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OSNOVA  ŠKOLENÍ 
 
1. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zejména §32, 37, 94, 

101-108, 238, 349, 366-369, 380, 387, 391 a Směrnice k zajištění BOZP zaměstnanců: 

• nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu 
o úrazu, ve znění Nařízení vlády č. 170/2014 Sb. (Směrnice pro evidenci a registraci 
pracovních úrazů, Postup v případě prac. úrazu, Traumatologický plán, umístění 
prostředků první pomoci; 

• vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění vyhlášky č. 
57/2010 Sb.; 

• nařízení vlády č. 390/2021 Sb. o bližších podmínkách poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků; 

• seznámení s riziky, stanovená opatření (Směrnice pro poskytování OOPP); 

• seznámení s vnitřními předpisy školy. 
 
 
2. Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) /§2, 4 a 5/: 

• nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí; 

• nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
(hygienické požadavky); 

• nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, 
zejména příloha č. 1 vybraná ustanovení (el. instalace, přístroje, pohyblivé přívody, 
únikové cesty, komunikace uvnitř i vně objektu, vizuální kontroly stavu před 
použitím); 

• nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky (žebříky, regály). 

 
3. Zákon č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění 

pozdějších předpisů. 
 
4. Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů: 

• vybraná ustanovení (povinnosti škol a školských zařízení), lékařské prohlídky, 
poskytovatel pracovnělékařských služeb; 

• vyhláška 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 (informace o zařazení prací do 
kategorie); 



• vyhláška č. 180/2015 Sb. o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným 
zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce 
devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým 
zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto 
práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a 
pracovištích). 

 
5. Vyhláška č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 

98/1982 Sb., zejména § 3 (seznámení se základními požadavky na zacházení s elektrickým 
zařízením, upozornění na možnost ohrožení tímto zařízením). 
Poznámka: zrušena k 1. 7. 2022 zákonem č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti 
s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů 

 
6. Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zejména § 2, 4, 

16 a 17: 

• vyhláška č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 
požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů. 

 
7. Informace o možných příčinách vzniku požáru při provozovaných činnostech: 

• nedodržení návodů výrobců a technologických postupů (nedodržování návodů 
k obsluze spotřebičů, strojů a přístrojů, nedodržování lhůt pro pravidelné provádění 
revizí elektroinstalace a hromosvodů); 

• technické závady (požáry, které nezaviní lidská činnost, ale porucha technického 
zařízení, např. zkrat elektroinstalace); 

• nedbalost, neopatrnost, neznalost (při manipulaci s hořlavými látkami, ponechání 
otevřeného ohně bez dozoru, kouření na místech, kde je to zakázáno apod.); 

• úmyslné zapálení (žhář si svůj útok promyslí, připraví, zapálí na místě, kde se oheň 
rychle rozhoří, způsobí velké materiální škody, může úmyslně ohrozit zdraví a životy 
lidí). 

 
8. Dokumentace PO: 

• požární řád pro jednotlivá pracoviště (na základě Začlenění provozovaných činností); 

• požární poplachová směrnice (důležitá telefonní čísla, způsob vyhlášení požárního 
poplachu), popř. Opatření pro mimořádné události; 

• požární evakuační plán (způsob evakuace z objektu, značení a průchodnost únikových 
cest, místo shromáždění osob). 

 
9. Informace o rozmístění a použití věcných prostředků požární ochrany a požárně 

bezpečnostních zařízení. 


