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Tematický plán a časový rozvrh školení studentů 
o požární ochraně dle zákona o PO č. 133/85 Sb ve znění pozdějších předpisů a vyhl. 246/2001Sb. 

  

Úvodní ustanovení 

 Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 246/2001 Sb.  Vztahuje se na 

zaměstnance, studenty a objekty patřící ke škole. Taktéž se vztahuje na zaměstnance pracujících pro školu nebo se 

zdržujících s vědomím ředitele v objektech nebo prostorách školy. 

 

Dokumentace požární ochrany 

   Na základě zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. je 

zpracována a vedena dokumentace zajištění PO ve všech prostorách školy a na pracovištích školy. 

Setkáváte se základní dokumentací zajištění PO a musíte znát některé dokumenty, které jsou nutné k zajištění 

požární ochrany ve všech objektech školy.  

Jsou to: 

1. Požární poplachové směrnice: 

    Vymezují povinnosti zaměstnanců a studentů v případě vzniku požáru. Jsou umístěny na viditelných místech, 

vždy přístupných pro zaměstnance i studenty. Směrnice se ověřují jednou ročně formou cvičného požárního 

poplachu. Směrnice rovněž obsahují důležitá telefonní čísla např. vodárny, elektrárny, plynárny, popřípadě další 

důležitá telefonní čísla (ředitel školy, zástupce apod..)  

 

2. Požární evakuační plán: 

   Upravuje organizaci evakuace všech zaměstnanců, studentů a materiálu z objektů zasažených nebo ohrožených 

požárem. Umisťuje se u vstupu do jednotlivých podlaží nebo pracovišť a prověřuje se formou cvičného požárního 

poplachu jednou ročně a je trvale umístěn na dosažitelných místech. 

Za aktualizaci a provedení cvičné evakuace je zodpovědný ředitel školy. Evakuace se provádí každoročně. 

 

3.  Požární kniha: 

  Slouží ke všem důležitým záznamům týkajících se požární ochrany (kontrolní činnost, školení zaměstnanců 

apod.). Vede ji osoba pověřená ředitelem školy.   

 

4. Dokumentaci o školení zaměstnanců a studentů o PO: 

Tvoří ji Tematický plán a časový rozvrh školení a Záznam o provedeném školení, který obsahuje : Název školy, 

datum školení, náplň školení (odvolávka na Tematický plán a časový rozvrh dle druhu školení), doba trvání 

školení, seznam zaměstnanců a  podpisy osob, které se zúčastnily školení, jména a příjmení osob, které školení 

provedly.  

Školení se vztahuje na všechny zaměstnance i studenty.  

 

5.     Přehledy o hasebních prostředcích  

     Pracoviště školy jsou vybaveny hasicími přístroji a hydranty. Tyto hasební prostředky musí být udržovány 

v provozuschopném stavu, za což zodpovídá ředitel školy, a rovněž musí být prováděny pravidelné revize těchto 

prostředků příslušným revizním technikem.   

 

Povinnosti všech zaměstnanců a studentů na úseku PO  

   Za plnění úkolů na úseku PO odpovídá ředitel školy. Všichni zaměstnanci a studenti jsou povinni: 

a) Počínat si tak, aby nezavdali příčinu ke vzniku požáru, v případě zjištění požáru jej musí uhasit a není-li to v   

    jejich silách, musí přivolat pomoc způsobem stanoveným požárními poplachovými směrnicemi. Musí ohlásit 

    každý požár i uhašený svému nadřízenému. 

b) Všichni zaměstnanci a studenti se musí účastnit předepsaného školení o Po při nástupu na pracoviště školy a    

     seznámit se s pravidly PO a s dokumentaci PO na pracovišti školy (pož. popl. směrnice, evak. plány. Rovněž 

     musí znát rozmístění hasebních prostředků na pracovištích a ve škole. 

c) Všichni zaměstnanci a studenti musí udržovat ve škole a pracovištích školy pořádek, odstraňovat nebo hlásit   

       zjištěné závady svému nadřízenému, studenti příslušnému vyučujícímu. 

d) Nemanipulovat s hořlavými kapalinami a jinak je používat, pokud jejich používání nevyplývá z pracovní náplně 

    a na základě znalosti technologie. Pokud jsou prováděny práce s hořlavými kapalinami nebo hořlavými plyny, 

    musí být věnována zvýšená pozornost při manipulaci s otevřeným ohněm, neboť může dojít ke koncentraci  
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   hořlavých par a následnému požáru nebo výbuchu. Nutno dodržovat bezpečnostní listy k používaným hořlavinám  

   příp.  hořlavým plynům. 

e) Neprovádět bez řádné kvalifikace a určení práce, které by mohly vést ke vzniku požáru (opravy el. instalace ap.) 

    Přímotopná tělesa se nesmějí ponechávat v provozu bez dozoru. Pokud se používají spotřebiče na tuhá paliva,   

    nesmějí být přetápěna, a pokud jeví známky poškození, musí být vyřazena z provozu. Ve vzdálenosti menší jak  

   1 m nesmí být u takových spotřebičů ukládány hořlavé látky.  

f) Poskytovat podle svých možností a sil pomoc na žádost velitele zásahu při likvidaci požáru nebo havárii. 

g) Nezneužívat hasební prostředky a zařízení k jiným účelům. 

h) Plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se PO na označených místech a při činnostech se zvýšeným požárním  

    nebezpečím!! 

i) Všichni zaměstnanci a studenti musí být prokazatelným způsobem seznámeni s používanými el. přístroji (např.  

    varná konvice, mikrovlná trouba, žehlička, apod.) 

    To znamená dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností. 

 

 Možné příčiny vzniku požáru a výbuchu na jednotlivých pracovištích 

 a) nepořádek na pracovištích školy 

 b) nedodržování zákazu kouření v nebezpečných prostorách. Je zákaz kouření ve všech prostorách školy. 

 c) nedostatečné zabezpečení prostorů při práci s otevřeným ohněm, svařování 

 d) nedostatečný výkon činnosti požární hlídky 

 e) přechovávání hořlavých kapalin v nepředepsaných obalech a nádobách, nebezpečný  

    způsob manipulace s těmito kapalinami 

 f) nedovolené používání elektrických spotřebičů, neodborné opravy, poškození elektrických 

     přípojných vodičů, opravy pojistek, chybějící kryty na svítidlech, tepelných spotřebičích apod. 

 g) odkládání hořlavých materiálů na topných tělesech 

 h) neodborná manipulace s elektrickými spotřebiči, vypínání vařičů apod. 

 i) používání hořlavých kapalin k čištění oděvů 

 j) další možné příčiny dané specifickými podmínkami pracoviště. 

 

Zásady v případě požáru nebo jiné havárie: 

- zjistíte-li požár, tak se jej snažíte uhasit sami a ihned nahlásit událost nadřízenému, příslušnému vyučujícímu,  

   řediteli školy apod. 

- pokud nelze požár uhasit, musíte vyhlásit požární poplach a okamžitě nahlásit nadřízenému 

- musíme provést nutná opatření v případě ohrožení osob  

- pokud budete vyzváni velitelem zásahu po příjezdu jednotky PO, tak se zapojíte do hasebních prací (starší 181et).  

 

Povinnosti při zajištění školy a pracovišť školy v mimopracovní době 

     Za zajištění pracoviště z hlediska PO pro mimopracovní dobu zodpovídá ředitel školy a všichni zaměstnanci na 

svých úsecích splněním následujících povinností. 

a) Zabezpečí pracoviště proti vstupu nepovolaných osob.  

b) Zabezpečí vypnutí všech spotřebičů, které se podle návodu k obsluze neponechávají v provozu. 

c) Zabezpečí odpojení těch spotřebičů od el. sítě, které mají toto opatření v návodu k obsluze. 

d) Zabezpečí odstranění nedopalků z cigaret z pracovišť, kde je povoleno kouření. 

e) Zabezpečí, aby na pracovišti nezůstaly žádné zjevné příčiny požáru např. hořlavý materiál v blízkosti zdrojů 

tepla apod. 

  

Postihy dle § 78 zák.  o PO 

     Kdo se proviní proti ustanovení zákona o PO, anebo porušil ustanovení právních předpisů týkajících se požární 

ochrany, může být postižen dle ustanovení zákoníku práce a dle § 78 zákona o PO. Porušení požárních předpisů a 

příkazu je kvalifikováno jako hrubé porušení pracovní kázně. 

 

Doba školení: 1 hod 

Studenti se podrobili znalostí formou ústního přezkoušení   vyhověli – nevyhověli 

 

Seznámení a ověření znalostí provedl  ………………………Podpis školitele:………………… 

V Opavě:……………………………. 
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Seznámení studentů s předpisy o BOZP 

 
Školní úrazy – evidence, registrace, vedení dokumentace, zodpovědnost – Občanský zákoník v platném znění § 

426a, Vyhl. č.64/2005 Sb. ve znění vyhl. 57/2010 - Evidence úrazů dětí, žáků a studentů 

Nař. vlády č. 101/2005 Sb.  o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 

Bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu  z výšky nebo do 

hloubky  ZP § 103 zákon  č.309/2006 Sb,§§ 3 a  Nař. vlády č.362/05 Sb. 

Nař. vlády č.375/2017 Sb. o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů, 

zákon  č.309/2006 Sb. § 6  

Nař. vlády č.361/07 Sb. v platném znění -  stanovení podmínek ochrany zdraví zaměstnanců při práci 

Požadavky na bezpečný provoz a používání strojů,technických zařízení,přístrojů a nářadí ZP §  103, zákon  

č.309/2006 Sb,§§ 4,11 a  Nař. vlády č.378/01 Sb. 

Osobní ochranné pracovní prostředky ZP § 104 , a Nař. vlády 390/2021 Sb. - Směrnice pro poskytování OOPP – 

pokud jsou tam zahrnuti studenti 

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) 

Obsluha el. zař. zaměstnanci poučenými o obsluze - vyhl. 50/78 Sb § 3. 

Požadavky na pracoviště, bezpečnost práce  v budovách -(schodiště, zábradlí, manipulační cesty, místa v budově s   

rizikem)-ZP §103 zákon  č.309/2006 Sb,§§ 4,11,14,15 Nař. vlády 101/2005 Sb. 

Nebezpečné látky - rozdělení, ohrožení zdraví zaměstnanců, Bezpečnostní listy NL, manipulace, skladování, 

používání OOPP -  ZP § 103), zákon č.309/2006 Sb, § 7 a Zákon 350/2011 Sb. - Zákon o chemických látkách a 

chemických směsích a o změně některých zákonů (používání NL)  
Rizika pracovních činností ve škole a poskytování první pomoci, ZP § 132 – viz směrnice pro vyhledávání 

rizik pro školu 

Skladování. Zásady bezpečné manipulace.  Provozní předpisy pro skladování v souladu s NV 101/2005 Sb. a ČSN 

26 9030 

Kontroly el. ručního nářadí a spotřebičů, bezpečná manipulace s el. nářadím, spotřebiči   v souladu  s   ČSN 331600 

ED 2 

Zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozd. Předpisů,  § 53 – 56 ustanovení pro 

chodce, 57,58 ustanovení pro cyklisty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Lékárničky první pomoci, první pomoc při úrazu el. proudem, při krvácení, popálení a opaření. 

Postupy pro případ používání alkoholických nápojů, či jiných omamných látek ve škole. 

 

Výklad: 

    Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a stálé zlepšování pracovních podmínek je rovnocennou a 

neoddělitelnou součástí přípravy na výkon povolání. Za plnění povinností na tomto úseku ve škole je zodpovědný 

ředitel a v rámci svých pravomocí přenáší zodpovědnost na ostatní zaměstnance. Ostatní zaměstnanci jsou při své 

pracovní činnosti povinni dodržovat pokyny a nařízení, která se dotýkají BOZP stanovené právními a jinými 

platnými předpisy, v rozsahu daného pracovním zařazením s ohledem na bezpečnost při provozu školy. Principy 

zajištění a řízení činnosti v oblasti péče o bezpečnost a zdraví při práci vychází z ustanovení zákoníku práce. Dále 

škola postupuje v souladu s dalšími právními předpisy vztahujícími se k různým pracovním činnostem a v souladu 

s ostatními platnými předpisy 

Škola vytváří podmínky pro bezpečnou a zdraví neohrožující výuku a přípravu na budoucí povolání v souladu 

s platnými předpisy. 

- Studenti a všichni zaměstnanci musí být seznámeni s riziky práce – viz směrnice pro vyhledávání rizik pro školu. 

-Student je přijímán ke studiu dle svých schopností a zdravotní způsobilosti. Může vykonávat práci dle pokynů 

svého nadřízeného nebo vyučujícího. Nesmí vykonávat práce, na které nemá odbornou způsobilost – dle zvláštních 

předpisů. 

-Práce, pro které nemá student odbornou způsobilost nebo přes splnění kvalifikace nebyl touto prací pověřen 

NESMÍ student VYKONÁVAT!!! 

-Při práci je nutné si počínat tak, aby nebylo ohroženo zdraví vlastní ani spolužáků ani ostatních zaměstnanců 

školy!!! 
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-Každou zjištěnou závadu – zejména ty, které ohrožují, je student povinen neprodleně a prokazatelně hlásit 

příslušnému vyučujícímu. 

- Na pracovištích s nebezpečím poranění nohou se používá ochranná obuv. Nesmí se používat tzv. lehká obuv (pád 

předmětů) 

- Přidělené osobní ochranné prostředky se musí používat všude tam, kde je to přikázáno – na co byly OOPP 

vydány. Je zakázáno je zneužívat k jiným účelům. Nové jsou vydány po předložení opotřebených.  

- Elektrická zařízení může opravovat jen osoba s elektrotechnickou kvalifikací. Osoby poučené (proškolené) 

mohou provádět pouze obsluhu 

- Student nesmí zasahovat do ochranných části zařízení, případně je demontovat – bez ochranných části nesmí být 

uváděny do chodu! Před opuštěním pracoviště je nutné veškeré technické zařízení vypnout!!! Opravy provádí 

pověřený pracovník. 

-Na pracovištích praktického zaměstnáni jsou studenti povinni dodržovat pořádek a provádět úklid ve stanovených 

termínech. Dodržovat bezpečnostní předpisy na daném pracovišti. 

- Donášení a požívání alkoholických nebo jiných omamných prostředků na pracovištích školy je zakázáno!!! 

- Dodržovat zákaz kouření ve škole a na pracovištích školy. 

- Každý i malý úraz je student povinen hlásit příslušnému vyučujícímu, či mistrovi odborného výcviku. Pokud 

student je svědkem úrazu a postižený není schopen úraz nahlásit – okamžitě úraz hlásí. 

- Student je povinen se účastnit seznámení a výcviku v zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví 

- Podrobuje se zkouškám a zdravotním prohlídkám stanoveným právními předpisy. V případě šetření je povinen se 

podrobit zkoušce na přítomnost omamných prostředků!!! 

- Hořlavé kapaliny přechováváme v uzavíratelných nádobách a řádně označených. 

- Při práci s jedovatými či zdraví škodlivými  látkami  používat OOPP!!! 

Při této práci se nesmí pít, jíst a kouřit. Po skončení se musí pracovník řádně umýt!!! 

- Dbát na bezpečnost při přesunu studentů do jednotlivých objektů školy po veřejných komunikacích 

- Před zařazením a při každé změně praktického zaměstnání musí být student proškolen.  

 

Práce, 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) 

 

Vedoucí pracovníci na všech stupních řízení mají za povinnost sledovat pracovní podmínky a zařazovat je na práce, 

které jsou v souladu s vyhl. 180/2015 sb. 

Nesmějí být zaměstnáváni pracemi, které jsou pro ně fyzicky nepřiměřené nebo škodí jejich organismu. 

 

Práce zakázané mladistvým, hmotnostní limity apod.: viz příloha č. 1 (výňatek z § 5, vyhl. 180/2015 Sb.) 

Jsou zakázány práce, které se zřetelem k anatomickým, fyziologickým a psychickým zvláštnostem v tomto věku 

jsou pro ně nepřiměřené, nebezpečné nebo škodí jejich zdraví a dále práce, při nichž jsou vystaveni zvýšenému 

nebezpečí úrazu nebo by mohly vážně ohrozit bezpečnost a zdraví spolupracovníků. 

 

Pokud jsou některé zakázané práce  prováděny v souvislosti s přípravou na budoucí povolání musí být pod 

soustavným odborným dozorem, organizací práce nebo jinými opatřeními např. vybavení OOPP, čímž je zajištěná 

dostatečná ochrana mladistvých 

K uzavření pracovní smlouvy (u zaměstnaneckého poměru mladistvého) je zaměstnavatel povinen si vyžádat 

vyjádření zákonného zástupce. 

 

Postup při školních úrazech: 
- Školním úrazem rozumíme každý úraz, který se stal při výchově a vzdělávání na školách a při činnostech, které 

s nimi přímo souvisejí. 

- Výchovnou a vzdělávací činností je účast studenta při výchovné a vzdělávací práci školy, ve škole od vstupu 

studenta do prostor školy až do odchodu z nich, včetně doby přestávek, a každá činnost vyplývající z přímé 

souvislosti s tím. 

- Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal studentům při akcích konaných mimo školu, organizovaných 

školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná se zejména o úrazy na vycházkách, 

zájezdech, plaveckých a lyžařských výcvicích, soutěžích apod.  
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- Školním úrazem není úraz, který se stane studentům cestou do školy a zpět nebo na cestě na místo nebo zpět, 

jež bylo určeno jako shromaždiště mimo areál školy při akcích konaných mimo školu. 

- veškeré činnosti, které nesouvisejí s výukou (svévolné opouštění školských zařízení) 

- činnosti vykonávané proti zákazu pedagog. pracovníků 

- svévolné poškozování zařízení, vzájemné napadení - rvačky a pod. 

 

Každý úraz student (žák) nahlásí vyučujícímu (dozoru), který zajistí: 

-ošetření úrazu případné zajištění lékařské pomoci 

-provedení evidence nebo registrace úrazu 

 

Evidence a registrace školních úrazů dle vyhl. 64/2005 Sb. ve znění vyhl 57/2010 Sb.: 

- Vedoucí zaměstnanec školy, jemuž byl úraz studenta hlášen zajistí, aby byly objektivně zjištěny a odstraněny 

příčiny úrazu. 

- Všechny školní úrazy jsou evidovány v knize úrazů. Evidují se všechny úrazy studentů, ke kterým došlo při 

činnostech v rámci školy a to nejpozději do 24 hod. od okamžiku, kdy se škola o úrazu dozví.  

- Záznam o úrazu se vyhotovuje, jde-li o úraz, jehož důsledkem byla nepřítomnost studenta ve škole zasahující 

alespoň do 2 po sobě jdoucích vyučovacích dnů nebo smrtelný úraz (smrtelným úrazem pro účely vyhlášky se 

rozumí takové poškození zdraví, které způsobilo smrt po úrazu nebo na jehož následky zemřel žák, student 

nejpozději do jednoho roku od vzniku úrazu. 

- Záznam o úrazu se vyhotoví na formulář, jehož vzor je založen u ředitele školy, 

- Na žádost zákonného zástupce studenta, zletilého studenta škola nebo školské zařízení bezodkladně vyhotoví 

záznam i o úrazu 

- Škola nebo školské zařízení vyhotoví o úrazu, pokud je pravděpodobné, že bude poskytnuta náhrada za bolest a 

ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem. 

- Jedno vyhotovení záznamu o úrazu předá škola nebo školské zařízení zletilému studentovi, v případě 

nezletilého jeho zákonnému zástupci. 

 

Hlášení úrazu: 

- nahlášení úrazu bez zbytečného odkladu jeho zákonnému zástupci 

- Nasvědčují-li skutečnosti, že v souvislosti s úrazem byl spáchán trestný čin nebo přestupek, nebo jedná-li se o 

smrtelný úraz podá škola bez zbytečného odkladu hlášení místně příslušnému útvaru Policie ČR. 

- O úrazu podá škola bez zbytečného odkladu hlášení pojišťovně, u které je škola pro případ své odpovědnosti za 

škodu vzniklou na životě a zdraví studentů, pokud má škola takovéto pojištění sjednáno 

- O úrazu podá škola bez zbytečného odkladu hlášení příslušnému orgánu inspekce práce, pokud k úrazu došlo 

při praktickém vyučování studentů. 

 

Zasílání záznamu o úrazu: 

- škola odesílá hlášení o úrazu za uplynulý kalendářní měsíc nejpozději do pátého dne následujícího měsíce:      - 

zřizovateli 

             - zdravotní pojišťovně žáka 

             - příslušnému inspektorátu české školní inspekce 

- záznam o smrtelném úrazu zasílá škola do 5 pracovních dnů po podání hlášení: 

        -  zřizovateli 

- zdravotní pojišťovně studenta 

- české školní inspekci 

 - místně příslušnému útvaru policie ČR 

 

Odpovědnost za škody způsobené školním úrazem (řeší občanský zákoník) 

Občanský zákoník v platném znění  

Příslušná škola odpovídá žákům středních škol (gymnázií, středních odborných škol, středních odborných učilišť), 

vyšších odborných škol za škodu, která jim vznikla porušením právních povinností nebo úrazem při teoretickém a 

praktickém vyučování ve škole nebo v přímé souvislosti s ním. Došlo-li ke škodě při praktickém vyučování u 

právnické nebo fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, odpovídá za škodu právnická nebo fyzická osoba, u 

níž se vyučování uskutečňovalo. Došlo-li ke škodě při výchově mimo vyučování ve školském zařízení nebo v 

přímé souvislosti s ní, odpovídá za škodu příslušné školské zařízení. Nevystupuje-li škola nebo školské zařízení v 
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právních vztazích svým jménem a nemá-li odpovědnost vyplývající z těchto vztahů, odpovídá za škodu zřizovatel 

školy nebo školského zařízení. 
 

K odškodnění je nutné doložit: 
-Záznam o školním úrazu 

-Oznámení o škodné události (tiskopis pojišťovny) 

-Bodové hodnocení úrazu (tiskopis pojišťovny potvrzený lékařem) 

 

 Poučení studentů 

Poučení studentů o pravidlech bezpečného chování se provádí každoročně, dle potřeby i opakovaně několikrát 

během školního roku. Zápis o poučení se poznačí do třídní knihy. 

Ředitel školy je povinen vydat školní řád a řády specializovaných pracovišť (školních dílen, laboratoří, kuchyní 

apod.) v nichž stanoví mj. pravidla bezpečného chování žáků (studentů), zejména jejich povinnosti chránit zdraví 

své i svých spolužáků 

 

Poučení na začátku školního roku 

Toto poučení provádí třídní učitel, který studenty seznámí zejména: 

- se školním řádem 

- se zásadami bezpečného chování ve třídě, na chodbách, schodištích, v šatnách, při odchodu 

  ze školy a příchodu do školy a na veřejných komunikacích 

- se zákazem přinášet do školy předměty, jež nesouvisí s vyučováním 

- s postupem při úrazech 

- s nebezpečím vzniku požáru a s postupem v případě vzniku požáru 

 

Poučení na počátku první vyučovací hodiny 
Toto poučení přichází v úvahu pouze u některých předmětů, zejména fyziky, chemie, tělesné výchovy, pracovního 

vyučování apod., nebo před výukou v laboratořích, jazykových učebnách, školních dílnách či školních kuchyních, 

restauracích v rámci praxe. Vyučující seznámí studenty s pravidly bezpečného chování a upozorní je na možná 

ohrožení života, zdraví či majetku.  

 

Poučení před činnostmi, jež se provádí mimo školní budovu 

Jde o takové činnosti, jakými jsou vycházky, výlety, lyžařské výcviky, exkurze brigády, plavecké výcviky apod. 

 

Poučení é provozu na pozemních komunikacích: 

Zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích v platném znění, § 53 – 56 ustanovení pro chodce, §  

57,58 ustanovení pro cyklisty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Dbát na bezpečnost při přesunu žáků do jednotlivých objektů školy po veřejných komunikacích apod. 

Viz příloha č. 2. 

 

Studenti se podrobili znalostí formou ústního přezkoušení   vyhověli – nevyhověli 

 

Seznámení a ověření znalostí provedl  ………………………Podpis školitele:………………… 

 

V Opavě:……………………………. 
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 Příloha č. 1  :  - výňatek § 5 vyhl. 180/2015 Sb.                        

 

Mladistvým jsou zakázány práce 

a) rizikové 

b) vyžadující používání izolačních dýchacích přístrojů, 

c) vykonávané velkými svalovými skupinami s převažující dynamickou složkou svalové práce podle jiného  

    právního předpisu upravujícího podmínky ochrany zdraví při práci 

   1. při nichž jsou překračovány hygienické limity energetického výdeje pro dívky nebo chlapce, 

   2. spojené s ruční manipulací s břemenem, jehož hmotnost při občasné manipulaci překračuje u chlapců 20 kg 

       nebo při časté manipulaci 15 kg, u dívek pak při občasné manipulaci 15 kg nebo při časté manipulaci 10 kg, 

   3. při nichž směnová kumulativní hmotnost ručně manipulovaného břemene překračuje u chlapců 5500 kg a u 

      dívek 4000 kg za průměrnou směnu, 

   4. vykonávané vsedě chlapci, spojené s častým zvedáním a přenášením břemene o hmotnosti vyšší než 4,5 kg 

       nebo dívkami o hmotnosti vyšší než 2,5 kg, 

   5. spojené s přepravou břemene pomocí jednoduchého bezmotorového prostředku, při nichž je chlapci  

       vynakládaná tažná síla vyšší než 150 N nebo tlačná síla vyšší než 200 N nebo při nichž je dívkami vynakládaná 

       tažná síla vyšší než 115 N nebo tlačná síla vyšší než 160 N, 

d) vykonávané ve vnuceném pracovním tempu, 

e) se zdroji ionizujícího záření, 

f) spojené s expozicí chemickým látkám nebo chemickým směsím označovaným standardními větami označujícími  

    specifickou rizikovost podle jiného právního předpisu upravujícího chemické látky nebo chemické směsi nebo 

    standardními větami o nebezpečnosti podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 

   1. způsobujícím akutní nebo chronické otravy s těžkými nebo nevratnými účinky  

   2. klasifikovaným jako karcinogen kategorie 1, 2   

    3. klasifikovaným jako mutagen kategorie 1, 2 nebo 3  

   4. toxickým pro reprodukci kategorie 1, 2 nebo 3  

   5. senzibilizujícím dýchací cesty nebo kůži   

   6. žíraviny apod. 

     

Mladistvým zaměstnancům jsou dále zakázány práce - například 

a) 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, 

b) při nichž hrozí zhroucení konstrukce, staveb nebo pád předmětů, 

 

Mladistvým zaměstnancům je zakázáno pracovat na pracovištích, kde 

a) je tlak vzduchu vyšší než okolní atmosférický tlak o více než 20 kPa, 

b) je koncentrace kyslíku v ovzduší nižší než 20 % objemových, 

c) se pracuje se zdrojem ionizujícího záření, 

d) podle hodnocení zdravotních rizik zaměstnavatelem expozice chemickým látkám nebo chemickým směsím nebo 

biologickým činitelům skupin 2 až 4 může ohrozit jejich zdraví. 

  

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, 

 

a) zařazené jako rizikové pro faktory zátěž teplem, chladem, hluk, vibrace nebo pracovní poloha, pokud lze na 

podkladě vyhodnocení zdravotních rizik vyloučit, že nedojde k poškození zdraví, 
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Příloha č. 2. 

Zvláštní ustanovení pro chůzi, jízdu nemotorových vozidel,  

Chůze 

§ 53 

(1) Chodec musí užívat především chodníku nebo stezky pro chodce. Chodec, který nese předmět, jímž by mohl 

ohrozit provoz na chodníku, užije pravé krajnice nebo pravého okraje vozovky. 

(2) Jiní účastníci provozu na pozemních komunikacích než chodci nesmějí chodníku nebo stezky pro chodce 

užívat, pokud není v tomto zákoně stanoveno jinak. 

(3) Kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, 

chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky. Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva 

vedle sebe. Při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních komunikacích nebo v nebezpečných a 

nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou. 

(4) Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou "Stezka pro chodce a cyklisty", nesmí 

chodec ohrozit cyklistu jedoucího po stezce. 

(5) Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou "Stezka pro chodce a cyklisty", na které je 

oddělen pruh pro chodce a pruh pro cyklisty, je chodec povinen užít pouze pruh vyznačený pro chodce. Pruh 

vyznačený pro cyklisty může chodec užít pouze při obcházení, vcházení a vycházení ze stezky pro chodce a 

cyklisty; přitom nesmí ohrozit cyklisty jedoucí v pruhu vyznačeném pro cyklisty. 

(6) Osoba pohybující se pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy nesmí na chodníku nebo na stezce 

pro chodce ohrozit ostatní chodce. Nemůže-li užít chodník, smí užít pravé krajnice nebo pravého okraje vozovky. 

(7) Osoba vedoucí jízdní kolo nebo moped smí užít chodníku, jen neohrozí-li ostatní chodce; jinak musí užít pravé 

krajnice nebo pravého okraje vozovky. 

(8) Osoba pohybující se na lyžích, kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení nesmí na chodníku 

nebo na stezce pro chodce ohrozit ostatní chodce. 

§ 54 

(1) Je-li blíže než 50 m křižovatka s řízeným provozem, přechod pro chodce, místo pro přecházení vozovky, 

nadchod nebo podchod vyznačený dopravní značkou "Přechod pro chodce", "Podchod nebo nadchod", musí chodec 

přecházet jen na těchto místech. Na přechodu pro chodce se chodí vpravo. 

(2) Mimo přechod pro chodce je dovoleno přecházet vozovku jen kolmo k její ose. Před vstupem na vozovku se 

chodec musí přesvědčit, zdali může vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu na pozemních 

komunikacích. Chodec smí přecházet vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících 

vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy. 

(3) Jakmile vstoupí chodec na přechod pro chodce nebo na vozovku, nesmí se tam bezdůvodně zastavovat nebo 

zdržovat. Nevidomý chodec signalizuje úmysl přejít vozovku mávnutím bílou slepeckou holí ve směru přecházení. 

Chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku, 

přijíždějí-li vozidla s právem přednostní jízdy; nachází-li se na přechodu pro chodce nebo na vozovce, musí 

neprodleně uvolnit prostor pro projetí těchto vozidel. Chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na 

vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem. Chodec musí dát přednost 

tramvaji. 

(4) Chodec nesmí překonávat zábradlí nebo jiné zábrany na vozovce. 

§ 55 

(1) Před železničním přejezdem si musí chodec počínat zvlášť opatrně, zejména se musí přesvědčit, zda může 

železniční přejezd bezpečně přejít. 

(2) Chodec nesmí vstoupit na železniční přejezd v případech stanovených v § 29 odst. 1 písm. a) a. e). 

(3) V případech uvedených v § 29 odst. 1 písm. a), b) a c) smí chodec přejít přes železniční přejezd pouze tehdy, 

jestliže před železničním přejezdem dostal od pověřeného zaměstnance provozovatele dráhy ústní souhlas. V tomto 

případě je chodec povinen řídit se při přecházení železničního přejezdu pokyny pověřeného zaměstnance 

provozovatele dráhy. Pověřený zaměstnanec provozovatele dráhy je povinen se na požádání chodce prokázat 

platným pověřením provozovatele dráhy. 
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§ 56 

Útvar chodců 

(1) Pro organizovaný útvar chodců, například příslušníků ozbrojených sil, školní mládeže nebo průvod, platí 

přiměřeně povinnosti řidiče podle § 5 odst. 1 písm. b), § 11 odst. 1, § 12 a. 16, § 20 a. 24, 25 odst. 1 a 2, § 27, § 28 

odst. 1, 2 a 5, § 29 a 30. 

(2) Za snížené viditelnosti musí být organizovaný útvar chodců označen vpředu po obou stranách neoslňujícím 

bílým světlem a vzadu po obou stranách neoslňujícím červeným světlem. Označení světly může být nahrazeno 

oděvními doplňky s označením z retro reflexního materiálu. 

(3) Organizovaný útvar chodců na mostě nesmí jít jednotným krokem. 

(4) Za dodržování povinností podle odstavců 1 a. 3 odpovídá vedoucí útvaru, jímž může být jen osoba starší 15 let, 

která je k tomu dostatečně způsobilá. 

(5) Organizovaný útvar chodců jdoucí nejvýše ve dvojstupu smí jít po chodníku, a to vpravo; přitom nemusí být 

označen podle odstavce 2. 

(6) Pro organizovanou skupinu dětí, které dosud nepodléhají povinné školní docházce, platí ustanovení pro chodce. 

(7) Vedoucí organizovaného útvaru školní mládeže nebo organizované skupiny dětí, které dosud nepodléhají 

povinné  školní docházce, je oprávněn při přecházení vozovky zastavovat vozidla. 

(8) Vzor a způsob užití oděvních doplňků s označením z retro reflexního materiálu stanoví prováděcí právní 

předpis. 

 Jízda na jízdním kole 

     § 57 

     (1) Je-li zřízen jízdní pruh pro cyklisty, stezka pro cyklisty nebo je-li na křižovatce s řízeným provozem zřízen 

pruh pro cyklisty a vymezený prostor pro cyklisty, je cyklista povinen jich užít. 

     (2) Na vozovce se na jízdním kole jezdí při pravém okraji vozovky; nejsou-li tím ohrožováni ani omezováni 

chodci, smí se jet po pravé krajnici. Jízdním kolem se z hlediska provozu na pozemních komunikacích rozumí 

i koloběžka. 

     (3) Cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou. 

     (4) Pohybují-li se pomalu nebo stojí-li vozidla za sebou při pravém okraji vozovky, může cyklista jedoucí 

stejným směrem tato vozidla předjíždět nebo objíždět z pravé strany po pravém okraji vozovky nebo krajnici, 

pokud je vpravo od vozidel dostatek místa; přitom je povinen dbát zvýšené opatrnosti. 

     (5) Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou "Stezka pro chodce a cyklisty", nesmí 

cyklista ohrozit chodce jdoucí po stezce. 

     (6) Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou "Stezka pro chodce a cyklisty", na 

které je oddělen pruh pro chodce a pruh pro cyklisty, je cyklista povinen užít pouze pruh vyznačený pro cyklisty. 

Pruh vyznačený pro chodce může cyklista užít pouze při objíždění, předjíždění, otáčení, odbočování a vjíždění na 

stezku pro chodce a cyklisty; přitom nesmí ohrozit chodce jdoucí v pruhu vyznačeném pro chodce.  

     (7) Jízdní pruh pro cyklisty nebo stezku pro cyklisty může užít i osoba pohybující se na lyžích nebo 

kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení. Přitom je tato osoba povinna řídit se pravidly podle 

odstavců 3, 5 a 6 a světelnými signály podle § 73.  

     § 58 

     (1) Cyklista mladší 15 let je povinen za jízdy použít ochrannou přílbu schváleného typu podle zvláštního 

právního předpisu2) a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě. 
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     (2) Dítě mladší 10 let smí na silnici, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci1) jet na jízdním 

kole jen pod dohledem osoby starší 15 let; to neplatí pro jízdu na chodníku, cyklistické stezce a v obytné a pěší 

zóně. 

     (3) Na jednomístném jízdním kole není dovoleno jezdit ve dvou; je-li však jízdní kolo vybaveno pomocným 

sedadlem pro přepravu dítěte a pevnými opěrami pro nohy, smí osoba starší 15 let vézt osobu mladší 7 let. 

     (4) Cyklista nesmí jet bez držení řídítek, držet se jiného vozidla, vést za jízdy druhé jízdní kolo, ruční vozík, psa 

nebo jiné zvíře a vozit předměty, které by znesnadňovaly řízení jízdního kola nebo ohrožovaly jiné účastníky 

provozu na pozemních komunikacích. Při jízdě musí mít cyklista nohy na šlapadlech. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


