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ABSTRAKT 

Střední odborná učiliště kladou důraz především na praktickou výuku. Nedílnou 

součástí odborného výcviku jsou bezpečnostní předpisy. Jejich dodržování je zásadní 

mimo jiné i z důvodu často nulové praxe žáků, nastupujících do prvních ročníků. 

Předpisy a normy, které vymezují bezpečnost práce nejen na odborném výcviku, jsou 

obecně přijaty a zakotveny do školení BOZ prováděném na středních odborných 

učilištích. Ovšem jen zlomek předpisů se týká rukodělné činnosti žáků učebních oborů. 

Rizikům plynoucím z rukodělné činnosti učebního oboru truhlář se tato bakalářská 

práce věnuje. Předkládaná bakalářská práce charakterizuje vybraný učební obor a na 

základě analýzy knihy úrazů z konkrétního pracoviště popisuje nejčastější formy 

zranění a jejich příčiny. Tyto informace jsou pak doplněny stanovisky pedagogů, kteří 

na základě své praxe specifikují nejběžnější bezpečnostní rizika, která při práci 

v dílnách vznikají. Takto získané komplexní informace poté sloužily k sestavení 

aktuálního doporučení pro zlepšení úrovně bezpečnosti práce na sledovaném pracovišti. 

Toto doporučení bude jistě přínosem zejména pro začínající pedagogy, kteří budou 

takto efektivně seznámeni s konkrétními riziky. Nicméně, i stávajícím pedagogům 

poskytne toto doporučení určitý aktuální vhled do problematiky, se kterou se již běžně 

potýkají, a může jim sloužit jako jistá forma sebereflexe. Pedagog totiž musí kromě své 

odbornosti ovládat i předpisy o bezpečnosti práce a především je také sám dodržovat.  
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ABSTRACT 

Education in secondary vocational schools in the Czech Republic is based at most on 

practice. In terms of practical lessons, safety regulations have to be necessarily set. 

Compliance with safety regulations is utmost important especially because of zero 

experience of the first year students. There are some safety regulations and norms that 

perform particular basics of safety training conducted on secondary vocational schools. 

Nevertheless, these basics do not subsume all the risks that may arise in school 

workshops of any kind. This bachelor thesis aims to describe specific risks in a joinery 

workshop. Joinery field of study is characterised at the beginning. A book of injuries 

from the particular workshop was analysed and the most common type of injury 

together with its cause was determined. This information is then completed by 

statements of educationists who specified the risks based on their own practice. This 

complex knowledge was the base for creating an actual recommendation for 

improvement of work safety in examined joinery workshop. This recommendation may 

serve very well for new teachers to orientate themselves better in terms of safety risks. 

However, other teachers may benefit from it as well. It provides an actual insight into 

the issue which they meet ordinarily and therefore it may serve as a kind of self-

reflection. Every educationist besides his expertise must be able to manage the safety 

rules and also to follow them. 
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Úvod 

Výuka v středních odborných učilištích se opírá především o praktické činnosti, ať už se 

jedná o obory truhlářské, kuchařské či se zaměřením na elektrotechniku. Z 

bezpečnostního hlediska je třeba při výuce v učňovských dílnách dbát zvýšené 

opatrnosti. Stanovení zásad bezpečnosti práce je dnes již nezbytností i proto, že studenti 

často nastupují do prvních ročníků s naprosto nulovou praxí. 

Pro oblast bezpečnosti práce a ochrany zdraví při odborném výcviku jsou také 

stěžejními pravidelná a důkladná školení. Nicméně v současné praxi často kvantita 

těchto školení nahrazuje jejich kvalitu a výsledný efekt proto nemusí být vždy 

dostačující. Analýza stávajících předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při 

odborném výcviku spolu s praktickými zkušenostmi z výuky ukazují na absenci 

legislativy, která by plně vystihovala všechna bezpečnostní rizika, kterým jsou žáci 

v prvním ročníku oboru truhlář, vědomě či nevědomě, vystaveni, případně která si svým 

jednáním navozují.  

Ke zpracování práce na toto téma mě vedly osobní postřehy i názory kolegů. Převážná 

většina legislativních opatření na státní i školní úrovní týkající se bezpečnosti a ochrany 

zdraví dle mého názoru opomíjí problematiku ruční práce. Přičemž z vlastní zkušenosti 

vím, že k největšímu počtu zranění žáků oboru truhlář dochází právě v prvním ročníku, 

kdy se žáci věnují zásadně práci s ručními nástroji. 

Předkládaná bakalářská práce si klade za cíl nejprve podat ucelenou charakteristiku 

vybraného učebního oboru se zaměřením na průběh odborného výcviku. Analýza 

dokumentů by měla specifikovat nejčastější druh zranění, četnost jeho výskytu a 

v neposlední řadě určit příčiny vzniku těchto incidentů na vybraném učilišti. Na základě 

rozhovorů s pedagogy by pak mělo být možné popsat nejčastější bezpečnostní rizika 

v učňovských dílnách. Takto získané komplexní informace by měly sloužit jako 

podklad pro stanovení specifického doporučení pro současnou praxi na vybraném 

učilišti. 
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1. Teoretická část 

 

1.1 Střední vzdělávání 

Střední průmyslové školy, střední odborné školy, střední odborná učiliště a odborná 

učiliště poskytují poměrně široký rejstřík možností výběru profesní přípravy, kde si žáci 

mohou volit učební obor podle svých zájmů a schopností. V teoretické části vzdělávání 

navazují na vzdělávací program základní školy, jejíž učivo doplňují a prohlubují. 

Těžiště jejich práce však spočívá v přípravě žáků na profesní uplatnění s akcentem na 

předávání praktických dovedností (Švarcová, 2003). 

Na všech těchto školách jsou tedy všeobecně vzdělávací předměty jako na základní 

škole, ale i předměty odborné, které směrují k profesní přípravě a na odborných školách 

a učilištích je ve stejném rozsahu jako teorie i praktický odborný výcvik. 

Střední vzdělávání rozvíjí vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty získané 

v základním vzdělávání důležité pro osobní rozvoj jedince. Poskytuje žákům obsahově 

širší všeobecné vzdělání nebo odborné vzdělání spojené se všeobecným vzděláním a 

upevňuje jejich hodnotovou orientaci. Střední vzdělávání dále vytváří předpoklady pro 

plnoprávný osobní a občanský život, samostatné získávání informací a celoživotní 

učení, pokračování v navazujícím vzdělávání a přípravu pro výkon povolání nebo 

pracovní činnosti (Zákon č.561/2004 Sb.). 

1.1.1 Stupně středního vzdělávání a způsob organizace 

Úspěšným ukončením příslušného vzdělávacího programu středního vzdělávání, se 

podle školského zákona dosahuje těchto stupňů vzdělání: střední vzdělání, střední 

vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Střední vzdělání získá žák úspěšným ukončením vzdělávacího programu v délce 1 roku 

nebo 2 let denní formy vzdělávání- ISCED 2C, nebo vzdělávacím programem v délce 

tří let bez výučního listu- ISCED 3C (Zákon č.561/2004 Sb.). 

Střední vzdělání s výučním listem získá žák úspěšným ukončením vzdělávacího 

programu v délce 2 nebo 3 let v denní formě vzdělávání nebo vzdělávacího programu 
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zkráceného studia pro získání středního vzdělání s výučním listem- ISCED 3C. (Zákon 

č.561/2004 Sb.) 

Střední vzdělání s maturitní zkouškou získá žák úspěšným ukončením vzdělávacích 

programů šestiletého nebo osmiletého gymnázia, vzdělávacího programu v délce 4 let 

denní formy vzdělávání, vzdělávacího programu nástavbového studia v délce 2 let denní 

formy vzdělávání nebo vzdělávacího programu zkráceného studia pro získání středního 

vzdělání s maturitní zkouškou- ISCED 3A (Zákon č.561/2004 Sb.). 

Vláda stanoví svým nařízením obory vzdělání, v nichž lze dosáhnout středního 

vzdělání, středního vzdělání s výučním listem, jakož i středního vzdělání s výučním 

listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou a středního vzdělání s maturitní 

zkouškou, jejich návaznost na učební a studijní obory podle předchozích právních 

předpisů. Zde je určen i počet žáků ve skupině na jednoho učitele odborného výcviku 

(Zákon č.561/2004 Sb.). 

Vzdělávání ve střední škole se člení na teoretické a praktické vyučování a výchovu 

mimo vyučování. Praktické vyučování lze rozčlenit na odborný výcvik, cvičení, učební 

praxi či odbornou nebo uměleckou praxi a sportovní přípravu, a to podle jednotlivých 

oborů vzdělání. Odborná nebo umělecká praxe a sportovní příprava může být 

uskutečňována i v období školních prázdnin po dobu stanovenou rámcovým 

vzdělávacím programem (Zákon č.561/2004 Sb.). 

Střední odborné vzdělávání a počáteční přípravu na povolání v ČR zajišťují zejména 

střední odborné školy (SOŠ), střední odborná učiliště (SOU) a konzervatoře. Poskytují 

vědomosti, dovednosti a kompetence potřebné pro výkon povolání nebo skupiny 

povolání a pracovních činností, které absolventům umožňují kvalifikovaně se uplatnit 

na trhu práce. Zároveň rozvíjí jejich všeobecné vědomosti, dovednosti a klíčové 

kompetence potřebné pro jejich soukromý, občanský a pracovní život a pro další 

vzdělávání (Střední odborné školy, 2011).  

Odborné vzdělávání a přípravu na dělnická povolání zajišťují střední odborná učiliště.  

Vzdělávání se uskutečňuje převážně ve tříletých, popřípadě dvouletých vzdělávacích 

programech ukončených závěrečnou zkouškou s výučním listem. Pro výkon některých 

vysoce náročných dělnických povolání a pracovních činností provozního charakteru lze 

získat kvalifikaci ve čtyřletých vzdělávacích programech ukončených maturitní 
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zkouškou. Absolventi těchto programů získávají stupeň vzdělání střední vzdělání s 

maturitní zkouškou a výučním listem. Dále střední odborná učiliště organizují 

nástavbové studium pro absolventy tříletých učebních oborů s výučním listem ukončené 

maturitní zkouškou a zkrácené studium pro uchazeče, kteří již získali střední vzdělání s 

maturitní zkouškou nebo výučním listem v jiném oboru vzdělání. Získání vzdělání s 

maturitní zkouškou umožňuje absolventům středních odborných učilišť studovat na 

vysokých a vyšších odborných školách (Střední odborná učiliště, 2011).  

Střední odborná učiliště poskytují také odborné vzdělávání a přípravu v jednoletých až 

tříletých vzdělávacích programech pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, 

nebo pro žáky, kteří ukončili povinnou školní docházku v nižším než 9. ročníku ZŠ 

(Střední odborná učiliště, 2011).  

Hlavním aspektem odborného vzdělávání, zajišťovaném středními odbornými učilišti je 

praktické vyučování. 

Praktické vyučování se uskutečňuje ve školách a školských zařízeních nebo na 

pracovištích fyzických nebo právnických osob, které mají oprávnění k činnosti 

související s daným oborem vzdělání a uzavřely se školou smlouvu o obsahu a rozsahu 

praktického vyučování a podmínkách pro jeho konání (Zákon č.561/2004 Sb.). 

Praktické vyučování završuje poznávací procesy žáků a přináší nové poznatky, podněty 

z praxe do teoretického vyučování a současně přispívá k oboustrannému spojení školy s 

praxí. Základním znakem všech druhů praktického vyučování je vzájemné spojení 

duševní a fyzické práce, při které žáci získávají vztah ke zvolenému oboru a možnost 

ověření teoretických vědomostí v praxi, vytrvalost, důslednost, cílevědomost, vztah k 

hodnotám. (Čadílek, 2005) 

V další části se budu věnovat charakteristice a organizaci výuky oboru truhlář, 

vyučovanému i na Střední škole stavební a technické v Ústí nad Labem a zmíněno bude 

i uplatnění absolventů tohoto oboru. 

1.2 Charakteristika učebního oboru truhlář na Střední škole stavební 

a technické v Ústí nad Labem 

Vzdělání v oboru truhlář je změřeno na získání odborných vědomostí a manuálních i 

intelektových dovedností potřebných k výkonu tohoto povolání. 
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Příprava žáků je organizována jako tříleté denní vzdělávání. Řídí se platnými právními 

předpisy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Stěžejním dokumentem pro 

realizaci výuky je učební plán, který vychází z požadavků Standardu středoškolského 

odborného vzdělávání. Na něj navazuje Rámcový vzdělávací plán příslušného oboru 

vzdělání, který je rozpracován do vlastního Školního vzdělávacího plánu. Odborná 

příprava odpovídá také požadavkům cílů, kterých má být dosaženo, aby byl naplněn 

profil absolventa (Štefl, 2016). 

1.2.1 Organizace výuky 

Vzdělávání žáků oboru truhlář je realizováno v tříleté denní formě vzdělávání. 

Dosaženým stupněm vzdělávání je střední vzdělání s výučním listem. Výuka probíhá 

formou teoretického a praktického vyučování (odborného výcviku) v týdenních 

cyklech. Ve vyučování se uplatňují následující formy výuky:  

 běžné vyučování v učebně, v odborné učebně,  

 odborný výcvik v odborných učebnách a na smluvních pracovištích ve firmách,  

 předváděcí akce odborných firem,  

 akce školy – přednášky, soutěže, olympiády, výstavy, žákovské projekty, 

exkurze, besedy s odborníky,  

 sportovní a kulturní akce školy, kurzy (Štefl, 2016). 

Základní a časově nejobsáhlejší formou praktické přípravy je odborný výcvik, 

realizovaný v dílnách Střední průmyslové školy stavební, střední odborné školy 

stavební a technické v Ústí nad Labem. Tato oblast je rozdělena do tří etap. První, 

uskutečňována v 1. ročníku, má obecnější charakter a tvoří základ, který je z větší části 

společný všem dřevozpracujícím oborům. Jejím hlavním cílem je seznámit žáky s 

pracovním prostředím, s obsahem a charakterem činností vykonávaných v truhlářství. 

Zohledňuje se i odborně technická komunikace. Výuka probíhá frontální formou ve 

skupinách, kde počet žáků určuje příslušný bezpečnostní normativ (Štefl, 2016). 

Druhá etapa je koncipována v širším záběru přípravy na truhlářské činnosti. Jejím 

obsahem jsou především činnosti, vyskytující se při práci truhlářských dílnách. I zde se 

rozvíjí další odborná komunikace a práce s technickými podkladovými materiály. 

Využita je i výpočetní technika (Štefl, 2016).  
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Ve třetí etapě, uskutečňované převážně ve 3. ročníku, se vědomosti a dovednosti žáků 

dále prohlubují, lze je však také rozšiřovat záměrně určitým směrem, což představuje 

první fázi profesní specializace. Obsah vyučovacích předmětů i odborný výcvik lze v 

této etapě směřovat do určité konkrétní oblasti (Štefl, 2016). 

Odborný výcvik se v tomto období realizuje na provozních pracovištích, kde jsou 

žákovy dosavadní dovednosti aplikovány při výkonu specifických činností při práci v 

truhlárnách. V průběhu 3. ročníku by měl žák alespoň 10 týdnů získávat pracovní 

zkušenosti na reálných pracovištích firem. Cílem tohoto období je především poznání 

pracovního prostředí, organizace práce, pracovního tempa, nároků na pracovníky, 

kontakt se zaměstnanci a zaměstnavateli, tím pádem obohacení pracovních zkušeností 

(Štefl, 2016). 

 

1.2.2 Způsob ukončení a potvrzení dosaženého vzdělání, uplatnění absolventů  

Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou, která se připravuje a organizuje podle 

platných předpisů MŠMT ČR (Štefl, 2016). 

Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. 

Úspěšné složení závěrečné zkoušky a získání výučního listu umožňuje absolventovi 

ucházet se o studium navazujících vzdělávacích programů na středních odborných 

školách a získat vzdělání a maturitní zkouškou (Štefl, 2016). 

S výučním listem získá absolvent Europass. Jedná se o soubor dokumentů, které 

předkládají transparentnost kvalifikací a kompetencí a zlepšují profesní mobilitu na 

evropském trhu práce (Štefl, 2016). 

Z textu výše vyplývá, že žáci jsou v rámci odborných kompetencí vzděláváni a 

vychováváni ke znalostem o bezpečnosti práce a ochraně zdraví v odborném výcviku. 

Absolvent se uplatní při výkonu povolání truhlář v odvětví dřevozpracující výroby při 

výrobě nábytku, zařízení a dřevěných konstrukcí.  

Je připraven vykonávat odborné práce při výrobě nábytku a zařízení, stavebně 

truhlářských výrobků, lehkých dřevostaveb, prvků zahradní architektury, při opravách a 

renovacích truhlářských výrobků. Může vykonávat výrobní kontrolu a kontrolu jakosti 
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výroků apod. Je připraven samostatně provádět odborné práce v oboru truhlář (Štefl, 

2016). 

 

1.3 Výchova k bezpečné práci a ochraně zdraví při odborném 

výcviku 

Pod pojmem "bezpečnost a ochrana zdraví při práci" rozumíme soubor všech opatření, 

která zajišťují, že pracující, bude-li pozorně pracovat a bude-li on i organizace 

dodržovat všechny bezpečnostní zásady, pravidla a předpisy, neutrpí úraz a nebude 

pracovat za podmínek, které mohou dříve či později poškodit jeho zdraví (Čadílek, 

2005). 

K bezpečné práci a ochraně zdraví musí být učni po celou učební dobu systematicky 

vedeni. Zvláště v počátečním období, kdy učni přicházejí do učebního poměru s malými 

životními a praktickými zkušenostmi, je výchova k bezpečné práci v odborném výcviku 

velmi důležitá (Čadílek, 2005). 

Péče o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve výchově učňů je nedílnou 

součástí osvojování vědomostí a dovedností ve všech vyučovacích předmětech, zejména 

v odborném výcviku (Čadílek, 2005). 

Pracoviště učňovských dílen i všechna provozní pracoviště vyhrazená učňům musí 

splňovat požadavky z hlediska bezpečné a zdraví nezávadné práce. Je nutné, aby mistři 

odborné výchovy a instruktoři znali a prakticky ovládali bezpečné pracovní postupy a 

předpisy a dbali na to, aby je učni dodržovali ve všech fázích učení pracovním 

dovednostem (Čadílek, 2005). 

Učitel odborného výcviku musí být žákům v tomto ohledu dobrým příkladem. Je též 

vhodné, aby byl obeznámen s normami v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví a to na 

státní i školní úrovni. 

1.3.1 Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při vzdělávacích činnostech 

Základní podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví ve školských zařízeních jsou 

zakotveny ve školském zákoně takto: 
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 Školy a školská zařízení jsou 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 (Zákon 

č.561/2004 Sb.). 

 Školy a školská zařízení 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. Ministerstvo stanoví vyhláškou opatření k 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání ve 

školách a školských zařízeních a při činnostech s ním souvisejících (Zákon 

č.561/2004 Sb.). 

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

vyhotovit a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím. 

Ministerstvo stanoví vyhláškou způsob evidence úrazů, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, jimž se 

záznam o úrazu zasílá (Zákon č.561/2004 Sb.). 

Bezpečnostní předpisy vycházejí ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, z hlavy č. 

5 o bezpečnosti a ochraně zdraví. Zde jsou jasně stanovena bezpečnostní rizika, práva a 

povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele, při předcházení ohrožení zdraví a života, 

poskytování ochranných pracovních pomůcek a povinnosti zaměstnavatele při 

pracovních úrazech a nemoci z povolání (Zákon č. 262/2006 Sb.).  

Pro potřebu školy jsou podle zákona 561/2004 sb. ve znění pozdějších předpisů a 

zákona 262/2006 sb. zákoníku práce jednotlivé body zakotveny v místní směrnici  

č. 16/2015, což je školní řád. 

Další specifikace předpisů se opírá o vyhlášku č. 180/2015 sb. o pracích a pracovištích, 

které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům (těhotným zaměstnankyním, 

zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po 

porodu), která zakazuje mladistvým tyto práce: 

 rizikové, stanovené zákonem č. 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví, 

 vyžadující používání izolačních dýchacích přístrojů, 
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 při nichž jsou překračovány hygienické limity energetického výdeje pro dívky 

nebo chlapce, nebo spojené s ruční manipulací s břemenem, jehož hmotnost při 

občasné manipulaci překračuje povolenou normu a práce, při nichž směnová 

kumulativní hmotnost ručně manipulovaného břemene překračuje u chlapců 

5500 kg a u dívek 4000 kg za průměrnou směnu, 

 vykonávané ve vnuceném pracovním tempu, 

 se zdroji ionizujícího záření, 

 spojené s expozicí prachu a chemických látek, nebo chemickým směsím, 

 při výrobě léčiv nebo veterinárních přípravků, obsahujících hormony, antibiotika 

nebo jiné biologicky vysoce účinné látky, 

 při výrobě a zpracování výbušnin nebo výbušných předmětů a zacházení s nimi, 

  ve výškách nad 1,5 m, nad volnou hloubkou přesahující 1,5 m nebo na souvislé 

ploše, jejíž sklon od vodorovné roviny je 10 stupňů a větší, 

  na zařízeních vysokého elektrického napětí, 

 vykonávané v prostoru uzavřených nádob nebo nádrží, 

 na zařízeních pro výrobu, uskladňování nebo používání stlačených, kapalných 

nebo rozpuštěných plynů, 

 při nichž hrozí zhroucení konstrukce, staveb nebo pád předmětů, 

 se sudy, kanystry nebo podobnými nádobami, které obsahují nebezpečné 

chemické látky nebo chemické směsi (Vyhláška č. 180/2015 Sb.) 

Dále je, mladistvým zaměstnancům zakázáno pracovat na pracovištích, kde: 

 je tlak vzduchu vyšší než okolní atmosférický tlak o více než 20 kPa 

 je koncentrace kyslíku v ovzduší nižší než 20 %, 

 se pracuje se zdrojem ionizujícího záření, 

 podle hodnocení zdravotních rizik zaměstnavatelem expozice chemickým 

látkám nebo chemickým směsím nebo biologickým činitelům skupin může 

ohrozit jejich zdraví (Vyhláška č. 180/2015 Sb.). 

Zákaz prací mladistvým zaměstnancům se nevztahuje na práce, při nichž se mladiství 

zaměstnanci připravují na povolání, pokud jsou vykonávány pod soustavným odborným 

dozorem a organizací práce nebo jinými opatřeními je zajištěna dostatečná ochrana 

jejich zdraví (Vyhláška č. 180/2015 Sb.). 
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Výše uvedené body vyhlášky č.180/2015 sb. jsou dále upřesněny a specifikovány v: 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 

2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 

67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006. 

 § 39 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 13/2002 Sb. 

 Vyhlášce č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do 

kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky 

odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů 

a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění vyhlášky 

č. 107/2013 Sb. 

 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci, ve znění pozdějších předpisů. 

 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací. 

 Zákonu č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně 

některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 Vyhlášce č. 411/2008 Sb., o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči, 

ve znění vyhlášky č. 205/2011 Sb. 

  Nařízení vlády č. 27/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a 

pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s 

chovem zvířat. 

 Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve 

znění nařízení vlády č. 106/2010 Sb. 

Pro potřebu školy, je tato vyhláška upravena a schválena ředitelem školy v místní 

směrnici č.7/2016, zakázané práce mladistvým 

 

Aby mohly být naplněny výše uvedené předpisy a nařízení, je nezbytné zajistit 

podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při vzdělávacích činnostech. To 

předpokládá:  



18 

 

 bezpečnost a ochranu zdraví osob při vzdělávání a při činnostech, které přímo 

souvisejí se vzděláváním, popřípadě při jiných činnostech, dle platných právních 

předpisů, zabezpečení odborného dohledu nebo přímého dozoru při praktickém 

vyučování,  

 nezávadný stav objektů, technických a ochranných zařízení a jejich údržbu, 

pravidelnou technickou kontrolu a revizi,  

 zlepšování pracovního prostředí dle požadavků hygienických předpisů a 

označení nebezpečných předmětů a částí využívaných prostor v souladu s 

příslušnými normami,  

 vytváření a dodržování zvláštních pracovních podmínek mladistvých a 

těhotných žen, které stanovují právní předpisy ke zvýšení ochrany jejich zdraví,  

 prokazatelné upozorňování nebo podrobné instruování žáků o možném ohrožení 

zdraví a bezpečnosti při všech činnostech, jichž se účastní při vyučování nebo v 

přímé souvislosti s ním (zejména při praktické výuce – odborném výcviku a 

odborné praxi), seznámení se školním řádem, zásadami bezpečného chování, 

případně s ustanovenými konkrétních právních norem zajištění BOZP a požární 

ochrany souvisejících s činností vykonávanou žáky,  

 soulad časové náročnosti vzdělávání podle ŠVP s počtem povinných 

vyučovacích hodin stanovených v rámcovém vzdělávacím programu, který 

respektuje fyziologické a psychické potřeby žáků, podmínky a obsah vzdělávání,  

 ochranu žáků před násilím, šikanou a jinými společensky negativními jevy 

(Štefl, 2016). 

Neoddělitelnou součástí teoretického i praktického vyučování je problematika 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a požární prevence. Výchova k 

bezpečné a zdraví neohrožující práci vychází ve výchovně-vzdělávacím procesu z 

požadavků platných právních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

(zákonů, nařízení vlády, vyhlášek, technických předpisů a českých technických norem) 

(Štefl, 2016). 

S požadavky, vybranými z těchto předpisů, které se vztahují k výkonu konkrétních 

činností v teoretickém i praktickém vyučování, s rizikovými faktory, ale i se 

zdravotnickými předpisy a protipožární ochranou, jsou žáci seznamováni vždy na 
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začátku každého školního roku a toto proškolení stvrzují svým podpisem. Další školení 

v této oblasti probíhají dle stanoveného harmonogramu. Školení BOZP je realizováno 

také před vstupem do odborných učeben, při zahájení i průběhu odborného výcviku, při 

změně pracoviště, dále před každou mimořádnou, mimotřídní a mimoškolní akcí školy. 

Účast na všech školeních stvrzují žáci svým podpisem (Štefl, 2016). 

Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se rozumí:  

 důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 

hygienickými a protipožárními předpisy a s technologickým postupem,  

 používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním 

předpisům,  

 používání osobních ochranných prostředků podle platných předpisů,  

 vykonávání stanoveného dozoru (Štefl, 2016). 

 

1.3.2 Zásady při naplňování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví na 

odborném výcviku 

Za zdraví žáků, je po dobu vyučovacího procesu zodpovědná škola prostřednictvím 

učitele odborného výcviku, vedoucího učitele odborného výcviku, zástupce ředitele pro 

odborný výcvik a ředitele školy. (Gurský, 2017) 

Učitelé jsou povinni při prvním vyučovacím dnu nového školního roku při zahájení 

odborného výcviku seznámit žáky se specifickými bezpečnostními předpisy a dodatečně 

poučit i žáky, kteří při prvním vyučovacím dnu chyběli, popř. nastoupili do školy v 

průběhu školního roku. O poučení musí být proveden záznam do knihy úrazů a je 

stvrzen podpisy žáků. (Gurský, 2017) 

Žáci, při odborném výcviku provádějí všechny činnosti jen v rámci výuky a to vždy pod 

odborným dozorem učitele odborného výcviku. (Gurský, 2017) 

Každý úraz nebo poranění, k němuž dojde během vyučování na odborném výcviku, jsou 

žáci povinni hlásit ihned učiteli odborného výcviku. (Gurský, 2017) 

Z hlediska BOZP jsou žáci povinni: 
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 Řídit se pokyny učitele odborného výcviku a ostatních pedagogických 

pracovníků školy. 

 Používat předepsaný čistý pracovní oděv a ochranné osobní pracovní prostředky 

a pomůcky. 

 Při práci s nebezpečnými, těkavými a škodlivými látkami používat adekvátní 

ochranné pracovní prostředky, konkrétně při strojním obrábění dřevotřískových 

desek a podobných materiálů používat respirátory. 

 Vykonávat pouze činnosti, ke kterým byl učitelem odborného výcviku nebo 

instruktorem vyzván. 

 Při práci si počínat tak, aby neohrozil zdraví a život svůj i ostatních spolužáků 

 má zakázáno bez dozoru manipulovat s elektrickými stroji a přístroji. 

 Obsluhovat strojní zařízení pouze s přímým dozorem a se svolením učitele 

odborného výcviku. 

 Opouštět místo na pracovišti pouze se souhlasem učitele odborného výcviku 

 používat a řádně se starat o svěřené osobní ochranné pracovní pomůcky a nářadí. 

 Nenosit na pracovní výuku osobní ozdobné předměty - nebezpečí úrazu. 

 Na všech pracovištích školy platí podle zákon č. 65/2017 Sb. přísný zákaz 

kouření. 

 Má zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm na všech pracovištích školy. 

 Upozornit učitele odborného výcviku nebo jiného pedagogického pracovníka 

školy na závady nebo poruchy, které by mohly znamenat ohrožení zdraví nebo 

vznik požáru. 

 Pracovat s hořlavinami pouze za přítomnosti a se souhlasem učitele odborného 

výcviku (Gurský, 2017). 

K úrazům však dochází v důsledku nedodržení některých pravidel nebo nekázní žáků, a 

potom je třeba postupovat tak, aby následky byly co nejvíce minimalizovány. Je třeba 

také vše ošetřit úředně podle zákona a všech nařízení z něj vyplývajících. Základním 

krokem je evidence úrazů. 

1.3.3 Evidence úrazů 

Právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení se povinnost 

zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví uložena školským zákonem. Ani 
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sebedůkladnější plnění této povinnosti však není zárukou, že ve školách a školských 

zařízeních nebude docházet k úrazům. Vedle nezbytné právní úpravy odpovědnosti za 

škodu stanovenou zákoníkem práce je pro tyto případy v právním řádu upravena také 

zvláštní povinnost právnických osob vykonávajících činnost školy a školského zařízení 

evidovat úrazy žáků, na základě vyhlášky o evidenci úrazů (Vokáč, 2011).  

Právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení vede dvojí 

evidenci úrazů:  

 jako zaměstnavatel je povinna vést evidenci úrazů zaměstnanců postupem 

stanoveným v novém nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a 

zasílání záznamu o úrazu;  

 jako subjekt vykonávající činnost podle Školského zákona č. 561/2004 Sb. musí 

evidovat úrazy dětí, žáků a studentů, k nimž došlo při vzdělávání a s ním přímo 

souvisejících činnostech nebo při poskytování školských služeb (Vokáč, 2011). 

Kniha úrazů 

V knize úrazů se evidují všechny úrazy dětí, žáků a studentů, ke kterým došlo při 

činnostech uvedených v § 29 odst. 2 školského zákona, a to nejpozději do 24 hodin od 

okamžiku, kdy se škola nebo školské zařízení o úrazu dozví (Vyhláška č. 64/2005 Sb.). 

V knize úrazů se uvádí 

 pořadové číslo úrazu, 

 jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození zraněného, 

 popis úrazu, 

 popis události, při které k úrazu došlo, včetně údaje o datu a místě události 

 zda a kým byl úraz ošetřen 

 podpis zaměstnance právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského 

zařízení, který provedl zápis do knihy úrazů, 

 další údaje, pokud jsou potřebné k sepsání záznamu o úrazu (Vyhláška č. 

64/2005 Sb.). 

Osobní údaje, které jsou součástí knihy úrazů, mohou být zpracovávány pouze za 

účelem evidence úrazů, popřípadě jako podklad pro vyhotovení záznamu o úrazu 

(Vyhláška č. 64/2005 Sb.). 
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Každá škola a školské zařízení si určuje vnitřními předpisy celkovou podobu vedení 

záznamů o úrazech. 

Kniha úrazů Střední školy stavební a technické v Ústí nad Labem  

V knize úrazů, která je uvedena v příloze č. 1, se na Střední škole stavební a technické 

v Ústí nad Labem kromě vyhláškou daných záznamů uvádějí ještě záznamy školení 

včetně podpisů proškolených žáků. Kniha dále obsahuje i osnovy jednotlivých školení. 

Jedná se o vstupní školení na pracoviště, které se provádí v září, při prvním vstupu na 

pracoviště, periodické školení bezpečnosti práce a ochrany zdraví, které se provádějí 

minimálně jednou za tři měsíce a školení, jež se provádí vždy při změně učebních 

osnov.   

Zasílání záznamu o úrazu 

Záznam o úrazu, jehož oficiální podoba je uvedena v příloze č. 2, zasílá škola nebo 

školské zařízení za uplynulý kalendářní měsíc, nejpozději do pátého dne 

následujícího měsíce 

 zdravotní pojišťovně žáka  

 České školní inspekci (Vyhláška č. 64/2005 Sb.). 

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

podání hlášení, nebo aktualizaci záznamu  

 zřizovateli 

 zdravotní pojišťovně žáka 

 České školní inspekci  

 místně příslušnému útvaru Policie České republiky (Vyhláška č. 64/2005 Sb.). 

Škola a školské zařízení zasílají záznamy o úrazu a jejich aktualizaci též zřizovateli na 

základě jeho písemné výzvy (Vyhláška č. 64/2005 Sb.). 

 

Záznam o úrazu a vyrozumění o aktualizacích záznamů o úrazu se zasílá České školní 

inspekci v elektronickém formuláři (Vyhláška č. 64/2005 Sb.). 

1.4 Zajištění postupu podle traumatologického plánu 

Škola a osoba, na jejímž pracovišti se uskutečňuje praktické vyučování nebo praktická 
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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. 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, nemocných a rodiček. O 

provedených opatřeních informuje kromě pedagogických pracovníků a ostatních 

zaměstnanců školy i žáky (Metodický pokyn MŠMT č. j.: 37 014/2005). 

Rozsah zranění a úrazů na Střední odborné škole stavební a technické, v truhlářské 

rukodělné dílně nebývá tak závažný, jako zranění, která se mohou stát na pracovištích, 

kde se žáci zacvičují na dřevoobráběcích stojích. 

V naprosté většině případů, jak vyplývá z praktické části této bakalářské práce, se jedná 

o řezné rány způsobené ručními nástroji a nářadím. 

Stejně důležité jako schopnost poskytnout první pomoc je znalost předpisů a opatření, 

zvláště opatření při zdolávání mimořádných situací. 

1.4.1 Traumatologický plán 

Zaměstnavatel je povinen přijmout opatření pro případ zdolávání mimořádných 

událostí, jako jsou havárie, požáry a povodně, jiná vážná nebezpečí a evakuace 

zaměstnanců včetně pokynů k zastavení práce a k okamžitému opuštění pracoviště a 

odchodu do bezpečí; při poskytování první pomoci spolupracuje s poskytovatelem 

pracovnělékařských služeb. Zaměstnavatel je povinen zajistit a určit podle druhu 

činnosti a velikosti pracoviště potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí 

první pomoci, zajišťují přivolání zejména poskytovatele zdravotnické záchranné služby, 

Hasičského záchranného sboru České republiky a Policie České republiky a organizují 

evakuaci zaměstnanců. Zaměstnavatel je povinen zajistit ve spolupráci s 

poskytovatelem pracovnělékařských služeb jejich vyškolení a vybavení v rozsahu 

odpovídajícím rizikům vyskytujícím se na pracovišti (Zákon č. 262/2006 Sb.). 

Na základě výše uvedeného zněni zákona, je každá organizace povinna vypracovat 

traumatologický plán. Traumatologický plán vypracovává bezpečnostní technik a 

schvaluje jej ředitel školy. Traumatologický plán na Střední škole stavební a technické 

v Ústí nad Labem obsahuje: 
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 Telefonní kontakty na složky integrovaného záchranného systému -  tísňová 

volání 

 Postup při mimořádných událostech 

 Obecné zásady první pomoci 

 Umístění lékárniček a vybavení lékárniček první pomoci 

 Oznamovací povinnost – postup oznámení jakéhokoliv úrazu 

 Seznam osob poskytující první pomoc – osoby s osvědčení o absolvování kurzu 

zdravotníka  

 Hlavní zásady první pomoci 

 Pokyny pro poskytování první pomoci 

 

Nedílnou součástí vědomostí každého učitele odborného výcviku je znalost 

všeobecných zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví, jejího právního vymezení a 

poskytnutí první pomoci. Stejně tak jsou tyto znalosti vyžadovány u absolventů 

učebního oboru v rozsahu nezbytném pro výkon povolání. Z tohoto důvodu je výchova 

a vzdělání v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví neoddělitelnou součástí 

výukového procesu.  
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2 Praktická část 

 

Předmětem mého výzkumu je porovnat úrazovost žáků prvních ročníků oboru truhlář 

v rukodílnách střední průmyslové školy stavební a technické v Ústí nad Labem za 

posledních pět let. 

2.1  Cíle praktické části 

Hlavní cíl výzkumu:  

 zjistit nejčastější i ojedinělá rizika práce v truhlářských dílnách odborného 

výcviku prvních ročníků, na střední škole stavební a technické v Ústí nad 

Labem, za poslední pět let. 

 

Dílčí cíl/e výzkumu: 

 Dílčí cíl sekundární analýzy č. 1: Zjistit úrazovost ve vybrané rukodělné dílně za 

posledních pět let se zaměřením na první ročníky oboru. 

 Dílčí cíl sekundární analýzy a polostrukturovaného rozhovoru č. 2: Zjistit 

příčiny vzniku úrazů ve vybraných rukodělných dílnách u prvních ročníku. 

 Dílčí cíl sekundární analýzy a polostrukturovaného rozhovoru č. 3: Na základě 

zjištěných informací vypracovat doporučení k doplnění osnovy školení BOZ na 

vybraném učilišti. 

 

2.2 Metoda výzkumu 

V praktické části bakalářské práce je využita kvalitativní metoda výzkumu. V první 

části se jedná o analýzu dokumentu (záznamů o úrazovosti za posledních pět let na 

vybraném učilišti). V druhé části jde o rozhovory se všemi učiteli odborného výcviku 

oboru truhlář na vybrané učilišti. 

2.2.1 Sekundární analýza dat  

Dokumentace, která byla analyzována, slouží učitelům odborného výcviku nejen pro 

záznam úrazů, ale i jako záznam a osnova školení prováděného na pracovištích v 

truhlářských učňovských dílnách. Nejprve musím však uvést bližší informace o škole, 

kde kvalitativní výzkum probíhal. 
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Střední škola stavební a technická vznikla v roce 2009 sloučením Integrované školy 

stavební, Střední odborné školy technické a Průmyslové školy stavební. Historie 

Stavební školy se však datuje již od roku 1953. V současné době má škola dvě hlavní 

výuková střediska. Středisko výuky oborů stavebních a středisko výuky oborů 

technických. Součástí je též domov mládeže, útvar výchovy mimo vyučování, kuchyně 

a jídelna. 

Žáci zde mají možnost, získat výuční list i maturitní vysvědčení v řadě oborů různých 

kategorií. Jedná se o: 

 obory kategorie E: truhlářská výroba, malíř-natěrač, zedník 

 obory kategorie H: autoelektrikář, instalatér, kominík, elektrikář, truhlář, 

automechanik, strojní mechanik, tesař, autoklempíř, obráběč kovů, zedník-

obkladač 

 obory kategorie M/L: pozemní stavitelství, technická zařízení budov, mechanik 

seřizovač 

 obory kategorie L/5: podnikání, v denní i dálkové formě 

 pro absolventy oborů M, L, H, škola nabízí zkrácené studium: řidič nákladní, 

kamionové a autobusové dopravy 

Vzdělávání v těchto všech oborech zajišťuje 38 učitelů teoretické výuky a 27 učitelů 

odborného výcviku. 

   

Pro svou analýzu jsem použil záznamy zapsané v knihách úrazu v období školních let 

2011/12 – 2015/16 u prvních ročníků oboru truhlář. Z nich jsem zjišťoval druh a příčinu 

vzniku úrazu i část učebního dne kdy k úrazu došlo. Autentický záznam v knize úrazů je 

vyobrazen níže. 
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Obrázek 1: Vyplněná evidence úrazů 

  

2.2.2 Polostrukturovaný rozhovor 

Metoda polostrukturovaného rozhovoru pro kvalitativní výzkum je uskutečněna s pěti 

učiteli odborného výcviku oboru truhlář působící na Střední průmyslové škole stavební 

a technické v Ústí nad Labem. Pro sběr dat bylo zvoleno přímé oslovení. Respondenti 

byli s obsahem rozhovoru obeznámeni minimálně 30 dní před uskutečněním rozhovoru. 
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Z každého jednotlivého rozhovoru, který obsahuje 18 otázek, byl pořízen audio záznam. 

Jako metoda vyhodnocování pro kvalitativní výzkum je vybráno otevřené kódování.  

Pro rozhovor bylo osloveno všech 6 osob pracujících na pozici učitele odborného 

výcviku oboru truhlář na Střední průmyslové škole stavební a technické v Ústí nad 

Labem. Jeden respondent byl před uskutečněním rozhovoru propuštěn. Rozhovor byl 

tedy uskutečněn s pěti respondenty v průběhu měsíce červen v roce 2017. 

Výběr otázek byl zaměřen k odhalení příčin úrazů, ke zmapování prováděných školení 

BOZP se zaměřením na některé konkrétní body školení 

Předmětem rozhovoru bylo zjištění vývoje druhů úrazů žáků v prvních ročnících oboru 

truhlář za období uplynulých pěti až deseti let a zjištění nejčastějších i specifických 

příčin vzniku úrazů. Další oblastí jsou otázky týkající se školení BOZP a to jak 

úvodního, prováděného bezpečnostním technikem, tak dalších školení prováděných 

učitelem odborného výcviku. Závěrečná část se týká konkrétních bodů školení BOZP.  

2.3 Výsledky kvalitativního výzkumu 

Výsledky sekundární analýzy dat jsou rozděleny do dvou částí. První částí je statistika 

vzniků úrazů u prvních ročníků oboru truhlář. Druhou částí je polostrukturovaný 

rozhovor s učiteli odborného výcviku oboru truhlář. 

2.3.1 Výsledky sekundární analýzy dat (záznamů úrazů ve školních letech 

2011/12 - 2015/16) 

Analýza úrazů je provedena souhrnně za sledované období 2011/12 – 2015/16, dále po 

jednotlivých měsících sledovaného období a následně je provedeno porovnání 

v jednotlivých školních letech. Data jsou logicky řazena do tabulek s popisy. Z důvodu 

různého počtu žáků jsou výsledky vyjádřeny též v procentech. 

Souhrnná data 

Tabulka č. 1: Celkové počty žáků a úrazů ve sledovaném období 2011/12 – 2015/16 

Školní rok Počet žáků Počet úrazů 

2011/12 9 14 

2012/13 8 13 

2013/14 7 16 
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2014/15 9 19 

2015/16 11 24 

Celkem 44 86 

Ve sledovaném období 2011/12 – 2015/16 došlo v truhlářské rukodílně prvních ročníků 

k osmdesáti šesti úrazům. 

 

Tabulka č. 2: Druhy úrazů ve sledovaném období 2011/12 – 2015/16 

Druh úrazu Počet úrazů Vyjádřeno 

v procentech 

Říznutí 41 47,67% 

Třísky 12 13,95% 

Zhmožděniny a ostatní 

údery 

10 11,63% 

Udeření kladivem 9 10,73% 

Pády  6 6,98% 

Zasažení očí 6 6,98% 

Ostatní  2 2,33% 

Celkem 86 100% 

Ve sledovaném období 2011/12 – 2015/16 došlo v ručních dílnách odborného výcviku 

k 41 zranění říznutím (47,67%) 

Ve sledovaném období 2011/12 – 2015/16 došlo v ručních dílnách odborného výcviku 

ke 12 zraněním třískou (13,95%) 

Ve sledovaném období 2011/12 – 2015/16 došlo v ručních dílnách odborného výcviku 

k 10 zraněním úderem, nebo zhmožděním (11,63%). V čtyřech případech způsobeno 

úmyslně. Udeření násadou do hlavy, zasažení hozeným odřezkem, úder přířezem, 

naražení na hoblici. 

Ve sledovaném období 2011/12 – 2015/16 došlo v ručních dílnách odborného výcviku 

k 9 zraněním úderem kladivem (10,73%). V jednom případě způsobeno úmyslně-

napadení. 
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Ve sledovaném období 2011/12 – 2015/16 došlo v ručních dílnách odborného výcviku 

k 6 zraněním pádem (6,98%). Ve dvou případech způsobeno úmyslně. Podražení nohy, 

strčení apod.   

Ve sledovaném období 2011/12 – 2015/16 došlo v ručních dílnách odborného výcviku 

k 6 zraněním zasažením očí (6,98%). Ve dvou případech způsobeno úmyslně. 

Ve sledovaném období 2011/12 – 2015/16 došlo v ručních dílnách odborného výcviku 

ke 2 dalším zdaněním. Konkrétně se jednalo o píchnutí bodcem do ruky a poškrábání 

brusným papírem (2,33%) 

 

Tabulka č. 3: Příčiny vzniku úrazů ve sledovaném období 2011/12 – 2015/16 

Příčina vzniku úrazu Počet úrazů Vyjádřeno v procentech 

Porušení BOZP 11 12,79% 

Nedodržení pracovního postupu 2 2,33% 

Manipulace s materiálem 15 17,44% 

Nepozornost  51 59,30% 

Nedbalost  7 8,14% 

Celkem 86 100% 

Z důvodu porušení BOZP vzniklo ve sledovaném období 2011/12 – 2015/16 v ručních 

dílnách odborného výcviku 11 úrazů (12,79%). 

Z důvodu nedodržení pracovního postupu vznikly ve sledovaném období 2011/12 – 

2015/16 v ručních dílnách odborného výcviku 2 úrazy (2,33%). 

Z důvodu neodborné manipulace s materiálem vzniklo ve sledovaném období 2011/12 – 

2015/16 v ručních dílnách odborného výcviku 15 úrazů (17,44%). 

Z důvodu nepozornosti vzniklo ve sledovaném období 2011/12 – 2015/16 v ručních 

dílnách odborného výcviku 51 úrazů (59,30%). 

Z důvodu nedbalosti vzniklo ve sledovaném období 2011/12 – 2015/16 v ručních 

dílnách odborného výcviku 7 úrazů (8,14%). 
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Tabulka č. 4: Doba vzniku úrazů ve sledovaném období 2011/12 – 2015/16 

Doba vzniku úrazu Počet úrazů Vyjádřeno v procentech 

07:30 – 09:30  28 32,56% 

09:45 – 11:15 33 38,37% 

11:16 – 12:45 18 20,93% 

13:30 – 14:30 7 8,14% 

Celkem 86 100% 

V čase 07:30 – 09:30 sledovaného období 2011/12 – 2015/16 došlo v ručních dílnách 

odborného výcviku k 28 zraněním, nebo úrazům (32,56%). 

V čase 09:45 – 11:15 sledovaného období 2011/12 – 2015/16 došlo v ručních dílnách 

odborného výcviku k 33 zraněním, nebo úrazům (38,37%). 

V čase 11:16 – 12:45 sledovaného 2011/12 – 2015/16 období došlo v ručních dílnách 

odborného výcviku k 13 zraněním, nebo úrazům (20,93%). 

V čase 13:30 – 14:30 sledovaného 2011/12 – 2015/16 období došlo v ručních dílnách 

odborného výcviku k 7 zraněním, nebo úrazům (8,14%). 

Měsíční analýza ve sledovaném období 2011/12 – 2015/16 

Tabulka č. 5: Výskyt úrazů v jednotlivých měsících 

Měsíc Počet úrazů Vyjádřeno v procentech 

Září 20 23,26% 

Říjen 14 16,28% 

Listopad 13 15,12% 

Prosinec 4 4,65% 

Leden 8 9,30% 

Únor 4 4,65% 

Březen 9 10,71% 

Duben 6 6,98% 

Květen 5 5,81% 

Červen 3 3,49% 

Celkem 86 100% 
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V měsících září sledovaného období došlo k 20 úrazům a zraněním (23,26%) 

V měsících říjen sledovaného období došlo k 14 úrazům a zraněním (16,28%) 

V měsících listopad sledovaného období došlo k 13 úrazům a zraněním (15,12%) 

V měsících prosinec sledovaného období došlo k 4 úrazům a zraněním (4,65%) 

V měsících leden sledovaného období došlo k 8 úrazům a zraněním (9,30%) 

V měsících únor sledovaného období došlo k 4 úrazům a zraněním (4,65%) 

V měsících březen sledovaného období došlo k 9 úrazům a zraněním (10,71%) 

V měsících květen sledovaného období došlo k 5 úrazům a zraněním (5,81%) 

V měsících červen sledovaného období došlo k 3 úrazům a zraněním (3,49%) 

 

Analýza jednotlivých školních let 

Tabulka č. 6: Počet úrazů a zranění ve školním roce 2011/12 

Počet žáků ve skupině 9. 

Měsíc Počet úrazů Vyjádřeno v procentech 

Září 5 35,71% 

Říjen 2 14,29% 

Listopad 2 14,29% 

Prosinec 1 7,14% 

Leden 0 0% 

Únor 2 14,29% 

Březen 1 7,14% 

Duben 0 0% 

Květen 0 0% 

Červen 1 7,14% 

Celkem 14 100% 

V měsíci září školního roku 2011/2012 došlo v ručních dílnách odborného výcviku k 5 

úrazům a zraněním (35,26%). 
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V měsíci říjen školního roku 2011/2012 došlo v ručních dílnách odborného výcviku 

ke 2 úrazům a zraněním (14,29%). 

V měsíci listopad školního roku 2011/2012 došlo v ručních dílnách odborného výcviku 

ke 2 úrazům a zraněním (14,29%). 

V měsíci prosinec školního roku 2011/2012 došlo v ručních dílnách odborného výcviku 

k 1 úrazu nebo zranění (7,14 %). 

V měsíci leden školního roku 2011/2012 nedošlo v ručních dílnách odborného výcviku 

k žádnému úrazu nebo zranění (0%).  

V měsíci únor školního roku 2011/2012 došlo v ručních dílnách odborného výcviku 

ke 2 úrazům a zraněním (14,29%). 

V měsíci březen školního roku 2011/2012 došlo v ručních dílnách odborného výcviku k 

1 úrazu nebo zranění (7,14%). 

V měsíci duben školního roku 2011/2012 nedošlo v ručních dílnách odborného výcviku 

k žádnému úrazu nebo zranění (0%). 

V měsíci květen školního roku 2011/2012 nedošlo v ručních dílnách odborného výcviku 

k žádnému úrazu nebo zranění (0%). 

V měsíci červen školního roku 2011/2012 došlo v ručních dílnách odborného výcviku k 

1 úrazu nebo zranění (7,14%). 

 

Tabulka č. 7: Druhy úrazů a zranění ve školním roce 2011/12 

Druh úrazu Počet úrazů Vyjádřeno 

v procentech 

Říznutí 7 50,00% 

Třísky 3 21,43% 

Zhmožděniny a ostatní 

údery 

1 7,14% 

Udeření kladivem 1 7,14% 

Pády  1 7,14% 

Zasažení očí 0 6,98% 
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Ostatní  1 7,14% 

Celkem 14 100% 

Ve školním roce 2011/2012 došlo v ručních dílnách odborného výcviku k 7 zranění 

říznutím (50,00%). 

Ve školním roce 2011/2012 došlo v ručních dílnách odborného výcviku k 3 zraněním 

třískou (21,43%). 

Ve školním roce 2011/2012 došlo v ručních dílnách odborného výcviku k 1 zraněním 

zhmožděním či úderem, (7,14%) způsobeno úmyslně. Udeření násadou koštěte do 

hlavy.  

Ve školním roce 2011/2012 došlo v ručních dílnách odborného výcviku k 1 zraněním 

úderem kladivem (7,14%).  

Ve školním roce 2011/2012 došlo v ručních dílnách odborného výcviku k 1 zraněním 

pádem (7,14).  

Ve školním roce 2011/2012 nedošlo v ručních dílnách odborného výcviku k  zraněním 

zasažením očí (0%).  

Ve školním roce 2011/2012 došlo v ručních dílnách odborného výcviku k 1 dalšímu 

zdaněním. Konkrétně se jednalo o silné poškrábání brusným papírem (7,14%). 

 

Tabulka č. 8: Příčina úrazů a zranění ve školním roce 2011/12 

Příčina vzniku úrazu Počet úrazů Vyjádřeno v procentech 

Porušení BOZP 1 7,14% 

Nedodržení pracovního postupu 1 7,14% 

Manipulace s materiálem 2 14,29% 

Nepozornost  9 64,29% 

Nedbalost  1 7,14% 

Celkem  14 100% 

Z důvodu porušení BOZP vznikl ve školním roce 2011/2012 v ručních dílnách 

odborného výcviku 1 úraz (7,14%). 
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Z důvodu nedodržení pracovního postupu vznikl ve školním roce 2011/2012 v ručních 

dílnách odborného výcviku 1 úraz (7,14%). 

Z důvodu neodborné manipulace s materiálem vznikly ve školním roce 2011/2012 

v ručních dílnách odborného výcviku 2 úrazy (14,29%). 

Z důvodu nepozornosti vzniklo ve školním roce 2011/2012 v ručních dílnách odborného 

výcviku 9 úrazů (64,29%). 

Z důvodu nedbalosti vznikl ve školním roce 2011/2012 v ručních dílnách odborného 

výcviku 1 úraz (7,14%). 

 

Tabulka č. 9: Doba vzniku úrazů a zranění ve školním roce 2011/12 

Doba vzniku úrazu Počet úrazů Vyjádřeno v procentech 

07:30 – 09:30  5 35,71% 

09:45 – 11:15 6 42,86% 

11:16 – 12:45 2 14,29% 

13:30 – 14:30 1 7,14% 

Celkem  14 100% 

V čase 07:30 – 09:30 došlo v ručních dílnách odborného výcviku ve školním roce 

2011/2012 k 5 zraněním, nebo úrazům (35,71%). 

V čase 09:45 – 11:15 došlo v ručních dílnách odborného výcviku ve školním roce 

2011/2012 k 6 zraněním, nebo úrazům (42,86%). 

V čase 11:16 – 12:45 došlo v ručních dílnách odborného výcviku ve školním roce 

2011/2012 ke 2 zraněním, nebo úrazům (14,29%). 

V čase 13:30 – 14:30 došlo v ručních dílnách odborného výcviku ve školním roce 

2011/2012 k 1 zraněním, nebo úrazu (7,14%). 
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Tabulka č. 10: Počet úrazů a zranění ve školním roce 2012/13 

Počet žáků ve skupině 8. 

Měsíc Počet úrazů Vyjádřeno v procentech 

Září 3 23,08% 

Říjen 2 15,38% 

Listopad 3 23,08% 

Prosinec 0 0% 

Leden 1 7,69% 

Únor 0 0% 

Březen 2 15,38% 

Duben 1 7,69% 

Květen 1 7,69% 

Červen 0 0 % 

Celkem 13 100% 

V měsíci září školního roku 2012/2013 došlo v ručních dílnách odborného výcviku k 3 

úrazům a zraněním (23,08%). 

V měsíci říjen školního roku 2012/2013 došlo v ručních dílnách odborného výcviku 

ke 2 úrazům a zraněním (15,38%). 

V měsíci listopad školního roku 2012/2013 došlo v ručních dílnách odborného výcviku 

k 3 úrazům a zraněním (23,08%). 

V měsíci prosinec školního roku 2012/2013 nedošlo v ručních dílnách odborného 

výcviku k žádnému úrazu nebo zranění (0%). 

V měsíci leden školního roku 2012/2013 došlo v ručních dílnách odborného výcviku k 1 

úrazu nebo zranění (7,69%). 

V měsíci únor školního roku 2012/2013 nedošlo v ručních dílnách odborného výcviku 

k žádnému úrazu nebo zranění (0%). 

V měsíci březen školního roku 2012/2013 došlo v ručních dílnách odborného výcviku 

ke 2 úrazům a zraněním (15,38%). 
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V měsíci duben školního roku 2012/2013 došlo v ručních dílnách odborného výcviku k 

1 úrazu nebo zranění (7,69%). 

V měsíci květen školního roku 2012/2013 došlo v ručních dílnách odborného výcviku k 

1 úrazu nebo zranění (7,69%). 

V měsíci červen školního roku 2012/2013 nedošlo v ručních dílnách odborného výcviku 

k žádnému úrazu nebo zranění (0%). 

 

Tabulka č. 11: Druhy úrazů a zranění ve školním roce 2012/13 

Druh úrazu Počet úrazů Vyjádřeno 

v procentech 

Říznutí 5 38,46% 

Třísky 2 15,38% 

Zhmožděniny a ostatní 

údery 

2 15,38% 

Udeření kladivem 2 15,38% 

Pády  1 7,69% 

Zasažení očí 1 7,69% 

Ostatní  0 0% 

Celkem 13 100% 

Ve školním roce 2012/2013 došlo v ručních dílnách odborného výcviku k 5 zranění 

říznutím (38,46%). 

Ve školním roce 2012/2013 došlo v ručních dílnách odborného výcviku ke 2 zraněním 

třískou (15,38%). 

Ve školním roce 2012/2013 došlo v ručních dílnách odborného výcviku ke 2 zraněním 

zhmožděním či úderem (15,38%), z toho v jednom případě způsobeno úmyslně. 

Zasažení hlavy hozeným odřezkem dřeva. 

Ve školním roce 2012/2013 došlo v ručních dílnách odborného výcviku ke 2 zraněním 

úderem kladivem (15,38%).  
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Ve školním roce 2012/2013 došlo v ručních dílnách odborného výcviku k 1 zraněním 

pádem (7,69%).  

Ve školním roce 2012/2013 došlo v ručních dílnách odborného výcviku k 1 zranění 

zasažením očí (7,69%) způsobeno úmyslně, fouknutím jemných pilin do obličeje 

spolužáka. 

Ve školním roce 2012/2013 nedošlo v ručních dílnách odborného výcviku k žádnému 

dalšímu zranění (0%).  

 

Tabulka č. 12: Příčina úrazů a zranění ve školním roce 2012/13 

Příčina vzniku úrazu Počet úrazů Vyjádřeno v procentech 

Porušení BOZP 2 15,38% 

Nedodržení pracovního postupu 1 7,69% 

Manipulace s materiálem 2 15,38% 

Nepozornost  7 53,85% 

Nedbalost  1 7,69 % 

Celkem  13 100% 

Z důvodu porušení BOZP vznikly ve školním roce 2012/2013 v ručních dílnách 

odborného výcviku 2 úrazy (15,38%). 

Z důvodu nedodržení pracovního postupu vznikl ve školním roce 2012/2013 v ručních 

dílnách odborného výcviku 1 úraz (7,69%). 

Z důvodu neodborné manipulace s materiálem vznikly ve školním roce 2012/2013 

v ručních dílnách odborného výcviku 2 úrazy (15,38%). 

Z důvodu nepozornosti vzniklo ve školním roce 2012/2013 v ručních dílnách odborného 

výcviku 7 úrazů (53,85%). 

Z důvodu nedbalosti vznikl ve školním roce 2012/2013 v ručních dílnách odborného 

výcviku 1 úraz (7,69%). 
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Tabulka č. 13: Doba vzniku úrazů a zranění ve školním roce 2012/13 

Doba vzniku úrazu Počet úrazů Vyjádřeno v procentech 

07:30 – 09:30  6 46,15% 

09:45 – 11:15 6 46,15% 

11:16 – 12:45 1 7,69% 

13:30 – 14:30 0 0% 

Celkem  13 100% 

V čase 07:30 – 09:30 došlo v ručních dílnách odborného výcviku ve školním roce 

2012/2013 k 6 zraněním, nebo úrazům (46,15%). 

V čase 09:45 – 11:15 došlo v ručních dílnách odborného výcviku ve školním roce 

2012/2013 k 6 zraněním, nebo úrazům (46,15%). 

V čase 11:16 – 12:45 došlo v ručních dílnách odborného výcviku ve školním roce 

2012/2013 k 1 zranění, nebo úrazu (7,69%). 

V čase 13:30 – 14:30 nedošlo v ručních dílnách odborného výcviku ve školním roce 

2012/2013 k žádnému zranění, nebo úrazu (0%). 

 

Tabulka č. 14: Počet úrazů a zranění ve školním roce 2013/14 

Počet žáků ve skupině 7. 

Měsíc Počet úrazů Vyjádřeno v procentech 

Září 3 18,75% 

Říjen 4 25,00% 

Listopad 2 12,50% 

Prosinec 1 6,25% 

Leden 3 18,75% 

Únor 1 6,25% 

Březen 0 0% 

Duben 1 6,25% 

Květen 0 0% 

Červen 1 6,25% 
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Celkem  16 100% 

V měsíci září školního roku 2013/2014 došlo v ručních dílnách odborného výcviku k 3 

úrazům a zraněním (18,75%). 

V měsíci říjen školního roku 2013/2014 došlo v ručních dílnách odborného výcviku k 4 

úrazům a zraněním (25,00%). 

V měsíci listopad školního roku 2013/2014 došlo v ručních dílnách odborného výcviku 

ke 2 úrazům a zraněním (12,50%). 

V měsíci prosinec školního roku 2013/2014 došlo v ručních dílnách odborného výcviku 

k 1 úrazu nebo zranění (6,25%). 

V měsíci leden školního roku 2013/2014 došlo v ručních dílnách odborného výcviku k 3 

úrazům a zraněním (18,75%). 

V měsíci únor školního roku 2013/2014 došlo v ručních dílnách odborného výcviku k 1 

úrazu nebo zranění (6,25%). 

V měsíci březen školního roku 2013/2014 nedošlo v ručních dílnách odborného výcviku 

k žádnému úrazu nebo zranění. 

V měsíci duben školního roku 2013/2014 došlo v ručních dílnách odborného výcviku k 

1 úrazu nebo zranění (6,25%). 

V měsíci květen školního roku 2013/2014 nedošlo v ručních dílnách odborného výcviku 

k žádnému úrazu nebo zranění (0%). 

V měsíci červen školního roku 2013/2014 došlo v ručních dílnách odborného výcviku k 

1 úrazu nebo zranění (6,25%). 

 

Tabulka č. 15: Druhy úrazů a zranění ve školním roce 2013/14 

Druh úrazu  Počet úrazů Vyjádřeno v procentech 

Říznutí 9 56,25% 

Třísky 1 6,25% 

Zhmožděniny a ostatní údery 2 12,50% 

Udeření kladivem 1 6,25% 
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Pády  2 12,50% 

Zasažení očí 1 6,25% 

Ostatní  0 0% 

Celkem 16 100% 

Ve školním roce 2013/2014 došlo v ručních dílnách odborného výcviku k 9 zranění 

říznutím (56,25%). 

Ve školním roce 2013/2014 došlo v ručních dílnách odborného výcviku k 1 zraněním 

třískou (6,25%). 

Ve školním roce 2013/2014 došlo v ručních dílnách odborného výcviku ke 2 zraněním 

zhmožděním či úderem (12,50%). 

Ve školním roce 2013/2014 došlo v ručních dílnách odborného výcviku k 1 zranění 

úderem kladivem (6,25%), způsobeným úmyslně-napadení. 

Ve školním roce 2013/2014 došlo v ručních dílnách odborného výcviku ke 2 zraněním 

pádem (7,69%). V obou případech způsobeno úmyslně-podražení 

Ve školním roce 2013/2014 došlo v ručních dílnách odborného výcviku k 1 zranění 

zasažením očí (6,25%) způsobeno úmyslně, hozením obsahu lopaty při úklidu do 

obličeje spolužáka. 

Ve školním roce 2013/2014 nedošlo v ručních dílnách odborného výcviku k žádnému 

dalšímu zranění (0%).  

 

Tabulka č. 16: Příčina úrazů a zranění ve školním roce 2013/14 

Příčina vzniku úrazu Počet úrazů Vyjádřeno v procentech 

Porušení BOZP 5 31,25% 

Nedodržení pracovního postupu 0 0% 

Manipulace s materiálem 4 25,00% 

Nepozornost  7 43,75% 

Nedbalost  0 0 % 

Celkem 16 100% 
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Z důvodu porušení BOZP vzniklo ve školním roce 2013/2014 v ručních dílnách 

odborného výcviku 5 úrazů (31,25%). 

Z důvodu nedodržení pracovního postupu nevznikl ve školním roce 2013/2014 

v ručních dílnách odborného výcviku žádný úraz (0%). 

Z důvodu neodborné manipulace s materiálem vznikly ve školním roce 2013/2014 

v ručních dílnách odborného výcviku 4 úrazy (25,00%). 

Z důvodu nepozornosti vzniklo ve školním roce 2013/2014 v ručních dílnách odborného 

výcviku 7 úrazů (43,75%). 

Z důvodu nedbalosti nevznikl ve školním roce 2013/2014 v ručních dílnách odborného 

výcviku žádný úraz (0%). 

 

Tabulka č. 17: Doba vzniku úrazů a zranění ve školním roce 2013/14 

Doba vzniku úrazu Počet úrazů Vyjádřeno v procentech 

07:30 – 09:30  6 46,15% 

09:45 – 11:15 6 46,15% 

11:16 – 12:45 5 7,69% 

13:30 – 14:30 1 6,25% 

Celkem 16 100% 

V čase 07:30 – 09:30 došlo v ručních dílnách odborného výcviku ve školním roce 

2013/2014 k 6 zraněním, nebo úrazům (46,15%). 

V čase 09:45 – 11:15 došlo v ručních dílnách odborného výcviku ve školním roce 

2013/2014 k 6 zraněním, nebo úrazům (46,15%). 

V čase 11:16 – 12:45 došlo v ručních dílnách odborného výcviku ve školním roce 

2013/2014 k 5 zraněním, nebo úrazům (7,69%). 

V čase 13:30 – 14:30 došlo v ručních dílnách odborného výcviku ve školním roce 

2013/2014 k 1 zranění, nebo úrazu (6,25%). 

 

Tabulka č. 18: Počet úrazů a zranění ve školním roce 2014/15 
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Počet žáků ve skupině 9. 

Měsíc Počet úrazů Vyjádřeno v procentech 

Září 3 15,79% 

Říjen 2 10,53% 

Listopad 4 21,05% 

Prosinec 1 5,26% 

Leden 1 5,26% 

Únor 0 6,25% 

Březen 4 21,05% 

Duben 1 5,26% 

Květen 2 10,53% 

Červen 1 5,26% 

Celkem  19 100% 

V měsíci září školního roku 2014/2015 došlo v ručních dílnách odborného výcviku k 3 

úrazům a zraněním (15,79%). 

V měsíci říjen školního roku 2014/2015 došlo v ručních dílnách odborného výcviku 

ke 2 úrazům a zraněním (10,53%). 

V měsíci listopad školního roku 2014/2015 došlo v ručních dílnách odborného výcviku 

k 4 úrazům a zraněním (21,05%). 

V měsíci prosinec školního roku 2014/2015 došlo v ručních dílnách odborného výcviku 

k 1 úrazu nebo zranění (5,26%). 

V měsíci leden školního roku 2014/2015 došlo v ručních dílnách odborného výcviku k 1 

úrazu nebo zranění (5,26%). 

V měsíci únor školního roku 2014/2015 nedošlo v ručních dílnách odborného výcviku 

k žádnému úrazu nebo zranění.  

V měsíci březen školního roku 2014/2015 došlo v ručních dílnách odborného výcviku 

k 4 úrazům a zraněním (21,05%). 

V měsíci duben školního roku 2014/2015 došlo v ručních dílnách odborného výcviku k 

1 úrazu nebo zranění (5,26%). 
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V měsíci květen školního roku 2014/2015 došlo v ručních dílnách odborného výcviku 

ke 2 úrazům a zraněním (10,53%). 

V měsíci červen školního roku 2014/2015 došlo v ručních dílnách odborného výcviku k 

1 úrazu nebo zranění (5,26%). 
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Tabulka č. 19: Druhy úrazů a zranění ve školním roce 2014/15 

Druh úrazu  Počet úrazů Vyjádřeno 

v procentech 

Říznutí 9 47,37% 

Třísky 3 15,79% 

Zhmožděniny a ostatní 

údery 

3 15,79% 

Udeření kladivem 2 10,53% 

Pády  1 5,26% 

Zasažení očí 1 5,26% 

Ostatní  0 0% 

Celkem 19 100% 

Ve školním roce 2014/2015 došlo v ručních dílnách odborného výcviku k 9 zranění 

říznutím (47,37%). 

Ve školním roce 2014/2015 došlo v ručních dílnách odborného výcviku k 3 zraněním 

třískou (15,79%). 

Ve školním roce 2014/2015 došlo v ručních dílnách odborného výcviku k 3 zraněním 

zhmožděním či úderem (15,79%), z toho v jednom případě způsobeno naražením 

spolužáka na hoblici.   

Ve školním roce 2014/2015 došlo v ručních dílnách odborného výcviku ke 2 zraněním 

úderem kladivem (10,53%). 

Ve školním roce 2014/2015 došlo v ručních dílnách odborného výcviku k 1 zranění 

pádem (5,26%). 

Ve školním roce 2014/2015 došlo v ručních dílnách odborného výcviku k 1 zranění 

zasažením očí (5,26%). 

Ve školním roce 2014/2015 nedošlo v ručních dílnách odborného výcviku k žádnému 

dalšímu zranění (0%). 
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Tabulka č. 20: Příčina úrazů a zranění ve školním roce 2014/15 

Příčina vzniku úrazu Počet úrazů Vyjádřeno v procentech 

Porušení BOZP 1 5,26% 

Nedodržení pracovního postupu 0 0% 

Manipulace s materiálem 4 21,05% 

Nepozornost  12 63,16% 

Nedbalost  2 10,53% 

Celkem 19 100% 

Z důvodu porušení BOZP vznikl ve školním roce 2014/2015 v ručních dílnách 

odborného výcviku 1 úraz (5,26%). 

Z důvodu nedodržení pracovního postupu nevznikl ve školním roce 2014/2015 

v ručních dílnách odborného výcviku žádný úraz (0%). 

Z důvodu neodborné manipulace s materiálem vznikly ve školním roce 2014/2015 

v ručních dílnách odborného výcviku 4 úrazy (21,05%). 

Z důvodu nepozornosti vzniklo ve školním roce 2014/2015 v ručních dílnách odborného 

výcviku 12 úrazů (63,16%). 

Z důvodu nedbalosti vznikly ve školním roce 2014/2015 v ručních dílnách odborného 

výcviku 2 úrazy (10,53%). 

 

Tabulka č. 21: Doba vzniku úrazů a zranění ve školním roce 2014/15 

Doba vzniku úrazu Počet úrazů Vyjádřeno v procentech 

07:30 – 09:30  5 26,32% 

09:45 – 11:15 7 36,84% 

11:16 – 12:45 6 31,58% 

13:30 – 14:30 1 5,26% 

Celkem 19 100% 

V čase 07:30 – 09:30 došlo v ručních dílnách odborného výcviku ve školním roce 

2014/2015 k 5 zraněním, nebo úrazům (26,32%). 
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V čase 09:45 – 11:15 došlo v ručních dílnách odborného výcviku ve školním roce 

2014/2015 k 7 zraněním, nebo úrazům (36,84%). 

V čase 11:16 – 12:45 došlo v ručních dílnách odborného výcviku ve školním roce 

2014/2015 k 6 zraněním, nebo úrazům (31,58%). 

V čase 13:30 – 14:30 došlo v ručních dílnách odborného výcviku ve školním roce 

2014/2015 k 1 zranění, nebo úrazu (5,26%). 

 

Tabulka č. 22: Počet úrazů a zranění ve školním roce 2015/16 

Počet žáků ve skupině 11. 

Měsíc Počet úrazů Vyjádřeno v procentech 

Září 6 25,00% 

Říjen 4 16,67% 

Listopad 2 8,33% 

Prosinec 1 4,17% 

Leden 3 12,50% 

Únor 1 4,17% 

Březen 2 8,33% 

Duben 3 12,50% 

Květen 2 8,33% 

Červen 0 5,26% 

Celkem  24 100% 

V měsíci září školního roku 2015/2016 došlo v ručních dílnách odborného výcviku k 6 

úrazům a zraněním (25,00%) 

V měsíci říjen školního roku 2015/2016 došlo v ručních dílnách odborného výcviku k 4 

úrazům a zraněním (16,67%) 

V měsíci listopad školního roku 2015/2016 došlo v ručních dílnách odborného výcviku 

ke 2 úrazům a zraněním (8,33%) 

V měsíci prosinec školního roku 2015/2016 došlo v ručních dílnách odborného výcviku 

k 1 úrazu nebo zranění (4,17%) 
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V měsíci leden školního roku 2015/2016 došlo v ručních dílnách odborného výcviku k 3 

úrazům a zraněním (12,50%) 

V měsíci únor školního roku 2015/2016 došlo v ručních dílnách odborného výcviku k 1 

úrazu nebo zranění (4,17%) 

V měsíci březen školního roku 2015/2016 došlo v ručních dílnách odborného výcviku 

ke 2 úrazům a zraněním (8,33%) 

V měsíci duben školního roku 2015/2016 došlo v ručních dílnách odborného výcviku k 

3 úrazům a zraněním (12,50%) 

V měsíci květen školního roku 2015/2016 došlo v ručních dílnách odborného výcviku 

ke 2 úrazům a zraněním (8,33%) 

V měsíci červen školního roku 2015/2016 nedošlo v ručních dílnách odborného výcviku 

k žádnému úrazu nebo zranění (0%). 

 

Tabulka č. 23: Druhy úrazů a zranění ve školním roce 2015/16 

Druh úrazu  Počet úrazů Vyjádřeno 

v procentech 

Říznutí 11 45,83% 

Třísky 3 12,50% 

Zhmožděniny a ostatní 

údery 

2 8,33% 

Udeření kladivem 3 12,50% 

Pády  1 4,17% 

Zasažení očí 3 12,50% 

Ostatní  1 4,17% 

Celkem 24 100% 

Ve školním roce 2014/2015 došlo v ručních dílnách odborného výcviku k 11 zranění 

říznutím (45,83%). 

Ve školním roce 2014/2015 došlo v ručních dílnách odborného výcviku k 3 zraněním 

třískou (12,50%). 
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Ve školním roce 2014/2015 došlo v ručních dílnách odborného výcviku ke 2 zraněním 

zhmožděním či úderem (8,33%), v obou případech způsobeno úmyslně. Udeření 

spolužáka přířezem do lokte a zasažení letícím odřezkem. 

Ve školním roce 2014/2015 došlo v ručních dílnách odborného výcviku k 3 zraněním 

úderem kladivem (12,50%). 

Ve školním roce 2014/2015 došlo v ručních dílnách odborného výcviku k 1 zranění 

pádem (4,17%). 

Ve školním roce 2014/2015 došlo v ručních dílnách odborného výcviku k 3 zraněním 

zasažením očí (12,50%). 

Ve školním roce 2014/2015 došlo v ručních dílnách odborného výcviku k 1 dalšímu 

zranění (4,17%). 

 

Tabulka č. 24: Příčina úrazů a zranění ve školním roce 2015/16 

Příčina vzniku úrazu Počet úrazů Vyjádřeno v procentech 

Porušení BOZP 2 8,33% 

Nedodržení pracovního postupu 0 0% 

Manipulace s materiálem 3 12,50% 

Nepozornost  16 66,67% 

Nedbalost  3 12,50% 

Celkem 24 100% 

Z důvodu porušení BOZP vznikly ve školním roce 2015/2016 v ručních dílnách 

odborného výcviku 2 úrazy (8,33%). 

Z důvodu nedodržení pracovního postupu nevznikl ve školním roce 2015/2016 

v ručních dílnách odborného výcviku žádný úraz (0%). 

Z důvodu neodborné manipulace s materiálem vznikly ve školním roce 2015/2016 

v ručních dílnách odborného výcviku 3 úrazy (12,50%). 

Z důvodu nepozornosti vzniklo ve školním roce 2015/2016 v ručních dílnách odborného 

výcviku 16 úrazů (66,67%). 
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Z důvodu nedbalosti vznikly ve školním roce 2015/2016 v ručních dílnách odborného 

výcviku 3 úrazy (12,50%). 

 

Tabulka č. 25: Doba vzniku úrazů a zranění ve školním roce 2015/16 

Doba vzniku úrazu Počet úrazů Vyjádřeno v procentech 

07:30 – 09:30  8 33,33% 

09:45 – 11:15 8 33,33% 

11:16 – 12:45 4 16,67% 

13:30 – 14:30 4 16,67% 

Celkem 24 100% 

V čase 07:30 – 09:30 došlo v ručních dílnách odborného výcviku ve školním roce 

2015/2016 k 8 zraněním, nebo úrazům (33,33%). 

V čase 09:45 – 11:15 došlo v ručních dílnách odborného výcviku ve školním roce 

2015/2016 k 8 zraněním, nebo úrazům (33,33%). 

V čase 11:16 – 12:45 došlo v ručních dílnách odborného výcviku ve školním roce 

2015/2016 k 4 zraněním, nebo úrazům (16,67%). 

V čase 13:30 – 14:30 došlo v ručních dílnách odborného výcviku ve školním roce 

2015/2016 k 4 zraněním, nebo úrazům (16,67%). 

 

Shrnutí sekundární analýzy dat 

Z výsledků sekundární analýzy dat vyplývá, že nejčastějším úrazem v truhlářské 

učňovské rukodílně Střední školy stavební a technické v Ústí nad Labem je jednoznačně 

poranění říznutím, následováno poraněním třískou, zhmožděninami a ostatními údery.  

Nejčastější příčinou je nepozornost. Zde ovšem mohou být data poněkud zavádějící. 

Klasifikace příčiny úrazu je závislá na osobě učitele odborného výcviku. Pohled na 

příčinu vzniku úrazu se může lišit. Rozhodně je alarmující poměrně častá příčina vzniku 

úrazu, která je klasifikována jako porušení BOZ.  Z popisu k tabulce č. 9, také vyplývá, 

kolik úrazu si žáci způsobí mezi sebou úmyslně. 
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Časem, ve kterém dohází k největšímu počtu úrazů je první polovina výukové části 

učebního dne, i když lze říci, že s výjimkou závěrečné části výukového dne, je výskyt 

úrazů celkem rovnoměrně rozložen do všech jeho částí. 

Výskyt úrazů zaznamenal ve sledovaném období meziročně mírný nárůst, který může 

být do jisté míry zapříčiněn nárůstem počtu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

v pracovní skupině. Měsíční srovnání výskytu úrazu zaznamenává naopak klesající 

tendence. Směrem od měsíce září k měsíci červnu v každém školním roce sledovaného 

období 2011/12 – 2015/16 úrazů ubývá. Příčinou může být samozřejmě zlepšení 

manuální zručnosti žáků, ale i do jisté míry určitá neochota učitelů odborného výcviku 

zapisovat každé drobné poranění, stejně jako neochota a lhostejnost žáků k hlášení i 

drobných poranění. 

Předmětem rozhovoru bylo zjistit vývoj druhů úrazů žáků v prvních ročnících oboru 

truhlář za období uplynulých pěti až deseti let a zjistit nejčastější i specifické příčiny 

vzniku úrazů. Další oblastí jsou otázky týkající se školení BOZP a to jak úvodního, 

prováděného bezpečnostním technikem, tak dalších školení prováděných učitelem 

odborného výcviku. Závěrečná část se týká konkrétních bodů školení BOZP.  

 

2.3.2 Výsledky rozhovoru 

Otázky rozhovoru jsou uvedeny v příloze č. 3 

Zpracování dat rozhovoru 

Získaná data jsou rozdělena do skupin, odpovídající skupinám kladených otázek. 

Systém rozboru odpovědí slouží k porovnání stejných, podobných, nebo zcela 

rozdílných souvislostí, které jsou následně vyhodnoceny v celkovém shrnutí výsledků 

rozhovoru. 
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Tabulka č. 26: Výzkumný vzorek respondentů rozhovoru 

Respondent 

číslo:  

Věk Počet let 

pedagogické 

praxe 

Počet let 

odučených u 

prvních ročníků 

Počet let odučených u 

prvních ročníků 

v období školních let 

2011/2016 

1 Jan 57 23 15 4 

2 Roman 52 10 6 3 

3 Zdeněk 50 14 5 3 

4 Libor 39 16 9 3 

5 Petr 41 14 10 5 

  

První oblast – druhy úrazů 

a) Uveďte, jaké byly, dle vašeho názoru, nejčastější úrazy na odborném výcviku 

v truhlářské rukodílně v době Vašeho působení u prvních ročníků za posledních 

pět let?  Vámi uvedené úrazy seřaďte dle četnosti výskytu. (od nejčastějšího) 

Respondent č. 1 Jan: „Na prvním místě jsou to řezné rány způsobené pilou nebo dlátem, 

na druhém úder kladivem a na třetím místě jde o třísky v dlaních a prstech. Dost často 

se také žáci zraní šroubovákem při nasazování na vrut.“ 

Respondent č. 2 Roman: „Vedou řezné rány pilou a dlátem. Další jsou údery kladivem a 

pak třísky.“ 

Respondent č. 3 Zdeněk: „Určitě vedou řezné rány způsobené pilou následovány 

řeznými ranami způsobené dlátem. Další bude bouchnutí kladívkem nebo paličkou. Pak 

jsou to řezné rány způsobené hoblíkem a jako poslední je to poranění bodcem.“ 

Respondent č. 4 Libor: „Nejčastější jsou řezné rány od dláta a pak od pily. Další budou 

třísky a údery kladivem.“    

Respondent č. 5 Petr: „Za mě jsou to řezné rány pilou a dlátem, pak údery kladivem, 

další řezné rány o hoblíkové želízko a třísky. V tomto pořadí.“ 
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b) Sledujete nějaké změny nejčastějších úrazů za posledních pět let? Pokud ano 

uveďte jaké? 

Respondent č. 1 Jan: „Ke změnám dochází pouze v počtu úrazů, nicméně řezné rány 

stále vedou.“ 

Respondent č. 2 Roman: „Nemyslím, že by docházelo k zásadním změnám. Trend je 

stále stejný. Spíš mi nehlásí každou banalitu, i když připouštím, že je to chyba.“ 

Respondent č. 3 Zdeněk: „Myslím, že za posledních pět let došlo k mírnému nárůstu 

počtu úrazů. Vzhledem k povaze práce ani nepředpokládám nějaké změny.“ 

Respondent č. 4 Libor: „Více méně ne. Pouze klesá počet záznamů, vzhledem k úbytku 

žáků ve skupině.“ 

Respondent č. 5 Petr: „Žádné výrazné změny nepozoruji. Asi lze najít drobné odchylky, 

ale myslím, že záleží na délce nacvičované pracovní operace.“ 

 

c) Sledujete nějaké změny nejčastějších úrazů v období před deseti lety, pěti lety a 

nyní (případně od začátku Vaší pedagogické praxe)? Pokud ano, uveďte jaké? 

Respondent č. 1 Jan: „Nemyslím, že by se nějak zásadně měnil druh úrazu, pouze je 

jich měně. Žáci jsou línější a měně pracují, takže se méněkrát třeba říznou.“ 

Respondent č. 2 Roman: „Podle mého žádné významné změny nejsou“  

Respondent č. 3 Zdeněk: „Neřekl bych. První místa se nemění. Co se týče úrazů 

způsobených při práci, stále vedou řezné rány. Možná trochu narostl počet úrazů 

způsobených třeba při úklidu. Různé údery třeba násadou lopaty.“  

Respondent č. 4 Libor: “Myslím, že hlavní druhy úrazů jsou stejné, pouze narostl počet 

díky nižší řemeslné úrovni žáků a taky možná i díky nárůstu dysfunkcí.“ 

Respondent č. 5 Petr: „Myslím, že druhy úrazů se nijak zvláště nezměnily a jestli tak 

opravdu minimálně.“  
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d) Jaké byly, dle Vašeho názoru, nejméně časté úrazy na odborném výcviku 

v truhlářské rukodílně v době Vašeho působení u prvních ročníků za posledních 

pět let? Vámi uvedené úrazy seřaďte dle četnosti výskytu. (od nejojeděnělejšího) 

Respondent č. 1 Jan: „Pády, zasažení očí třískami nebo prachem a bodné rány od 

bodce.“ 

Respondent č. 2 Roman: Pády, zhmožděniny při manipulaci s materiálem, poranění 

oka.“ 

Respondent č. 3 Zdeněk: „Třísky v oku, poranění bodcem a poranění šroubovákem.“ 

Respondent č. 4 Libor: „Poranění očí, zhmoždění padajícím předmětem.“ 

Respondent č. 5 Petr: „Podvrknutí nohy, pády-zakopnutí, různá zhmoždění a zasažení 

oka.“ 

 

e) Registroval jste v období posledních pěti let nějaký/é takzvaný/é „nevzniklé“ 

úraz/y? (úraz/y který/é se mohl/y stát, ale nestal/y díky včasnému zásahu, nebo 

náhodě. Například: letící předmět minul žáka, nebo málem zakopl o předmět). 

Pokud ano, uveďte jaké? Jaká/é byla/y příčina/y jeho/jejich vzniku? 

Respondent č. 1 Jan: „Většinou šlo o riziko zasažení letícím předmětem, mnohdy šlo i o 

nářadí. V několika málo případech šlo i o podchycení vážnějších zranění kdy spolu žáci 

chtěli bojovat s dlátem v ruce místo nože. Příčina je sice hrubé poručení BOZP, ale 

prakticky šlo o nezvládnutí emocí.“ 

Respondent č. 2 Roman: „Při demontáži rámu vrat, došlo k nečekanému uvolnění 

horního vlysu rámu. Ke zranění nedošlo díky včasnému zásahu spolužáka. Příčinou byla 

nepozornost a nedodržení pracovního postupu.“  

Respondent č. 3 Zdeněk: „Za mé praxe bylo mnohokrát podchyceno chování u prvních 

ročníků, kdy se žáci pokoušeli házet po sobě úřezy materiálu, různé nářadí a nástroje. 

Někdy šlo o pokus předmět přemístit, ale někdy i o pokus úmyslného zranění. 

Respondent č. 4 Libor: „Krom právě zabránění hození přířezu si na žádné 

nevzpomínám.“  
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Respondent č. 5 Petr: „Ty jsem registroval převážně v době přestávek, kdy žáci nebyli 

pod přímým dohledem. Jednalo se o šermování s odřezky a různé akrobatické pokusy, 

případně při úklidu dílny, kdy se objevují snahy o šermířské souboje s násadou lopaty, 

či koštěte.“ 

Druhá oblast – příčiny úrazů 

f) Uveďte, jaké jste pozoroval nejčastější příčiny vzniku úrazů v období posledních 

pěti let? Vámi uvedené příčiny seřaďte dle četnosti výskytu? (od nejčastějšího) 

Pokud ano, uveďte jaké? 

Respondent č. 1 Jan: „Na prvním místě porušení BOZP, za další příčinu považuji 

nezájem a neuposlechnutí učitele odborného výcviku. Z toho pramení nepozornost a 

nedodržení pracovního postupu.“ 

Respondent č. 2 Roman: „Myslím, že hlavní příčinou je selhání učitele odborného 

výcviku, jako dohledu, včasného varování a proškoleni. V další řadě je to nepozornost a 

nedodržení pracovního postupu.  

Respondent č. 3 Zdeněk: „Těch příčin je samozřejmě mnoho. Řekl bych, že na prvním 

místě nízká řemeslná úroveň žáků, dalším aspektem jsou v dnešní době návykové látky 

a z toho plynoucí nesoustředěnost. Ta souvisí i s nárůstem počtu žáků s různými 

dysfunkcemi. Dalšími příčinami je prokrastinace plnění úkolů, neporozumění 

pracovnímu úkolu, případně nezajímavá práce. Až v závěru považuji za příčinu vzniku 

úrazů tupé pracovní nástroje (žáci si sice uvědomují, že jsou nástroje tupé, ale je jim to 

jedno) sociální zařazení do skupiny a špatnou volbu oboru. 

Respondent č. 4 Libor: „Z mého pohledu jde převážně o úrazy vzniklé nedodržením 

pracovního postupu a nepozornost.“ 

Respondent č. 5 Petr: „Mám-li použít oficiální terminologii, asi bych jakoukoliv příčinu 

dokázal zařadit do porušení BOZP. Pokud bych to měl pojmout konkrétněji, asi vede 

nepozornost, nedbalost a porušení postupu práce.“ 

 

g) Sledujete nějaké změny nejčastějších příčin vzniku úrazů za posledních pět let? 

Respondent č. 1 Jan: „Za posledních pět let se příčiny nijak razantně nezměnily.“ 
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Respondent č. 2 Roman: „Neřekl bych, že se za posledních pět let nějak zásadně 

změnily hlavní příčiny úrazů.“ 

Respondent č. 3 Zdeněk: „Rozhodně pozoruji nárůst úrazů vzniklých nižší manuální 

zručností a nesoustředěností, která může být zapříčiněna právě dysfunkcemi nebo 

abstinenčními příznaky.“   

Respondent č. 4 Libor: „Myslím, že pět let je příliš krátká doba. To by muselo dojít 

k nějakému skokovému nárůstu jedné příčiny a k tomu nedošlo.“ 

Respondent č. 5 Petr: „Nemyslím si, že by za posledních pět let došlo k nějakým 

zásadním změnám.“ 

 

h) Sledujete nějaké změny nejčastějších příčin vzniku úrazů v období před deseti 

lety, pěti lety a nyní (případně od začátku Vaší pedagogické praxe)?  

Respondent č. 1 Jan: „Rozhodně mám pocit, že za posledních deset let narostly úrazy 

z nepozornosti, ale nijak závratně.“ 

Respondent č. 2 Roman: „Myslím že, hlavní příčiny vzniku úrazů zůstávají stejné. 

Všiml jsem si drobného nárůstu úrazů z nepozornosti.“ 

Respondent č. 3 Zdeněk: „Osobně si myslím, že před deseti lety by žebříček příčin 

vypadal asi takto: Na prvním místě by bylo nedodržení pracovního postupu, tupé 

nástroje, a na posledním místě řemeslná zručnost. Řekl bych, že před deseti lety byli 

žáci daleko zručnější. Tím pádem docházelo i k méně úrazům.“ 

Respondent č. 4 Libor: „Řekl bych, že před deseti lety byli žáci trochu ukázněnější a 

trochu méně roztěkaní. Myslím, že to je příčina drobného nárůstu úrazů způsobených 

nepozorností nebo nesoustředěním, ale nejde o nějak zásadní hodnoty.“ 

Respondent č. 5 Petr: „Osobně jsem žádné velké změny v příčinách vzniku úrazů 

neregistroval. Je pravda, že vzrostl počet úrazů jako takových ale i tak se jedná o 

jednotky procent. Na jedné straně přibývá žáků s dysfunkcemi a klesá jejich vstupní 

úroveň a to jak intelektuální tak manuální, což by logicky mohlo vést ke zvýšení počtu 

úrazů, ale na straně druhé klesá počet žáků jako takový a i taková jejich přirozená 
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akčnost (jsou vším znudění). Tato skutečnost dle mého názoru udržuje statistický 

průměr co do počtu zranění. 

 

i) Registroval jste nějaké specifické (výjimečné, zvláštní) příčiny vzniku úrazů za 

toto období? Pokud ano, uveďte jaké? 

Respondent č. 1 Jan: „Žák probodl spolužákovy ruku dlátem a to bez jakékoliv zjevné 

příčiny. Nebyl schopen říct, proč to udělal.“ 

Respondent č. 2 Roman: Žák porušil nejen BOZP, ale i zásady zdravého rozumu. Velmi 

specifickou manipulací s dlátem si přivodil řezné zranění na nose.“ 

Respondent č. 3 Zdeněk: „Nejzvláštnější co jsem kdy zažil, bylo sebepoškozování. Žák 

si úmyslně zlomil malíček, aby mohl odejít z odborného výcviku domů. To, že se 

jednalo o sebepoškození, jsem se dozvěděl až v dalším školním roce od jeho 

spolužáků.“ 

Respondent č. 4 Libor: „Došlo k vyvrknutí kotníku, když žák zkoušel udržet rovnováhu 

na pyramidě z odřezků v době úklidu. Příčina porušení BOZP.  

Respondent č. 5 Petr: „Za specifické příčiny považuji úmyslně způsobená zranění. 

Většinou jde o údery materiálem, nástrojem, a to buď přímo nebo hozením, ale i hození 

pilin do očí nebo vyloženě řezná zranění. Nejsou to úrazy vyloženě časté, ale stávají se. 

Příčina? Podle mého nezvládnutá agrese nebo nějaký psychický problém.“   

Třetí oblast – školení BOZP 

j) Jak v současné době postihuje vstupní školení BOZ, prováděné technikem 

BOZP, skutečné příčiny vzniku úrazů? 

Respondent č. 1 Jan: „Obávám se, že minimálně. Jde pouze o nějaké naprosto 

nezáživné převyprávění základní předpisů. Případně doplněné příkladem z dob mládí 

paní techničky. Podle toho, co jsem si ověřoval u žáků, je zpětná vazba nulová.“ 

Respondent č. 2 Roman: „Vstupní školení nedává žákům příliš smysl. Prakticky netuší, 

do čeho jdou a paní technička každou druhou větu končí s tím, že už to znají.“ 

Respondent č. 3 Zdeněk: „V tomto podání je vstupní školení nezáživné, příliš všeobecné 

a nemá pro žáky smysl žádný. Pouze pro školu, a to administrativní.“ 
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Respondent č. 4 Libor: Myslím, že pokud jde o obecnou rovinu tak asi celkem dobře, 

ale možná by bylo lepší celé vstupní školení přizpůsobit potřebám školy.“ 

Respondent č. 5 Petr: „Vstupní školení prováděné na naší škole bezpečnostním 

technikem považuji, co se týče přínosu pro žáky, za špatné jako celek. Jednak co se týče 

schopností paní techničky jakožto přednášejícího, i co do stránky obsahové. Prakticky 

jde o přečtení obecných předpisů. 

 

k) Uveďte body, které jsou dle vašeho názoru ve vstupním školení, prováděné 

technikem BOZP, zavádějící? 

Respondent č. 1 Jan: „Zavádějící je vstupní školení téměř celé. Je příliš obecné a 

v některých bodech se ani netýká přímo žáků. Například vysvětlovat jim postup hlášení 

úrazu až k pojišťovně považuji za naprosto zbytečné.“ 

Respondent č. 2 Roman: „Za zbytečné považuji bod o postupu vyplňování hlášení o 

úrazu a co se s ním děje dál.“  

Respondent č. 3 Zdeněk: „Po pravdě řečeno nevím. Nikdy jsem paní techničce moc 

nerozuměl.“ 

Respondent č. 4 Libor: Z toho co si pamatuji, se jedná hlavně o příklady úrazů, které 

nesouvisí ani s jedním oborem, který se u nás vyučuje.“ 

Respondent č. 5 Petr: Nemyslím, že by byly přímo zavádějící, ale spíše příliš obecné a 

některé uváděné příklady vzniku úrazů se vůbec netýkají oborů, které se u nás vyučují, 

což je pak pro žáky absolutně nezajímavé.“ 

 

m) Uveďte body, které dle vašeho názoru vstupní školení, prováděné technikem 

BOZP, postrádá? 

Respondent č. 1 Jan: „Například jsem tam nikdy neslyšel nic o první pomoci.“ 

Respondent č. 2 Roman: „Rozhodně by bylo dobré, kdyby celé vstupní školení bylo 

srozumitelnější a vzhledem k úrovni našich žáků heslovité.“ 
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Respondent č. 3 Zdeněk: „Jak říkám, nikdy jsem paní techničce nerozuměl, ale asi by 

bylo vhodné, aby žáci dostali nějakou osnovu školení. Aby věděli, co vlastně 

podepisují“. 

Respondent č. 4 Libor: „Dle mého, tam chybí zmínka o odpovědnosti zákonných 

zástupců. Možná by nebylo na škodu, kdyby se rodiče vstupního školení také účastnili.  

Respondent č. 5 Petr: „V zásadě tam asi žádné body nechybí. Co se týče, základní ho 

školení předpokládám, že je v mezích zákona, ale rozhodně by bylo dobré mít jasně 

danou osnovu přednášky a té se držet. Konkrétnější školení provádí stejně učitel 

odborného výcviku.“ 

 

n) Uveďte body, které jsou dle vašeho názoru ve školení pro první ročníky oboru 

truhlář, prováděné učitelem odborného výcviku, zavádějící, případně zbytečné? 

Respondent č. 1 Jan: Vzhledem k tomu, že vstupní školení pro první ročníky, myslím, 

že školit žáky o obsluze elektrických strojů, se kterými přijdou do kontaktu až v druhém 

ročníku, je předčasné.“ 

Respondent č. 2 Roman: “V zásadě asi žádné.“   

Respondent č. 3 Zdeněk: „Knihu BOZ a PO pro odborný výcvik na naší škole povazuji 

za naprosto vyhovující i podle zákonných norem, včetně všech záznamů. Ve srovnání 

s ostatními školami, kde jsem působil je jasná a přehledná.“ 

Respondent č. 4 Libor: „Myslím že, některé body, například bod o hlášení úrazů, jsou 

pro žáky zbytečně obsáhlé. Je celkem zbytečné číst žákům celou vyhlášku“ 

Respondent č. 5 Petr: „Body, kterých se jako učitelé odborného výcviku máme držet, 

jsou dle mého vyhovující. Ale je to osnova, takže každý by si asi měl, na základě 

osnovy v knize BOZ, zpracovat vlastní konkrétní obsah ne jen vstupního školení. 

 

o) Uveďte body, které dle vašeho názoru ve školení pro první ročníky oboru 

truhlář, prováděné učitelem odborného výcviku, schází? 

Respondent č. 1 Jan: „Neřekl bych, že v osnovách našich školení něco chybí.“ 
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Respondent č. 2 Roman: „Myslím, že jako základní body školení jsou osnovy 

vyhovující.“  

Respondent č. 3 Zdeněk: „Na to jsem v podstatě odpověděl v předešlé otázce.“ 

Respondent č. 4 Libor: „Nemyslím, že by tam něco zásadně scházelo. Jak jsou některé 

body školení obsáhlé, tak by jiné mohly být konkrétnější. Například zdroje a příčiny 

úrazů jsou jako bod jasné, bylo by asi dobré tento bod konkretizovat, aby se nic 

neopomenulo.“ 

Respondent č. 5 Petr: „Toto bylo vlastně součástí předešlé odpovědi“ 

Čtvrtá oblast – body základního školení 

V roce 1952 v knize Ruční obrábění dřeva Karla Havránka vyšlo níže uvedené 

poučení bezpečnosti práce. 

1. Buď pozorný a seznam se s nebezpečím svého povolání. 

2. Udržuj pořádek na pracovišti. 

3. Pracuj s rozvahou klidně a pozorně. Nepoužívej tupé nástroje. 

4. Vystříhej se nemístných žertů a nepozorného zacházení s nástroji. 

5. Pracovní oděv měj vždy přiléhavý, vlasy sepnuté a prsteny sundané. 

6. Dej si ošetřit každé zranění 

7. Před jídlem si umyj ruce. 

8. Při práci se vystříhej pití alkoholických nápojů. Zvyšují lehkomyslnost a snižují 

pozornost. 

9. Žebříky před upotřebením prohlédni a zabezpeč před uklouznutím. 

10. Uposlechni každé dobré rady, jejímž účelem je ochrana před úrazem.  

 

p) Jak byste těchto deset bodů aktualizoval pro současné potřeby odborného 

výcviku? 
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Respondent č. 1 Jan: „V zásadě lze tyto body použít. Jen je přepsat do dnešního znění 

českého jazyka. Pátý bod je důležitý hlavně pro práci ve strojovně, ale nechal bych ho 

tam. Dále bych bod o alkoholu doplnil o návykové látky a vzhledem k nařízení o prácí 

mladistvých je bod o žebříkách asi zbytečný.“  

Respondent č. 2 Roman: „Bylo by dobré jednotlivé body přepsat do žákům 

srozumitelného jazyka a přidat bod o pohybu mimo pracoviště a celé to zjednodušit. Pro 

naše žáky je to zbytečně mnoho textu.“ 

Respondent č. 3 Zdeněk: „Tak například bod o umytí rukou vypadá zvláštně. Asi bude 

znít lépe: dodržuj hygienické návyky. Zrovna tak: vystříhej se nemístných žertů, zní dnes 

skoro komicky. Bod o zabezpečení a kontrole žebříků je dle mého vzhledem k vyhlášce 

o práci zakázané mladistvým, potažmo o práci ve výškách celkem zbytečný.“ 

Respondent č. 4 Libor: „Myslím, že toto znění by způsobilo spíše pobavení. Rozhodně 

by se mělo změnit celé znění. Bod o umytých rukou je asi zbytečný. To by měl být 

návyk už z domova. Dalším bodem by mohl být bod o dodržení pracovního postupu.“ 

Respondent č. 5 Petr: „Rozhodně změnit celkové znění, doplnit o návykové látky 

kouření a zrušit bod o žebříkách.  

 

q) Jak byste výše zmíněné body bezpečnosti seřadil podle důležitosti pro odborný 

výcvik? 

Respondent č. 1 Jan: 1. 10. 2. 3. 5. 4. 6. 8. 7. 

Respondent č. 2 Roman: 1. 2. 8. 3. 4. 5. 6. 7. 10.  

Respondent č. 3 Zdeněk: „Pořadí bych zachoval.“ 

Respondent č. 4 Libor: 1. 10. 2. 8. 3. 4. 5. 6. 7. 

Respondent č. 5 Petr: 10. 1. 8. 5. 2. 3. 4. 6. 7. 

 

r) Které body jsou podle Vás v praxi nejčastěji porušovány? 

Respondent č. 1 Jan: „V zásadě pouze první a desátý. Všechno ostatní se odvíjí od 

těchto bodů.“ 
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Respondent č. 2 Roman: „U prvních ročníku více, či měně všechny. Ale řekl bych, že 

hlavně druhý a třetí.“ 

Respondent č. 3 Zdeněk: „Prakticky lze říci, že každý bod je více či měně porušován. 

Pokud ale nedojde k nějakému úrazu, učitel odporného výcviku se to mnohdy ani 

nedozví.“ 

Respondent č. 4 Libor: „Z výše uvedených určitě bod sedm. Ruce si nemyje skoro 

nikdo.“ 

Respondent č. 5 Petr: „Dalo by se říci, že asi všechny, ale myslím, že nejvíce bod číslo 

tři a sedm. 

 

s) Jaká rizika se pojí s výše uvedenými body? 

Respondent č. 1 Jan: „Vznik úrazů a zranění v první řadě a postihy pramenící 

z porušení nařízení konče.“ 

Respondent č. 2 Roman: „Nejde jen o to, že může dojít k úrazu, ale jde i o správné 

bezpečnostní návyky do budoucna.“ 

Respondent č. 3 Zdeněk: „V První řadě úrazy, v další řadě špatné pracovní návyky a 

z toho pramenící špatné pracovní uplatnění. 

Respondent č. 4 Libor: „Může dojít k úrazu a i k zavinění úrazu, s čímž se pojí následné 

postihy pro žáka.“ 

Respondent č. 5 Petr: „Jednak může dojít k úrazu, který si žák způsobí sám, nebo jej 

způsobí svým jednáním někomu jinému, ale i rozšíření infekce pokud si nenechá ošetřit 

zranění, nebo při nedodržení hygienických zásad.“ 

Shrnutí výsledku rozhovoru 

Vybraní učitelé odborného výcviku se shodují na tom, že nejčastějším poraněním je 

říznutí. Zranění se liší pouze v tom, zda jde o říznutí pilou, nebo dlátem. Zrovna tak lze 

říci, že o pomyslné druhé místo se dělí úder kladivem a zranění třískou. 

Všichni dotazovaní se též shodli na tom, že k žádným zásadním změnám v četnosti a 

druhu poranění za posledních pět let, vzhledem k povaze učebního oboru truhlář, 
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nedošlo. Z odpovědí respondentů dále vyplývá, že druhy nejčastějších úrazu se několik 

let nemění. Stále jsou nečetnějším úrazem řezné rány.  

Zajímavé jsou i výpovědi respondentů o počtu úrazů. Na jedné straně je tu názor, že 

počet úrazů klesá vzhledem k nižšímu zájmu žáků, kteří se právě díky nižšímu počtu 

vykonaných pracovních operací méněkrát zraní. Klesající trend počtu úrazů je ovlivněn 

klesajícím počtem žáků hlásících se na učební obor truhlář. Dna druhé straně se 

respondenti domnívají, že počet úrazů narůstá díky nižší manuální zručnosti žáků a díky 

začleňování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Mezi nejméně zastoupená zranění patří dle dotazovaných pády, podvrtnutí nohy, 

zasažení očí a poranění bodcem. 

Takzvaných nevzniklých úrazů bylo respondenty zmíněno poměrně hodně. Typů 

chování, které mohly úrazy způsobit je mnoho: od házení různých předmětů, přes pády 

částí výrobku až po používání pracovních nástrojů k činnostem, pro které nebyly 

určeny. Sice se jedná o úrazy, které se nestaly, respektive jim bylo včas zabráněno, 

nicméně k takovým situacím často dochází. Mnohdy jde i o úmysl někoho zranit. 

Příčinou takových situací může být na jedné straně nedbalost či nepozornost, ale na 

straně druhé i nezvládnutí emocí ve stresové situaci. 

Jako jednu z hlavních příčin vzniku úrazu zmiňují všichni respondenti nepozornost a 

nedodržení pracovního postupu. Vzhledem k tomu, že každý žák je proškolen jak 

komplexně, tak před zahájením každé jednotlivé činnosti, lze toto klasifikovat jako 

nedodržení BOZ. Objevuje se však i názor, že do jisté míry může být příčinou i selhání 

učitele odborného výcviku, ve smyslu nedostatečného proškolení a včasného varování. 

Jako další příčiny respondenti uvádějí: neuposlechnutí učitele odborného výcviku, 

neporozumění úkolu, tupé pracovní nástroje. Samostatnou kapitolou je špatná volba 

oboru vzhledem k dispozicím a schopnostem žáků a také nárůst počtu žáků s různými 

dysfunkcemi. 

Mezi dotazovanými převažuje názor, že ke změnám v příčinách vzniku úrazů za 

uplynulých pěti let nedošlo. Nicméně jeden respondent uvádí nárůst počtu úrazů 

zapříčiněný nižší manuální zručností žáků. 

Naproti tomu v období uplynulých deseti let už pozorují změny všichni dotazovaní. 

Změny v příčinách jako takových sice nenastaly, ale všichni pozorují nárůst úrazů 

pramenících z nepozornosti, nesoustředěnosti a z nízké manuální zručnosti. 
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Specifických úrazů jako takových dotazovaní učitele odborného výcviku zažili mnoho a 

většina z nich spadá do kategorie porušení BOZ. Za opravdu zvláštní považuji případ 

sebepoškozování a případy úmyslně způsobených zranění. Za příčinu těchto případů lze 

považovat nezvládnutou agresi nebo nějaký psychický problém. 

Vedení školy stejně jako jednotliví pedagogičtí pracovníci se soustavně a cílevědomě 

snaží úrazům předcházet. Volí různé formy prevence a ověřování, jak je která účinná. 

Vstupní školení prováděné bezpečnostním technikem je sice administrativně důležité, 

ale všichni respondenti se shodu jí na tom, že pro žáky valného smyslu nemá. Považují 

ho za zdlouhavé, nezáživné a bez jakékoli zpětné vazby. Zde velmi záleží na osobnosti 

školitele. O úrovni nynějšího bezpečnostního technika, respektive techničky, se žádný 

z dotázaných respondentů nevyjádřil pochvalně.  

Ani o obsahu školení prováděného bezpečnostním technikem, se vybraní učitelé 

odborného výcviku nevyjadřují nijak pochvalně. Za zavádějící považují především 

postup vyplňování hlášení o úrazech a příklady z oborů, které se na Střední škole 

stavební a technické vůbec nevyučují. Naopak podle dotazovaných učitelů odborného 

výcviku chybí právě pevná osnova školení, kterou by měli k dispozici i žáci. Též by 

uvítali nějaký zásadní bod o odpovědnosti zákonných zástupců žáků i jejich účast na 

školení. Jeden z dotazovaných postrádá v úvodním školení zmínku o první pomoci. 

V oblasti školení bezpečnosti práce a požární ochrany, kterou provádějí učitelé 

odborného výcviku, byli respondenti mnohem smířlivější.  

Až na několik málo bodů, konkrétně školení žáků o obsluze elektrických strojů, se 

kterými přijdou do kontaktu až ve druhém ročníku, a obsáhlost bodu o hlášení úrazů, 

neshledali dotazovaní učitele odborného výcviku v osnovách školení pro první ročníky 

oboru truhlář, prováděné učitelem odborného výcviku, žádné zbytečné informace. 

Dotazovaným učitelům odborného výcviku v osnovách školení pro první ročníky oboru 

truhlář, prováděné učitelem odborného výcviku, také žádné informace neschází. 

Vyskytl se pouze názor, že některé body by mohly být konkrétnější a jiné méně obsáhlé.  

V názoru na předkládané body školení se všichni respondenti shodují na potřebě změnit 

znění všech bodů do současného českého jazyka a vyřadit bod o kontrole žebříků. Dále 

navrhují doplnit obsah o zákaz užívání omamných látek, kouření, dodržování 

pracovního postupu a pohybu mimo pracoviště. Dále mezi dotazovanými učiteli 

odborného výcviku převažuje názor, že pořadí jednotlivých bodů školení by mělo být 
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změněno: body č. 1 a 10 by měly být na prvních místech. Další dvě místa by měly 

zaujímat body č. 2 a 8, dále pak by podle většiny dotazovaných měly být body č. 3, 4, a 

5. Body č. 6 a 7 považují učitelé odborného výcviku za nejméně důležité. 

Mezi respondenty převažuje mínění, že nejvíce porušována jsou nařízení obsažena v 

bodech č. 7 a 3. Někteří dotázaní pak uvádějí, že porušovány jsou v zásadě všechny 

body. Za zmínku stojí též názor, že nejčastěji se porušují body č. 1 a 10 s tím, že od nich 

se vše ostatní odvíjí.   

Všichni respondenti se shodují na tom, že hlavním rizikem je vznik úrazu či jeho 

zapříčinění. Jako další rizika uvádějí špatné pracovní návyky a postihy pramenící 

z porušení nařízení.  

2.4 Doporučení pro praxi 

Na základě cílů, uvedených v úvodu praktické části této bakalářské práce jsem vyvodil 

několik návrhů a doporučení pro zlepšení úrovně v oblasti bezpečnosti práce a ochrany 

zdraví v truhlářských rukodělných dílnách Střední školy stavební a technické v Ústí nad 

Labem. 

 Při vstupním školení BOZP prováděném bezpečnostním technikem by bylo 

vhodné, aby žáci byli seznámeni s obsahem školení a to nejlépe v tištěné formě. 

 Doporučuji zapojit do vstupního školení i zákonné zástupce žáků. 

 Ze strany vedení školy by bylo přínosem lépe seznámit učitele odborného 

výcviku s osnovami jednotlivých školení BOZP a způsobem práce s nimi, 

případně jednotlivé osnovy upravit, dle potřeby zjednodušit nebo konkretizovat. 

Případné úpravy prodiskutovat s učiteli odborného výcviku. 

 Do osnov školení BOZP doporučuji zahrnout bod, ve kterém bude žákům 

definováno, co je agresivní chování při práci v učňovské dílně, jaká rizika se 

s tím pojí a jaké postihy z toho plynou. 

 Mezi povinnosti každého učitele odborného výcviku patří i řádné vedení knihy 

BOZP. Doporučuji proto nepolevovat s blížícím se koncem školního roku 

v zápisech vzniklých úrazů, stejně tak apelovat na žáky, aby svá zranění 

nebagatelizovali.  

 Žákům prvních ročníků oboru truhlář je třeba věnovat zvláštní pozornost 

vzhledem k jejich vyspělosti a zkušenostem. Mnozí, teprve až v prvních 
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ročnících učebních oborů, přicházejí poprvé do kontaktu s manuální prací. Je 

proto důležitě dovést žáky k tomu, aby z vlastní vůle jednali v souladu 

s ochranou zdraví, a to nejen při práci.    

 Aby mohlo dojít ke zlepšení v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví 

v truhlářských rukodělných dílnách Střední školy stavební a technické v Ústí 

nad Labem navrhuji provádět analýzu úrazovosti pravidelně za určené časové 

období. 

 Vzhledem k nárůstu počtu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, která 

odráží meziroční nárůst úrazovosti u prvních ročníků oboru truhlář, doporučuji 

školení prováděné učiteli odborného výcviku zefektivnit, ve smyslu zkrácení 

doby trvání školení, ale na druhé straně zvýšit počet opakování jednotlivých 

školení. 

 Na základě rozhovorů s učiteli odborného výcviku předkládám těchto 10 

základních bodů pro zefektivnění školení BOZP: 

1. Vždy dbejte pokynů učitelů odborného výcviku i ostatních 

pedagogických pracovníků 

2. Seznamte se s pravidly BOZP a PO a dodržujte je 

3. Udržujte pořádek na pracovišti 

4. Odborného výcviku se nesmí účastnit žák, který je pod vlivem alkoholu 

nebo jiných omamných látek 

5. Používejte pracovní oděv a ochranné pracovní pomůcky 

6. Při práci nerozptylujte sebe ani spolužáky – soustřeďte se na práci 

7. Dodržujte pracovní postup a nepracujte s tupými nástroji 

8. O jakémkoliv zranění vždy informujte svého učitele odborného výcviku 

9. Dodržujte zásady bezpečnosti i při pohybu mimo pracoviště a o 

přestávkách 

10. Dodržujte hygienické návyky 
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Závěr 

V předkládané bakalářské práci na téma „Bezpečnost práce v truhlářských učňovských 

dílnách“ byly hlavní cíle uvedeny z několika pohledů.  

Teoretická část se věnovala charakteristice školství a vzdělávacího programu, popisu 

problematiky legislativního rámce BOZP a definování základních pojmů. Tomu 

odpovídal obsah jednotlivých kapitol. Ke zpracování jednotlivých částí byly použity 

materiály z dostupné literatury, podklady zpracované na základě platných zákonů a 

z dokumentace Střední školy stavební a technické v ústí nad Labem. 

V praktické části byla použita metoda kvalitativního výzkumu (sekundární analýza dat 

záznamů úrazů a polostrukturované rozhovory s učiteli odborného výcviku). Hlavním cílem 

sekundární analýzy dat bylo zjistit druh, příčinu a četnost výskytu zranění 

v rukodělných dílnách odborného výcviku oboru truhlář v období posledních pěti let 

s využitím rozboru průběhu každého jednotlivého školního roku na vybraném učilišti. 

Data byla uváděna podle knih úrazů na daném pracovišti.  

Rozborem rozhovorů bylo kromě výše zmíněných cílů, také zjistit úroveň vstupního 

školení BOZP prováděného bezpečnostním technikem a školení BOZP prováděného 

učiteli odborného výcviku pro první ročníky oboru truhlář. Pro rozhovory byli osloveni 

učitelé odborného výcviku, kteří jsou zaměstnanci Střední školy stavební a technické 

v Ústí nad Labem. 

Informace získané v kvalitativním výzkumu bakalářské práce poskytují náhled do 

problematiky BOZP prvních ročníků oboru truhlář. Z výsledků lze učinit konkrétní 

opatření pro snížení počtu zranění a zlepšení celkové osvěty v oblasti BOZP. 

I když není možné zabránit vzniku úrazů jako takových, je prioritním úkolem každého 

učitele odborného výcviku eliminovat vznik úrazu na minimální možnou míru. K tomu 

by měl využít jak všech dostupných nástrojů, tak i osobních vědomostí a zkušeností. 

Práce je vhodná pro začínajícího pedagoga jako takového, který se dozví o oblasti 

BOZP základní informace vhodné pro jeho orientaci v tomto prostředí, ale především je 

cílena na pedagogy, kteří v oboru truhlář již pracují. Začínajícím učitelům odborného 

výcviku může nastínit různá i specifická rizika, pojicí se s daným oborem. Učitelům 

odborného výcviku, kteří již nějakou dobu pedagogickou činnost vykonávají, by měla 

tato práce poskytnout sebereflexi, kterou mohou uplatnit ve své činnosti. Každý 

pedagog by měl být nejen odborníkem v této problematice, ale také musí jít žákům 
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osobním příkladem. Je tedy nezbytné, aby dané předpisy nejen ovládal, ale i sám 

dodržoval.  
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1. Jmenný seznam žáků 
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2. Zásady školení BOZP žáků 

 

a) Vstupní školení – nástup do školy  

(provádí OZO v prevenci rizik) 

Osnova 

1. Zdroje a příčiny nejčastějších pracovních úrazů, zásady bezpečné práce (druhy ohrožení, 

hygiena práce) 

2. Vnitřní řád školy, praktického vyučování, práva a povinnosti žáků 

3. Způsob hlášení úrazů – Vyhl. Č. 64/05 Sb., Směrnice školy č. 28/2015 „Evidence a úrazů 

žáků a studentů“ (úraz – školní úraz, způsoby a druhy hlášení, evidence, odškodnění, 

povinnost žáka) 

4. Nařízení vlády č.495/01 a Směrnice školy č. 25/2015 k přidělování, pečování a správné 

používání OOPP, povinnost používat pracovní oděv s ohledem na možná rizika 

5. Odpovědnost školy a jejich jednotlivých vedoucích zaměstnanců a pedagogických 

pracovníků 

6. Odpovědnost žáka – učně 

7. Zákoník práce – informativně §§ 88, 101, 104, 106, 229 

8. Práce zakázané mladistvým – Směrnice školy č. 7/2016 

9. Bezpečnost práce ve výškách, Vyhláška č.362/05 Sb. (informativně) 

10. Bezpečnost práce při provádění úklidu a jiných pomocných prací (informativně) 

11. Bezpečnost práce na dílnách, používání ručního nářadí a nástrojů 

12. Seznámení s prevencí rizik (pohyb žáků v učebnách, v prostorách školy a školských 

zařízeních, seznámení s prevencí rizik při OV provádí učitel OV)  

13. Obsluha elektrických zařízení – viz. seznam strojů pro příslušné pracoviště a obor  

14. Nařízení vlády č.11/02 Sb. Bezpečnostní značky a signály 

15. Vyhláška č.50/78 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice § 3 (informativně) 

16. Bezpečnostní předpisy a zacházení s el. zařízeními pracovníky seznámenými 

(informativně) 

17. Traumatologický plán – první pomoc 

 Při ošetření krvácení a zlomenin  

 Při úrazu elektrickým proudem 

 Při popálení 

 Při zasažení žíravinami 

Provádění školení: 

 Při nástupu do školy 

O každém nástupním školení se provede zápis do knihy BOZP – prezenční listina  

V zápisu se uvede: 

 obsah školení (osnova bod 1.–17.) 

 datum školení 

 jméno a podpis školitele  

 podpisy školených – přítomných 

 

 

 

 



 

 

 

 

b) Vstupního školení na pracovišti 

(provádí učitel OV, vedoucí učitel OV, instruktor)  

Osnova 

1. Seznámení s pracovištěm 

2. Upozornění na možná rizika ohrožení zdraví nebo života 

3. Vymezení pracovního a přístupového prostoru 

4. Zdroje a příčiny nejčastějších pracovních úrazů, zásady bezpečné práce (druhy ohrožení, 

hygiena práce) 

5. Hlášení pracovních úrazů – Vyhláška č.64/2005 Sb. č. Směrnice školy č. 28/2015 

6. Přidělování, pečování a správné používání OOPP, povinnost používat pracovní oděv – 

Nařízení vlády č. 495/01 Sb. a Směrnice školy č. Směrnice školy č. 25/2015 k přidělování, 

pečování a správné používání OOPP 

7. Zásady hygieny práce 

8. Povinnost žáků oznámit učiteli (instruktorovi) odborného výcviku odchod z pracoviště 

9. Povinnost žáků oznámit učiteli (instruktorovi) odborného výcviku jakékoliv (i malé) 

poranění 

10. Práce zakázané mladistvým – Směrnice školy č. 7/2016 

11. Bezpečnost práce při provádění úklidu a jiných pomocných prací, práce s dezinfekčními 

prostředky a s odpady 

12. Seznámení s prevencí rizik 

13. Bezpečnost práce ve výškách, Vyhl. č. 362/05 Sb. 

14. Bezpečnost práce na dílnách, stavbách /uvést dle oboru/ 

15. obsluha elektrických zařízení – viz. seznam strojů pro příslušné pracoviště a obor 

16. Nařízení vlády č.11/02 Sb. Bezpečnostní značky a signály 

17. Traumatologický plán – první pomoc 

 Při ošetření krvácení (ran) a zlomenin  vyhodit 

 Při úrazu elektrickým proudem 

 Při popálení 

 Při zasažení žíravinami 

18. Seznámení s příslušnými předpisy a zásadami bezpečné práce pro pracovní činnost při 

výuce 

19. Zákaz používání strojů a zařízení bez vědomí a dozoru mistra (instruktora) odborného 

výcviku 

20. Bezpečnost práce při manipulaci s břemeny 

Provádění školení (četnost): 

 při každé změně pracovního prostředí (pracoviště) žáků 

 při změně místa výuky žáků 

 před používáním nástrojů, strojů a zařízení souvisejících s plněním platných osnov 

O každém školení se provede zápis do knihy BOZP 

V zápisu se uvede: 

 obsah školení (osnova bod 1. – 20.) 

 datum školení 

 jméno a podpis školitele (učitel OV, instruktor, zástupce firmy kde probíhá odborný 

výcvik žáků) 

 podpisy školených – přítomných 

 



 

 

 

 

c) Opakované školení na pracovišti  

(provádí učitel OV, vedoucí učitel OV, instruktor) 

Osnova 

1. Upozornění na možná rizika ohrožení zdraví nebo života při výuce žáků 

2. Bezpečná obsluha strojů, nástrojů a zařízení 

3. Hlášení pracovních úrazů – Vyhláška č.64/2005 Sb. Směrnice školy č. 28/2015 

4. Přidělování a správné používání OOPP, povinnost používat pracovní oděv č. Směrnice 

školy č. 25/2015 

5. Používání, udržování a kompletnost pracovního oděvu 

6. Zásady hygieny práce 

7. Povinnost žáků oznámit učiteli (instruktorovi) odborného výcviku odchod z pracoviště 

8. Zákaz používání strojů a zařízení bez vědomí a dozoru mistra (instruktora) odborného 

výcviku 

9. Povinnost žáků oznámit učiteli (instruktorovi) odborného výcviku jakékoliv (i malé) 

poranění 

10. Práce zakázané mladistvým – Směrnice školy č. 7/2016 

11. Bezpečnost práce ve výškách 

12. Seznámení s prevencí rizik 

13. Rizika při stavební činnosti 

14. Obsluha strojního vybavení (dle profese – učebního oboru) žáky a předepsaný vzor (návod) 

obsluhy 

15. Bezpečná manipulace s materiálem, Vyhl. č. 362/05 Sb. 

16. Bezpečný pohyb na pracovišti 

17. Zákaz manipulace s elektrickým zařízením, obsluha elektrických zařízení – pravidla 

chování v rámci teoretického a praktického vyučování 

18. Traumatologický plán první pomoci 

 Při ošetření krvácení (ran) a zlomenin  vyhodit 

 Při úrazu elektrickým proudem 

 Při popálení 

 Při zasažení žíravinami 

 

19. opakované seznámení s bezpečnostními předpisy pro jednotlivé pracovní činnosti  

 

Provádění školení (četnost): 

 

 minimálně 1x za 3 měsíce (opakovaně) 

 

V zápisu se uvede: 

 obsah školení (osnova bod 1. – 19.) 

 datum školení 

 jméno a podpis školitele (učitel OV, instruktor, zástupce firmy kde probíhá odborný 

výcvik žáků) 

 podpisy školených – přítomných 



 

 

 

d) Školení BOZP v návaznosti na učební osnovy  

(provádí učitel OV, vedoucí učitel OV, instruktor) 

 

Osnova 

Seznámení s příslušnými předpisy a zásadami bezpečné práce pro pracovní činnost při 

výuce v návaznosti na platné učební osnovy a ŠVP. 

 

 

Provádění školení: 

 

 při změně tématického celku v návaznosti plnění platných učebních osnov 

 před používáním nástrojů, strojů a zařízení souvisejících s plněním platných osnov 

 

O každém školení se provede zápis do knihy BOZP.  

 

V zápisu se uvede: 

 

 obsah školení – vypíše se konkrétně   

např.: a) BOZP při zpracování malty, při použití míchačky, ručního elektrického nářadí 

apod.) 

 datum školení 

 jméno a podpis školitele (učitel OV, instruktor, zástupce firmy kde probíhá odborný 

výcvik žáků) 

 podpisy školených – přítomných 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

e) Školení žáků o požární ochraně 

 

podle § 16, zákona č.133/85 Sb. v úplném znění pozdějších předpisů (v úplném 

pozdějších předpisů) a § 23 vyhlášky MV ČR č.246/01 

 

Časový rozvrh:  80 minut (nástup do školy) 

    60 minut (opakované) 

 

Intervaly a lektor školení:  

 

1. Nástup do školy – provádí OZO v oboru požární ochrana 

 

2. Vstupní na pracoviště – při zahájení nového školního roku (jednou za rok nebo při změně 

pracoviště) – provádí příslušný UOV 

 

3. Opakované, při nástupu na pracoviště a při změně pracoviště, pokud se tím mění obsah i 

skutečnosti, se kterými má být žák seznámen – provádí příslušný UOV 

 

Poznámka: Příslušný UOV, který provádí školení, absolvoval školení vedoucích 

pracovníků organizace o požární ochraně 

 

Obsah školení: Je zaměřeno na základní znalosti právních předpisů vztahujících se 

k PO, ke konkrétnímu pracovišti a jeho požárnímu nebezpečí, včetně rozmístění PHP a 

požárních vodovodů, seznámení s únikovými cestami a východy. 

 

Záznam o školení: V zápisu se uvede: 

   

 datum školení 

 doba trvání školení 

 seznam a podpisy proškolených – přítomných 

 jméno a podpis školitele (učitel OV, instruktor, zástupce firmy kde 

probíhá odborný výcvik žáků) 

 

Ověření znalostí: Získané znalosti budou ověřeny namátkově pohovorem v průběhu 

školení 

 

 



 

 

 

Tematický plán – školení žáků o požární ochraně 

 

        Nástup Vstupní  

        do školy na 

pracoviště, 

opakované 

 

A. Vyhlášení požárního poplachu   10 min. 10 min. 

 evakuace osob 

 způsob vyhlášení požárního poplachu 

 způsob ohlášení na ohlašovnu požáru 

 

B. Požadavky požární ochrany při výkonu požárně   20 min. 10 min. 

nebezpečných činností, případně činností  

při nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru 

 určení míst se zákazem kouření 

 udržování pořádku na pracovišti 

 značení únikových cest a východů 

 značení hlavních uzávěrů médií 

 udržování volných únikových cest a volného přístupu k PHP, elektrickým 

rozvaděčům, požárním vodovodům a k uzávěrům médií 

 

C. Dokumentace požární ochrany    10 min. 10 min. 

 požární poplachová směrnice 

 požární evakuační plán 

 bezpečnostní a výstražné tabulky 

 

D. Požární nebezpečí konkrétního pracoviště,    20 min. 10 min. 

základy procesu hoření 

 požárně technické charakteristiky  

používaných látek a materiálů 

 hasební látky a hasicí přístroje 

 způsoby hašení 

 

E. Praktická část        20 min. 20 min. 

 rozmístění PHP a požárních vodovodů 

 umístění hlavních uzávěrů médií 

 seznámení s únikovými cestami a východy 

 způsob vyhlášení požárního poplachu a přivolání pomoci požární ochrany 

 

 



 

 

3. Záznam o provedeném školení 

 

Typ školení:   Nástup do školy 

 

Školní rok: 20........ 

 

Učební obor: .............................................................. 

 

OZO v obou PO: ......................................................... 

 

 

 

 

 

 

Poznámka: Záznam (obsah) školení a prezenční list uložen na sekretariátu školy ve složce 

požární ochrana. 

 

 

 

Školení bylo provedeno dne: ..............................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Typ školení:   Vstupní na pracovišti 

   Opakované  

     (nehodící škrtnout) 

Školní rok: 20........    

Pracoviště: ……………………………………………………….. 

Učební obor: .............................................................. 

UOV: ......................................................... 

 

Potvrzuji svým podpisem, že jsem byl seznámen s platnými předpisy o dodržování BOZP a PO 

dle osnov a tématických plánů typu školení, uvedených v knize BOZP a PO žáků školy (viz 

vstupní na pracoviště a opakované). Dále jsem byl seznámen se zákazem používání všeho 

elektrického zařízení a nářadí, a pohybu ve výškách bez vědomí nadřízeného pracovníka. 

Osnova školení 

 BOZP: Bod 1 – 20 osnovy pro vstupní školení na pracovišti 

 PO:  Tematický plán a časový rozvrh školení o požární ochraně, bod A – F 

Seznam žáků – účastníků školení 

 

Č. Příjmení a jméno Podpis Č. Příjmení a jméno Podpis 

1.   7.   

2.   8.   

3.   9.   

4.   10.   

5.   11.   

6.   12.   

 

 

Dne: .............................................. v ............................................... 

 

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

 

 

 



 

 

Typ školení:   Návaznost na učební osnovy 

Školní rok: 20........ 

Učební obor: .............................................................. 

UOV: ......................................................... 

 

Potvrzuji svým podpisem, že jsem byl seznámen s pravidly bezpečného chování na 

pracovišti dle níže uvedené osnovy, v návaznosti na tématický celek. 

 

Osnova:............................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................... 

 

Seznam žáků – účastníků školení 

 

Č. Příjmení a jméno Podpis Č. Příjmení a jméno Podpis 

1.   7.   

2.   8.   

3.   9.   

4.   10.   

5.   11.   

6.   12.   

 

 

Dne: .............................................. v ............................................... 

 

 

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

 

 

 



 

 

4. Záznamy kontrol žebříků a zdvojených žebříků 

 

Číslo  

žebříku 

Datum 

kontroly 

Zjištěné 

závady 

Podpis  

kontroly 

Poznámka 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 



 

 

5. Evidence úrazů 

 

Příjmení Jméno Rodné číslo 

Hodina 

a 

den úrazu 

Místo 

kde došlo 

k úrazu 

Rozsah poranění 

Příčina  

Podpis žáka 

a 

MOV 

       

       

       

       

       

       



 

 

6. Záznamy z kontrol pracovišť žáků  

 

Místo kontroly Datum 

kontroly 

Rozsah prováděné 

kontroly 

Zjištěné závady Kontroloval 

(podpis) 

     

  

     

  

   

  

   

  

  

     

  

     

  

   

  

   

  

  

 

 

 

  



 

 

Příloha č. 2: Oficiální záznam o úrazu 

 

  



 

 

Příloha č. 3: Otázky kvalitativního rozhovoru 

 

Výzkumné otázky k bezpečnosti práce a ochraně zdraví v 

truhlářských rukodělných dílnách 

 

Iniciály  .............................................................................................  

Pracovní zařazení ..............................................................................  

Počet let pedagogické praxe .............................................................  

Počet let odučených u prvních ročníků .............................................  

Počet let odučených u prvních ročníků v období školních let 2011/12 

– 2015/16 ..........................................................................................................  

 

1. Druhy úrazů 

 Uveďte, jaké byly, dle vašeho názoru, nejčastější úrazy na odborném výcviku v truhlářské 

rukodílně v době Vašeho působení u prvních ročníků za posledních pět let?  

 Vámi uvedené úrazy seřaďte dle četnosti výskytu. (od nejčastějšího) 

 

 Sledujete nějaké změny nejčastějších úrazů za posledních pět let? Pokud ano uveďte jaké? 

 Sledujete nějaké změny nejčastějších úrazů v období před deseti lety, pěti lety a nyní 

(případně od začátku Vaší pedagogické praxe)? Pokud ano, uveďte jaké? 

 

 Jaké byly, dle Vašeho názoru, nejméně časté úrazy na odborném výcviku v truhlářské 

rukodílně v době Vašeho působení u prvních ročníků za posledních pět let?  

 Vámi uvedené úrazy seřaďte dle četnosti výskytu. (od nejojeděnělejšího) 

 

 Registroval jste v období posledních pěti let nějaký/é takzvaný/é „nevzniklé“ úraz/y? 

(úraz/y který/é se mohl/y stát, ale nestal/y díky včasnému zásahu, nebo náhodě. Například: 

letící předmět minul žáka, nebo málem zakopl o předmět). Pokud ano, uveďte jaké? 

 Jaká/é byla/y příčina/y jeho/jejich vzniku? 

 

2. Příčiny  

 Uveďte, jaké jste pozoroval nejčastější příčiny vzniku úrazů v období posledních pěti let? 

 Vámi uvedené příčiny seřaďte dle četnosti výskytu? (od nejčastějšího) Pokud ano, uveďte 

jaké? 

 

 Sledujete nějaké změny nejčastějších příčin vzniku úrazů za posledních pět let? 

 Sledujete nějaké změny nejčastějších příčin vzniku úrazů v období před deseti lety, pěti lety 

a nyní (případně od začátku Vaší pedagogické praxe)?  

 

 Registroval jste nějaké specifické (výjimečné, zvláštní) příčiny vzniku úrazů za toto 

období? Pokud ano, uveďte jaké? 



 

 

 

3. BOZ 

 Jak v současné době postihuje vstupní školení BOZ skutečné příčiny vzniku úrazů? 

 Uveďte body, které jsou dle vašeho názoru ve vstupním školení zavádějící? 

  Uveďte body, které dle vašeho názoru vstupní školení postrádá? 

 

 Uveďte body, které jsou dle vašeho názoru ve školení pro první ročníky oboru truhlář 

zavádějící, případně zbytečné? 

 Uveďte body, které dle vašeho názoru ve školení pro první ročníky oboru truhlář schází? 

 

4. V roce 1952 v knize Ruční obrábění dřeva Karla Havránka vyšlo níže uvedené poučení 

bezpečnosti práce. 

. 

 

1) Buď pozorný a seznam se s nebezpečím svého povolání. 

2) Udržuj pořádek na pracovišti. 

3) Pracuj s rozvahou klidně a pozorně. Nepoužívej tupé nástroje. 

4) Vystříhej se nemístných žertů a nepozorného zacházení s nástroji. 

5) Pracovní oděv měj vždy přiléhavý, vlasy sepnuté a prsteny sundané. 

6) Dej si ošetřit každé zranění 

7) Před jídlem si umyj ruce. 

8) Při práci se vystříhej pití alkoholických nápojů. Zvyšují lehkomyslnost a snižují 

pozornost. 

9) Žebříky před upotřebením prohlédni a zabezpeč před uklouznutím. 

10) Uposlechni každé dobré rady, jejímž účelem je ochrana před úrazem.  

 

 Jak byste těchto deset bodů aktualizoval pro současné potřeby odborného výcviku? 

 Jak byste výše zmíněné body bezpečnosti seřadil podle důležitosti pro odborný výcvik?

  

 Které body jsou podle Vás v praxi nejčastěji porušovány? 

 Jaká rizika se pojí s výše uvedenými body? 

 


