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RESUME 

Práce pojednává o problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

(dále BOZP) ve školách a školských zařízeních. Představuje oblast BOZP obecně 

a podrobně se zabývá obsahem činnosti managementu škol při zajišťování 

bezpečného prostředí pro žáky a zaměstnance. Práce je rozdělena do tří okruhů: 

první řeší vytváření podmínek pro zajištění BOZP ve školách a školských 

zařízeních, druhý se týká organizování BOZP jako součásti managementu školy 

a třetí vyhledávání rizik na pracovišti. Základem bakalářské práce jsou poznatky 

a vlastní zkušenosti získané v průběhu více než dvacetileté praxe. Tato práce by 

měla sloužit jako příručka pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení 

k řízení tak důležité oblasti, jakou je bezpečnost žáků, studentů i zaměstnanců 

vzdělávacích a výchovných zařízení. Měla by být nápomocna všem, kteří 

odpovídají za oblast BOZP. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, identifikace rizik, kategorizace prací, 

management, pracovní úraz, prověrky BOZP, prevence, revize, rizika, školení, 

školní úraz. 

SUMMARY 

This work discusses the problems of work safety and health protection 

(hereinafter called BOZP) in school buildings and establishments. It describes the 

BOZP in general, and it discusses in details the school management activities 

concerning creation of safe environment for pupils and school employees. The 

work is divided into three parts: the first part is devoted to creation of favorable 

conditions for introduction of BOZP in schools and school establishments, the 

second one concerns BOZP organization as a part of school management, and the 
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last one is aimed at searching for possible risks at the working site. The base of 

my work consists in the knowledge and my own experience acquired in the course 

of more than twenty-year practice. This work is supposed to be used as a guide for 

leading school management and school establishment members to assist them to 

control such an important section as the safety of pupils, students and school 

employees undoubtedly is. It should be of some help to everybody who is in 

charge of BOZP. 

KEYWORDS 

BOZP inspections, identification of risks, management, prevention, revision, 

risks, school injury, training, work categories, work injury, work safety and work 

protection. 
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ÚVOD 

Bezpečnost a ochrana zdraví je součástí každodenní pracovní činnosti. 

Spočívá především ve vytváření podmínek pro výkon práce v bezpečném a zdraví 

neohrožujícím prostředí. Jde o vyloučení působení nevhodných pracovních 

podmínek na osoby zdržující se ve školských zařízeních, respektování základních 

požadavků na pracoviště a pracovní podmínky. 

Školy se prakticky trvale potýkají s řadou problémů, které plynou dílem z 

podceňování oblasti BOZP ze strany vedoucích pracovníků, dílem z nedostatku 

informací. Problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci není v obecné 

rovině populární téma a je neustále podceňovaným fenoménem, který pro mnohé 

pracovníky zůstává na okraji dění. Školy a školská zařízení nevyjímaje. Přitom 

školy a zařízení, které zajišťují výchovu a vzdělávání dětí i žáků, mají v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví řadu důležitých povinností a úkolů, které vyplývají 

především z pracovněprávních, bezpečnostních, hygienických a v neposlední řadě 

zvláštních školských předpisů. 
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Statistické údaje úrazovosti žáků 

O závažnosti problematiky vypovídají následující statistiky školní 

úrazovosti základních a středních škol ve školním roce 2005/2006. Údaje jsou 

převzaty ze statistiky České školní inspekce a týkají se 1 805 155 žáků, kteří ve 

školním roce 2005/2006 usedli do školních lavic. 

z toho : 

Počet školních 

úrazů celkem 
Zranění rukou Zranění nohou Zranění hlavy Ostatní úrazy 

33 341 16 397 9 606 4 488 2 850 

Index školní úrazovosti ( počet úrazů na 1000 osob) 

Fyzická osoba index Druh školy index 

Celá školní populace 18,4 Vyšší odborná škola 1,9 

Z toho: Základní škola 24,7 

chlapci 19,9 Střední škola 16,9 

dívky 16,9 Mateřská škola 2,1 



Index školní úrazovosti v krajích (školní rok 2005/06) 

30 r — 

f 

Údaje jsou uvedeny pouze za rok 2005/2006, neboť nebyly v předchozích letech 

souhrnně sledovány. Do tabulky jsou zahrnuty úrazy, u kterých byl vyplňován 

záznam. Drobnější úrazy, které se zapisují do knihy úrazů, jistě výše uvedená 
čísla značně převyšují. 

Statistické údaje úrazovosti zaměstnanců ve školství 

v letech 2001-2005 

Počet úrazů pracovníků ve školství s pracovní neschopností v letech 2001 - 2005 

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 

Počet úrazů 1 274 1 329 1 527 1 548 1 464 
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Smrtelné úrazy pracovníků školství v letech 2001 - 2005 

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 

Počet úrazů 2 2 3 4 2 

Úrazovost pracovníků školství v ČR v roce 2005 - pracovní neschopnost 

Počet pojištěnců -

pracovníků ve školství 

Počet pracovních úrazů 

s pracovní neschopností 

Dny pracovní 

neschopnosti 

250 096 1 464 67 565 

Jako zdroj je použit roční přehled úrazovosti pracovníků školství získaný 

z Oblastního úřadu Inspekce práce Jihlava. 

Ze statistik vyplývá, že dochází k velkému počtu úrazů, smrtelných úrazů, 

mnoha dnům pracovní neschopnosti. Povinností každého vedoucího pracovníka je 

vytvářet takové pracovní podmínky, aby se tato alarmující čísla alespoň snížila! 
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1 CÍL PRÁCE 

Dobrá znalost všech předpisů a potřeb týkajících se oblasti BOZP je 

nutným předpokladem pro zavedení do praxe a je také důležitou podmínkou pro 

její uplatňování v praxi. 

Práce se zabývá všemi dílčími aspekty, které je nutné do této oblasti 

zahrnout. Cílem je provést analýzu struktury oblasti BOZP a pokusit se vytvořit 

co nejsrozumitelnější praktickou příručku, která by pomohla managementu škol 

dostatečně se v této oblasti orientovat s hlavním úkolem trvale snižovat úrazovost 

ve školství. Dává odpovědi především na následující otázky: 

• jaké jsou hlavní cíle BOZP 

• k čemu BOZP slouží 

• jaké je právní vymezení této problematiky 

• pro koho je oblast BOZP určena 

• jaké základní povinnosti musí plnit management 

• jak vyhledávat a určovat rizika. 

Záměrem práce je připravit pro managementy škol ucelený přehled úkolů, 

které musí vytvořit a udržet, aby naplnily svou základní povinnost - bezpečné 

pracovní podmínky pro své žáky a zamčstnance. 

Práce je rozdělena do tří oblastí: 

1. BOZP jako součást kultury školy, vytváření podmínek, výzkum stavu ve 

školství. 

2. Organizace BOZP jako součást managementu školy. 

3. Prevence rizik. 

12 



2 PŘÍPRAVA ŘEŠENÍ 

2.1 METODY ŘEŠENÍ 

Ke splnění cíle práce je třeba získat co nejvíce informací o potřebách a 

povinnostech škol při zajišťování BOZP. Jedná se o informace dvojího druhu: 

teoretické poznatky získané z písemných pramenů a praktické poznatky získané 

průzkumem, vlastní praxí a konzultacemi s odborníky zabývajícími se 

problematikou BOZP (včetně jejich vzájemného porovnávání). 

Proto v závislosti na cíli a předmětu práce, ale také na technických, 

časových a finančních možnostech, jsou zvoleny následující metody (ale také 

procedury a techniky) sběru dat a jejich zpracování: 

1. studium a analýza odborného textu 

2. rozhovor 

3. dotazníková forma šetření 

Cíl práce signalizuje jistou omezenost při výběru metod - důležité je zde 

především hledisko spolehlivosti a možnost co nejlépe vystihnout podstatu věci. 

2.1.1 Studium a analýza odborného textu 

Problematika BOZP je oblast, která je daná zákonem č. 262/2006 Sb. 

(zákoníkem práce) a blíže vymezena v § 349. 

Právní předpisy k zajištění BOZP jsou : 

a) předpisy na ochranu zdraví a života 

b) předpisy hygienické a protiepidemické 

c) technické předpisy 

d) technické dokumenty a technické normy 

e) stavební předpisy 

f) dopravní předpisy 

g) předpisy o požární ochraně, o zacházení s hořlavinami 
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h) předpisy o zacházení s chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými 

látkami škodlivými zdraví. 

Těmito předpisy jsou stanoveny nejdůležitější povinnosti managementu, 

které je nutné plnit při zajišťování oblasti BOZP, jak na sebe navazují a jaké mají 

vzájemné souvislosti. 

Studium a analýza odborného textu patří mezi tzv. netestové metody, tzn. 

není nijak standardizována, a proto forma jejího použití závisí pouze na 

posuzovateli. Jedná se o kvalitativní metodu. 

2.1.2 Rozhovor 

K získání doplňujících informací v oblasti BOZP byl zvolen rozhovor. 

Uskutečnění rozhovorů probíhalo v průběhu celého období zpracovávání 

bakalářské práce. Rozhovory byly vedeny s řediteli škol jako stěžejní, dále s 

odborníky České školní inspekce, Oblastního inspektorátu práce, s pracovníky 

Školského úřadu Kraje Vysočina, s odbornými firmami zabývajícími se oblastí 

BOZP a odborníky z praxe. Cílem rozhovorů bylo zjištění názorů, mínění a 

postojů nezávislých posuzovatelů ke stavu BOZP ve školách a školských 

zařízeních, získání cenných připomínek a nápravných doporučení. 

2.1.3 Dotazníkové šetření 

Pro získání přehledu o stavu BOZP ve školách z pohledu zaměstnanců 

byla použita dotazníková metoda. Průzkum proběhl na základních, středních 

školách a jedné mateřské škole s cílem zjistit názory řadových pedagogických a 

provozních zaměstnanců. 

14 



3 PRÁVNÍ RÁMEC 

- Listina základních práv a svobod jako ústavní zákon č. 2/1993 Sb. 

- Zákon 262/2006 Sb., Zákoník práce 

- Zákon 309/2006 Sb., další požadavky BOZP ... 

- Trestní zákon § 223,224 - nedbalostní trestní čin 

- Zákon č. 561/2004 Sb., Školský zákon 

- Zákon č. 563/2004 Sb., Zákon o pedagogických pracovnících 

- Vyhláška MŠMT č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů 

- Zákon č. 258/2000 Sb., ve znění zákona 274/2003 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví 

- Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu 

- Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění 

- Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., pracovní úrazy 

- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., OOPP 

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., podrobnější požadavky na pracoviště 

a pracovní prostředí 

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., provoz strojů 

- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., vzhled a umístění bezpečnostních.značek 

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., práce ve výšce... 

- Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 

- Vyhláška MZd. č. 432 /2003 Sb., kategorizace prací 

- Vyhláška MZd. č. 440/2001 Sb., Vyhláška o odškodnění bolesti a ztížení 

společenského uplatnění 

- Vyhláška MZd. č. 288/2003 Sb., práce zakázané ženám a mladistvým 

- Zákon č. 251 /2005 Sb., o inspekci práce 

- Vyhláška č. 192/2005 Sb., kterou se mění Vyhláška č.48/1982 Sb. 

- Vyhláška MZd. č. 137/2004 Sb., ve znění 602/2006 Sb., o hygienických 

požadavcích na stravovací služby, a o zásadách osobní a provozní hygieny 

- Vyhláška MZd. č. 106/2001 Sb., ve znění Vyhlášky č. 148/2004 Sb., 

hygienické požadavky na zotavovací akce 
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- Vyhláška MZd. č. 410/2005 Sb., O hygienických požadavcích na prostory a 

provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých 

- Vyhláška ě. 50/1978 Sb., v platném znění 
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4 STANOVENÍ HYPOTÉZ 

První hypotéza. 

Školní prostředí je bezpečné pro žáky a zaměstnance. Všichni odpovědně 

přistupují k plnění povinností v oblasti BOZP. 

Druhá hypotéza. 

Pro managementy škol je oblast BOZP důležitou a nedílnou součástí každodenní 

řídící práce. Nejde pouze o nepříjemnou a okrajovou povinnost. 

Třetí hypotéza. 

Vedoucí zaměstnanci škol jsou schopni identifikovat a řešit otázky v oblasti 

bezpečnosti práce a provádět kvalitní kontrolní činnost. 
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5 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI JAKO 

SOUČÁST KULTURY ŠKOLY, VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK, 

VÝZKUM STAVU VE ŠKOLSTVÍ 

5.1 VÝCHOVA PRACOVNÍKŮ VE VZTAHU K BOZP 

Více bezpečnosti je jedním z cílů při plánování činnosti každé organizace. 

Nové přístupy v systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

vyžadují, aby si každý člověk uvědomoval nebezpečí, se kterými musí žít na 

pracovišti, stejně jako v denním životě. Povinností zaměstnavatele je rizika během 

pracovního procesu identifikovat, vykonávat opatření k jejich odstranění, případně 

minimalizování a se zůstatkovými riziky seznámit své zaměstnance. Školství je 

specifická oblast, kde prakticky každý pedagogický, ale i provozní pracovník je 

zároveň vedoucím a řídícím pracovníkem - řídí a vychovává nebo jinak působí na 

žáky a studenty. 

Pro splnění těchto záměrů je potřebné, aby si všichni zaměstnanci osvojili 

právní normy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby byli v rámci 
řídící činnosti příkladem. Jejich úkolem je pomocí informací, komunikace a 

školení, stejně tak důslednou kontrolou ovlivňovat prosazování pravidel 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve výuce mimoškolní výchově i odborné 

praxi. Se zásadami řízení BOZP by se měli zaměstnanci ztotožnit a být otevření 

pro názory spolupracovníků a žáků. Důležitá je samotná příprava a osvojení 

skutečných kompetencí oblasti BOZP samotným ředitelem školy a jeho zástupci 

a následně všemi pracovníky. Nestačí pouze časté konstatování, že bezpečnost 

žáků a zaměstnanců je klíčovou hodnotou. Při přípravě pracovníků je nutné si 

rovněž uvědomit negativní faktor současné moderní doby. Nikdy nebylo více 

tlaku na výkony, větší požadavky žáků, rodičů a dalších partnerů školy. Nikdy 

nebylo více stresu, strachu z budoucnosti, ztráty zaměstnání. Žáci jsou 

sebevědomí, ale méně disciplinovaní. Z toho plyne vyšší rizikovost a 

prohlubující se nároky na zajištění bezpečného prostředí pro všechny žáky a 

zaměstnance ve škole. Zajistit stoprocentní bezpečnost osob je nereálné. 
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Stálým úsilím při prevenci a výchově lze však minimalizovat nebezpečí 

vzniku úrazů a nemocí z povolání. Dodržování bezpečnostních předpisů musí být 

chápáno nejen jako součást plnění pracovních povinností, ale jako naprostá 

samozřejmost každodenních činností. Teprve pak lze s jistotou tvrdit, že oblast 

BOZP je nedílnou součástí kultury školy. 

Principy bezpečné školy je možné shrnout do několika bodů: 

1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci jako součást strategie školy. 

2. Preventivní bezpečnost práce jako součást řídící činnosti. 

3. Zodpovědnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci není možné 

delegovat. Tato zodpovědnost je nedílnou a rovnocennou součástí 

pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v 

rozsahu pracovních míst, která zastávají. 

4. Život a zdraví žáků a pracovníků mají přednost před ostatními rozhodnutími. 

5. Zvyšování kompetencí pracovníků a přeneseně žáků v oblasti BOZP. 

6. Povinnost zaměstnanců dodržovat všechna opatření související s bezpečností 

práce. 

7. Povinnost zaměstnavatele soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a 

procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich 

příčiny a zdroje. Pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení 

pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek. Dodržovat 

metody a způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů všech aktivit podle 

prováděcího právního předpisu v souvislosti s bezpečností práce. 

8. Kontrolní a preventivní činnost na všech stupních řízení. 

V bezpečnosti je specifickým cílem prevence úrazů a jejich omezení. 

Následné výzkumy jsou zaměřeny na stav bezpečnosti ve školství a 

interpersonální vliv, který musí mít ředitel, vedoucí zaměstnanec nebo jím 

pověřený pracovník. Výzkum byl prováděn níže uvedeným sestaveným 
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dotazníkem pro řadové pracovníky a rozhovorem se záznamovým listem pro 

ředitele škol. 

Jak v dotazníku, tak i v záznamovém listu jsou uvedeny nejčastější 

odpovědi. 

5.1.1 První část výzkumného šetření 

Dotazník B O Z P č . l 

Cíl: Průzkum zaměřený na zjišťování stavu BOZP ve školství 

Máte před sebou sled různých situací, na něž je třeba konkrétně reagovat. 
Vyjádřete svůj názor a postoj odpovědí na každý výrok výběrem ze škály: 

Hodnotící škála pro všechna kritéria: 

1 2 3 4 5 6 
plně téměř spíše spíše téměř Plně 

souhlasím souhlasím souhlasím nesouhlasím nesouhlasím nesouhlasím 

S uvedenými výroky souhlasím /nesouhlasím/ hodnotící škála 

1. 
Dostáváme přiměřené informace o tom, jak se ve 
škole postupuje v souvislosti s BOZP 1 2 3 4 5 6 

2. 
Pracovníci jsou u nás dobře seznámeni s tím, 
jaké bezpečnostní předpisy platí pro práci, 
kterou vykonávají 

1 2 3 4 5 6 

3. 
Udržování dobrých podmínek pro bezpečnost 
práce se v naší škole věnuje pozornost a péče 1 2 3 4 5 6 

4. 
Otázky spojené s BOZP mají na poradách velkou 
prioritu 1 2 3 4 5 6 



5. 
Nadřízení přijímají ochotně a cílevědomě 
informace o bezpečnostních otázkách 1 2 3 4 5 6 

6. 
Management školy se o BOZP velmi zajímá 

1 2 3 4 5 6 

7. 
Škola má určené zaměstnance k organizování a 
poskytnutí první pomoci, přivolání lékařské 
pomoci, hasičů a policie a evakuaci zaměstnanců 

1 2 3 4 5 6 

8. 
Pracovníci se zúčastňují preventivních lékařských 
prohlídek 

1 2 3 4 5 6 

9. 
Škola organizuje nejméně jednou v roce prověrky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech 
pracovištích a zařízeních 

1 2 3 4 5 6 

10. 
Pracovníci v této škole se domnívají, že 
bezpečnost práce není jejich starost, ale že je to 
starost managementu 

1 2 3 4 5 6 

11. 
Lidé zde pohlížejí na bezpečnost práce jako na 
odpovědnost každého z nás 1 2 3 4 5 6 

12. 
V naší škole se jen málokdy otevřeně mluví o 
pracovních rizicích 1 2 3 4 5 6 

13. 
Když je zjištěno pracovní riziko, je jen zřídka kdy 
poskytnuta včasná zpětná informace o přijatých 
opatřeních 

1 2 3 4 5 6 

14. 
Lidé, kteří u nás poukazují na bezpečnostní rizika, 
jsou považováni za „potížisty" 1 2 3 4 5 6 

15. 
Bezpečnostní předpisy jsou příliš obecné, než aby 
se daly uplatnit na konkrétní situace 1 2 3 4 5 6 

/V dotazníku jsou barevně vyznačeny nejčastější odpovědi / 

Vyhodnocení dotazníku. 

Dotazník byl zaslán po domluvě s řediteli celkem na deset škol. Z toho 

byla jedna Vyšší odborná škola, čtyři školy střední a čtyři školy základní, jedna 

integrovaná mateřská škola. Dotazníků bylo předáno celkem 130, vrátilo se jich 

k vyhodnocení 82, což je 62 %. Čtyři dotazníky byly vyřazeny pro nepoužitelnost, 

celkem jich bylo vyhodnoceno 78, to je 60 % z celkového předaného množství. 
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Dotazníky nevyplňovali ředitelé škol, ale řadoví pracovníci a střední management 

a zastoupeny byly všechny profese působící ve školství. 

Vyhodnocení dotazníku 

Hodnotící stupnice 
Výrok 

č. 
Počet 

odpovědí 
1 2 3 4 5 6 

1. 78 5 11 32 26 4 

2. 78 3 12 30 28 5 

3. 78 3 2 21 35 15 2 

4. 78 5 32 37 4 

5. 78 4 25 42 7 

6. 78 3 30 24 15 5 1 

7. 78 42 28 8 

8. 78 58 20 

9. 78 10 36 20 10 2 

10. 78 3 33 21 15 4 2 

11. 78 2 6 37 27 5 1 

12. 78 2 36 29 8 2 1 

13. 78 3 25 37 7 6 

14. 78 1 11 34 29 3 

15. 78 2 9 28 22 17 
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G R A F I C K É A S L O V N Í V Y H O D N O C E N Í D O T A Z N Í K U 

Čísla v jednotlivých výsečových grafech vyjadřují počty odpovědí z celkového 

množství 78 respondentů. 

graf - výrok č. 1 graf - výrok č.2 

• plně nesouhlasím 

Pracovníci jsou u nás dobře 
seznámeni s tím, jaké 

bezpečnostní předpisy platí pro 
práci kterou vykonávají 

5 0 3 • plné souhlasím 

• téměř souhlasím 

• spíše souhlasím 

• spíše nesouhlasím 

• téměř nesouhlasím 

Pracovníci mají průměrné informace týkající bezpečnosti a ochrany zdraví, které 
by měly být součástí jejich pracovní činnosti. 

graf — výrok č.3 g r a f - výrok č.4 

Udržování dobrých podmínek pro 
bezpečnost práce se v naši škole 

věnuje pozornost a péče 

«« —•2 „ . 6 9 • plně souhlasím 

• téměř souhlasím 

• spíše souhlasím 

• spíše nesouhlasím 

- T 23 • téměř nesouhlasím 

• plně nesouhlasím i 

Otázky spojené s BOZP mají na 
poradách velkou prioritu 

u 
• plné souhlasím 

• téměř souhlasím 

] • spíše souhlasím 

k J • spíše nesouhlasím! 

• téměř nesouhlasím' 

• plně nesouhlasím ; 

Pracovníci se domnívají, že ve školských zařízeních se vytváření dobrých 
podmínek při zajišťování BOZP věnuje spíše menší pozornost. Při poradách 
vedení školy tuto problematiku probírá málo často. 

Dostáváme přiměřené informace 
o tom, jak se ve škole postupuje v 

souvislosti s BOZP 

• plné nesouhlasím 

• plné souhlasím 

• téměř souhlasím 

• spíše souhlasím 

• spíše nesouhlasím 

• téměř nesouhlasím 
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graf - výrok č.5 graf - výrok č.6 

Nadřízení přijímají ochotně a 
cílevědomě informace o 
bezpečnostních otázách 

• plné souhlasím 

• téměř souhlasím j 

• spíše souhlasím ' 

• spíše nesouhlasím; 

• téměř nesouhlasím 

• plně nesouhlasní 1 

Management školy se o BOZP 
velmi zajímá 

5 1 3 

/ " T f i H l / • • vNi. 30 

is / ^ B I / I b I S N , 

• plné souhlasím 

• téměř souhlasím 

• spíše souhlasím 

• spíše nesouhlasím 

• téměř nesouhlasím 

• plně nesouhlasín 
24 

• plné souhlasím 

• téměř souhlasím 

• spíše souhlasím 

• spíše nesouhlasím 

• téměř nesouhlasím 

• plně nesouhlasín 

Ne všichni nadřízení pracovníci přijímají informace o bezpečnostních otázkách 
pozitivně. 
Management školy se o BOZP zajímá, ale podle názoru pracovníků pouze jako 
naplnění povinnosti. 

graf - výrok č.7 graf - výrok č.8 

Škola zajišťuje zaměstnancům 
poskytnuti první pomoci 

s • plně souhlasím 

• téměř souhlasím 

• spíše souhlasím ' 

L 7 J • spíše nesouhlasím ) 

• téměř nesouhlasen1 

• plné nesouhlasím 

Pracovníci se zúčastňuji 
preventivních lékařských 

prohlídek 

• plně souhlasím 

• téměř souhlasím 

• spíše souhlasím 

• spíše nesouhlasím 

• téměř nesouhlasím 

58 • plné nesouhlasím 

Většina škol a školských zařízení plní nařízení zákoníku práce a Věstníku MŠMT, 
které určují povinnost zabezpečit poskytnutí první pomoci a povinnost zajistit 
preventivní lékařskou péči. 

graf - výrok č.9 

Škola organizuje nejméně jednou 
v roce prověrky BOZP 

,0 

\ AB 
20 

/ / 

36 

• plně souhlasím 1 

• téměř souhlasím ' 

• spíše souhlasím j 

• spíše nesouhlasím 

• téměř nesouhlasím;' 

• plné nesouhlasím 

graf-výrok č.10 
Pracovnici se domnfvaji, že 

bezpečnost práce je starost 
managementu 

2 3 

• plně souhlasím 

• téměř souhlasím 

• spíše souhlasím 

• spíše nesouhlasím 

• téměř nesouhlasím 

• plné nesouhlasím 

Ne všechny školy organizují prověrky BOZP, jak požaduje zákoník práce. 
Pracovníci ponechávají starost o oblast BOZP na vedení školy. 
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graf-výrok č. l l 
i 

graf-výrok č.12 

Lidé zde pohlížejí na bezpečnost 
práce jako na odpovědnost 

každého z nás 

d plné souhlasím 

• téměř souhlasím 

• spíše souhlasím 

• spíše nesouhlasím 

• téměř nesouhlasím 

• plné nesouhlasím 

V naší škole se jen málokdy 
otevřeně mluví o pracovních 

rizicích 

* i i 
8 • plné souhlasím 

• téměř souhlasím 

• spíše souhlasím 

• spíše nesouhlasím 

• téměř nesouhlasím 

• plně nesouhlasím 

/ 36 
• plné souhlasím 

• téměř souhlasím 

• spíše souhlasím 

• spíše nesouhlasím 

• téměř nesouhlasím 

• plně nesouhlasím 

Pokud je položena přímá otázka na odpovědnost pracovníků v oblasti BOZP, 
většina si uvědomuje své povinnosti. Pracovníci nejsou vedeni k otevřenosti při 
zjišťování rizik. 

g r a f - výrok č.13 g r a f - výrok ě.14 

Lidé, kteří u nás poukazuji na 
bezpečnostní rizika, jsou 
považováni za "potížisty" 

• plné souhlasím 

• téměř souhlasím 

• spíše souhlasím 

• spíše nesouhlasím 

• téměř nesouhlasím 

• plně nesouhlasím 

graf-výrok č.15 
Bezpečnostní předpisy jsou 

příliš obecné, než aby se daly 
uplatnit na konkrétní situace 

• plně souhlasím 

• téměř souhlasím 

• spíše souhlasím 

• spíše nesouhlasím 

• téměř nesouhlasím 

• plně nesouhlasím 

Pracovníci nemají dostatek informací o přijatých opatřeních odstraňujících rizika 
a u poloviny škol se domnívají, že vedení není nakloněno slyšet "špatné zprávy". 
Bývají často jen formálně seznamováni s bezpečnostními předpisy. 

• spíše souhlasím 

• spíše nesouhlasím 

• téměř nesouhlasím 

• plně nesouhlasím 

Při zjištění rizika je jen 
zřídkakdy poskytnuta včasná 
zpětná informace o přijatých 

opatřeních 
0 3 • plně souhlasím 

• téměř souhlasím 
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ZÁVĚR PRVNÍ ČÁSTI VÝZKUMU, PLATNOST PRVNÍ HYPOTÉZY. 

Z výzkumu vyplývá, že u pracovníků školství je přístup k BOZP 

orientován převážně na děti a žáky a vlastní přínos jako zaměstnanců není 

výrazný. Obecně je zakořeněna představa, že za tuto oblast odpovídá hlavně 

management školy. Jedním z důvodů je průměrná informovanost nejen o stavu 

BOZP, ale i o konkrétních předpisech pro vlastní práci každého pracovníka. 

Školní pracovní prostředí je z hlediska BOZP poměrně bezpečné, ale není 

předmětem pravidelného jednání a vyhodnocování při pracovních poradách. Stále 

ve školách platí, že vyžadování bezpečného prostředí a upozornění na závady 

není u některých vedoucích pracovníků v popření zájmu. Je to samozřejmě 

mnohdy pracovně i finančně náročné, ale rozhodně nezbytné. Školy nemají potíže 

splněním povinnosti zajistit pracovníkům poskytnutí první pomoci a mají 

zajištěnu pracovnělékařskou péči v souladu s platnými předpisy. U čtvrtiny škol 

se pracovníci domnívají, že nejsou prováděny roční prověrky BOZP, jak je 

stanoveno zákoníkem práce. Na otázku, zda si pracovníci uvědomují své 

povinnosti a odpovědnost za své chování v oblasti BOZP, odpověděla většina 

kladně. Současně však není úplně jasné, do jaké hloubky jsou s těmito 

povinnostmi, bezpečnostními předpisy a případnými riziky na pracovištích 

seznámeni a jak je vnímají. Povinné prověrky BOZP ve většině případů provádí 

zaměstnavatel po dohodě s odborovou organizací, ale nejsou prováděny 

samotnými zaměstnanci. 

VYHODNOCENÍ PRVNÍ HYPOTÉZY 

Školy vytvářejí poměrně bezpečné prostředí pro své zaměstnance, ale 

povinnosti vnímají pracovníci v oblasti BOZP často formálně. Tento stav je 

nejvíce ovlivněn slabší komunikací a informovaností v některých školách a z toho 

vyplývající nedostatečnou zpětnou vazbou mezi pracovníky a managementem. 

BOZP je orientována převážně na splnění zákonem daných povinností v této 

oblasti, které reprezentují hlavně jednorázové akce, např. školení BOZP, 

I 
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proškolení žáků začátkem školního roku. Řadoví pedagogičtí i provozní 

zaměstnanci mají velmi často zkreslenou představu o náročnosti a rozsahu oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách a školských zařízeních. 

PODLE VÝSLEDKŮ PRŮZKUMU LZE HYPOTÉZU Č. 1 POTVRDIT 

POUZE ČÁSTEČNĚ. 

5.1.2 Druhá část výzkumného šetření 

Druhou částí výzkumného šetření byl rozhovor s řediteli a dalšími členy 

školských managementů zodpovídajících za oblast BOZP. Část byla oslovena při 

hromadných setkáních při poradách ředitelů, část individuálně a na otázky 

odpověděli i někteří kolegové ředitelé a zástupci ze studia školského 

managementu. Rozhovor byl zaměřen na problematiku řízení oblasti BOZP, 

informovanosti a zjišťování problémů. Celkem bylo osloveno 28 ředitelů a 

zástupců. 

ZÁZNAMOVÝ LIST DOPLNĚNÝ NEJČASTĚJŠÍ REAKCÍ 

RESPONDENTŮ 

1. Kolik času věnujete kontrole BOZP ve vaší škole ? 

Odpovědi se lišily podle toho, jestli ředitel zajišťuje oblast BOZP sám a nebo 

většinu povinností deleguje na další pracovníky a sám si ponechává pouze dohled. 

Nejčastější odpověď - v průměru 3 hodiny měsíčně 

2. Zajišťujete oblast BOZP sám nebo využíváte služeb externí firmy, která se 
zabývá bezpečnostní problematikou ? 
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Povinnosti ředitelů jsou velice obsáhlé a všichni jsou si vědomi náročnosti 

zajištění BOZP. Z časových a zejména kvalitativních důvodů volí 80 % ředitelů 

variantu dodavatelské firmy. 

3. Jste si vědom, že za oblast BOZP odpovídáte i v případě, že zadáte plnění úkolů 
dodavatelské firmě nebo jejich část delegujete na své podřízené? Kontrolujete 
plnění těchto úkolů? 

Ředitelé jsou si vědomi plné odpovědnosti za BOZP a prakticky všichni vyjadřují 

obavy, zda jsou schopni v plné míře postihnout jak odborně, tak časově tuto 

náročnou činnost. 

4. Zúčastňujete se odborných školení BOZP pořádaných odborem školství 
krajského úřadu pro ředitele škol? 

Ředitelé škol dbají, aby se jejich podřízení pracovníci zúčastňovali školení 

BOZP, sami se však často školení určené pro ně nezúčastňují. Tento stav přiznalo 

nejméně 30 % oslovených, ale ve skutečnosti bude toto číslo pravděpodobně 

vyšší. Často jde i o pouze formální účast na školení. Jako důvod uvádějí mnoho 

jiných povinností a nedostatek času. 

5. Máte dostatek jasných a ucelených informací a odborných materiálů podle 

kterých můžete oblast BOZP řídit a plnění úkolů kontrolovat ? 

K dispozici je mnoho materiálů, ale potřebné informace důležité pro řízení oblasti 

BOZP, příslušné úkoly a povinnosti pro školy a školská zařízení jsou roztříštěny 

v řadě předpisů. Ředitelé se v nich často těžko orientují, což jim ztěžuje provádění 

kontrolní činnosti. 
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VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, ZÁVĚRY K HYPOTÉZÁM č.l a č. 2 

VYHODNOCENÍ DRUHÉ HYPOTÉZY 

Ředitelé škol oblasti BOZP věnují poměrně málo času. Uvědomují si 

vlastní odpovědnost, ale plnění hlavních výchovně vzdělávacích úkolů jim zabírá 

mnoho času. Proto se často důležitá preventivní a kontrolní činnost odsunuje na 

dobu „až zbude čas", nebo musí řešit závažný problém s úrazem, případně hrozí 

návštěva kontrolního orgánu. 

TYTO ZÁVĚRY SE NESHODUJÍ S VYSLOVENOU HYPOTÉZOU Č. 2. 

VYHODNOCENÍ TŘETÍ HYPOTÉZY 

Jako výhodné se jeví zajištění BOZP školy odbornou dodavatelskou 

firmou. I tak plná odpovědnost zůstává na řediteli, který musí zajistit kontrolu i 

této oblasti. Nastává problém menší znalosti bezpečnostní problematiky. Při 

školení, pokud se ho vůbec ředitelé zúčastňují, dostanou informace o mnoha 

právních předpisech. Je mnoho odborné literatury, ale obtížně se v ní orientují. 

Postrádají stručný základní přehled nejdůležitějších povinností, podle kterých by 

kontrolní činnost prováděli a vyhodnocovali jednoduchým způsobem - splněno -

nesplněno. 

S HYPOTÉZOU Č. 3 SE ZÁVĚRY PRŮZKUMU ČÁSTEČNĚ ROZCHÁZEJÍ. 
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6 ORGANIZACE BOZP JAKO SOUČÁST MANAGEMENTU 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci má mimořádný význam a je 

nedílnou součástí komplexní péče o člověka. Pod povinnostmi organizací je třeba 

vidět povinnosti orgánů a vedoucích zaměstnanců, kteří jménem organizace 

jednají jako statutární orgány, její zástupci nebo pověření zaměstnanci. Povinnosti 

organizací při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou stanoveny 

zákoníkem práce a dalšími předpisy, a to ve formě obecných zásad a základních 

podmínek. Školství je specifická oblast, pro kterou platí stejná pravidla jako pro 

každou další organizaci, protože působí jako zaměstnavatel a zároveň plní poslání 

přípravy mladých lidí pro budoucí profesní dráhu. Nedílnou součástí vzdělávání je 

i pěstování vztahu mladého člověka k hodnotám zdraví, pracovního pořádku, 

odpovědnosti za vlastní činnost. 

Management škol je v současné době zavalen množstvím administrativní 

práce, proto oblast bezpečnosti a ochrany zdraví mnohdy zůstává na pokraji 

zájmu. Nad řadou zákonů, předpisů a metodických pokynů můžeme pokývat 

hlavou, můžeme jim nenaslouchat, nebo je plnit jen formálně. Ovšem jen do té 

doby, než se něco stane. 

6.1 MANAGEMENT BOZP 

Podle § 101 odst.l zákoníku práce je zaměstnavatel povinen zajistit 

bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného 

ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce. 

Povinnosti zaměstnavatele podle zákona č. 262/2006 Sb., § 103 - výpis 

a) nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž 

náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti, 

b) informovat zaměstnance o tom, do jaké kategorie byla jím vykonávaná práce 
zařazenu, 
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c) zajistit, aby práce v případech stanovených zvláštním právním předpisem 

vykonávali pouze zaměstnanci, kteří mají platný zdravotní průkaz, kteří se 

podrobili zvláštnímu očkování nebo mají doklad o odolnosti vůči nákaze, 

d) sdělit zaměstnancům, které zdravotnické zařízení jim poskytuje 

pracovnělékařskou péči a jakým pracovnělékařským prohlídkám a vyšetřením 

jsou povinni se podrobit, 

e) zajistit zaměstnancům podle potřeb vykonávané práce dostatečné a přiměřené 

informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zejména formou 

seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před 

působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště, 

f) zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci, 

g) zajistit dodržování zákazu kouření na pracovištích stanoveného zvláštními 

právními předpisy, 

h) zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady 

a požadavky pro výkon práce a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich 

dodržování: 

- při zavedení nové technologie nebo změny výrobních a pracovních prostředků 

nebo změny technologických anebo pracovních postupů, 

- v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci. 

Zaměstnavatel určí obsah a četnost školení o právních a ostatních 

předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, způsob ověřování 

znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení. Vyžaduje-li to 

povaha rizika a jeho závažnost, musí být školení pravidelně opakováno. 

Informace a pokyny je třeba zajistit vždy při přijetí zaměstnance, při jeho 

převedení, přeložení nebo změně pracovních podmínek, změně pracovního 

prostředí, zavedení nebo změně pracovních prostředků, technologie a pracovních 

postupů. O informacích a pokynech je zaměstnavatel povinen vést dokumentaci. 
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Podle zákona č. 561/2004 Sb., § 29 jsou školy a školská zařízení při 

vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských 

služeb povinny přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a 

studentů a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku 

sociálně patologických jevů. Zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a 

studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování 

školských služeb a poskytují žákům a studentům nezbytné informace k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví. Jsou povinny vést evidenci úrazů dětí, žáků a 

studentů, k nimž došlo při činnostech škol a školských zařízeních. 

Při stanovení opatření péče o bezpečnost a ochranu zdraví žáků se vychází 

nejen z běžného provozu budov a zařízení škol, ale také z činností a prostředí 

v celém režimu žáka ve škole v rámci výchovného a vzdělávacího působení. 

V úvahu je bráno možné ohrožení žáků při výuce jednotlivých předmětů, při 

přesunech žáků v obci v rámci školního vyučování a při účasti školy na různých 

akcích pořádaných ve škole i mimo školu. Přihlíží se kvěku žáků, jejich 

schopnostem, fyzické a duševní vyspělosti, zdravotnímu stavu a ukázněnosti. 

Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání dětí a žáků ve 

školách a školských zařízeních má mimořádný význam výkon dozoru nad 

veškerou činností dětí a žáků. Při výkonu dozoru nutno vycházet z konkrétních 

podmínek a přihlížet zejména k rizikům vykonávané činnosti, a to především při 

výuce tělesné výchovy a času přestávek, neboť zde dochází nejčastěji k úrazům. 

Kontrolu dodržování podmínek pro bezpečnost a ochranu zdraví žáků při 

činnostech, které přímo souvisejí s výchovou a vzděláváním, provádí Česká školní 

inspekce a Svazová inspekce bezpečnosti práce Českomoravského odborového 

svazu pracovníků školství. Kromě průběžné kontrolní činnosti se podílejí zejména 

na šetření smrtelných školních úrazů. Výkon dozoru nad bezpečností a ochranou 

zdraví při práci ve školách a školských zařízeních jako celku je v působnosti 

Inspekce práce dle zákona č. 251/2005 Sb. a orgánů ochrany veřejného zdraví dle 

zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění. 
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ODPOVĚDNOST MANAGEMENTU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Za řízení a zajišťování oblasti BOZP ve školách a školských zařízeních 

odpovídá ředitel. Řízení BOZP je organická součást řídící činnosti. Zahrnuje 

všechny osoby, jichž se aktivity školy týkají. Zaměstnance, žáky, studenty, 

návštěvy i servisní pracovníky. Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví plní 

vedení školy dvojjedinou úlohu: 

povinnosti ředitele školy - podle zákona č. 561/2004 Sb. 

povinnosti zaměstnavatele - podle zákona č. 262/2006 Sb. 

Ředitelé mají hlavní odpovědnost za BOZP ve školách, i když je přítomen 

bezpečnostní technik nebo osoba pověřená pro tuto činnost. Ředitelé mohou také 

pověřit odbornou firmu, aby za ně na základě smlouvy tuto oblast zajišťovala. 

Smlouva by měla obsahovat i různé sankce vůči firmě v případě, že povinnosti 

řádně neplní. Podle zákona č.309/2006 Sb. ale zůstává plná právní odpovědnost 

na řediteli. 

Ředitelé zajišťují a organizují zejména tyto činnosti: 

1. Systém školení. 

2. Revize všech zařízení. 

3. Hodnocení a identifikaci rizik. 

4. Evidenci pracovních a školních úrazů. 

5. Pracovnělékařskou péči. 

6. Roční prověrky BOZP. 

7. Kategorizaci prací. 

8. Dokumentaci BOZP. 
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6.2 SYSTÉM ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ A ŽÁKŮ 

Pro výkon každého určitého druhu práce musí pracovník splňovat 

příslušné kvalifikační předpoklady. Nedílnou součástí kvalifikačních předpokladů 

je znalost předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Se 

stanovenými konkrétními požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví seznamuje 

zaměstnavatel zaměstnance při školeních a instruktážích. Zároveň je nutné si 

uvědomit, že dodržování předpisů BOZP, se kterými je pracovník prokazatelně 

seznámen, je důležitým aspektem pracovní kázně. Zákoník práce specifikuje, kdy 

v průběhu pracovního poměru je třeba školení provést. Obsah a specializaci 

školení určuje zaměstnavatel v souladu se zákoníkem práce. 

6.2.1 Druhy školení zaměstnanců a žáků podle § 103 zákoníku práce 

a) Školení při nástupu do práce - vstupní školení 

Školením musí projít nově přijatí zaměstnanci nejpozději v den nástupu, zásadně 

ještě před přidělením práce. Obsahem školení jsou povinnosti zaměstnanců 
vyplývajících z právních předpisů a požadavků zaměstnavatele k zajištění BOZP 

vztahující se k jimi vykonávané práci, pracovních úkolů a požadavků na zajištění 

BOZP při plnění těchto úkolů. 

b) Poskytování informací a pokynů dle zákoníku práce §103 

Podle zákoníku práce je zaměstnavatel povinen poskytovat informace a pokyny o 

bezpečnosti a ochraně zdraví v souvislosti se změnami, ke kterým dochází u 

organizace nebo konkrétního pracovníka. Školení je potřebné provádět např. při 

převedení pracovníka na jinou práci, při změně pracovních podmínek, změně 

pracovního prostředí, zavedení nebo změně pracovních prostředků, technologií a 

pracovních postupů. Informace a pokyny poskytuje především vedoucí 

zaměstnanec. 
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c) Opakované školení 

Zákoník práee vyžaduje pravidelnost ověřování znalostí právních a ostatních 

předpisů k zajištění bezpečnosti práce. Konkrétní lhůtu opakovaného školení 

zákoník práce neurčuje. Ponechává na zaměstnavateli, aby sám termín stanovil na 

podkladě zhodnocených rizik, rozborů úrazovosti, změny legislativy apod. 

Obvyklá perioda opakovaných školení je jeden rok. Zaměstnavatel musí 

respektovat lhůty školení u odborných profesí, které jsou určeny zvláštními 

právními předpisy (např. topiči, elektrikáři, svářeči, apod.) 

d) Školení vedoucích zaměstnanců 

Zákoníkem práce jsou vedoucím zaměstnancům stanoveny zvýšené právní 

povinnosti, jako je např. vytvářet bezpečné pracovní prostředí pro podřízené, 

zabezpečovat dodržování právních a jiných předpisů a vést podřízené k pracovní 

kázni. Z těchto důvodů je pro vedoucí zaměstnance určeno zvláštní a rozsáhlejší 

školení, na kterém musí být seznámeni s právními a ostatními předpisy k zajištění 

BOZP vztahujícími se k činnostem svým i svých podřízených. Perioda školení 

nemá přesáhnout 36 měsíců. 

Tento druh školení je vhodný právě pro všechny pedagogické pracovníky, neboť 

dále provádějí školení, poučení a instrukce pro žáky a studenty. 

e) Školení žáků, studentů 

Žáci jsou rovněž povinni se pravidelně zúčastňovat poučení o bezpečnosti a 

ochraně zdraví. Na začátku školního roku je provádí třídní učitel. Žáky a studenty 

je nutné také proškolit v odborných předmětech - při první hodině tělesné 

výchovy, dílen, fyziky, chemie, pozemků a před akcí školy - výletem, lyžařským 

kurzem, školou v přírodě, výukou plavání a apod. a před každými prázdninami. 

Žáky středních odborných škol proškolí před nástupem na odbornou praxi učitelé 

odborných předmětů nebo pověřený instruktor. 

f) Školení zaměstnanců v odborných profesích 

Škola je organizace, která zaměstnává i řadu nepedagogických pracovníků 

vykonávajících odborné činnosti - např. řidiče, topiče, uklízečky, školníka, 

35 



kuchaře, elektrikáře a další. Mimo běžná školení BOZP, které provádí 

zaměstnavatel, tyto pracovníky školí dále specializované školící firmy 

s příslušnou akreditací pro daný obor. 

6.2.2 Dokumentace školení BOZP 

Škola je povinna vést o školeních BOZP dokumentaci, kterou 

zaměstnavatel prokazuje, že splnil všechny povinnosti vztahující se k seznámení 

zaměstnanců správními předpisy k zajištění BOZP, že jsou obeznámeni 

s případnými riziky, která souvisejí s výkonem jejich práce. Dokumentace 

zároveň může sloužit jako důležitý materiál při prokazování porušení právních 

povinností zaviněnému např. při zjišťování odpovědnosti za škodu při pracovním 

úrazu nebo nemoci z povolání. 

Dokumentace školení obsahuje: 

a) záznam o provedeném školení, 

b) osnovu školení, 

c) prokazatelný doklad o ověření znalostí (písemný test, ústní zkouška, pohovor, 
diskuse), 

d) doklad o absolvování odborných kurzů a přezkoušení, 

e) prezenční listina zúčastněných. 

6.3 REVIZE TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Každá škola je povinna zajistit pravidelné kontroly všech technických 

zařízení. Účelem kontrol a revizí je ověřování jejich stavu z hlediska bezpečnosti. 

Tyto kontroly může provádět pouze osoba vlastnící příslušné oprávnění pro danou 

činnost. Je potřebné nechat si předložit a překontrolovat platnost těchto oprávnění 

a založit jejich kopie, neboť může dojít buď neúmyslně nebo záměrně 

k provedení revize pracovníkem, který má oprávnění neplatné. Neplatná je potom 

i provedená revize se všemi právními důsledky pro zodpovědné pracovníky školy. 
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Provozovatel je povinen zajistit revize následujících zařízení a vybavení: 

a) plynová zařízení 

c) zdvíhací zařízení 

d) elektrická zařízení 

e) tlaková zařízení 

f) revize přenosných elektrických nářadí v souladu ČSN 331610 

g) revize přenosných hasících přístrojů 

h) revize požárních vodovodů 

i) revize komínů a odtahů spalin 

j) revize tělocvičných nářadí, dětských hřišť, venkovních hracích ploch 

k) revize hromosvodů 

1) revize komínů a odvodů spalin 

m) prohlídka kotelny, prohlídka kotlů 

n) revize zabezpečovacího zařízení. 

Podrobněji revize a kontroly technických zařízení práce nerozebírá pro 

jejich velkou různorodost a obsáhlost. Pro každého ředitele je výhodnější obrátit 

se na odbornou firmu nejen pro zajištění revizí a kontrol, ale i z důvodu 

vypracování plánu kontrol a určení period a termínů. 

Po provedené kontrole je vyhotovena revizní zpráva s uvedenými zjištěnými 

závadami včetně termínů jejich odstranění. Závady a nedostatky zjištěné při 

kontrolách a revizích je provozovatel povinen odstranit v těchto požadovaných 

termínech. V revizní zprávě je nutné uvést i termín další revize nebo kontroly. 

Po provedení revizí a předání revizních zpráv následuje druhá, neméně důležitá 

etapa, a to odstranění zjištěných závad. Po jejich odstranění je nutné provést zápis 

s uvedením termínu a způsobu odstranění a podpisem odpovědného pracovníka. 

Revizní zprávy jsou důležité dokumenty, které dokladují přístup a péči 

pracovníků k technickým zařízením. Jsou důležité nejen pro kontroly orgánů 

státní správy, ale v případě nepředvídatelných nepříjemných událostí jsou pro 

ředitele také důležitým dokladem o splnění zákonné povinnosti. 
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6.4 HODNOCENÍ A IDENTIFIKACE RIZIK 

Ředitel školy musí zajistit stanovení bezpečnostních rizik pro 

zaměstnance i žáky. Jde např. o rizika pádu, uklouznutí, nerovností komunikací 

atd. Po vyhodnocení rizik musí následovat jejich odstranění nebo zmírnění 

možných následků. Bezpečnostním rizikům je věnována samostatná kapitola č. 8. 

6.5 EVIDENCE PRACOVNÍCH A ŠKOLNÍCH ÚRAZŮ 

6.5.1 Pracovní úrazy 

Za pracovní úraz je považováno poškození zdraví zaměstnance nebo jeho 

smrt při plnění pracovních úkolů nebo při přímé souvislosti s ním ( § 380 ZP). 

Plnění pracovních úkolů lze chápat jako výkon pracovních povinností 

vyplývajících z pracovního poměru, jiná činnost vykonávaná na příkaz 

zaměstnavatele a činnost, která je předmětem pracovní cesty. Plněním pracovních 

úkolů však není cesta do zaměstnání a zpět, stravování, ošetření, popřípadě 

vyšetření ve zdravotnickém zařízení (pokud není nařízeno zaměstnavatelem), ani 

cesta k nim a zpět, pokud není konána v objektu zaměstnavatele. 

Zaměstnavatel má při pracovním úrazu podle § 105 ZP tyto povinnosti: 

- vyšetřit příčiny a okolnosti vzniku pracovního úrazu za účasti zaměstnance, 

pokud to zdravotní stav zaměstnance dovoluje, a za účasti příslušného 

odborového orgánu nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, a bez vážných důvodů neměnit stav na místě úrazu, 

- vést v knize úrazů evidenci o všech pracovních úrazech, i když jimi nebyla 

způsobena pracovní neschopnost nebo byla způsobena pracovní neschopnost 

nepřesahující tři kalendářní dny. Záznam v knize úrazů musí obsahovat všechny 

údaje potřebné k sepsání záznamu o úrazu, 

- v případě úrazu, který vyvolá pracovní neschopnost delší než tři kalendářní dny, 

vyhotovit záznam o úrazu podle Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., 

- ohlásit pracovní úraz bez zbytečného odkladu stanoveným orgánům a institucím 

(§3 Nařízení vlády č. 494/2001 Sb.), a to: 
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a) státnímu zástupci nebo územně příslušnému útvaru Policie České 

republiky, nasvěděují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s 

pracovním úrazem byl spáchán trestný čin, 

b) příslušnému odborovému orgánu nebo zástupci zaměstnanců pro oblast 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

c) zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal ( například pokud 

v objektu školy vykonávají práci zaměstnanci jiné firmy, např. stavební), 

d) organizační jednotce příslušné pojišťovny, u které je zaměstnavatel 

pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu (viz 

kapitola Odpovědnost zaměstnavatele za škodu), 

e) příslušnému Oblastnímu inspektorátu práce, vyžaduje-li poškození zdraví 

hospitalizaci zaměstnance delší než 5 dní, 

f) příslušné zdravotní pojišťovně do pátého dne následujícího měsíce po 

měsíci, ve kterém se stal pracovní úraz. 

6.5.2 Školní úrazy 

Školy a školská zařízení zajišťují podle § 29 zákona č. 561/2004 Sb., 

bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo 

souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a poskytují žákům a 

studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. 

Školy a školská zařízení jsou povinny vést evidenci úrazů dětí, žáků a 

studentů, vyhotovit a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím. 

Vyhláška č. 64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů určuje způsob 

evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh 

orgánů a institucí, jimž se záznam o úrazu zasílá. 

Evidence školního úrazu 

Všechny úrazy žáků se zapisují do knihy úrazů, i když nevyvolají 

nepřítomnost ve škole. Zápis v knize úrazů musí být sepsán tak, aby zněj 

v případě potřeby bylo možné sepsat záznam o školním úrazu. 

Záznam v knize úrazů musí obsahovat tyto údaje: 
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a) pořadové číslo úrazu, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození 

zraněných, 

b) popis úrazu, 

c) popis události, při které k úrazu došlo, údaje o datu a místě události, jak a 

kým byl úraz ošetřen, 

d) podpis zaměstnance právnické osoby vykonávající činnost školy nebo 

školského zařízení, který provedl zápis do knihy úrazů, 

e) další údaje, pokud jsou potřebné k sepsání záznamu o úrazu. 

V knize úrazů se evidují všechny úrazy, ke kterým došlo při činnostech 

uvedených v zákoně č. 561/2004 Sb., § 29 odst. 2, a to nejpozději do 24 hodin od 

okamžiku, kdy se škola nebo školské zařízení o úrazu dozví. Záznam o školním 

úrazu se vyplňuje, jde-li o úraz, jehož důsledkem byla nepřítomnost dítěte, žáka 

nebo studenta ve škole nebo školském zařízení, nebo smrtelný úraz. Smrtelným 

úrazem se rozumí takové poškození zdraví, které způsobilo smrt po úrazu nebo na 

jehož následky žák zemřel nejpozději do jednoho roku od vzniku úrazu. 

Hlášení úrazu a žáků 

V případě vzniku úrazu nezletilého žáka musí škola nebo školské zařízení 

podat bez zbytečného odkladu hlášení jeho zákonnému zástupci. 

Byl-li v souvislosti s úrazem spáchán trestný čin nebo přestupek nebo jedná-li se 

o smrtelný úraz, podá škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu hlášení 

příslušnému útvaru Policie České republiky. 

O úrazu podá škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu hlášení 

pojišťovně, u které je škola nebo školské zařízení pojištěno pro případ své 

odpovědnosti za škodu vzniklou na životě a zdraví žáků. 

Škola podává hlášení o úrazu podle vyhl. č. 64/2005 Sb § 3 odst. 4 také příslušné 

Inspekci práce, pokud k úrazu došlo při praktickém vyučování žáků středních škol 

nebo praktické přípravě studentů vyšších odborných škol. 
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Zasílání záznamu o úrazu 

Záznam o úrazu podle vyhl. č. 64/2005 Sb., § 2 odst. 1 písm. a) a odst. 4 

zasílá škola nebo školské zařízení za uplynulý kalendářní měsíc, nejpozději do 

pátého dne následujícího měsíce: 

a) zřizovateli, 

b) zdravotní pojišťovně žáka, 

c) příslušnému inspektorátu České školní inspekce. 

Záznam o smrtelném úrazu zasílá škola nebo školské zařízení do 5 pracovních 

dnů po podání hlášení podle § 3 

a) zřizovateli, 

b) zdravotní pojišťovně žáka, 

c) příslušnému inspektorátu České školní inspekce, 

d) místně příslušnému útvaru Policie České republiky. 

6.6 PRACOVNĚLÉKAŘSKÁ PÉČE 

Zdraví pracovníků musí být odpovídajícím způsobem chráněno. To 

vyžaduje aktivní přístup, označovaný pojmem podpora zdraví, ze strany 

zaměstnavatelů i zaměstnanců. Povinností zaměstnavatele je umožnit přístup 

k ochranným a preventivním službám a tyto služby zajistit. Hlavním úkolem 

služeb je konzultace problémů souvisejících se zdravím při práci a odborné 

poradenství. Zaměstnavatelům je uloženo v zákoně č. 20/1966 Sb., §40 0 péči o 

zdraví lidu zajistit svým zaměstnancům závodní preventivní péči. Zákon č. 

262/2006 Sb., zákoník práce zavádí nový pojem pracovnělékařská péče. 

Poskytovatelem pracovnělékařské péče na různé úrovni jsou v České republice 

státní a nestátní zdravotnická zařízení. Nejčastěji jde o soukromé praktické lékaře 

s odborností ve všeobecném lékařství s absolvovaným kursem pracovního 

lékařství. Zajišťují odbornou poradní činnost v otázkách ochrany a podpory 

zdraví a sociální pohody zaměstnanců, pravidelně kontrolují pracoviště podniků, 

podílejí se na výchově v oblasti ochrany a podpory zdraví. Základním 
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předpokladem kvalitního výkonu této péče je znalost konkrétních pracovních 

podmínek na pracovištích a nároků, které na konkrétního pracovníka klade práce, 

kterou vykonává, a znalost zdravotního stavu pracovníka. 

Zaměstnavatel, který nezajistí pracovnělékařskou péči v rozsahu 

stanoveném platnou legislativou, se dopouští závažného porušení předpisů o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a vystavuje se nebezpečí postihu ze strany 

kontrolních orgánů. Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci poskytnout pracovní 

volno na nezbytně nutnou dobu s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku. 

Zaměstnanci, jejichž zaměstnavatel má uzavřenou smlouvu o poskytování 

pracovnělékařské péče, jsou potom povinni podrobit se lékařským vyšetřením na 

smluveném zdravotním pracovišti, neboť v tomto případě neplatí ustanovení o 

svobodné volbě lékaře. Nerespektování příkazu zaměstnavatele se považuje za 

porušení pracovní kázně. S touto skutečností je nezbytné zaměstnance seznámit. 

Posuzování zdravotní způsobilosti k práci se provádí při prohlídkách 

vstupních, pravidelných, mimořádných, výstupních a následných. 

Vstupní prohlídka - provádí se vždy před zařazením k výkonu dané práce. 

V případě přeřazení zaměstnance u stejného zaměstnavatele se vstupní prohlídka 

provádí vždy, je-li převáděn na práci s vyšší zdravotní náročností nebo 

vyhlášenou rizikovou práci. Vstupní prohlídka je základní prohlídkou pro případy 

posuzování vývoje zdravotního stavu vlivem konkrétních pracovních podmínek, 

je nedílnou součástí pracovnělékařské péče. Účelem prohlídky je též posouzení 

zdravotního stavu v případech, kdy vlivem pracovních a mimopracovních 

podmínek dochází k takové změně, která předpokládá změnu pracovní 

způsobilosti. Podnětem k vykonání prohlídky může být i změna pracovní 

výkonnosti nebo chování zaměstnance, které odůvodněně předpokládají změnu 

zdravotní způsobilosti. 

Pravidelná (periodická) prohlídka - koná se pravidelně v termínech stanovených 

směrnicí MZd č. 49/1967, nebo vyhlášených orgánem ochrany veřejného zdraví. 

Další lékařská prohlídka musí být provedena před uplynutím platnosti lékařského 

posudku vydaného v závěru poslední pravidelné prohlídky. Význam prohlídky 
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spočívá v posouzení vývoje zdravotního stavu v průběhu výkonu práce na 

konkrétním pracovišti za účelem vyloučení zaměstnance z pracovních podmínek, 

které mohou jeho zdravotní stav negativně ovlivnit. U pedagogických 

pracovníků, kteří jsou vystaveni enormní psychické zátěži a z důvodů 

epidemiologických, je perioda prohlídek stanovena na 3 roky nebo vždy v případě 

pracovní neschopnosti delší než 8 týdnů. 

Mimořádná prohlídka - koná se z podnětu orgánu ochrany veřejného zdraví 

v případech důvodného podezření ze zhoršení pracovních podmínek, kdy lze 

předpokládat změnu pracovní způsobilosti. 

Výstupní prohlídka - se provádí v případech ukončení vykonávané práce u 

jednoho zaměstnavatele vždy. Pokud je zaměstnanec převáděn na jinou práci 

v rámci jednoho zaměstnavatele, lze sloučit provedení výstupní a vstupní 

prohlídky. Při ukončení vyhlášené rizikové práce se výstupní prohlídka 

provádí vždy. Účelem prohlídky je zhodnocení zdravotního stavu 

zaměstnance v době ukončení výkonu určitého druhu práce s cílem definovat 

případné změny zdravotního stavu, které byly způsobeny negativními vlivy 

pracovních podmínek. Výstupní prohlídka může mít výrazné právní důsledky 

jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. 

Následná prohlídka - se provádí v případech, kdy lze předpokládat, že vlivy 

pracovních podmínek působí i po ukončení výkonu práce. Účelem prohlídky 

je včasné zajištění preventivních opatření v případech, kdy význam původního 

rizika zdánlivě zaniká, a současně včasný záchyt vzniku nemoci z povolání. 

Náplně všech prohlídek jsou rámcově stanoveny. Stanovenou náplň může 

posuzující lékař rozšířit v případech odůvodněných zdravotním stavem 

posuzované osoby nebo pracovními podmínkami, které předpokládají vyšší 

zdravotní náročnost, než je u dané práce obvyklá. 
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6.7 ROČNÍ PROVĚRKY BOZP 

Podle zákona č. 262/2006 Sb., ustanovení § 101 za bezpečnost a ochranu 

zdraví jednoznačně zodpovídá jen a jen zaměstnavatel a také nese všechny 

náklady spojené se zajišťováním BOZP. Je povinen pravidelně kontrolovat úroveň 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav technické prevence a 

úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek. 

Zaměstnavatel je povinen dle § 108 zákoníku práce organizovat nejméně 

jednou v roce prověrku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech 

pracovištích. Prověrka se provádí v součinnosti s odborovým orgánem. Má za cíl 
předevSím kontrolovat, zda zaměstnavuleli při každodenních činnostech nčco 

neuniklo. Musí vycházet z prevence rizik a musí při ní být vyslechnuti 

zaměstnanci nebo jejich zástupci (odbory nebo zástupce pro BOZP). 

Zpráva z provedené prověrky obsahuje závěry zejména z: 

kontroly vnitřních předpisů zaměstnavatele vztahujících se k BOZP, 

kontroly dokumentace o školení BOZP zaměstnanců a žáků školy, 

kontroly dokladů o zdravotní způsobilosti zaměstnanců k vykonávané práci, 

kontroly seznamů osobních ochranných pracovních prostředků a jejich 

používání zaměstnanci a žáky při práci, 

kontroly opatření přijatých k zajišťování první pomoci, 

kontroly provozních bezpečnostních předpisů, 

kontroly pořádku na pracovištích a školních prostor včetně prováděného 

úklidu, 

kontroly všech pracovišť, učeben a školních dílen a laboratoří a zařízení 

provozovaných školou. 

Závěry prověrky i plán ozdravných opatření jsou projednány s managementem 

školy a odpovědnými pracovníky a zjištěné nedostatky je ředitel povinen 

odstranit. Prověrku lze řešit jednorázovým příkazem a obecnou směrnicí. 
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6.8 KATEGORIZACE PRACÍ 

Zaměstnavatel je povinen zpracovat návrh na zařazení prací do kategorií 

podle výsledků hodnocení rizik možného ohrožení zdraví zaměstnanců, uvést 

počty zaměstnanců v jednotlivých kategoriích a způsob zajištění ochrany jejich 

zdraví, to vše podle zákona č. 262/2006 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., a vyhlášky 

č.432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazení prací do kategorií. 

Podle míry výskytu faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců a jejich 

rizikovosti pro zdraví, se práce zařazují do čtyř kategorií. Kritéria, faktory a limity 

pro zařazení prací do kategorií stanoví prováděcí předpis. 

O zařazení do druhé, třetí a čtvrté kategorie rozhoduje příslušný orgán ochrany 

veřejného zdraví. Návrh předkládá osoba, která zaměstnává fyzické osoby 

v pracovněprávních nebo obdobných pracovních vztazích, a to do 30 kalendářních 

dnů ode dne zahájení výkonu prací. Ostatní práce na pracovištích zaměstnavatele, 

které nebyly takto zařazeny, se považují za práce kategorie první. 

Kategorie první: práce při nichž podle současného poznání není pravděpodobný 

nepříznivý vliv na zdraví. 

Kategorie druhá: práce, při nichž podle současné úrovně poznání lze očekávat 

jejich nepříznivý vliv na zdraví jen výjimečně, zejména u vnímavých jedinců, 

tedy práce, při nichž nejsou překračovány hygienické limity faktorů stanovené 

zvláštními právními předpisy, a práce naplňující další kritéria pro jejich zařazení 

do kategorie druhé. 

Kategorie třetí: práce, při nichž jsou překračovány hygienické limity a práce 

naplňující další kritéria pro zařazení práce do kategorie třetí podle přílohy č.l 

vyhlášky č. 432/2003 Sb, přičemž expozice fyzických osob, které práce 

vykonávají není spolehlivě snížena technickými opatřeními pod úroveň těchto 

limitů a pro zajištění ochrany zdraví osob je proto nezbytné využívat osobní 

ochranné pracovní prostředky, organizační a jiná ochranná opatření, a dále práce, 
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při nichž se vyskytují opakovaně nemoci z povolání nebo statisticky významně 

častěji nemoci, jež lze pokládat podle současné úrovně poznání za nemoci 

související s prací. 

Kategorie čtvrtá: práce, při nichž je vysoké riziko ohrožení zdraví, které nelze 

zcela vyloučit ani při používání dostupných a použitelných opatření. 

6.9 DOKUMENTACE BOZP 

Jak bylo uvedeno v předchozích kapitolách, za stav BOZP odpovídá a 

kontroluje ho ředitel školy. Další kontroly provádějí orgány státní správy -

specialisté ČŠI na bezpečnost a ochranu zdraví, Oblastní inspektorát práce, 

svazoví inspektoři ČMOS pracovníků školství. Tyto kontrolní orgány provádějí 

nejen vizuální kontrolu učeben, odborných dílen, tělocvičen a technického 

zařízení školy, ale nedílnou součástí je i kontrola dokumentů, které jsou 

vymezeny právními předpisy. Jednotná dokumentace umožňuje hodnocení stavu 

BOZP podle jednotlivých kritérií a umožňuje dlouhodobé soustředění informací a 

podkladů pro příslušné kontrolní orgány. 

Pro kontrolní činnost orgánů i kontrolní činnost vlastní musí být ve škole vedena 

tato dokumentace: 

doklady o stavu budov a dalších prostor, zejména doklady a kolaudaci 

budov, dílen, laboratoří, tělocvičen atd., stavební plány objektů, 

doklady o zprovoznění a předepsaných prověrkách, kontrolách, zkouškách 

revizích vnitřního vybavení a technických zařízení, 

zprávy o revizích vyhrazených technických zařízeních, záznamy o 

předepsaných kontrolách zařízení, lhůtník provádění revizí a kontrol, 

dokumentace ke kotelně a jejímu provozu - provozní řád a provozní deník, 

školní řády dílen, laboratoří, tělocvičen, odborných učeben, apod., 

zápisy o provedeném školení BOZP zaměstnanců, osnovu školení včetně 

ověření znalostí, informacích a pokynech, 

traumatologický plán, 
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kniha závad a zpráva o stavu BOZP, 

výsledky stanovení rizik včetně stanovených opatření, 

zprávy o prověrkách BOZP a plán ozdravných opatření, 

zprávy o výsledcích kontrol provedených příslušnými orgány, např. Oblastní 

inspektorát práce, ČSL zřizovatele školy a další, 

ustanovení odborných pracovníků pro BOZP, včetně jejich pracovní náplně 

(např. osoba pověřená péčí o BOZP, bezpečnostní technik), 

seznam a evidence používaných OOPP (osobních ochranných pracovních 

pomůcek) zpracovaný na základě vyhodnocení rizik a kontrola jejich 

používání, 

přehled lhůt periodických preventivních lékařských prohlídek pracovníků 

evidence dokladů o posouzení zdravotní způsobilosti k práci, 

seznam prací zakázaných ženám a mladistvým, 

dokumentace o školních a pracovních úrazech (kniha úrazů, záznamy o 

školních a pracovních úrazech, lékařské zprávy, přehled o odškodňování 

školních a pracovních úrazů, hlášení mimoškolních smrtelných úrazů žáků), 

provozní dokumentace k zařízení ve smyslu ustanovení §4 odst.2 nařízení 

vlády č.378/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů (průvodní dokumentace 

výrobce, provozní dokumentace), 

dokumenty vyplývající z požadavků jiných právních předpisů a ostatních 

předpisů k zajištění BOZP (§349 zákoníku práce - právní a ostatní předpisy 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou předpisy na ochranu 

života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, předpisy o 

bezpečnosti technických zařízení a normy, stavební předpisy, dopravní 

předpisy, předpisy o požární ochraně), provozní řády, místní předpisy, 

jmenovací a pověřovací dekrety apod., 

ověření zdravotní způsobilosti zaměstnanců k vykonávané práci, 

evidence pracovní doby zaměstnanců a jejich rozvržení. 
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7 PLÁN ČINNOSTI MANAGEMENTU ŠKOLY V OBLASTI 

BOZP, PO 

Pro každou školu a školní zařízení plnící společenskou zakázku na 

výchovu a vzdělávání mladé generace platí povinnost vykonávat tuto činnost 

v bezpečném prostředí. Musí vytvářet zdraví neohrožující podmínky pro žáky i 

zaměstnance. Povinností managementu školy je kromě vytváření těchto podmínek 

i jejich pravidelná kontrola. Jako nástroj organizace činnosti slouží roční plán 

úkolů. 

PŘÍKLAD PLÁNU ČINNOSTI NA ŠKOLNÍ ROK 

Srpen -příprava na školní rok 

kontrola kmenových a odborných učeben z hlediska BOZP a hygieny, 

kontrola odborných pracovišť, dílen, tělocvičny a cvičebního nářadí, 

kontrola školní kuchyně a školní jídelny, 

kontrola přenosných elektrických spotřebičů, 

kontrola vybavenosti lékárniček první pomoci, 

kontrola odstranění závad z revizí vyhrazených technických zařízení, 

vstupní školení nových učitelů a zaměstnanců z hlediska BOZP a PO, 

kontrola směrnice OOPP , přidělení zaměstnancům, 

kontrola vyvěšení směrnic BOZP a požární ochrany, 

kontrola chemických laboratoří a zabezpečení chemických látek, 

kontrola vnitřních a provozních řádů školy, dílen, odborných učeben, 

periodické školení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců, 

rozbor školní úrazovosti. 

Září 

úvodní školení BOZP, PO a hygienických požadavků žáků školy, 

seznámení žáků s řádem školy, bezpečné chování ve třídě, na chodbách 

školní jídelně, šatnách, zákaz nošení nepovolených předmětů do školy 
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poučení o chování při úrazu, poskytnutí první pomoci, požáru, 

kontrola výkonu dozorů, 

cvičný požární poplach, cvičná evakuace školy, 

kontrola úklidových prací, 

lékařské prohlídky zaměstnanců. 

Říjen 

preventivní požární prohlídka objektů školy se zápisem do požární knihy, 

kontrola dodržování předpisů BOZP, 

kontrola výkonu dozorů, 

kontrola připravenosti kotelny na topné období. 

Listopad 
kontrola přenosných elektrických spotřebičů, 

kontrola výkonu dozorů, 

kontrola zápisů v knize závad, 

prověření úplnosti stavu dokumentace PO a BOZP, 

kontrola provedení revize komínů a odtahů spalin, 

kontrola šaten školy. 

Prosinec 
kontrola plnění plánu revizí, odborných prohlídek, 

kontrola požární knihy, odstranění závad, 

kontrola údržby chodníků v zimním období, 

kontrola služeb a dozorů, 

poučení žáků (studentů) před zimními prázdninami, 

preventivní požární prohlídka objektů se zápisem do požární knihy. 

Leden 

namátková kontrola služeb a dozorů, 

poučení žáků před lyžařskými zájezdy, 

poučení vedoucích před LVVZ o hygienických a bezpečnostních předpisech, 
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kontrola údržby chodníků v zimním období, 

rozbor úrazovosti zaměstnanců. 

Únor 

namátková kontrola bezpečnosti objektů, 

kontrola přenosných elektrických spotřebičů, 

kontrola a vyhodnocení úrazovosti za 1. pololetí, 

zajištění kontroly tělocvičného nářadí a zařízení tělocvičny, 

kontrola ručních hasících přístrojů a nástěnných hydrantů, 

kontrola předpisů BOZP. 

Březen 

namátková kontrola bezpečnosti objektů, 

kontrola dozorů, 

kontrola šaten školy, 

kontrola používání OOPP u žáků i zaměstnanců, 

zajištění veřejné prověrky BOZP. 

Duben 

namátková kontrola bezpečnosti objektů, 

kontrola dodržování směrnic a předpisů BOZP, 

poučení žáků o přesunech v rámci vyučování mimo školní budovu, 

seznámení pracovníků s výsledky veřejné kontroly BOZ, přijetí opatření. 

Květen 

kontrola elektrických přenosných spotřebičů, 

požární preventivní prohlídka - zápis do požární knihy, 

poučení žáků o bezpečnosti při školních výletech, koupání, zápis do třídní 

knihy, 

kontrola dodržování školního řádu školy. 
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Červen 

projednání školních a pracovních úrazů za školní rok, 

kontrola objektů a technického zařízení z hlediska BOZP, 

zabezpečení objektů před zahájením letních prázdnin, 

poučení žáků před odchodem na prázdniny, 

kontrola kompletnosti dokumentace PO a BOZP. 

Výše uvedený plán činnosti BOZP je pouze orientační a lze ho podpůrně 

použít jako základ pro vlastní plán, který bude respektovat a zahrnovat specifické 

potřeby konkrétní školy. 
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8 PREVENCE BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK 

Pojem bezpečný (v angličtině - secure, v němčině -sicher...) pochází 

z latinského „securus" a znamená „ bez starostí" . Ve slovanských jazycích má 

slovo podobný původ - „bez péče". V tomto smyslu lze situaci označit jako 

bezpečnou, jestli v ní setrváváme bez obav, starostí, nemusíme trvale počítat 

s možností úrazu nebo škody. 

Podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb., 

zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

zákona 258/2000 Sb., ve znění zákona č. 274/2003 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví, musí každý zaměstnavatel zvážit všechna bezpečnostní a zdravotní rizika, 

která mohou při práci nastat a následně pro řízení těchto rizik stanovit opatření -

musí vycházet především z objektivních měření a zjištění. 

Nový přístup k bezpečnosti práce vychází z předpokladu, že každá činnost 

obsahuje rizika. Absolutní bezpečnost neexistuje. Každé zařízení v sobě skrývá 

určité riziko, určitý stupeň ohrožení. Rozhodující je to, aby toto riziko bylo známé 

a přijatelné. Bezpečnost je tedy stav, kdy je míra zůstatkových rizik 

akceptovatelná. Stanovit hodnoty nebo určit hranici přípustnosti rizika je velmi 

těžké. Vnímání bezpečnosti je značně subjektivní a pro každého jiné a je závislé 

na j ednotlivé situaci. 

Akceptovatelnost rizika může být daná i bezpečnostními předpisy, které 

stanoví bezpečnostní postupy a řešení konkrétní rizikové situace. Pokud není 

nebezpečná situace řešena předpisem, je na odbornících a zaměstnavatelích, aby 

odhadli míru rizika a jeho přijatelnost. V každodenní činnosti je však na každém 

pracovníkovi, aby dokázal vnímat rizika a chránit se proti nim. Ve školské praxi 

je stanovení přijatelné míry rizika ještě složitější, neboť škola musí zajistit 

bezpečné prostředí nejen pro zaměstnance, ale i děti, žáky a studenty. Důležitou 

zodpovědnost v této oblasti má vedení školy včele s ředitelem, který má 

zákonnou povinnost zabezpečit, aby výukové prostory, pracoviště, stroje, zařízení, 

nářadí, školní pomůcky, ale i vzdělávací postupy, uspořádání pracovních míst a 

organizace výuky neohrožovaly bezpečnost a zdraví zaměstnanců a žáků. 
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Analýza rizik při práci není jednorázová záležitost, ale proces, který začíná 

identifikací nebezpečí, pokračuje hodnocením rizika a nikdy nekončí, protože 

kontrola musí být systematická a opakovaná. Slouží k vypracování dokumentu. 

8.1 H O D N O C E N Í R I Z I K A 

Hodnocení rizika se ve škole musí aplikovat ve všech oblastech a na všech 

úrovních. Zaměstnavatel je povinen vytvářet podmínky pro bezpečné, nezávadné 

a zdraví neohrožující prostředí vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci a přijímáním opatření k prevenci rizika. 

Je důležité zejména pro : 

• vytváření vhodných bezpečnostních opatření 

• stálé zlepšování a zvyšování úrovně bezpečnosti práce 

• snižování ztrát a škod vyplývajících z následků nehod 

Hodnocení rizik představuje provedení kroků od definování účelu hodnocení, sběr 
informací, posouzení následků a pravděpodobnosti jejich vzniku až po 

vyhodnocení závažnosti výsledků. Základní podmínkou je dostatečná 

transparentnost jednotlivých kroků jak pro uživatele výsledků hodnocení, tak i pro 

ty, jichž se následky mohou dotknout. 

Proces hodnocení probíhá v následujících krocích: 

• identifikace nebezpečí 

• identifikace exponovaných zaměstnanců 

• hodnocení rizika kvalitativní nebo kvantitativní 

• zvážení, zda riziko může nebo nemůže být odstraněno 

• rozhodnutí, zda je třeba uplatnit další opatření k odstranění nebo redukci 

rizika 

Postup identifikace nebezpečí znamená, že se v určeném a vybraném systému 

identifikují takové jeho vlastnosti, které mohou být potencionální příčinou vzniku 

negativního jevu nebo škody. V rámci identifikace nebezpečí jsou žádoucí 
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konzultace s pracovníky nebo jejich zástupci s cílem získat poznatky o jejich 

subjektivních zkušenostech. 

Identifikace exponovaných zaměstnanců 

V dalším krokuje nezbytné identifikovat zaměstnance, kteří mohou být vystaveni 

nebezpečí. 

Co je to posuzování rizik? 

• systematické prověřování toho, co může lidem na pracovišti ublížit 

• zvážení, jestli jsou součastné bezpečnostní opatření dostatečné, aby se nikdo 

nezranil ani neonemocněl 

• zhodnocení jednotlivých pracovišť zda odpovídají bezpečnostním předpisům 

• východisko k účinným bezpečnostním opatřením 

8.2 POSTUP HODNOCENÍ RIZIK V PROSTŘEDÍ VZDĚLÁVACÍCH 

ORGANIZACÍ 

Výběr osob pro provedení hodnocení 

Hodnocení rizik by mělo být provedeno kompetentními pracovníky s praktickými 

znalostmi pracovních činností. Ve škole je konečné rozhodnutí o tom, kdo 

provede hodnocení, věcí ředitele. 

Osoby provádějící hodnocení mohou být: 

• ředitel, zástupce 

• pracovníci určení ředitelem 

• externí hodnotitelské služby 

Hodnocení rizik z běžně se vyskytujícího ohrožení je v mnohých 

případech jednoduchý proces založený na úsudku a nevyžadující žádné 

komplikované techniky. I ve škole jsou však technické provozy (kuchyně, 

kotelna, vzduchotechnika, specializované učebny, dílny atd.), které vyžadují 

odborné znalosti. Podle zákoníku práce může provádět hodnocení rizik pouze 

osoba odborně způsobilá. Proto je nejúčelnější vytvořit tým složený z externích 
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pracovníků s potřebnou kvalifikací a pracovníků vlastních s potřebnými znalostmi 

Ať dělá hodnocení kdokoli, konečnou odpovědnost za hodnocení má ředitel školy, 

který odpovídá mj. za to, že hodnotitel dostane potřebné informace a má 

kompetence. 

Základní kroky hodnocení rizik : 

Vychází se z účelu, ke kterému má sloužit 

v 

Řízení rizik 

Identifikace Přijetí opatření 

pro jejich odstranění nebo 

snížení na minimum. 

hodnocení 

srovnávání 

Základní dvě zásady 

Strukturovat hodnocení. 

Pamatovat na všechna rizika. 

Začít hodnocení otázkou 

,Je možné riziko vyloučit?' 

Základní tři otázky : 

Existuje zdroj nebezpečí? Jak může k poškození dojít? 

Kdo (nebo co) může být poškozeno? 
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8.3 METODY IDENTIFIKACE A HODNOCENÍ RIZIK 

Odborná literatura uvádí mnoho metod využívaných pro hodnocení rizik 

v organizacích. Školství obecně nepatří mezi vysoce rizikové provozy, proto jsou 

v práci uvedeny dvě poměrně jednoduché metody hodnocení vhodné pro tuto 

oblast. 

Bezpečnostní prohlídka/kontrola 

Prohlídky resp. kontroly zaměřené na posouzení stavu bezpečnosti 

provozů a procesů byly prvními metodami posuzování nebezpečných situací a 

rizik. 

Bezpečnostní prohlídka má za cíl identifikovat podmínky a okolnosti, které 

mohou vést k nehodě, ať již jejími následky je ohrožení lidí nebo poškození 

životního prostředí nebo majetku. Typická bezpečnostní prohlídka zahrnuje řadu 

rozhovorů s pedagogickými pracovníky, pracovníky provozu, údržby i vedoucími 

pracovníky na všech úrovních. Je zaměřena především na zjištění, zda pracovní 

operace a údržba jsou prováděny v souladu s provozními předpisy. 

Výsledkem bezpečnostních prohlídek je kvalitní popis potenciálních problémů 

z hlediska bezpečnosti provozu a návrh opatření. Členové týmu by měli být 

odborníci se znalostmi z provozu i bezpečnosti práce. 

Metoda „What - i f ' (Co se stane když) 

Metoda „What - i f je založena na brainstormingu, při kterém kvalifikovaný 

pracovní tým prověřuje formou dotazů a odpovědí neočekávané události, které se 

mohou v procesu vyskytnout. Kdokoliv v týmu může formulovat otázku typu „Co 

se stane když...." Pracovní tým pak hledá odpovědi na takto formulované dotazy. 

Odhadují se následky vzniklého stavu nebo situace, navrhují se opatření a 

doporučení. 

Metoda „What - i f ' je velmi efektivní a účinná, pokud má pracovní tým provozní 

zkušenosti. Je i méně časově náročná, ale klade velké nároky na odbornost členů 

týmu. 

56 



8.4 ŘÍZENÍ RIZIKA 

Zaměstnavatel má povinnost podle zákona č. 258/2000 Sb., předkládat 

orgánu ochrany veřejného zdraví návrh na zařazení prací do kategorií spolu 

s údaji klíčovými pro hodnocení rizik, počty zaměstnanců v jednotlivých 

kategoriích a opatření přijatá k ochraně jejich zdraví. Kategorizace prací vychází 

z identifikace nebezpečí pro zdraví pracovníka a z hodnocení rizika práce. 

Řízení rizika je definováno jako přijetí odpovídajících opatření kjeho 

odstranění nebo snížení velikosti na akceptovatelnou úroveň, včetně zpětné vazby 

na účinnost opatření a informování zaměstnanců o riziku. Jestliže zaměstnavatel 

stanoví nezbytná opatření pro bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků, musí se 

řídit obecnými principy prevence. 

K těmto opatřením patří: 

1. Vyhnout se rizikům. 

2. Zhodnotit rizika, kterým se vyhnout nemůžeme. 

3. Likvidovat rizika u zdroj e. 

4. Přizpůsobit práci člověku. 

5. Přizpůsobit se technickému pokroku. 

6. Nahrazovat nebezpečné činnosti bezpečnými nebo méně nebezpečnými. 

7. Rozvíjet celkovou preventivní politiku. 

8. Dávat přednost kolektivní ochraně před ochranou individuální (osobní 

ochranné pracovní prostředky). 

9. Stanovit odpovídající instrukce. 

10. Kontrolovat účinnost opatření. 

Závěr hodnocení rizik 

Výsledkem výše uvedené činnosti je zpracování přehledu existujících a 

předvídatelných nebezpečí, kterými jsou zaměstnanci i žáci vystaveni na všech 

pracovištích. Ve školách a školských zařízeních je podkladem pro tento přehled 

výčet všech pracovních a školních činností a postupů, které zaměstnanci, žáci a 
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studenti během pracovní doby konají. Po identifikaci rizik musí vedení školy 

provést opatření vedoucí k minimalizaci možného nebezpečí. Může dojít ke 

změně technologického postupu, změny organizace práce, přidělení osobních 

ochranných pracovních prostředků nebo i zvýšení kvalifikace. 
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9 ZÁVĚR 

Za bezpečnost a ochranu zdraví a vytváření vyhovujících pracovních 

podmínek je zodpovědný zaměstnavatel. Nemůže však být úspěšný bez aktivní 

spoluúčasti zaměstnanců. Technická bezpečnost zařízení je důležitý prvek, ale 

podstatně větší vliv na množství a závažnost pracovních i školních úrazů, havárií 

a jiných negativních jevů má lidský činitel, tedy chyba člověka. Statistiky 

úrazovosti získané z Oblastního inspektorátu práce Jihlava a České školní 

inspekce jasně ukazují, že na vrub „lidského činitele" jde víc než 90 % pracovních 

a školních úrazů. 

Vytvoření bezpečného školského prostředí vyžaduje nejen informovanost 

všech pracovníků, ale i znalost problematiky BOZP obecně. Trvalým zvyšováním 

úrovně BOZP ve školách a školských zařízení lze dosáhnout větší ochrany 

zdraví při práci a vzdělávání. S tím souvisí snížení počtu školních a pracovních 

úrazů, ztrát na životech a majetku, ale také vyšší úroveň kultury vzdělávacího 

procesu. 

Průzkum prováděný formou dotazníku u řadových pracovníků a metodou 

rozhovoru u ředitelů škol ukázal některé slabiny v organizaci systému BOZP ve 

vzdělávacích institucích. Nedochází k vědomému podceňování oblasti BOZP, 

ředitelé chápou nutnost zajistit bezpečné prostředí pro žáky a zaměstnance, ale 

zde většinou jejich aktivita končí. Bezpečností se zabývají až když vznikne 

problém. Důvody jsou různé: neznalost problematiky, pracovní vytíženost, 

mnohdy i „profesionální slepota". Dalším důvodem je nedostatečná komunikace 

mezi vedením a podřízenými a vůle vychovávat. Pokud schází trvalý pozitivní 

tlak na pracovníky i žáky tak, aby se bezpečné přístupy k práci, výuce i školní 

praxi staly samozřejmostí všech, úrazovost se nesníží. 

Pravděpodobně jde o jev obecný, který se netýká jenom školství. Každý 

člověk se bojí úrazu a nemoci, ale u mnohých dochází k podvědomému 

podceňování nebezpečí s filozofií „snad se mi nic nestane". Škola právě zde může 

sehrát významnou roli při výchově budoucích pracovníků, lidí, kteří vstoupí do 

pracovního procesu. Nejen vědět, že bezpečný přístup k práci je v zájmu všech, 

ale i tak konat. Výchova žáků, studentů a zaměstnanců, prevence vyhledávání 
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rizik a snaha o alespoň základní orientaci v problematice BOZP může vést 

k bezpečnějšímu školskému prostředí. 

Bezpečnost a ochrana zdraví je organickou součástí všech školských 

aktivit. Každý zaměstnanec musí přijmout svůj podíl za bezpečnost svoji, svých 

spolupracovníků a hlavně žáků školy. Rodiče svěří škole své zdravé dítě a 

očekávají, že se jim zdravé vrátí domů. Učiteli se obtížně sděluje špatný prospěch 

dítěte, ale oznamovat rodičům zranění nebo i horší eventualitu, je daleko 

složitější. Odpovědnost ředitele = zaměstnavatele je veliká. Musí zajistit bezpečné 

školní prostředí pro žáky a studenty a bezpečné pracovní prostředí pro 

zaměstnance. 

Cílem této práce bylo stručně postihnout všechny nejdůležitější povinnosti 

managementu škol. Pokud svým obsahem umožní ředitelům lepší orientaci 

v množství zákonů, nařízení vlády a vyhlášek a napomůže v jejich práci, splní 

svůj účel. 
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Příloha č.l 

Dotazník BOZP 

Cíl: Průzkum zaměřený na zjišťování stavu BOZP ve školství 

Máte před sebou sled různých situací, na něž je třeba konkrétně zareagovat. 
Vyjádřete svůj názor a postoj odpovědí na každý výrok výběrem ze škály: 

Hodnotící škála pro všechna kritéria: 

1 2 3 4 5 6 
plně téměř spíše spíše téměř Plně 

souhlasím souhlasím souhlasím nesouhlasí nesouhlasí nesouhlasí 
m m m 

S uvedenými výroky souhlasím /nesouhlasím/ hodnotící škála 

1. 
Dostáváme přiměřené informace o tom, jak se ve 
škole postupuje v souvislosti s BOZP 1 2 3 4 5 6 

2. 
Pracovníci jsou u nás dobře seznámeni s tím, 
jaké bezpečnostní předpisy platí pro práci 
kterou vykonávají 

1 2 3 4 5 6 

3. 
Udržování dobrých podmínek pro bezpečnost 
práce se v naší škole věnuje pozornost a péče 1 2 3 4 5 6 

4. 
Otázky spojené s BOZP mají na poradách velkou 
prioritu 1 2 3 4 5 6 

5. 
Nadřízení přijímají ochotně a cílevědomě 
informace o bezpečnostních otázkách 1 2 3 4 5 6 

6. 
Management školy se o BOZP velmi zajímá 

1 2 3 4 5 6 

7. 
Škola má určené zaměstnance k organizování a 
poskytnutí první pomoci, přivolání lékařské 
pomoci, hasičů a policie a evakuace zaměstnanců 

1 2 3 4 5 6 

8. 
Pracovníci se zúčastňují preventivních lékařských 
prohlídek 

1 2 3 4 5 6 



9. 
Škola organizuje nejméně jednou v roce prověrky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech 
pracovištích a zařízeních 

1 2 3 4 5 6 

10. 
Pracovníci v této škole se domnívají, že 
bezpečnost práce není jejich starost, ale že je to 
starost managementu 

1 2 3 4 5 6 

11. 
Lidé zde pohlížejí na bezpečnost práce jako na 
odpovědnost každého z nás 1 2 3 4 5 6 

12. 
V naší škole se jen málo kdy otevřeně mluví o 
pracovních rizicích 1 2 3 4 5 6 

13. 
Když je zjištěno pracovní riziko, je jen zřídka kdy 
poskytnuta včasná zpětná informace o přijatých 
opatřeních 

1 2 3 4 5 6 

14. 
Lidé, kteří u nás poukazují na bezpečnostní 
rizikajsou považováni za „potížisty" 1 2 3 4 5 6 

15. 
Bezpečnostní předpisy jsou příliš obecné, než aby 
se daly uplatnit na konkrétní situace 1 2 3 4 5 6 



Příloha č. 2 

ZÁZNAMOVÝ LIST PRŮZKUMU ZAMĚŘENÉHO NA ZAJIŠŤOVÁNÍ 

BOZP VEDENÍM ŠKOLY 

1. Kolik času věnujete kontrole BOZP ve vaší škole ? 

2. Zajišťujete oblast BOZP sám nebo využíváte služeb externí firmy, která se 
zabývá bezpečnostní problematikou ? 

3. Jste si vědom, že za oblast BOZP odpovídáte i v případě, že zadáte plnění úkolů 
dodavatelské firmě nebo jejich část delegujete na své podřízené ? Kontrolujete 
plnění těchto úkolů ? 

4. Zúčastňujete se odborných školení BOZP pořádaných Odborem školství 
Krajského úřadu pro ředitele škol ? 

5. Máte dostatek jasných a ucelených informací a odborných materiálů podle 

kterých můžete oblast BOZP řídit a plnění úkolů kontrolovat ? 

Ústřední knih 


