
POŽÁRNÍ POPLACHOVÉ SMĚRNICE 
Základní škola a Mateřská škola Cehnice, Cehnice 105 

 
Požární poplachové směrnice vymezují povinnosti osob v případě vzniku požáru a sledují provedení rychlého a účinného 
zákroku v případě požáru, nehody nebo jiného stavu nouze. 

Povinnost ohlásit požár: 
Každý, kdo zpozoruje požár je povinen pokusit se požár uhasit všemi dostupnými prostředky. 
Pokud požár likvidovat nelze, okamžitě vyhlásí požární poplach 

 150 nebo  112 
a uvede:  

1. kdo volá 
2. objekt a rozsah požáru 
3. přesná adresa požáru 
4. telefonní číslo odkud je voláno 
5. zraněné osoby 
6. případně upozornění na nejjednodušší příjezdovou trasu.  

Místo k ohlášení požáru: ředitelna ZŠ   - 2.NP 

Požární poplach se vyhlašuje voláním „HOŘÍ!“ 

Povinnosti po vyhlášení požárního poplachu: 
Evakuace osob na volné prostranství na hřiště za objektem ZŠ, nahlášení požáru na telefonní číslo 150 nebo 112, vypnutí· 
přívodu elektrického proudu hlavním vypínačem, uzavření přívodu plynu hlavním uzávěrem. V rámci možností likvidace 
požáru hasicími přístroji, případně omezení šíření požáru. 
Zajistit podle možností odjezd všech motorových vozidel z místa ohrožení.  Spolupráce s velitelem zásahové jednotky, oznámení 
počtu evakuovaných osob, umístění hlavních uzávěrů medií, upozornění   na   případné   ohrožení   v   prostoru požáru (uložení 
hořlavých kapalin tlakových lahví apod.). Jednotliví učitelé provedou kontrolu počtu svých žáků a zajistí pořádek a ostrahu 
vyneseného materiálu. 

Zaměstnanci a další osoby: 
Všichni zaměstnanci a osoby zdržující se v ohrožených prostorech, zachovávají klid a rozvahu, urychleně opustí budovu a 
shromáždí se na hřišti za objektem ZŠ tak, aby neztěžovali provedení zásahu. 

Po příjezdu zásahové jednotky HZS: 
Všichni se plně podřídí příkazům velitele zásahu, který rozhodne o tom, kdo a jakým způsobem se zúčastní dalších prací. Ostatní 
jsou povinni zdržovat se mimo ohrožené prostory a neztěžovat hasební práce. 

Pomoc při zdolávání požáru: 
Každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob, uhasit požár, jestliže je 
to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření. Každý je povinen poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany 
na výzvu velitele zásahu. 

Důležitá telefonní čísla: 
Tísňové linky: Hasiči ................................................ 112, 150 prevence HZS České Budějovice    950230111 

Lékařská záchranná služba ............... 155 
Policie ČR ......................................... 158 
Městská policie ................................. 156 

 
Pohotovostní a havarijní služby: elektrický proud ................................. 800225577 

voda ................................................ 800900991 
plyn .................................................... 1239 

 
V Cehnicích dne: 5.12.2014 
Zpracoval: Vendulka Nováková OZO Z–437/96 
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