Bezpečnostně právní akademie, s.r.o. střední škola
17. listopadu 177, 542 34 Malé Svatoňovice

Evakuační plán domova mládeže
_________________________________________________________________

1.

Domovy mládeže (dále jen DM) jsou tvořeny těmito základními úseky:

a)
b)
c)

budova č. 1
budova č. 3
budova č. 4

Při vyhlášení poplachu, provedeného voláním, žáci i pracovníci DM použijí
k opuštění jednotlivých budov východů (cest) dle přílohy.
Východy z DM otevírají tyto zodpovědné osoby:
a)
b)
c)

budova č. 1
budova č. 3
budova č. 4

službu konající vychovatelé
vedoucí kurzů
službu konající vychovatelé

2.
Evakuaci řídí ředitel DM, případně jeho zástupci. Před opuštěním DM
zajistí přítomní vychovatelé uzavření energetických přívodů, vody a plynu.
Zkontrolují uzavření oken, nezapomenou vzít s sebou povinnou pedagogickou
dokumentaci.
3.
Žáci a zaměstnanci opouštějí prostory DM bez přezouvání a převlékání co
nejrychleji. V případě požáru se nejprve evakuují žáci z prostoru (poschodí),
kde požár vznikl, poté následuje evakuace dětí z poschodí umístěných nad
poschodím požárem zasaženým a nakonec se evakuují žáci z ostatních poschodí.
V ostatních případech probíhá evakuace z horních poschodí směrem dolů. Řídící
evakuace musí rozhodnout na základě místa, kde požár vznikl, kterými východy
bude evakuace prováděna.
4.
Evakuovaní žáci se mohou soustřeďovat v prostoru před DM. Vychovatelé,
kteří byli v době vzniku požáru či jiného nebezpečí s dětmi na DM, vyplní na
bezpečném místě ihned po provedení evakuace jmenné seznamy jednotlivých tříd.
5.
Poskytnutí první pomoci zraněným žákům zajistí zdravotníci z DM včetně
případného přivolání záchranné služby (viz Traumatologický plán školy).
6.
Evakuace případného materiálu bude prováděna až po provedení všech
opatření k záchraně a evakuaci žáků, a to za předpokladu, že neohrozí bezpečnou
evakuaci osob. Podrobný pokyn je uveden v Přehledu opatření evakuačního
střediska školy, který je součástí Plánu civilní ochrany.

V Malých Svatoňovicích
……………………………………
ředitel DM

dne 31.8.2013
…………………………………
ředitel školy
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