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POŽÁRNÍ EVAKUAČNÍ PLÁN  
 

Tímto se stanovuje postup při opuštění budov a tříd Obchodní akademie Lysá nad Labem v případě 
vzniku požáru a mimořádné události. V případě vyhlášení požárního poplachu a evakuace jsou povinny 
všechny osoby neprodleně opustit objekty, třídy Obchodní akademie Lysá nad Labem.  
 
 

1. Osoby, které budou organizovat evakuaci a místo řízení evakuace  

• Evakuace bude po vyhlášení řízena ředitelkou školy. 
 
  

2. Osoby a prostředky provádějící evakuaci 

• Za provedení rychlé evakuace zodpovídají učitelé, kteří v tu dobu ve třídách učí. Za kontrolu a 
dohled nad provedením evakuace odpovídá zástupkyně ředitelky školy.  

 
 

3. Určení cest a způsobu evakuace 

• Studenti urychleně opustí učebny a odcházejí nejbližším určeným východem. Z učeben v pavilonu C 
pak buď po schodišti z 1. a 2. patra nebo z přízemí chodbou a poté únikovým východem ve vestibulu 
pavilonu C ven opět do parku naproti vchodu do zámecké zahrady. 

• Místnost, učebna, ve které došlo k požáru, musí být při opuštění budovy podle možností uzavřena 
z důvodu omezení šíření požáru a kouře. 
 

 

4. Místo a kontrola soustředění osob 

• Studenti se shromáždí v parku naproti vchodu do zámecké zahrady. 
 
 

5. Zajištění první pomoci  

• První pomoc pro případně zraněné bude poskytnuta vlastními silami za pomoci lékárničky, případně 
přivolanou lékařskou službou po oznámení případu na lince tísňového volání č. 155. Pracovníkem 
poskytující první pomoc je Mgr. Zdeněk Doležal. 

 

6. Kontrola počtu evakuovaných osob. 

• Kontrolu a zjištění počtu evakuovaných studentů provedou vyučující podle svého klasifikačního 
záznamníku nebo vlastního jmenného seznamu studentů. Za kontrolu a dohled nad kontrolou a 
zjištění počtu evakuovaných studentů odpovídá zástupkyně ředitelky školy. 

  
 

7.  Soustředění a střežení evakuovaného materiálu   

• Za soustředění evakuovaného materiálu, notebook s veškerou agendou Obchodní akademie Lysá 
nad Labem, odpovídá pracovnice správy školy.  

  
 

V Lysé nad Labem 3. 10. 2019 
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