SOUPIS OBSAHU OBECNÉHO PROŠKOLENÍ
(NOVÁČKA PŘI VSTUPU DO KOLEKTIVU)
A PERIODICKÉHO ROČNÍHO PROŠKOLENÍ KOLEKTIVU
V BEZPEČNOSTI PRÁCE
(nutno doplnit dle individuálních zvláštností kolektivu a jeho činnosti
a dle specifik konkrétního místa konání činnosti)

A) Režim
funkce v oddíle, funkce na akcích
zodpovědnost za bezpečnost - kdo, do jaké míry, kdy a za co je zodpovědný
povinnost dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví (svého i ostatních), dodržovat pokyny vedení
režim schůzek a akcí, kázeň, fair-play chování
signály, nástupy, povely
vstup do jednotlivých částí klubovny, budovy
odchody ze schůzek, pozdější příchody, dřívější odchody
srazy na akce, návraty z akcí
povinnost zeptat se vedoucího na pravidla činnosti a zásady bezpečnosti v případě nejistoty
povinnost upozornit vedoucího na nebezpečí, riziko, na nebezpečné situace a činnosti

B) Hygiena a pořádek, jídlo na akcích
hygiena, čistota a úklid klubovny a dalších prostor (WC, umývárna, chodba, odpadky - recyklace atp.), přezouvání, úklid domu, kdo odpovídá, kdo kontroluje
nalezinec zapomenutých věcí
hygiena na akcích (kartáček a pasta na zuby)
jídlo na akcích - způsob stravování
pitná voda na akcích

C) Program - schůzky uvnitř
dodržovat vnitřní (školní) řád
pořádek při hrách i při práci
bezpečnost s nářadím, jeho půjčování a jeho kvalita
kamna, otevřený oheň, svíčky, hořlaviny atp.
zákaz manipulace s elektrickými spotřebiči
nevyklánět se z oken, nesedat na okenní parapety
v domě i klubovně nekřičet, neběhat, neklouzat se, nelézt na židle a nábytek
cvičení na nářadí v tělocvičně je možné jen se souhlasem a za přítomnosti plnoletého vedoucího

C) Program - schůzky venku
dodržovat dopravní předpisy, čekat před přechodem vozovky i před značenými přechody se semafory na poslední
klid ve vozidlech MHD
neodbíhat, neodpojovat se, neutíkat napřed, vždy chodit pohromadě
dodržet pravidla her

D) Program - akce
základní výstroj a výzbroj na akce
seznámit se s trasou a cílem – mapa
zásady přepravy - nástup a výstup, hlídat si zavazadla, sundávat batohy, slušně a tiše se chovat, nepobíhat, nepřecházet do jiných vozů, nevyklánět se z oken
zákaz samostatného pohybu, odbíhání, utíkání napřed, pravidelné čekání na poslední, chůze po silnici - bezpečnost, čekání při přecházení 
co dělat, když se někdo ztratí
při ubytování v objektu dodržovat vnitřní (školní) řád, vzít si s sebou přezůvky (obuv do tělocvičny)
koupání - kde, kdy, jak, s kým, pravidla
sbírání hub, jedovaté rostliny
házení šiškami, klacky, kameny
bezpečnost oheň, les, kde je možno rozdělat a jak (bezpečná vzdálenost, vítr, kameny z potoka, kořeny, hrabanka, rašelina, popálení - mikrospánek, igelit, pryskyřice), ohlašovací povinnost, zahlazení ohniště, hořlaviny, výbušniny
bouřka, blesk, elektrická vedení a zařízení
vstup na zamrzlé plochy
noční hry - strach a jeho ovládnutí, bezpečnost (ruka před obličejem, chůze, bloudění, ohraničení silnicemi, píšťalka, nouzový signál .-.. a SOS ... --- ...)
samostatné akce družin - pohyb po komunikacích, rizika, oheň, autostop, policie
zákaz vstupu na nebezpečná místa (např. srázy, šachty, štoly, jeskyně, bažiny, skládky, opuštěné objekty, oplocené a vojenské prostory atp.)

E) Ochrana přírody, mezilidské vztahy
ochrana přírody
vztahy k místním obyvatelům a veřejnosti
dbát pokynů policie a jiných orgánů
sprosté výrazy a jejich postih
chování mezi sebou a k mladším
kouření, alkohol, drogy, krádeže

F) Zdraví, základy první pomoci
nahlásit nemoci, úrazy, omezení, zdravotní problémy před schůzkou či akcí a cokoli se vyskytne v průběhu
klíšťata (hlášení, jód), hadi, vzteklina
alergie běžné, na bodnutí hmyzem (ocet, repelent, řebříček)
dodržovat tepelnou pohodu
zásady správného vybavení (nepřetěžování páteře, nenosit nadbytečné vybavení)
sluníčko, úpal, úžeh - spálení, krémy, čepice, brýle
zima, podchlazení, omrznutí - oblečení, obutí,
postup v případě úrazu - základy první pomoci


