úrazem při teoretickém a praktickém vyučování ve škole nebo v přímé souvislosti s ním. 

Došlo-li ke škodě při praktickém nebo teoretickém vyučování u právnické nebo fyzické osoby 

nebo v přímé souvislosti s ním, odpovídá za škodu právnická nebo fyzická osoba, u níž se 

vyučování uskutečňovalo. 

Na JU řešeno smlouvou s pojišťovnou o úrazovém pojištění vysokoškolských studentů.  

 

Dle NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, hygienické 

limity a rizikové faktory, se v § 1 odst. 5) hodnotí podmínky ochrany zdraví studentů 

vysokých škol při praktické výuce a praxi.  

Studenti při praktické činnosti nejsou vystavováni expozicím přesahujícím míru bezpečnosti 

pro jejich zdraví. 

V případě některých rizikových praktických činností, jsou studentům poskytovány speciální 

ochranné pracovní pomůcky (např. při práci s biologickými látkami jednorázové ochranné 

rukavice apod.). 

 

Osnova školení bezpečnosti a ochrany zdraví při výuce a praxi studentů JU v ČB, 

FROV JU. 

 

Student je povinen: 

 účastnit se školení BOZP a PO, 

 chránit zdraví své i zdraví osob, se kterými přichází na pracovištích JU do styku, 

 dodržovat veškeré bezpečnostní a požární předpisy, se kterými byl seznámen, 

 dodržovat zásady bezpečného chování ve společných prostorách fakulty, v učebnách, 

v terénu, v dílnách, laboratořích, v menze, na kolejích, ubytovnách tak, aby nedošlo 

k ohrožení zdraví a života osob, 

 v objektech JU se chovat tak, aby předcházeli poškození, ztrátě, zničení a zneužití majetku 

JU, 

 podrobit se přezkoušení znalostí v rozsahu předpisu nebo činnosti, pokud to stanoví 

bezpečnostní nebo jiný předpis, nebo je to odůvodněno rizikem činnosti, 
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 oznámit bez prodlení pedagogickému dozoru závady a nedostatky, které by mohly ohrozit 

bezpečnou práci nebo vést ke vzniku požáru, 

 neprodleně ohlásit pedagogickému pracovníkovi nebo vedoucímu pracoviště jakékoliv 

poranění, ke kterému došlo při plnění školních povinností nebo v přímé souvislosti s nimi, 

zranění ošetřit, zapsat do knihy úrazů, znát umístění lékárničky, 

 nepožívat alkohol před nástupem do výuky a během výuky, neužívat jiné omamné 

prostředky, musí se podrobit vyšetření, zda není pod jejich vlivem, 

 student nesmí zapínat, vypínat, případně obsluhovat žádné stroje, přístroje a zařízení, 

které mu nebyly v rámci výuky přiděleny a s jejichž obsluhou nebyl prokazatelně 

seznámen, nesmí odstraňovat ochranné kryty strojů, přístrojů a zařízení,  

 dodržovat stanovené pracovní postupy, používat stanovené osobní ochranné pracovní 

prostředky, 

 poskytnout první zdravotní pomoc při úrazu elektrickým proudem, 

 je povinen hlásit vyučujícímu veškeré momentální zdravotní indispozice, zhoršení 

chronických stavů apod., které by mohly ohrozit bezpečnost studenta nebo jeho okolí, 

 dodržovat váhové limity (muži 50 kg, ženy 15 kg) při manipulaci s břemeny, 

 těhotné ženy musí upozornit svého vyučujícího pedagoga na svůj stav a dodržovat 

podmínky stanovené vyhláškou, 

 při práci v laboratoři, v terénu a při praktické výuce dodržovat příkazy a pokyny 

pedagogického pracovníka, 

 při práci ve výškách a nad volnou hloubkou dodržovat podmínky NV č. 362/2005 Sb., 

 do kontejnerů a příslušných nádob na odpad odkládat pouze odpad do těchto nádob 

určený, 

 do prostorů JU nesmí vnášet žádné zbraně, pyrotechniku ani žádné jiné nebezpečné 

předměty, látky nebo zvířata, 

 v objektech JU je zákaz vylepování plakátů, oznámení a materiálů obdobného charakteru 

mimo vyhrazená místa, 

 studenti vysoké školy odpovídají škole za škodu, kterou jí způsobili při teoretickém nebo 

praktickém vyučování anebo v přímé souvislosti s ním, 

 vysoká škola odpovídá studentům za škodu, která jim vznikla porušením právních 

povinností nebo úrazem při teoretickém a praktickém vyučování nebo v přímé souvislosti 

s ním. 

  

Školení studenta o požární ochraně před nástupem na studia. 

Tematický plán a časový rozvrh. 

Fyzická osoba dle zákona č. 133/1985 Sb. § 17) o požární ochraně ve znění pozdějších 

předpisů je povinna: 

1. počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, 

elektrických a jiných spotřebičů, při manipulaci s otevřeným ohněm či jiným zdrojem 

zapálení, při skladování a používání hořlavých látek, požárně nebezpečných látek  

a manipulaci s nimi, 

2. dodržovat návody nebo podmínky výrobce vztahující se k požární bezpečnosti výrobků 

nebo spotřebičů, 

3. seznámit se požárními poplachovými směrnicemi a příslušnými požárními řády, 

4. plnit příkazy a zákazy týkající se požární ochrany, zejména zákazy kouření  

a manipulace s otevřeným ohněm, manipulace s pyrotechnikou ve všech objektech JU, 

5. zjištěné závady z hlediska požární ochrany ihned nahlásit svému odpovědnému 

pedagogovi, 
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6. seznámit se s rozmístěním a použitím přenosných hasicích přístrojů a nezneužívat je,  

7. seznámit se s únikovými cestami do volného prostoru a udržovat je volné, nesmí používat 

výtahy v případě požáru nebo jiné mimořádné události,   

8. v případě zjištěného požáru, pokud jej může uhasit vlastními silami tak neprodleně učiní, 

provede nutná opatření pro záchranu ohrožených osob, zajistí vyhlášení požárního 

poplachu voláním „Hoří“, použitím tlačítkového systému v objektech jimi vybavených, 

ohlásí jej na tel. č. 150, 112 svému pedagogovi nebo příslušnému odpovědnému 

zaměstnanci a na místo ohlášení požáru, 

9. poskytnout první zdravotní pomoc, 

10. při evakuaci se řídí pokyny svého pedagoga, členů požární hlídky nebo preventistů PO, 

11. po provedené evakuaci se dostaví na místo určeného shromaždiště a upozorní na 

nepřítomné osoby, které mohly zůstat v ohrožených prostorách, 

12. po příjezdu požární jednotky se řídí pokyny velitele zásahu, 

13. v prostorách JU smí používat jen schválené tepelné, elektrické a jiné spotřebiče, 

14. ubytovací prostory a svěřená pracoviště opouští vždy po ujištění, že jsou v požárně 

nezávadném stavu, 

15. nesmí provádět činnost, na kterou nemá odbornou způsobilost (např. opravovat elektrická 

zařízení), 

16. nesmí poškozovat věcné prostředky požární ochrany, požárně bezpečnostní zařízení, 

výstražné tabulky, vypalovat porosty, rozdělávat ohně ve volné přírodě. 

 

Znalosti studentů o bezpečnosti práce a požární ochraně byly ověřeny besedou. 

Teoretická část školení BOZP a PO: 60 minut. 

Praktická část školení PO: způsob použití přenosných hasicích přístrojů, jejich rozmístění, 

hlavní uzávěry elektrického proudu, plynu, vody, umístění lékárničky 20 minut. 

Prohlašuji, že jsem oprávněn provádět školení studentů v souladu s ustanovením 16  

odst. 1) zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.  

Záznam o školení je dokladem o jeho provedení.  

 

Datum: 

 

 

Školení provedl: 

 

 

Jméno, příjmení a podpis proškoleného: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval: Jan Faschingbauer, 

OZO-Z-140/98, TEP/4/PRE/2011   

 

České Budějovice, dne 31. 1. 2012 


