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ÚVOD 
 
Směrnice k zajištění BOZP vychází z potřeb a je základním, materiálem k zajištění 
bezpečnosti dětí, žáků a studentů v rámci činnosti škol a školských zařízení. Jako 
základ byl vzat Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 
37014/2005-25, který byl MŠMT doporučen i pro použití na školách zřizovaných 
obcemi a územně správními celky.  
 
 
Směrnice a d ůvod jejího vydání 
 
Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání dětí, žáků a studentů ve 
školách a školských zařízeních má výkon dozoru(1) nad činností dětí, žáků a studentů 
mimořádný význam. Konkrétní úkoly a podrobnosti v péči o bezpečnost a ochranu 
zdraví a v jejich rámci i úkoly dohledu nad dětmi, žáky a studenty škol a školských 
zařízení stanoví pro jednotlivé typy škol a školských zařízení obecně platné právní 
předpisy. 
 
Cílem Směrnice je zdůraznit klíčová ustanovení těchto předpisů a doporučit způsob 
postupu při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při výchově a vzdělávání dětí, 
žáků a studentů (dále jen „žák“) ve školách a školských zařízeních. 
S touto Směrnicí musí být seznámeni všichni zaměstnanci školy a to v rozsahu svých 
povinností 
 
 
Předmět a rozsah úpravy 
 
1. Tento metodický pokyn stanoví postupy vedoucí k zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví žáků ve školách a školských zařízeních (dále jen „škola“). 
 
 

DOKUMENTACE BEZPEČNOSTI PRÁCE 

Dokumentaci BOZP, kterou je povinen vést ředitel :    

• Doklady o stavu budov a dalších prostor, zejména doklady o kolaudaci budov, 
stavební plány objektů apod.  

• Zprávy z každoročních prověrek BOZP, včetně plánu opatření. 

• Doklady o kontrolách, zkouškách a revizích vnitřního vybavení a technických 
zařízení. 

• Pracovní řád . 

• Zápisy o provedeném školení a přezkušování pracovníků z hlediska BOZP a 
hygienických předpisů apod.  

• Doložení evidence pracovní doby, přesčasové práce, dokumentace k ustavení 
odborných pracovníků BP včetně jejich pracovní náplně. 

• Kniha úrazů a kniha drobných poranění. 

• Záznamy o pracovních úrazech a školních úrazech. 



• Přehled registrovaných pracovních úrazů, školních úrazů -  jejich odškodňování. 

• Nemoci z povolání ( za posledních 5 let). 

• Zajištění pracovně lékařských služeb včetně doložení zdravotní způsobilosti 
jednotlivých zaměstnanců (vstupní a periodické lékařské prohlídky, smlouva o 
poskytování pracovně lékařských služeb, dohled lékaře na pracovišti). 

• Kategorizace prací v souladu s vyhl. č.432/2003 Sb.  

• Provozní řád školy, provozní řády odborných učeben. 

• Identifikace a posouzení rizik . 

• Směrnice o poskytování OOPP a mycích, čistících a desinfekčních prostředků 
včetně evidenčních karet poskytování OOPP. 

• Zakázané práce ženám, těhotným ženám, matkám do konce 9 měsíce po 
porodu a mladistvým. 

• Traumatologický plán (poskytování první pomoci). 

• Zápisy o výsledcích kontrol provedených kontrolními orgány – OIP, zřizovateli , 
odbory školství, KHS apod.  

• Osobní listy zaměstnanců. 
 
 
Předcházení rizik ům 
 
1. Školy zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a výchově (dále 

jen „vzdělávání“), činnostech s ním přímo souvisejících a při poskytování 
školských služeb. 

2. K zabezpečení tohoto úkolu škola přijímá na základě vyhledávání, posuzování a 
zhodnocování rizik spojených s činnostmi a prostředím opatření k prevenci rizik. 
Vlastní vyhledání rizik ve smyslu Zákoníku práce a dalších právních předpisů se 
dokládá vlastním materiálem (Směrnice pro vyhledávání rizik), který vyhledaná 
rizika obsahuje a současně připojeny návrhy na eliminaci rizik.  

3. Při stanovení konkrétních opatření se bere v úvahu zejména možné ohrožení 
žáků při vzdělávání v jednotlivých předmětech, při přesunech žáků v rámci 
školního vzdělávání a při účasti studentů školy na různých akcích pořádaných 
školou. Zároveň přihlíží k věku studentů, jejich schopnostem, fyzické a duševní 
vyspělosti a zdravotnímu stavu.  

4. Škola podle školního vzdělávacího programu, zpracovaného na základě 
příslušného rámcového vzdělávacího programu, seznamuje studenty s 
nebezpečím ohrožujícím jejich zdraví tak, aby bylo dosaženo klíčových 
kompetencí vztahujících se k ochraně zdraví studentů a jejich bezpečnosti. Tyto 
klíčové kompetence jsou vytvářeny na základě vzdělávacího obsahu – 
očekávaných výstupů a účelně zvoleného učiva. Ve školním vzdělávacím 
programu je ochrana a bezpečnost zdraví součástí výchovy ke zdravému 
životnímu stylu a zdraví člověka, chápanému jako vyvážený stav tělesné, duševní 
a sociální pohody.   

a. Toto seznámení se provádí vždy na počátku školního roku a dále v jeho 
průběhu a rovněž při výskytu mimořádné události jako je úraz studenta, 



před školním výletem, exkurzí apod. Dokladem je písemný záznam 
s uvedením Osnovy školení resp. S přehledem bodů, které se během 
poučení provedly a současně musí být proveden Záznam o tomto poučení 
v příslušné dokumentaci (třídní kniha).  

5. Školy jsou při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování 
školských služeb povinny přihlížet k základním fyziologickým potřebám studentů a 
vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně 
patologických jevů.(4)  

6. Ředitel školy vydá školní řád; ředitel školského zařízení vnitřní řád.(6) Školní řád a 
vnitřní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností studentů a jejich 
zákonných zástupců a podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví studentů 
a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, 
nepřátelství nebo násilí. Školní řád nebo vnitřní řád zveřejní ředitel na přístupném 
místě ve škole, prokazatelným způsobem s ním seznámí zaměstnance a studenty 
školy a informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých studentů. 

a. Seznámení se provede na třídních schůzkách nebo jiným obdobným 
způsobem a uvedené dokumenty jsou rovněž přístupny veřejnosti na 
určeném místě. Za prokazatelné seznámení se považuje písemný záznam 
s podpisy zaměstnanců (včetně data, názvu předpisů a dokumentů) a u 
žáků se prokazatelné seznámení prokazuje Zápisem v třídní knize nebo 
v jiném a na stejnou úroveň postaveném dokumentu. Třídní učitel 
odpovídá za to, že s materiály a poučením o BOZP a PO budou 
seznámeni všichni studenti ve školských zařízeních. V praxi to znamená, 
že v případě nepřítomnosti je toto seznámení provedeno při nejbližší 
možné příležitosti a je o tom opět učiněn Záznam.  

 

VŠEOBECNÉ POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ Z HLEDISKA BOZP:  

• Práva a povinnosti zaměstnanců vyplývají z uzavřené pracovní smlouvy, 
zákoníku práce pracovního řádu a dalších obecně závazných právních předpisů. 
Zaměstnanec musí dodržovat zejména právní předpisy k zajištění bezpečnosti 
práce, bezpečnosti technických zařízení a ochrany zdraví při práci, dodržovat 
ostatní předpisy a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
zásady bezpečného chování na pracovišti a stanovené pracovní postupy, s nimiž 
byl řádně seznámen. 

• Zaměstnanec má právo na rovné zacházení, pokud jde o pracovní podmínky , 
odměňování, odbornou přípravu apod.  

• Zaměstnanec se musí vyvarovat nežádoucího chování sexuální povahy nejen ve 
vztahu k ostatním zaměstnancům, ale i ve vztahu k studentům. 

• Zaměstnanec je povinen podle pokynů ředitele školy konat osobě práce podle 
pracovní smlouvy ve stanovené pracovní době a dodržovat pracovní kázeň.  

• Zaměstnanci jsou oprávněni odmítnout výkon práce, o níž mají důvodně za to, 
že bezprostředně a vážně ohrožuje jejich život a zdraví, popřípadě život a zdraví 
jiných fyzických osob. 



• Každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní 
bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se 
bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci. 

• Musí používat při práci osobní ochranné pracovní prostředky a ochranná 
zařízení. 

• Musí se účastnit  školení a výcviku zajišťovaného zaměstnavatelem v zájmu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a podrobit se zkouškám a lékařským 
prohlídkám stanoveným právními předpisy. 

• Nesmí požívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky na pracovištích 
zaměstnavatele a  v pracovní době i mimo tato pracoviště, nenastupovat pod 
jejich vlivem do práce a dodržovat stanovený zákaz kouření na pracovištích. 

• Musí oznamovat řediteli školy nebo orgánu dozoru nad bezpečností práce a 
technických zařízení nedostatky a závady, které by mohly ohrozit bezpečnost 
nebo zdraví při práci a podle svých možností účastnit se na jejich odstraňování. 

• Musí se podrobit  vyšetření, které provádí zaměstnavatel nebo příslušný orgán 
státní správy, aby zjistili, zda zaměstnanci nejsou pod vlivem alkoholu nebo 
jiných návykových látek: okruh orgánů a zaměstnanců oprávněných dát 
zaměstnanci pokyn, aby se vyšetření podrobil, uvede zaměstnavatel v 
pracovním řádu, popřípadě ve vnitřním předpisu.   

  
 
 
 
OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY 
 
Osobní ochranné pracovní prostředky (dále jen “ochranné prostředky“) se 
zaměstnancům poskytují při  činnostech, pokud to vyžaduje ochrana jejich života a 
zdraví. Zaměstnavatel je  poskytuje podle vlastního seznamu, zpracovaného na 
základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek na pracovišti. Zaměstnavatel dbá, 
aby ochranné prostředky byly v použitelném stavu, a kontroluje jejich užívání. 

 
• Za účelem přidělení OOPP resp. Stanovení, pro které činnosti budou OOPP 

používány je zpracována Směrnice pro poskytování OOPP  

• Organizace je povinna mimo Směrnice pro poskytování OOPP (s 
vyhodnocením důvodu poskytnutí) doložit i skutečnost, že OOPP byly řádně 
přiděleny a pracovník byl seznámen s jejich použitím.  

• Vzhledem k tomu, že nejsou stanoveny žádné lhůty je pracovník povinen 
upozornit, že jemu přidělený OOPP již neplní svoji ochrannou funkci. 

• Přidělování OOPP provádí příslušný vedoucí zaměstnanec dle Směrnic pro 
poskytování OOPP. Zároveň vede evidenci o poskytovaných OOPP. 

 
 
 
 
 



PRVNÍ POMOC A OŠETŘENÍ 
 
1. Škola a osoba, na jejímž pracovišti se uskutečňuje praktické vyučování nebo 

praktická příprava, zajistí, aby byly vytvořeny podmínky pro včasné poskytnutí 
první pomoci a lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocněních. 
Odpovídá za vhodné rozmístění lékárniček první pomoci s potřebným vybavením. 

a. vybavení lékárničky je dáno konkrétními činnostmi, které jsou v prostoru 
okolí lékárničky vykonávány a konkrétní obsah určuje vedení školy a lékař 
pracovně lékařských služeb, se kterým má škola uzavřenu písemnou 
smlouvu 

b. prostřednictvím pověřeného pracovníka musí být zajištěno, aby minimálně 
1 x ročně byla proveden kontrola stavu vybavení ve smyslu životnosti léků 
a zdravotnického materiálu   

2. Rovněž zajistí, aby se zásadami poskytování první pomoci byli seznámeni žáci a 
všichni zaměstnanci školy. Na vhodných místech umístí seznam telefonních čísel 
zdravotnických zařízení včetně zdravotnických zařízení zajišťujících dopravu 
raněných. O provedených opatřeních informuje kromě pedagogických pracovníků 
a ostatních zaměstnanců školy i žáky.  

a. Pro tyto potřeby je zpracováván Traumatologický plán, který musí být 
vyvěšen na přístupných místech a současně jsou pracovníci s jeho 
obsahem na pravidelných školeních k BOZP  

3. Podle závažnosti úrazu a s ohledem na věk zraněného žáka, případně další 
okolnosti, zajistí škola jeho doprovod do zdravotnického zařízení a zpět nebo 
domů, popřípadě do školského zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo 
ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči. O 
události a provedených opatřeních informuje neprodleně zákonného zástupce 
žáka. V případě, že je žák odveden domů, musí být předán zákonnému zástupci. 
Nelze dítě, žáka ponechat bez dozoru aniž by o této skutečnosti zpraven zákonný 
zástupce dítěte, žáka. Doprovodem může být pouze zletilá osoba, osoba plně 
způsobilá k právním úkonům a v pracovněprávním vztahu ke škole.  

4. Opatření k zajištění první pomoci provede škola i při školních akcích konaných 
mimo školu.  

5. Rozsah vybavení prostředky pro poskytnutí první pomoci při zotavovací akci 
stanovuje zvláštní právní předpis. 

 
 
  
PRACOVNÍ ÚRAZY ZAMĚSTNANCŮ 
 
V případě úrazu zaměstnance při práci, bude postupováno dle vnitřní směrnice – 
Směrnice pro evidenci a registraci pracovních úrazů. 
 
 
ŠKOLNÍ ÚRAZY DĚTÍ A ŽÁKŮ 
 
V případě úrazu žáka nebo dítěte ve škole, bude postupováno dle vnitřní směrnice  - 
Směrnice pro evidenci úrazů dětí. 



 
 

 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST ZAMĚSTNANCŮ K PRÁCI 

 
Ověřování zdravotní způsobilosti zaměstnanců k práci bude prováděno na základě 
vnitřní směrnice – Směrnice k zajištění pracovně lékařských prohlídek zaměstnanců. 
 

 

SYSTÉM ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ O BOZP  

V souladu se zákoníkem práce je znalost předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních znalostí každého 
zaměstnance. Zaměstnanci jsou povinni účastnit se školení prováděného školou a 
prokázat znalosti pro vykonávanou práci. 

 

Vstupní instruktáž o BOZP  

Každý nově přijímaný zaměstnanec absolvuje vstupní instruktáž. Cílem této 
instruktáže je seznámit pracovníka ještě před nástupem na pracoviště s právními a 
ostatními předpisy pro zajištění BOZP ( § 37 ZP ). Vstupní instruktáž musí kromě 
nově přijímaných zaměstnanců absolvovat i pracovníci na provozní praxi ( stáži ), 
pracovníci vykonávající práce na základě dohod o pracovní činnosti a dohod o 
provedení práce. Záznam o proškolení zaměstnance, kde je uvedeno datum školení 
a podpis zaměstnance musí být založen do osobních materiálů každého 
zaměstnance. Vstupní instruktáž provádí ředitel dle přílohy “A” osnovy č.1 směrnice – 
vstupní školení. Tiskopis - p říloha „A“ ( tiskopis Š – BOZP – V ).  

 

Instruktáž na pracovišti 

Po absolvování vstupní instruktáže musí zaměstnanec absolvovat instruktáž na 
pracovišti     ještě před tím, než zahájí svou práci. Z hlediska BOZP musí být 
zaměstnanec seznámen s konkrétním pracovištěm, s použitými materiály, s 
pracovními postupy, předpisy, pravidly BOZP příslušného pracoviště, včetně 
hygienických předpisů a možnými riziky a opatřeními k jejich minimalizaci. Instruktáž 
se provádí i u zaměstnanců, kteří jsou převedeni na jiné pracoviště. O instruktáži se 
musí provést příslušný záznam s podpisem a jménem školeného. 

Instruktáž na pracovišti provádí ředitel nebo příslušný vedoucí pracoviště- dle přílohy 
“A” osnovy č.1 směrnice – vstupní školení. 
Instruktáž se uskutečňuje podle závazné osnovy. Zaměstnanec svým podpisem v 
prezenční listině potvrdí, že byl školen a že jeho vědomosti byly ověřeny. 
Tiskopis - p říloha „A“ ( tiskopis Š – BOZP – V ). 

 

Opakované školení (periodické) 

Cílem opakovaného školení je poskytovat zaměstnancům informace o změnách 
právních a bezpečnostních předpisů, praktické poznatky z hlediska BOZP a 
seznamovat je s rozborem pracovní úrazovosti na pracovišti a zopakovat základní 
zásady BOZP pro vykonávanou práci. 



Seznámení s možnými riziky včetně opatření a jejich eliminací v rámci vykonávané 
své práce dle  vyhodnocení rizik. 

Opakované školení provádí: Externí bezpečnostní technik (1 x za rok) dle přílohy “B” 
a závazné osnovy školení. 
Zaměstnanec svým podpisem v prezenční listině potvrdí, že byl školen a že jeho 
vědomosti byly ověřeny (ústně – písemně). 
Tiskopis  - p říloha “B” ( tiskopis Š – BOZP – P) 

 

Školení vedoucích zam ěstnanc ů 

Vedoucí zaměstnanci absolvují školení BOZP 1 x za 3 roky.  

Školení o BOZP u nově přijatého zaměstnance do funkce ředitele (nebo zástupce) se 
musí provést v souladu s požadavkem § 103 ZP  od přijetí či převedení. Ředitel školy 
(zástupce) , který se bez závažných důvodů nezúčastní školení nebo neprokáže 
opakovaně dostatečné znalosti, nesplňuje kvalifikační požadavky pro vykonávanou 
práci.  
Školení vedoucích zaměstnanců na úseku BOZP provádí vždyodborně způsobilá 
osoba v BOZP dle zákona 309/2006 Sb.   
Tiskopis  - p říloha “B” ( tiskopis Š – BOZP – P) 

 

Poúrazové školení 

Zaměstnanec, který utrpěl úraz, u něhož bylo trvání pracovní neschopnosti delší než 
3 týdny,  musí být po návratu do zaměstnání prokazatelně poučen o prevenci.  

Poúrazové poučení provádí zástupce ředitele nebo příslušný vedoucí pracoviště 

Zaměstnanec, který byl poučen po pracovním úrazu, svým podpisem v prezenční 
listině potvrdí, že byl poučen. 

 

Školení cizích firem 
Zaměstnanci cizích firem, kteří se pohybují a pracují v objektech školy, musí být před 
započetím své činnosti seznámeni s podmínkami bezpečné práce na pracovištích 
školy. Seznámení s podmínkami bezpečné práce na pracovištích školy provede 
ředitel školy, kde bude cizí firma pracovat. Školeni budou vedoucí zaměstnanci cizí 
firmy, kteří jsou povinni proškolit své zaměstnance pracující na území a v objektech 
školy. Záznam o provedeném školení BOZP vedoucích zaměstnanců cizích firem se 
vyhotoví ve dvou provedeních, jedno provedení se založí na personálním útvaru 
školy, druhé se odevzdá cizí firmě. 
Tiskopis – p říloha „C“ (tiskopis Š – BOZP – C) 

 

 

 

 

 

 



Příloha „A“                                                                                                       

                                                                                                                                        Š- BOZP – V. 

Základní um ělecká škola, Jablunkov, p říspěvková organizace 
Bukovecká 479, I Č 64120392 

 
 

Záznam o provedeném školení BOZP a PO 

s nov ě přijatým zam ěstnancem na p řiděleném pracovišti 

 

Zaměstnanec ………………………………. Narozen…………………………………….. 

Profese …………………………………… os. Číslo ……………………………………… 

Datum přijetí ……………………………………… 

Potvrzuji svým podpisem, že jsem byl(a) v uvedený den seznámen(a) s předpisy bezpečné práce: 

VIZ.  – Osnova školení č.1 a tématický plám školení o PO ze dne 10.10.2016. 

 

O S N O V A č.1 - vstupní školení BOZP a PO pro zaměstnance 
Cíl školení : Seznámit zaměstnance  se základním systémem zabezpečení BOZP zaměstnavatele 
    1. Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce (ZP) –stručný výtah z ustanovení k bezpečnosti práce 
    2. Systém zabezpečení BOZP – Směrnice k zajištění BOZP  
    3. Směrnice pro poskytování OOPP 
    4. Systém hlášení úrazu na pracovišti 
    5. Šetření úrazu na pracovišti 
    6. Zabezpečení první pomoci na pracovišti, umístění lékarníček 
    7. Seznámení s riziky na pracovišti a opatřeními  (Hodnocení rizik na pracovištích .....) 
    8. Seznámení s kategorizací prací, seznámení s rizikovými faktory a opatřeními 
    9. Seznámení s MPBP (úklid, mimořádné události) 
    10. Instruktáž na pracovišti (seznámení s provozem,technolog.postupem,systém skladování,hlavní          
uzávěry elektřiny, vody, plynu, obsluha jednotlivých strojů  – návody pro obsluhu)   
 
    Návody pro obsluhu používaných zařízení ………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………… 
     
    Praktický zácvik při obsluze zařízení………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………………………………………………………                              
     

   10. Ověření znalostí zaměstnanců : ústní zkoušení (namátkové zkoušení zaměstnanců) 

    Všem ustanovením uvedených předpisů a zásad rozumím a budu je při práci dodržovat.  

 

Datum školení :                 

 

Školený zaměstnanec…………………………...  Vedoucí zaměstnanec….……………………….... 

 

 

 

 

 

 



                                                                             

Příloha „B“                                                                                                       

                                                                                                                                     Š – BOZP – P. 

Základní um ělecká škola, Jablunkov, p říspěvková organizace 
Bukovecká 479, I Č 64120392 

 

 

Záznam o provedeném periodickém školení BOZP a PO 
 

Potvrzuji svým podpisem, že jsem byl(a) v uvedený den seznámen(a) s předpisy bezpečné 
práce a požární ochrany : 

 

VIZ.  – Osnova školení a tématický plán školení o PO 

 

Všem ustanovením uvedených předpisů a zásad rozumím a budu je při práci 
dodržovat. Znalost předpisů ověřena ústním zkoušením. 

 

 

 

 

Poř.č. 
Osobní 
č. Jméno a p říjmení Datum školení  Podpis školeného  

1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         

10         
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha „C“                                                                                                       

                                                                                                                                   Š – BOZP – CIZÍ 

Základní um ělecká škola, Jablunkov, p říspěvková organizace 
Bukovecká 479, I Č 64120392 

 

 

Záznam o provedeném školení BOZP a PO 
vedoucích zam ěstnanc ů cizích firem o podmínkách BOZP v ZUŠ Jablunkov 

 

Za firmu ………………………………………………………………………………………. 

 

Adresa ……………………………………………………………..IČO …………………… 

 

Datum narození ……………………………….. Funkce ………………………………… 

 

Potvrzuji svým podpisem, že jsem byl(a) v uvedený den seznámen(a) s předpisy a 
nařízeními bezpečné práce: 

a) Hodnocení rizik na pracovišti  

Všem ustanovením uvedených předpisů a zásad rozumím a budu je při práci 
dodržovat. Všechny své zaměstnance před vstupem do školy seznámím s výše 
uvedenými předpisy. Znalost předpisů ověřena pohovorem. 

 

Poř.č. Jméno a p říjmení Datum školení  Podpis školeného  Podpis školícího  
1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         

10         
  

 

  

Za cizí firmu převzal byl školený:………………………………Podpis :  

Školení provedl                             :…………………………......Podpis : 

 



Pokyny pro provád ění kontrolní činnosti na úseku BOZP 

ve škole 

 

1.  Kontrolní činnost provádějí všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu svých funkcí v termínu 
nejmén ě 1x za 6 měsíců na pracovištích, které bezprostředně řídí. 

 

 

Doporu čené zaměření kontrolní činnosti vedoucích zam ěstnanc ů 

 
I.    Technická úrove ň a vybavení pracoviš ť 

  

a) stav budov, skladů a komunikací, stav a způsob používání přístrojů a nástrojů, 
b) osvětlení, vytápění, větrání na pracovištích, 
c) mechanizační a automatizační zařízení k odstraňování nadměrné fyzické námahy, 

monotónnosti a jednostrannosti práce. 
 

II.    Poskytování osobních ochranných pracovních p rost ředků 

 

a) stanovení rozsahu vybavení zaměstnance OOPP a skutečné poskytování těchto OOPP, 
b) stav, vhodnost a kvalita přidělených OOPP, 
c) kontrola jejich účelného a správného používání při práci. 

 

III.    Hygienická, zdravotnická a sociální za řízení 

 

a) vybavení, udržování a úklid těchto zařízení, 
b) přidělování mycích, čistících a dezinfekčních prostředků, 
c) pořádek a čistota na pracovištích, 
d) zajištění první pomoci při úrazech. 

 

IV.   Organiza ční a výchovná opat ření 

 

a) přezkoušení zaměstnanců speciálních profesí, 
b) dodržování zákazu prací zakázaných ženám a mladistvým, 
c) dodržování předpisů o přestávkách v práci, o práci přesčas a plnění opatření ke snižování práce 

přesčas. 
   

 

 

 

 

                         

 

                                                                              



 Orienta ční dechové zkoušky na alkohol 

a jiné návykové látky 

      V souladu s ustanovením § 106, odst. 4, písm. i)  zákoníku práce stanovuji okruh 
zaměstnanců, kteří jsou oprávněni dechovou zkoušku na alkohol a jiné návykové 
látky provádět. 

I.   Zaměstnanci oprávn ěni provád ět orienta ční dechovou zkoušku v rámci 
školy: 

 

a) ředitel 
b) osoba odborně způsobilá v prevenci rizik 

 

II.   Způsob zajišt ění  

     

1.  Zaměstnanci, kteří jsou oprávněni vyzvat zaměstnance, aby se podrobili 
orientační dechové zkoušce,  musí mít k dispozici soupravu detekčních trubiček 
ALTEST nebo obdobným elektronickým  přístrojem. 

2.  V případě pozitivního výsledku kontrolní dechové zkoušky oznámí vedoucí 
zaměstnanec tuto   skutečnost řediteli školy a zajistí sepsání zápisu o zjištěné 
skutečnosti. O každé provedené zkoušce (i negativní ) se provede jednoduchý zápis 
do Deníku kontrol BOZP na daném pracovišti. 

3.  Zaměstnanci, u kterého bylo zjištěno požití alkoholických nápojů, musí být 
zabráněno vykonávat činnost, při které by mohl ohrozit život a zdraví ostatních lidí 
nebo své. 

4.  V případě, že se zaměstnanec po vyzvání odmítne podrobit orientační dechové 
zkoušce nebo nesouhlasí s výsledkem zkoušky, oznámí tuto skutečnost řediteli školy 
nebo jeho statutárnímu   zástupci, který rozhodne o dalším postupu ( např. rozvázání 
pracovního poměru, vyžádání   spolupráce orgánů Policie ČR atd. ). 

 

III.    Závěr 

Zajištění a plnění tohoto opatření je jedním z důležitých úkolů zajišťování 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech pracovištích organizace, proto s ním 
musí být prokazatelně seznámeni všichni zaměstnanci organizace. 

 
 

 
 
 
 
 
 



Zápis o provedeném dechovém vyšet ření   
na přítomnost alkoholu  

  ve smyslu §  102 odst. 3 a § 103 odst. 2 zákoníku  práce a § 16 odst. 4  zákona č. 379/2005 Sb. 

Zaměstnavatel :   

Jméno a p říjmení vyšet řovaného :   

Datum narození :   

Bydlišt ě vyšet řovaného :   

Důvod vyšet ření :  (  ) namátková kontrola 
(  ) podezření  

S vykonáním orienta ční dechové zkoušky 
a vyšet řením na p řítomnost alkoholu : 

(  ) souhlasím  
(  ) nesouhlasím s provedením zkoušky 
     což stvrzuji svým podpisem:  
                                                                 ……………….. 

Vyšet ření bylo provedeno :  (  ) elektronickým přístrojem typ : 
(  ) chemickými trubičkami 

Vyšet ření bylo provedeno dne :                                      hodin :                   minut : 

Orienta ční dechovou zkouškou bylo 
zjišt ěno : 

(  ) že zaměstnanec nebyl pod vlivem alkoholu a 
orientační dechová zkouška byla negativní 
(  ) že orientační dechová zkouška byla pozitivní a 
zaměstnanec svým jednáním ohrozil zdraví své nebo 
svých spolupracovníků a zaměstnanec souhlasí s tím, že 
byl pod vlivem alkoholu 
(  ) že orientační dechová zkouška byla pozitivní a 
zaměstnanec svým jednáním ohrozil zdraví své nebo 
svých spolupracovníků, ale nesouhlasí s tím, že je pod 
vlivem alkoholu a proto se podrobí odběru krve a 
stanovení obsahu alkoholu v krvi jejím rozborem. 
(  ) že orientační dechová zkouška byla pozitivní a 
zaměstnanec svým jednáním ohrozil zdraví své nebo 
svých spolupracovníků, ale nesouhlasí s tím, že je pod 
vlivem alkoholu a odmítá se podrobit odběru krve a 
stanovení obsahu alkoholu v krvi jejím rozborem. 
(  ) jiný výsledek : 

Vyšet ření vzork ů provedl :  
Jméno a p říjmení - podpis 

 

Pracovní funkce :   

Dechové zkoušce p řítomen jako sv ědek:  
Jméno a p říjmení - podpis 

 

Poučení:  
V případě pozitivního výsledku zkoušky má kontrolovaný zaměstnanec právo si nechat neodkladně odebrat krev na zjištění 
skutečného stavu. V případě pozitivního výsledku rozboru krve nese náklady s tím spojené kontrolovaný zaměstnanec. V případě 
negativního výsledku rozboru krve náklady s tím spojené včetně ušlé mzdy zaměstnance nese zaměstnavatel. V případě nevyužití 
práva na neodkladný odběr krve ze strany kontrovaného zaměstnance (v případě pozitivního výsledku zkoušky) je tento zápis brán 
ze strany zaměstnavatele, jako doklad pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k 
zaměstnancem vykonávané práci (§ 106 odst. 4 písm. e) zák. práce). Taktéž odmítnutí podrobit se výše uvedené zkoušce nebo 
podpisu výsledku zkoušky ze strany kontrolovaného zaměstnance, bude ze strany zaměstnavatele považováno za závažné 
porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci. 

S výsledkem dechové zkoušky na 
přítomnost alkoholu uvedeným 
v protokolu souhlasím, což stvrzuji svým 
podpisem : 

 



 
Traumatologický plán 

 
 
Obecná ustanovení 
 
    Tento traumatologicky plán je platný pro všechna pracoviště, střediska a jiné 
organizační složky organizace. Je zpracovaný na základě § 24 Směrnice 
ministerstva zdravotnictví Mzd. č. 15/1983 registrované ve sbírce zákonů částka 
23/1983. 
     Poskytnutí včasné a správné pomoci zraněné osobě je podmínkou záchrany 
života a omezení následků, které zraněnému při vzniku úrazu nastávají. Poskytnutí 
první pomoci je jednou ze základních povinnosti každého občana ( u pracovníků 
vycházíme z § 102, odst. 6 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce  ). Pracovníci 
jsou povinni znát rozmístění zdravotnických prostředků na pracovišti, jejich správné 
použití a možnosti přivolání odborné lékařské pomoci. 
    Vedoucí pracoviště je povinen seznámit s tímto dokumentem všechny pracovníky 
při pravidelném školeni a to nejméně l x ro čně. Toto seznámení musí být provedeno 
prokazatelně a presenční listiny s podpisy školených a školitele a datem školeni musí 
být pravidelně ukládány v dokumentaci BOZP. 

Umístění a vybavení lékárni ček první pomoci 
 
   Na každém stálém pracovišti nebo na přechodném pracovišti, kde bude 
odpracováno minimálně 50 hodin, musí být umístěna lékárnička první pomoci. Na 
všech ostatních pracovištích musí být k dispozici alespoň minimální zdravotnické 
prostředky ( nejméně vybavení pro jednostopá motorová vozidla). 
 
Všechny úrazy ať již drobné či větší musí být neprodleně nahlášeny příslušnému 
vedoucímu pracovníkovi. Lékárnička musí být umístěna na volně přístupném, 
suchém a čistém místě. Vedoucí pracoviště je povinen nejméně l x za půl roku 
provést kontrolu vybavení lékárničky a v případě potřeby ji doplnit chybějícími 
prostředky. Vybavení lékárničky zadávají příslušné předpisy. 
 

Hlavní zásady první pomoci  
 
1. Dopravení postiženého do nezávadného prostředí např. vyproštění z dosahu el. 

proudu, vynesení ze   zamořeného prostoru apod.   
2. Zastavení silného krvácení. 
3. Uvolnění dýchacích cest, umělé dýchání a nepřímá srdeční masáž srdce. 
4. Ošetření zlomenin, otevřených ran a překrytí spálenin. 
5. Protišoková opatření. 
6. Přivolání odborné lékařské pomoci. 
 

Stabilizovaná poloha 
 
Je-li postižený v bezvědomí, ale pravidelně dýchá, v šoku, má-li již ošetřena zranění 
a čeká se na příjezd lékaře, uložíme jej do tak zvané stabilizované polohy. Tím 



zabráníme vzniku komplikací a vytvoříme podmínky, že se stav zraněného již dále 
nezhoršuje. 
Postiženého na rovné podložce položíme na bok, nohy mu v kyčlích a kolenou 
pokrčíme. Ruce položíme před tělo, hlavu mírně podložíme, zakloníme ( tak aby 
dýchací cesta byla volná a přímá ), a ústy natočíme 
k podložce, na které zraněný leží ( aby mohly volně vytékat případné zvratky a 
nedošlo k udušení). Postiženého je třeba zajistit proti prochlazení. S postiženým v 
této poloze vyčkáme příjezd lékaře. 

 

První pomoc p ři popálení a opa ření 
 
U popálenin a opařenin musíme dbát především na to, aby se na postiženou plochu 
nedostala nečistota a tím nevznikla infekce. Popálená nebo opařená kůže ztrácí 
ochranné schopnosti a je velmi dobrou živnou půdou pro bakterie, které se zde 
rychle množí a mohou vyvolat celkovou otravu. 
- postiženého posadíme nebo položíme 
- provádíme intenzivní chlazení postižené plochy ( přiložením ledu, studenou 

vodou, ale nesmí být prudký proud) 
- popálenou plochu nečistíme a neodstraňujeme zbytky kůže, nepropichujeme 

puchýře apod. 
- na postiženou plochu položíme sterilní krytí 
- lehce a volně převážeme obvazem 
- zabráníme vzniku šoku popř. se jej snažíme tišit 
- podáváme hojnost tekutin (nikdy nepodáváme alkoholické nápoje). 
  
Pokud nejsou rány zakryty, nemluvíme a chráníme si nos a ústa převázáním šátkem 
nebo kapesníkem. 
 

První pomoc p ři zlomeninách 
 
Zlomenou končetinu nerovnáme, nenapravujeme, ale znehybňujeme přiložením 
pevného předmětu pomocí obvazu např. dlahy, pravítka, dřevěné tyče apod. 
Zacházíme přitom s končetinou opatrně, aby nedošlo k posunutí úlomků kosti a 
dalšímu poškození. 
Při otevřené zlomenině postupujeme stejně, otevřenou ránu překryjeme mulem a 
převážeme. Máme-li podezření na poškození páteře, postiženým nehýbáme, 
nepodkládáme jej atd. Neprodleně zajistíme odborný převoz do nemocnice, popř. k 
lékaři. 
 

První pomoc p ři infarktu 
 
Projevuje se tupou bolestí až pícháním v srdeční oblasti nebo až bezvědomím, 
zástavou srdeční činnosti              a dýchání. Vždy neprodleně zajistíme odbornou 
lékařskou pomoc. Je-li postižený při vědomí, zajistíme teplo, klid a ticho. Slovně se 
snažíme postiženého uklidňovat, v malém množství je možno podávat vlažný nápoj. 
Postižený musí zůstat v klidu a vyčkat odborné lékařské pomoci i když se domnívá, 



že příznaky již pominuly. Hrozí totiž bezprostřední opakování poruchy ve větším 
rozsahu. 
V případě bezvědomí a zástavy základních životních funkcí provádíme nepřímou 
srdeční masáž a umělé dýchání. Postiženého nesmíme ponechat bez dozoru. 
 

První pomoc p ři otrav ě CO 
 
Oxid uhelnatý ( CO ) vzniká při nedokonalém spalování. Je to plyn, který je těžší než 
vzduch, bez chuti, barvy         a zápachu a lidskými smysly nezjistitelný. Zjistíme 
zpravidla pouze přítomnost dalších kouřových zplodin hoření. 
Otrava CO se projevuje bolestí hlavy, nevolností, malátností až bezvědomím. Není-li 
poskytnuta včas první pomoc, postižený umírá. 
Postiženého člověka vyneseme co nejdříve na čerstvý vzduch a uvolníme mu oděv. 
Musíme však mít na paměti, že nebezpečí otravy hrozí i zachránci již při relativně 
krátkém pobytu v zamořeném prostoru cca po 1-3 minutách. Při bezvědomí 
provádíme umělé dýchání a nepřímou masáž srdce. Zajistíme neprodleně odbornou 
lékařskou pomoc. Lékařskému vyšetření se podrobí i zachránce, který vynesl 
postiženého ze zamořeného prostoru. 
 

Umělé dýchání 
 
Vyčistíme dýchací cestu ( vyčištění ústní dutiny, vyndání zubní protézy ). Potom 
položíme postiženého na záda, podložíme lopatky a hlavu mírně zakloníme vzad. 
Současným tlakem na čelo a dolní čelist postiženého se pootevřou ústa. 
Při dýchání z plic do plic bez pomůcek zachránce prsty ruky, která tlačí na čelo 
postiženého obemkne nos           a zhluboka vydechne. Provedeme dva vdechy, 
potom následuje 30 zmáčknutí hrudníku. Během vdechování musí zachránce stále 
sledovat hrudník postiženého, zda se vykonávají dýchací pohyby. Pokud nejsou 
patrny, jsou neprůchodné dýchací cesty a je třeba ihned najít důvod jejich 
neprůchodnosti, např. zapadnutý jazyk. 
Má-li poškozený malý obličej, je možno vdechovat ústy i nosem zároveň. U malých 
dětí je třeba dávat pozor na snížený obsah plic oproti dospělému zachránci. 
 

Nepřímá srde ční masáž 
 
Resuscitaci zahajujeme nepřímou masáži hrudníku . Zachránce položí dlaň ruky 3-5 
cm nad okraj hrudní kosti postiženého a rytmicky stlačuje hrudní kost směrem k 
páteři do hloubky cca 4-6 cm asi 100x za minutu. Po provedení 30 stlačení následují 
dva vdechy z úst do úst . Tuto pomoc provádíme až do doby, kdy začne zraněný sám 
dýchat, popř. do doby, kterou nám určí lékař. Život postiženého jde takto udržet až 
několik hodin. 

První pomoc p ři šoku 
 
K šoku dochází prakticky při všech těžších úrazech. Jde v podstatě o vedlejší 
nervovou reakci organismu na vznik zraněni nebo jinou neobvyklou situaci. 



Postižená osoba je bledá, na kůži vystupuje studený pot, tepová frekvence je 
zrychlená, puls velmi jemný až nehmatný. Může dojit až k bezvědomí. 
V těchto případech je nejdůležitější odstranit samotnou příčinu šoku a tím zabránit 
jeho dalšímu prohlubování. Postiženému zajistíme klid, teplo, uvolníme oděv, 
podáme malé množství vlažné tekutiny. Slovně jej uklidňujeme. Zásadně 
nepodáváme žádné léky, bolest tišíme jen obklady. Neprodleně zajistíme lékařskou 
pomoc. 
 

První pomoc p ři úraze el. proudem 
 
Při poskytování této pomoci je třeba jednat rychle, uváženě a účelně. I přes dojem, 
že postiženému již není pomoci, je třeba v provádění záchranných prací vytrvat, 
neboť smrt je v těchto případech pouze zdánlivá. 
- vyproštění z dosahu el. proudu ( např. vypnutím vypínače, odtažení postiženého 

apod.) 
- ošeření postiženého  
a) - pokud je postižený při vědomí, uložíme jej pohodlně a s uvolněným oděvem v 
teplé místnosti. Postižený   
      nesmí sám vstát, pokud mu to lékař nedovolí a nesmíme jej ponechat bez 
dozoru. 
b) - pokud je postižený v bezvědomí, ale sám dýchá a nemá-li viditelná další zranění, 
probere se zpravidla sám.  
       Snažíme se jej tedy vzkřísit krátkodobým přičichnutím ke čpavku nebo octu, 
poplácáním po tvářích,   
       voláním jména apod. Nesmíme podávat žádné léky a tekutiny. 
c) - pokud je postižený v bezvědomí a nedýchá, okamžitě začneme provádět umělé 
dýchání a nepřímou srdeční   
      masáž. 
Vždy zajistíme návštěvu lékaře a odbornou prohlídku postiženého a to i při zasažení 
malým napětím. 
 
 
 
                                 
                             
Tel. čísla : Policie ČR – 158 

                 Záchranná služba – 155 

                 Hasiči – 150 

                 Jednotný integrovaný záchranný systém - 112 

                 Zdravotnické zařízení – Nemocnice Třinec 558 341 111 

 

 

 

 
 



POŽADAVKY NA REVIZE A KONTROLY 
TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

 
 

Druh za řízení Perioda kontrol a revizí  
Elektroinstalace Revize 1 x 3 roky  
Přenosné el.spotřebiče a ruční el.nářadí Revize 1 x 2 roky 
Hromosvody Revize 1 x 5 let  
Přenosné hasící přístroje, hydranty Kontrola 1 x 1 rok  
Regály Kontrola 1 x rok 
Žebříky Kontrola 1 x rok 
 
Kontroly a revize provádí  : odborně způsobilá osoba v oboru dle časového 
harmonogramu 
 
Zodpov ědná osoba  : ředitel školy 
 
Požadavky na vedení provozní dokumentaci : 

Druh za řízení Provozní dokumentace  
Elektroinstalace Projektová dokumentace, záznamy o 

revizích, záznamy o odstranění revizních 
závad 

Přenosné el.spotřebiče a ruční el.nářadí Návody pro obsluhu, záznamy o 
kontrolách spotřebičů 

Hromosvody Projektová dokumentace, záznamy o 
revizích, záznamy o odstranění revizních 
závad 

Přenosné hasící přístroje a hydranty Záznamy o kontrole PHP 
Regály Záznamy o kontrole regálu 
Žebříky Záznamy o kontrole žebříku 
 
Umístění projektové dokumentace a záznam ů o revizích nebo kontrolách 
tech.za řízení : 
Kancelář ředitele 
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