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ŠKOLENÍ ŽÁKŮ O BEZPEČNOSTI 
A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A 
O POŽÁRNÍ OCHRANĚ

Útvar praktického vyučování

Stará Kysibelská 75 a 77 
Karlovy Vary Drahovice



DRUHY ŠKOLENÍ ŽÁKŮ O BOZP a PO

Druhy školení:
� Vstupní školení p ři nástupu na školu
� Vstupní školení p ři nástupu na dílnu praktického 

vyučováni
� Školení p ři změně pracovišt ě
� Školení p řed zahájením práce a p ři změně druhu 

práce
� Školení p ři zahájení nového školního roku
� Školení p řed provád ěním požárn ě nebezpečné
činnosti na pracovišti se zvýšeným nebezpe čím 
požáru



ŠKOLENÍ ŽÁKŮ O BEZPEČNOSTI A 
OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A 
O POŽÁRNÍ OCHRANĚ – VSTUPNÍ
ŠKOLENÍ PŘI NÁSTUPU NA ŠKOLU

Útvar praktického vyučování
Stará Kysibelská 75 a 77 
Karlovy Vary Drahovice



Vstupní školení

� Areál SOŠ stavební – útvar praktického vyu čování – jednotlivé dílny a 
prostory, seznámení s pohybem v areálu soust ředění Stará Kysibelská 75, 
77 Karlovy Vary.

� Školní řád školy (viz školní řád školy),  dobou výuky v jednotlivých dnech, 
platnými vnit řními p ředpisy pro stravování žák ů, odměňování žák ů, s právy a 
povinnostmi žák ů a jejich zákonných zástupc ů, pravidly docházky na 
vyu čování, s výchovnými opat řeními, s podrobnostmi a požadavky pro 
praktické vyu čování, s pravidly spolupráce se zákonnými zástupci a  rodi či 
s pravidly pro hodnocení výsledk ů vzdělávání žák ů, se závěrečnými 
ustanoveními školního řádu (č. 1-V a VII až X.) s opat řeními k zajišt ění
bezpečnosti budov v dob ě mimo vyu čování, s pokyny pro bezpe čný pohyb 
v jednotlivých budovách, v jejich okolí a v jednotlivýc h dílnách.



Centrální dílny



Zednická dílna



Vstupní školení

� Pravidly vhodného chování, pravidly pro omlouvání
absence žáků, , používání mobilních telefonů, nakládání
s finančními prostředky, zákazem nošení cenných 
předmětů a vyšších finančních částek v hotovosti do 
školy.

� Požární poplachové sm ěrnice útvaru praktického 
vyučování.

� Evakuačním plánem útvaru praktického vyu čování.
� Traumatologický plánem útvaru praktického 

vyučování.



Truhlářská dílna



Ocelové sklady u dílen



Mobilní sklady



Práva žáků a zákonných zástupc ů

nezletilých žák ů

� 1) Žáci mají právo 
a)  na vzd ělávání a školské služby podle ŠZ, 
b)  na informace o pr ůběhu a výsledcích svého vzd ělávání, 
c)  volit a být voleni do školské rady, jsou-li zlet ilí, 
d) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žák ů, volit a být do nich 
voleni, pracovat v nich a jejich prost řednictvím se obracet na ředitele 
školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjád řeními 
těchto samosprávných orgán ů zabývat, 
e) vyjad řovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatnýc h 
záležitostí jejich vzd ělávání, p řičemž jejich vyjád řením musí být 
věnována pozornost odpovídající jejich v ěku a stupni vývoje, 
f) na informace a poradenskou pomoc školy nebo škol ského 
poradenského za řízení v záležitostech týkajících se vzd ělávání podle 
ŠZ, 



Práva žáků a zákonných zástupc ů

nezletilých žák ů

g) se svými p řipom ínkami, nám ěty nebo problémy se obrátit na 
příslušného pedagogického pracovníka, výchovného poradc e, 
ředitele školy a jeho zástupce,
h)  věnovat se zájmové mimoškolní činnosti podle svých zájm ů
a podle nabídky,
i)  zúčastnit se v ědomostních, odborných a sportovních 
sout ěží, které škola po řádá nebo se jich ú častní, pokud splní
stanovená kritéria ú časti

� 2) Práva uvedená v odstavci 1 s výjimkou písmen a),d ),h) a i) 
mají také zákonní zástupci nezletilých žák ů. 

� 3) Na informace podle odstavce 1 písm. b) mají v p řípadě
zletilých žák ů právo také jejich rodi če, pop řípadě osoby, které
vůči zletilým žák ům a student ům plní vyživovací povinnost.



Povinnosti žáků a zákonných zástupců
nezletilých žáků

� 1) Žáci jsou povinni 
a) řádně docházet do školy podle rozvrhu výuky a řádně se vzd ělávat, 
b) dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochran ě zdraví a 
bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, 
c) plnit pokyny pedagogických pracovník ů školy vydané v souladu s právními 
předpisy a školním řádem, 
d) osvojovat si v ědomosti a dovednosti a získávat návyky pot řebné k dosažení
příslušného stupn ě středního vzd ělání, aktivn ě se připravovat na tvo řivou práci 
a odbornou činnost v povolání ve zvoleném  oboru vzd ělání,
e)  řádně se chovat, chránit své zdraví i zdraví jiných, dodržov at všechny 
bezpečnostní, požární a dopravní p ředpisy a všechna zdravotní a hygienická
opat ření školy. P ři praktickém vyu čování nosit p ředepsaný pracovní oblek, 
obuv a používat ochranné pom ůcky. Dojde-li k jakémukoliv úrazu žáka p ři 
organizované činnosti ve škole, jsou žáci povinni oznámit to nepr odlen ě svému 
pedagogickému pracovníkovi, který se dále řídí příslušnými sm ěrnicemi BOZP 
(bezpečnosti a ochrany zdraví p ři práci), žák odpovídá za své chování škole 
nejen v dob ě výuky, ale i o prázdninách, na rekreaci apod.,



Povinnosti žáků a zákonných zástupců
nezletilých žáků

1) Žáci jsou povinni 
f) dbát na po řádek a čistotu p ři všech činnostech a 

pom áhat p ři jeho udržování ve škole i jejím okolí,
g)  být ve škole vhodn ě, čist ě a bez výst řednosti 

upraveni a oble čeni. Účesy žáků musí odpovídat 
zdravotním, hygienickým, bezpe čnostním i 
estetickým pravidl ům. Svým vzez řením a chováním 
nesm í propagovat žádnou politickou nebo jinou 
stranu, uskupení či hnutí, 

h)  dodržovat vyu čovací dobu, rozvrh p řestávek a plnit 
další pokyny pedagogických pracovník ů,



Povinnosti žáků a zákonných zástupců
nezletilých žáků

1) Žáci jsou povinni:
� i)  každý žák obdrží p ři nástupu do školy žákovskou knížku. Tato knížka sl ouží

ke zprost ředkování styku pedagogických pracovník ů, zákonných zástupc ů a 
rodi čů žáka a případně firmy, u které žák vykonává praxi. Žákovská knížka je i 
osobním dokladem žáka, musí ji chránit p řed ztrátou, či poškozením. V p řípadě
ztráty nebo poškození je žák povinen zakoupit si nov ou. Žák je povinen 
žákovskou knížku nosit stále u sebe a na požádání ji  předložit svým 
pedagogickým pracovník ům nebo jejich nad řízeným, 

� j) při řádném či předčasném ukon čení studia ve škole odevzdat v po řádku 
používané sv ěřené nářadí, učebnice, u čební pom ůcky, sportovní ná řadí, 
materiál zájmových kroužk ů, knihy a jiné zap ůjčené věci. Potvrzení o odevzdání
obdrží žák na výstupním listu od p říslušného pracovníka školy. V p řípadě
nespln ění této povinnosti jsou žáci povinni škodu nahradit,

� k)  zacházet šetrn ě se svými i školními v ěcmi v četně nářadí i věcmi ostatních 
žáků. Soustavn ě pečuje o sv ěřený majetek, zabra ňuje jeho poškození a 
ztrátám. Po skon čení denní výuky pe člivě uklidí své pracovní místo, p řípravky, 
vyčistí stroje, nástroje a ná řadí a uloží na ur čeném míst ě. Poškodí-li žák 
majetek školy nebo firmy, je povinen škodu nahradit . Náhrada m ůže být 
požadována i tehdy, zp ůsobí-li žák škodu z nedbalosti. Jakékoliv poškození j e 
povinen neprodlen ě hlásit t řídnímu u čiteli, u čiteli odborného výcviku, 
vychovateli. Pravidla pro náhradu škody se řídí platným p říkazem ředitele pro 
řešení škod,



Povinnosti žáků a zákonných zástupců
nezletilých žáků

� 1) Žáci jsou povinni:
l) zdravit a respektovat všechny pracovníky školy, db át jejich 
pokyn ů, vykat jim a oslovovat je „pane nebo paní nebo sle čno“
a přidat jejich funkci či příjmení,
m) při zjišt ění ztráty osobního majetku uv ědomit neprodlen ě
třídního u čitele (u čitele odborného výcviku, vychovatele), nebo 
jeho nad řízeného, který bude záležitost řešit a oznámí krádež
neprodlen ě řediteli školy. Žák ům není dovoleno nosit do školy 
cenné v ěci (i v ětší pen ěžní obnosy), jinak škola neru čí za 
případnou škodu,
n) pokud využívají smluvní školní jídelnu dodržovat pra vidla 
slušného chování a vnit řní řád této jídelny.



Žákům je zakázáno

� a)  používat ve vyu čovacích hodinách mobilní telefony, po tuto 
dobu je musí mít ve vypnutém stavu. Žáci jsou povinn i mobilní
telefon v p řípadě jeho vnesení na výuku nosit neustále p ři sob ě
v pouzd ře upevn ěném tak, aby neporušil zásady BOZP a aby 
nedošlo k jeho poškození, ztrát ě či zcizení. P ři tělesné výchov ě
a činnostech p ři odborného výcviku nebo praxi, kdy by k jeho 
poškození, ztrát ě či zcizení dojít mohlo, jsou žáci povinni jej 
uložit u p říslušného u čitele pouze na dobu nezbytn ě nutnou 
(například vynucená pracovní poloha apod.),

� b) používat jakékoliv fyzické a psychické násilí, dál e kohokoliv 
urážet a diskriminovat, zejm éna z důvodů rozdílné rasy, 
vyznání, postižení, v ěku a pohlaví, 



Žákům je zakázáno

� c) kou řit a plivat ve všech prostorách a za řízeních školy, i p ři 
všech činnostech organizovaných školou, a v okolí t ěchto 
prostor do vzdálenosti 100 m,

� d) přinášet do školy, nebo na činnosti organizované školou 
alkoholické nápoje a jiné zdraví škodlivé nebo návykové l átky, 
drogy, zbran ě, věci nebezpe čné pro život a zdraví a v ěci, které
by mohly rozptylovat pozornost ostatních žák ů (např. digitální
hry apod.), pokud by se žák dostavil na vyu čování nebo akci 
školy pod vlivem alkoholu nebo jiné omamné látky, bud e 
z tohoto vykázán a jeho absence považována za neomlu venou,

� e) využívat energii školy na dobíjení telefon ů, kalkula ček, 
baterií apod. 



Zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých 
žáků jsou povinni

Zletilí žáci  jsou povinni 
� a) informovat školu o zm ěně zdravotní zp ůsobilosti, 

zdravotních obtížích nebo jiných závažných 
skute čnostech, které by mohly m ít vliv na pr ůběh 
vzdělávání, 

� b) dokládat d ůvody své nep řítomnosti ve vyu čování
v souladu s podm ínkami stanovenými školním 
řádem, 

� c) oznamovat škole údaje podle §28 odst.2 a 3 ŠZ a 
další údaje, které jsou podstatné pro pr ůběh 
vzdělávání nebo bezpe čnost žáka, a zm ěny v t ěchto 
údajích. 



Zletilí žáci a zákonní zástupci 
nezletilých žáků jsou povinni

Zákonní zástupci nezletilých žák ů jsou povinni 
� a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy, 
� b) na vyzvání ředitele školy se osobn ě zúčastnit projednání

závažných otázek týkajících se vzd ělávání žáka, 
� c) informovat školu o zm ěně zdravotní zp ůsobilosti, 

zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných 
skute čnostech, které by mohly m ít vliv na pr ůběh vzdělávání, 

� d) dokládat d ůvody nep řítomnosti žáka ve vyu čování v souladu 
s podm ínkami stanovenými školním řádem, 

� e) oznamovat škole údaje podle §28 odst.2 a 3 ŠZ a další údaje, 
které jsou podstatné pro pr ůběh vzdělávání nebo bezpe čnost 
žáka, a změny v t ěchto údajích,

� f) do žákovské knížky vyhotovit p ři zahájení studia podpisový 
vzor pro možnost kontroly omluvných list ů.



Doch ázka na vyu čování

� 1) Nemůže-li se žák zú častnit vyu čování, požádá zákonný zástupce nezletilého 
žáka nebo zletilý žák v časovém p ředstihu t řídního u čitele nebo u čitele 
odborného výcviku o uvoln ění z vyu čování. P řesahuje-li p ředpokládaná
absence 1 vyu čovací den, schvaluje uvoln ění z vyu čování ředitel na základ ě
vyjád ření třídního u čitele nebo u čitele odborného výcviku (p řípadně vyjád ření
obou, zasahuje-li absence do teoretické výuky i do o dborného výcviku).

� 2) Nemůže-li se žák zú častnit vyu čování z d ůvodu, který nemohl p ředem 
předvídat, je žák nebo jeho zákonný zástupce povinen oznámit nejpozd ěji týž
den t řídnímu u čiteli nebo u čiteli OV d ůvod nep řítomnosti a to bu ď telefonicky, 
e-mailem nebo SMS. Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka je 
povinen doložit d ůvody nep řítomnosti žáka ve vyu čování nejpozd ěji do 3 
kalendá řních dn ů od po čátku jeho nep řítomnosti (viz §67, odst.1 ŠZ).
V případech časté absence nebo podez ření na záškoláctví u jednotlivých žák ů
budou u čitelé vyžadovat doložení ošet řujícím léka řem žáka. V p řípadě
ubytovaných žák ů oznámí nep řítomnost žáka vychovatel domova mládeže, tato 
nepřítomnost však musí být následn ě písemn ě doložena žákem nebo 
zákonným zástupcem žáka. 



Doch ázka na vyu čování

� 3) Omluvenky řádně zapsané a podepsané v omluvném list ě předkládá
žák neprodlen ě (nejpozd ěji první vyu čovací den po ukon čení absence) 
třídnímu u čiteli nebo u čiteli OV k posouzení. Pozd ější p ředkládání
omluvenek bude posuzováno jako porušování školního řádu a 
absence bude posouzena jako neomluvená.  

� 4)  Problémová absence (tj. častá, opakovaná, nejasná apod.) je 
individuáln ě řešena t řídním u čitelem nebo u čitelem OV, p řípadně ve 
spolupráci s nad řízeným, výchovným poradcem, zástupcem ředitele 
nebo ředitelem. 

� 5)  Při porušování pravidel pro omlouvání absence žák ů třídní u čitelé a 
učitelé OV ud ělují nebo navrhují káze ňská opat ření podle závažnosti 
provin ění žáků.



Výchovn á opat ření

1) Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská
opatření.

2) Pochvaly nebo jiná ocenění žáka
� a) pochvala třídního učitele nebo učitele odborného výcviku – uděluje třídní

učitel nebo učitel odborného výcviku na základě vlastního rozhodnutí nebo 
na základě podnětu ostatních vyučujících po projednání s ředitelem školy 
za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci,

� b) pochvala ředitele školy – uděluje ředitel školy na základě vlastního 
rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby za 
mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo 
statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci,

� c) nepeněžní dar ředitele školy po projednání v poradě vedení školy za 
mimořádnou reprezentaci školy, mimořádný čin nebo za dlouhodobou 
úspěšnou práci.



Výchovn á opat ření

3) Kázeňská opat ření, udělující se žákovi p ři zavin ěném porušení povinností
stanovených školním řádem podle závažnosti

� a) napomenutí t řídního u čitele nebo napomenutí u čitele odborného výcviku –
uděluje t řídní u čitel nebo u čitel odborného výcviku zpravidla za drobný 
přestupek, ukládá se bezprost ředně po p řestupku, kterého se žák dopustí,

� b) důtka t řídního u čitele nebo u čitele odborného výcviku – ud ěluje t řídní učitel 
nebo u čitel odborného výcviku zpravidla za neomluvenou abs enci, opakované
drobné p řestupky nebo za vážn ější p řestupek, ukládá se bezprost ředně po 
projednání p řestupku žáka s ředitelem školy,

� c) důtka ředitele školy – ud ěluje ředitel školy po projednání s t řídním u čitelem, 
učitelem odborného výcviku nebo jiným vyu čujícím, p řípadn ě výchovným 
poradcem školy zpravidla za v ětší neomluvenou absenci,  soustavné drobné
přestupky, opakované vážn ější p řestupky nebo závažný p řestupek

� d) podmín ěné vylou čení ze školy nebo vylou čení ze školy – rozhoduje ředitel 
školy v p řípadě závažného zavin ěného porušení povinností stanovených ŠZ 
nebo školním řádem. Zvlášt ě hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo 
studenta v ůči pracovník ům školy se vždy považují za závažné zavin ěné
porušení povinností stanovených ŠZ.

4) Udělení pochvaly a jiného ocen ění a uložení káze ňských opat ření se 
zaznamenává do dokumentace školy.



Podrobnosti a po žadavky pro 
praktick é vyučování

� 1) Praktické vyu čování (dále jen PV) se člení na odborný výcvik, 
cvičení a odbornou praxi.

� 2) PV se uskute čňuje ve školách a školských za řízeních nebo 
na pracovištích fyzických nebo právnických osob, kte ré mají
oprávn ění k činnosti, související s daným oborem vzd ělání a 
uzavřely se školou smlouvu o obsahu a rozsahu PV a 
podm ínkách pro jeho konání.

� 3) Na žáky se p ři PV vztahují ustanovení zákoníku práce, která
upravují pracovní dobu, bezpe čnost a ochranu zdraví p ři práci, 
péči o zaměstnance a pracovní podm ínky žen a mladistvých, a 
další p ředpisy o bezpe čnosti a ochran ě zdraví p ři práci.

� 4) Budovy školy pro PV se otevírají ve vyu čovacích dnech pro 
žáky v 7.00 hodin a uzavírají se 15 minut po ukon čení výuky, 
zpravidla v 15.30 hodin.



Podrobnosti a po žadavky pro 
praktick é vyučování

� 5) Do žákovských dílen školy nebo na provozní pracov išt ě přicházejí
žáci včas, aby se p řed začátkem PV mohli p řevléci do p ředepsaného 
pracovního od ěvu a obuvi a nastoupit k zahájení výuky.

� 6) K zahájení výuky nastupuje celá skupina na ur čené žákovské
pracovišt ě. Nastoupí-li žák k PV nep řipraven z hlediska BOZP (od ěv, 
obuv, ochranné pom ůcky) a nem ůže z tohoto d ůvodu pracovat, m ůže 
být pro n ě poslán a jeho nep řítomnost je vedena jako neomluvená
absence. Pokud je nep řipraven z d ůvodu pracovních pom ůcek, ná řadí, 
žákovské knížky apod., řeší toto p říslušný u čitel výchovným 
opat řením.

� 7) Při úvodní instruktáži a praktických ukázkách u čitele žáci pozorn ě
sledují výklad daného tématu a v p řípadě, že někdo neporozum ěl 
některým v ěcem, požádá u čitele o dopl ňkovou, p říp. individuální
instruktáž.



Podrobnosti a po žadavky pro 
praktick é vyučování

� 8) Žák dodržuje zásady bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci, používá
přidělené osobní ochranné pom ůcky a dodržuje pravidla požární ochrany pro 
příslušné pracovišt ě.V průběhu celého vyu čovacího dne je žák ům zakázáno 
vykonávat práce, které u čitel neuložil. Jakákoliv manipulace s elekt řinou, 
plynem, ohn ěm, stla čeným vzduchem, manipula čními prost ředky, jakož i práce 
na strojích, které žák ům nebyly ur čeny, je p řísně zakázána. 

� 9) V průběhu odborného výcviku jsou též pracovní p řestávky. V první pracovní
přestávce v trvání 15 minut probíhá sva čina v ur čeném prostoru dílen 
(svačinovém koutku), na pracovištích organizací (stavbách ) v prostoru 
určeném učitelem, instruktorem odborného výcviku nebo odborné praxe. 
Svačina musí být do 10.00 hodin. Sva činu zakoupí pro celou skupinu sva činář
určený vyu čujícím. Hlavní pracovní p řestávka v trvání 45 minut je ur čena na 
oběd (včetně přesunu).        V dob ě hlavní pracovní p řestávky je  p řerušena 
výuka. Pedagogický dohled je zajišt ěn pouze v budov ě centrálních dílen, kde se 
mohou žáci, kte ří nejdou na ob ěd do jídelny, zdržovat ve sva činové místnosti. V 
žákovských dílnách a na pracovištích, kde je zajišt ěno spole čné stravování, 
odcházejí žáci na ob ěd pod vedením vyu čujícího, pokud na n ěj chodí. Žáci mají
možnost stravování ve smluvní jídeln ě, před odchodem se umyjí dle zásad 
hygieny a v jídeln ě dodržují pravidla spole čenského chování. Na pracovištích 
(stavbách), kde není zajišt ěno spole čné stravování, odcházejí žáci na ob ěd 
individuáln ě dle pokyn ů vyu čujícího. Po celou dobu trvání p řestávky jsou žáci 
povinni dodržovat zásady slušného chování a pokyny p edagogických 
pracovník ů.



Podrobnosti a po žadavky pro 
praktick é vyučování

� 10) Žákovské pracovišt ě může opustit žák jen se svolením 
vyučujícího. Porušení tohoto ustanovení je posuzováno jako  
hrubé porušení bezpe čnostních p ředpis ů a školního řádu. 
Veškeré osobní záležitosti vy řizují žáci u svého u čitele bu ď při 
zahájení, nebo ukon čení PV.

� 11) Ukončení PV organizuje vyu čující pokynem k ukon čení
práce. Po úklidu pracovišt ě, stroj ů, přístroj ů a nářadí, který řídí
a kontroluje „žákovská služba“ a u čitel, provede u čitel 
závěrečné hodnocení celého vyu čovacího dne. Poté žáci 
organizovan ě odcházejí do žákovských šaten a ukázn ěně
opoušt ějí svá pracovišt ě.



Žákovské služby a pedagogický dohled

Žákovské služby
� Žákovskou službu na odborném výcviku určuje vyučující po projednání

v žákovském kolektivu vždy na celý týden. Žákovská služba organizuje 
včasný nástup celé skupiny žáků k zahájení vyučovacího dne a podává
vyučujícímu hlášení o stavu přítomnosti a připravenosti žáků,
doprovází žáky do šatny, jestliže přicházejí pozdě, popř. odchází
předčasně,
v průběhu učebního dne dbá pokynů vyučujícího a pomáhá při udržování
pořádku a kázně,
před ukončením vyučovacího dne kontroluje pořádek na žákovském 
pracovišti,
organizuje nástup skupiny žáků k závěrečnému hodnocení a ukončení
vyučovacího dne,
po skončení vyučovacího dne organizuje ukázněný odchod žáků do šatny i 
odchod z pracoviště, předává v pořádku šatnu vyučujícímu.



Žákovské služby a pedagogický dohled

Pedagogický dohled
� Pedagogický dohled na úseku PV vykonává u skupiny po dobu 

celého učebního dne příslušný vyučující, s výjimkou hlavní pracovní
přestávky. Musí-li se vyučující z nutné nebo naléhavé příčiny vzdálit 
z pracoviště, určí žákům prostor, kde se mají zdržovat, žáci nesmí
pracovat a dodržují zadané pokyny vyučujícího. Vyučující
pedagogický pracovník nesmí nechat žáky pracovat bez jeho 
přítomnosti na pracovišti.

� Individuální procvičování dovedností na pracovištích fyzických a 
právnických osob probíhá pod vedením a za dohledu pověřeného 
zaměstnance firmy – instruktora. Přestávky jsou v tom případě
shodné se zaměstnanci firmy v souladu s ustanovením zákoníku 
práce. Doba přestávky se nezapočítává do učební doby. Jinak platí
přiměřeně ustanovení základních požadavků a priorita pro odborný 
výcvik.



Další údaje ve školn ím řádu

� Co školní řád upravuje
� Výchovná opatření
� Podrobnosti a požadavky na teoretické

vyučování, případně na ubytování v  DM
� Spolupráce se zákonnými zástupci žáků
� Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

žáků
� Zákaz kouření v prostorách školy, povinnosti 

zaměstnanců školy



ŠKOLENÍ ŽÁKŮ O BEZPEČNOSTI A 
OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A 
O POŽÁRNÍ OCHRANĚ – VSTUPNÍ
ŠKOLENÍ PŘI NÁSTUPU NA 
PRACOVIŠTĚ

Útvar praktického vyučování
Stará Kysibelská 75 a 77 
Karlovy Vary Drahovice



Vstupní školení

� Zákon č. 262/2006 Sb. – zákoník práce , §§ 301 a 303, 90, 92, 93, 101 - 108, 
238, 365 – 373, 376.

� Nařízení vlády 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí.

� Pracovní úrazy - hlášení evidence, odškodňování – vyhláška MŠMT 64/2005 Sb. 
ve znění vyhlášky 57/2010 (žáci) a nařízení vlády č. 201/2010 Sb. (zaměstnanci), 
o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, Vyhláška 
440/2001 Sb., o odškodňování bolesti a ztíženého společenského uplatnění.

� Pracovní podmínky žen a mladistvých – Vyhláška 288/2003 Sb. – práce 
zakázané těhotným ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a 
mladistvým s důrazem na konkrétní podmínky pro mladistvé a na práce zakázané
mladistvým.

� Osobní ochranné pracovní pom ůcky (OOPP), Zásady poskytování OOPP -
zákoník práce, Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší
podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, 
čisticích a dezinfekčních prostředků.



Vstupní školení

� Preventivní léka řské prohlídky - zákoník práce, Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o 
zdraví lidu, Sm. Mzd. č. 49/1967 Sb., ve znění směrnice č. 17/1970 Sb. 

� Požadavky na pracovní prost ředí - Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se 
stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

� Poskytování první pomoci, lékárni čky – vybavení lékárniček první pomoci a 
základní zásady kontroly, umístění a používání lékárniček.

� Obecná rizika práce na pracovišti a opat ření na ochranu p řed jejich 
působením.

� Elektrická za řízení - Odborná zp ůsobilost v elektrotechnice - Vyhl. ČÚBP a 
ČBÚ č. 50/1978 Sb.- činnosti s elektrickým zařízením, které smí vykonávat osoba 
bez elektrotechnické kvalifikace, úkony před zahájením práce s elektrickým 
zařízením



Vstupní školení BOZP

BOZP:
� Ochrana p řed alkoholismem – Zákon č. 379/2005 Sb., Zákoník práce.
� Ochrana p řed návykovými látkami a drogami  – Zákon č. 379/2005 Sb., 

Zákoník práce.
� Odpadové hospodá řství: třídění odpadů, Zákon 185/2001 Sb., Vyhláška 

381/2001 Sb., 
Vyhláška 383/2001 Sb.

� Povinnost používat osobní ochranné prost ředky BOZP.

Závěrečná diskuse, p řezkoušení.

� Potvrzení o ú časti na školení a testy.
� v záznamu o školení - listině přítomných - stvrzuje účastník školení svým 

podpisem, že porozuměl školené tematice, jeho znalosti jsou pro výkon dané
práce dostačující; rovněž stvrzuje odpovědnost za případné nedodržení školených 
předpisů BOZP nebo dokonce jejich vědomé porušování. 



Vstupní školení PO

PO:
� Umíst ění požárních hydrant ů a hasicích p řístroj ů.
� Povinnost po čínat si tak,  aby nedošlo k požáru.
� Povinnost hlásit vznik požár ů.
� Povinnost osobní pomoci p ři zdolávání požáru.
� Povinnost sou činnosti s velitelem požárního zásahu v p řípadě zdolávání požáru. 
� Umožnění vstupu požární jednotce.
� Požární řád pracovišt ě, umíst ění hasicích prost ředků, požárních hydrant ů, hasebných

prost ředků na pracovišti.
� Způsob použití a vhodnost použití jednotlivých druh ů hasebných prost ředků, které jsou 

na pracovišti k dispozici.
� Umíst ění hlavních uzáv ěrů vody, plynu, vypína če elektrické energie.
Závěrečná diskuse, p řezkoušení.
Potvrzení o ú časti na školení a testy.
� v záznamu o školení - listině přítomných - stvrzuje účastník školení svým podpisem, že 

porozuměl školené tematice, jeho znalosti jsou pro výkon dané práce dostačující; rovněž
stvrzuje odpovědnost za případné nedodržení školených předpisů PO nebo dokonce jejich 
vědomé porušování. 



ŠKOLENÍ ŽÁKŮ O BEZPEČNOSTI A 
OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A 
O POŽÁRNÍ OCHRANĚ – ŠKOLENÍ PŘI 
ZMĚNĚ PRACOVIŠTĚ

Útvar praktického vyučování
Stará Kysibelská 75 a 77 
Karlovy Vary Drahovice



Školení při změně pracoviště

BOZP:

� Seznámení s novým pracovištěm.
� Možná rizika úrazu na novém pracovišti.

� Povinnost používat osobní ochranné prostředky 
pro zajištění bezpečnosti práce.

� Umístění přístupových cest na pracoviště a 
únikových cest z pracoviště.



Školení při změně pracoviště

PO:
� Umístění požárních hydrantů a hasicích přístrojů.
� Povinnost počínat si tak,  aby nedošlo k požáru.
� Povinnost hlásit vznik požárů.
� Povinnost osobní pomoci při zdolávání požáru.
� Povinnost součinnosti s velitelem požárního zásahu v případě zdolávání

požáru. 
� Umožnění vstupu požární jednotce.
� Požární řád pracoviště, umístění hasicích prostředků, požárních hydrantů, 

hasebných prostředků na pracovišti.
� Způsob použití a vhodnost použití jednotlivých druhů hasebných prostředků, 

které jsou na pracovišti k dispozici.
� Umístění hlavních uzávěrů vody, plynu, vypínače elektrické energie.



ŠKOLENÍ ŽÁKŮ O BEZPEČNOSTI A 
OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A 
O POŽÁRNÍ OCHRANĚ –
ŠKOLENÍ PŘI ZAHÁJENÍ PRÁCE 
A PŘI ZMĚNĚ DRUHU PRÁCE

Útvar praktického vyučování
Stará Kysibelská 75 a 77 
Karlovy Vary Drahovice



Školení při změně druhu práce

BOZP:
� Seznámení s novým pracovišt ěm.
� Povinnost používat osobní ochranné pom ůcky.
� Práce s novým strojem či zařízením.
� Havarijní zp ůsob vypnutí stroje.
� Zakázané činnosti p ři práci. 

PO:
� Způsob použití a vhodnost použití jednotlivých druh ů hasebných

prost ředků, které jsou na pracovišti k dispozici.



ŠKOLENÍ ŽÁKŮ O BEZPEČNOSTI A 
OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A 
O POŽÁRNÍ OCHRANĚ –
ŠKOLENÍ PŘI ZAHÁJENÍ NOVÉHO 
ŠKOLNÍHO ROKU

Útvar praktického vyučování
Stará Kysibelská 75 a 77 
Karlovy Vary Drahovice



Školení při zahájení školního roku

� Školní řád školy (viz školní řád školy),  dobou výuky v jednotlivých 
dnech, platnými vnitřními předpisy pro stravování žáků, odměňování
žáků, s právy a povinnostmi žáků a jejich zákonných zástupců, pravidly 
docházky na vyučování, s výchovnými opatřeními, s podrobnostmi a 
požadavky pro praktické vyučování, s pravidly spolupráce se zákonnými 
zástupci a rodiči s pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, se 
závěrečnými ustanoveními školního řádu (č. 1-V a VII až X.) s opatřeními 
k zajištění bezpečnosti budov v době mimo vyučování, s pokyny pro 
bezpečný pohyb v jednotlivých budovách, v jejich okolí a v jednotlivých 
dílnách.

� Pravidly vhodného chování, pravidly pro omlouvání absence žáků, , 
používání mobilních telefonů, nakládání s finančními prostředky, 
zákazem nošení cenných předmětů a vyšších finančních částek 
v hotovosti do školy.

� Požární poplachové sm ěrnice útvaru praktického vyu čování.
� Evakuačním plánem útvaru praktického vyu čování.
� Traumatologický plánem útvaru praktického vyu čování.



Školení při zahájení školního roku

� Zákon č. 262/2006 Sb. – zákoník práce , §§ 301 a 303, 90, 92, 93, 101 - 108, 
238, 365 – 373, 376.

� Nařízení vlády 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí.

� Pracovní úrazy - hlášení evidence, odškodňování – vyhláška MŠMT 64/2005 Sb. 
ve znění vyhlášky 57/2010 (žáci) a nařízení vlády č. 201/2010 Sb. (zaměstnanci), 
o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, Vyhláška 
440/2001 Sb., o odškodňování bolesti a ztíženého společenského uplatnění.

� Pracovní podmínky žen a mladistvých – Vyhláška 288/2003 Sb. – práce 
zakázané těhotným ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a 
mladistvým s důrazem na konkrétní podmínky pro mladistvé a na práce zakázané
mladistvým.

� Osobní ochranné pracovní pom ůcky (OOPP), Zásady poskytování OOPP -
zákoník práce, Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší
podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, 
čisticích a dezinfekčních prostředků.



Školení při zahájení školního roku

� Preventivní léka řské prohlídky - zákoník práce, Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o 
zdraví lidu, Sm. Mzd. č. 49/1967 Sb., ve znění směrnice č. 17/1970 Sb. 

� Požadavky na pracovní prost ředí - Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se 
stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

� Poskytování první pomoci, lékárni čky – vybavení lékárniček první pomoci a 
základní zásady kontroly, umístění a používání lékárniček.

� Obecná rizika práce na pracovišti a opat ření na ochranu p řed jejich 
působením.

� Elektrická za řízení - Odborná zp ůsobilost v elektrotechnice - Vyhl. ČÚBP a 
ČBÚ č. 50/1978 Sb.- činnosti s elektrickým zařízením, které smí vykonávat osoba 
bez elektrotechnické kvalifikace, úkony před zahájením práce s elektrickým 
zařízením



Školení při zahájení školního roku

BOZP:
� Ochrana p řed alkoholismem – Zákon č. 379/2005 

Sb., Zákoník práce.
� Ochrana p řed návykovými látkami a drogami  –

Zákon č. 379/2005 Sb., Zákoník práce.
� Odpadové hospodá řství: třídění odpadů, Zákon 

185/2001 Sb., Vyhláška 381/2001 Sb., 
Vyhláška 383/2001 Sb.

� Povinnost používat osobní ochranné prost ředky 
BOZP.



Školení při zahájení školního roku

PO:
� Umíst ění požárních hydrant ů a hasicích p řístroj ů.
� Povinnost po čínat si tak,  aby nedošlo k požáru.
� Povinnost hlásit vznik požár ů.
� Povinnost osobní pomoci p ři zdolávání požáru.
� Povinnost sou činnosti s velitelem požárního zásahu v p řípadě

zdolávání požáru. 
� Umožn ění vstupu požární jednotce.
� Požární řád pracovišt ě, umíst ění hasicích prost ředků, požárních 

hydrant ů, hasebných prost ředků na pracovišti.
� Způsob použití a vhodnost použití jednotlivých druh ů hasebných

prost ředků, které jsou na pracovišti k dispozici.
� Umíst ění hlavních uzáv ěrů vody, plynu, vypína če elektrické energie.



Školení při zahájení školního roku

Závěrečná diskuse, p řezkoušení.

� Potvrzení o ú časti na školení a testy.
� v záznamu o školení - listině přítomných - účastník školení stvrzuje svým 

podpisem, že porozuměl školené tematice, jeho znalosti jsou pro výkon 
dané práce dostačující; rovněž stvrzuje odpovědnost za případné
nedodržení školených předpisů BOZP a PO nebo dokonce jejich vědomé
porušování. 



ŠKOLENÍ ŽÁK Ů O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ
ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A 
O POŽÁRNÍ OCHRANĚ –
ŠKOLENÍ PŘED ZAHÁJENÍM POŽÁRN Ě
NEBEZPEČNÉ ČINNOSTI NA PRACOVIŠTI SE 
ZVÝŠENÝM ČI VYSOKÝM 
NEBEZPEČÍM VZNIKU POŽÁRU

Útvar praktického vyučování
Stará Kysibelská 75 a 77 
Karlovy Vary Drahovice



Školení při požárně
nebezpečné činnosti na pracovišti

Požární ochrana:

� Opatření k zamezení vzniku požáru.
� Seznámení se specifickými podmínkami požárn ě nebezpečné práce.
� Požární asisten ční hlídka – kontroluje pracovišt ě po dobu provád ění práce.
� Příkaz zaměstnavatele k provád ění požárn ě nebezpečné činnosti na pracovišti 

se zvýšeným nebo s vysokým rizikem požáru.
� Následná opat ření po ukon čení požárn ě nebezpečné činnosti – kontroly 

pracovišt ě (například ostraha 8 hodin po sva řování)
� Opatření v p řípadě vzniku požáru.
� Umístění hasebných prost ředků.
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