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Předmět směrnice
1. Studenti v prostředí, v němž oděv nebo obuv podléhá při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění,
musí při práci používat pracovní oděv a obuv. Osobní věci jsou povinni uložit do uzamykatelných skříněk
k tomu určených.
2. Osobní ochranné pracovní prostředky (dále jen OOPP) jsou prostředky určené k tomu, aby se jejich
používáním studenti chránili před riziky, která by mohla ohrozit jejich život, bezpečnost nebo zdraví při práci.
3. Pořízení OOPP, pracovního oděvu a pracovní obuvi musí být provedeno před započetím prací, pro které je
používání OOPP, pracovního oděvu nebo pracovní obuvi předepsáno.
4. Studenti musí používat OOPP, pracovní oděv a pracovní obuv výhradně při těch pracích, pro které jim byly
určeny (laboratoř, exkurze, odborná praxe).
5. Studenti jsou povinni uchovávat osobní věci v uzamčených skříňkách. Klíče od skříněk na fakultě a ve
zdravotnickém zařízení si student zapůjčí na studijním oddělení za stanovenou vratnou částku 300,- Kč, která
bude vrácena na účet studenta po vrácení klíče a zjištění funkčnosti zámku (300,- Kč = 1 klíč fakulta + 1 klíč
zdravotnické zařízení).
6. Univerzita neodpovídá za poškození, ztrátu nebo zničení osobních věcí odložených mimo uzamčené skříňky
k tomu určené.
Platnost a účinnost směrnice
Tato směrnice nabývá platnosti dnem schválení v hlavičce směrnice, tj. 14. 11. 2017 a účinnosti dnem
zveřejnění ve veřejné části internetových stránek fakulty.
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