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OS-BOZP-01 - Stanovení organizace a řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Zákon 262/2006Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své

zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání,

případně opomenutí při práci.

Znalost základních povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů a požadavků

zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nedílnou a trvalou součástí

kvalifikačních předpokladů zaměstnance.



Základní právní předpisy

▪ Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

▪ Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti práce a 

ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

▪ Zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů

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

práci

▪ Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů
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Změna legislativy od roku 2019

▪ Nařízení vlády č.390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných 

pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků – náhrada za  

nařízení vlády č.495/2001 Sb.

Vyhrazená technická zařízení - účinnost od 01.07.2022

▪ Zákon č. 250/2021 Sb., Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených 

technických zařízení a o změně souvisejících zákonů – náhrada za zákon č. 174/1968 Sb.

• Nařízení vlády č.190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a
požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti - náhrada za vyhlášku č. 73/2010 Sb.

• Nařízení vlády č.191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a
požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti - náhrada za vyhlášku č. 21/1979 Sb.

• Nařízení vlády č.192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a
požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti náhrada za vyhlášku č. 18/1979 Sb.

• Nařízení vlády č.193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a
požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti - náhrada za vyhlášku č. 19/1979 Sb.
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Interní směrnice pro oblast BOZP
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OS-BOZP-01 Stanovení organizace a řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

OS-BOZP-02
Pracovnělékařská lékařská péče  a zdravotní způsobilost zaměstnanců a posuzování zdravotní způsobilosti ke vzdělávání  

nebo v průběhu vzdělávání

OS-BOZP-03 Evidence úrazů žáků

OS-BOZP-04 Evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu zaměstnanců

OS-BOZP-05 Identifikace nebezpečí a hodnocení rizik

OS-BOZP- 05-01 Registr rizik

OS-BOZP-06
Požadavky na externí organizace z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního 

prostředí 

OS-BOZP-07 Místní provozní bezpečnostní předpis pro provoz služebních vozidel

OS-BOZP-08 Plán první pomoci

OS-BOZP-09 Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čistících a dezinfekčních prostředků

OS-BOZP-10 Školení o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

OS-BOZP-11 Místní provozní řád pro elektrické spotřebiče a nářadí během používání

OS-BOZP-12 Místní provozní předpis pro provoz výtahů a vertikální schodišťové plošiny  v objektu „Centrum“

OS-BOZP-13 Místní řád pro sklady

OS-BOZP-14 Místní provozní předpis pro práci ve výškách, na žebříku a na střeše

OS-BOZP-15 Bezpečnostní pokyny pro manipulaci s tlakovými nádobami na plyny



• nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by
neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti

• informovat zaměstnance o tom, do jaké kategorie byla jím vykonávaná práce zařazena

• sdělit zaměstnancům, u kterého poskytovatele pracovnělékařských služeb jim budou poskytnuty
pracovnělékařské služby a jakým pracovnělékařským prohlídkám souvisejícím s výkonem práce
jsou povinni se podrobit

• zajistit zaměstnancům pro vykonávané práce dostatečné a přiměřené informace a pokyny o
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zejména formou seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení
rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a
pracoviště

• Informace a pokyny musí být zajištěny vždy při přijetí zaměstnance, při jeho převedení, přeložení
nebo změně pracovních podmínek, změně pracovního prostředí, zavedení nebo změně
pracovních prostředků, technologie a pracovních postupů. O informacích a pokynech je
zaměstnavatel povinen vést dokumentaci.

• zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci

• zajistit dodržování zákazu kouření na pracovištích
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Povinnosti zaměstnavatele - § 103, odst.1 ZP



• Zaměstnanec má právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na informace o

rizicích jeho práce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením; informace

musí být pro zaměstnance srozumitelná.

• Zaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že

bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo

zdraví jiných fyzických osob; takové odmítnutí není možné posuzovat jako nesplnění

povinnosti zaměstnance.

• Zaměstnanec má právo a povinnost podílet se na vytváření bezpečného a zdraví

neohrožujícího pracovního prostředí, a to zejména uplatňováním stanovených a

zaměstnavatelem přijatých opatření a svou účastí na řešení otázek bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci.
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Práva zaměstnanců - § 106 ZP
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Povinnosti zaměstnanců - § 106 ZP

▪ dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci, s nimiž byl řádně seznámen, a řídit se zásadami bezpečného chování na

pracovišti a informacemi zaměstnavatele,

▪ dodržovat při práci stanovené pracovní postupy, používat, osobní ochranné pracovní prostředky

▪ nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích zaměstnavatele,

nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele, podrobit se na pokyn oprávněného

vedoucího zaměstnance písemně určeného zaměstnavatelem zjištění, zda není pod vlivem

alkoholu nebo jiných návykových látek

▪ nekouřit na pracovištích a v jiných prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci.

▪ oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci nedostatky a závady na pracovišti,

které ohrožují bezpečnost nebo zdraví zaměstnanců při práci

▪ bezodkladně oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci svůj pracovní úraz, pokud

mu to jeho zdravotní stav dovolí, a spolupracovat při objasňování jeho příčin,



Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení
o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné
předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi
vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít
zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce
vykonávána

a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.
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Školení zaměstnanců

OS-BOZP-10 - Školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci  a požární ochraně



Zaměstnavatel je povinen určit obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení

dokumentace o provedeném školení.

Školení je zaměstnavatel povinen zajistit:

• při nástupu zaměstnance do práce

• 1 x za 2 roky pro zaměstnance

• 1x za 3 roky pro vedoucí zaměstnance

• při změně pracovního zařazení nebo druhu práce

• při zavedení nové technologie nebo pracovních postupů

• v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
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Školení zaměstnanců

OS-BOZP-10 - Školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci  a požární ochraně



Toto školení provádí zaměstnanec Personálního oddělení, který absolvoval školení pro vedoucí zaměstnance

– cílem je základní seznámení se společností a povinnostmi zaměstnance – záznam OS-BOZP-10-01
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Vstupní školení zaměstnanců



Toto školení vedoucí zaměstnanec, který absolvoval školení pro vedoucí zaměstnance – cílem je 
seznámení s povinnostmi zaměstnance před zařazení na pracovní pozici – záznam OS-BOZP-10-02
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Školení zaměstnanců



Toto školení provádí odborně způsobilá osoba podle zákona č.309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů – cílem 
je seznámení s povinnostmi  vedoucího zaměstnance a právními a ostatními předpisy včetně interních směrnic       
- záznam OS-BOZP-10-03
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Školení vedoucích zaměstnanců



• Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a
pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním
opatření k předcházení rizikům.

• Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl
předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.

• Při přijímání a provádění technických, organizačních a jiných opatření k prevenci rizik

je zaměstnavatel povinen vycházet ze všeobecných preventivních zásad, kterými se rozumí

- omezování vzniku rizik

- odstraňování rizik u zdroje jejich původu,

- přizpůsobování pracovních podmínek potřebám zaměstnanců
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Předcházení rizikům - §102 ZP
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OS-BOZP-05-01-Registr rizik

Registr rizik musí být pravidelně aktualizován a revidován, a to zejména:

- v případě významných změn technologických postupů

- v případě změn právních předpisů a jiných požadavků týkající se BOZP

- po pracovním úrazu, nehodě, mimořádné situaci apod.

- v případě, že nenastane žádná z výše uvedených situací, musí být Registr rizik revidován minimálně 1x ročně
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OS-BOZP-05-01-Registr rizik

Identifikace nebezpečí je proces rozpoznání existence nebezpečí a stanovení jeho charakteristik, např. zakopnutí, opaření

Riziko – kombinace odhadu pravděpodobnosti, že určitá nebezpečná událost vznikne a možného následku této události.

R = P x N



• Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni
vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se
týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro
všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou
pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy
k jejich zajištění.
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Vzájemná výměna rizik- § 101 ZP

OS-BOZP-06

Požadavky na externí organizace z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany 

životního prostředí 

• Každý ze zaměstnavatelů je 
povinen zajistit, aby jeho činnosti 
a práce jeho zaměstnanců byly 
organizovány, koordinovány a 
prováděny tak, aby současně byli 
chráněni také zaměstnanci 
dalšího zaměstnavatele,



• Není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany nebo
opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům
osobní ochranné pracovní prostředky. Osobní ochranné pracovní prostředky jsou ochranné
prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí
bránit při výkonu práce a musí splňovat požadavky stanovené Nařízením vlády č. 390/2021 Sb.,
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Osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, mycí, 
čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje - §104 ZP

• Osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čisticí a
dezinfekční prostředky a ochranné nápoje přísluší
zaměstnanci od zaměstnavatele bezplatně podle
vlastního seznamu zpracovaného na základě
vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce.

• Poskytování osobních ochranných pracovních
prostředků nesmí zaměstnavatel nahrazovat
finančním plněním.
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OS-BOZP-09-02 - Seznam poskytování osobních ochranných 
pracovních prostředků, oděvů a obuvi  

OS-BOZP-09-03 – Evidenční karta OOPP



§ 105 ZP

• Zaměstnavatel, u něhož k pracovnímu úrazu došlo, je povinen objasnit

příčiny a okolnosti vzniku tohoto úrazu za účasti zaměstnance a svědků
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Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech zaměstnanců

• Zaměstnavatel je povinen vést v knize úrazů evidenci o všech úrazech,

i když jimi nebyla způsobena pracovní neschopnost nebo byla způsobena pracovní neschopnost

nepřesahující 3 kalendářní dny.

• Zaměstnavatel je povinen vyhotovovat záznamy a vést dokumentaci o všech pracovních

úrazech, jejichž následkem došlo

- ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny, nebo

- k úmrtí zaměstnance.

Nařízení vlády č.201/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů

– přílohou jsou tiskopisy: Záznam o úrazu a Záznam o úrazu – hlášení změn

OS-BOZP-04 - Evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu  o úrazu zaměstnanců



21

Kniha úrazů

• Do knihy úrazů se zapisují všechny pracovní

úrazy, i když jimi nebyla způsobena pracovní

neschopnost nebo byla způsobena pracovní

neschopnost nepřesahující 3 kalendářní dny.

• Zápis musí být proveden v den vzniku úrazu
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Záznam o úrazu

• Záznam o úrazu se sepisuje u úrazu, když jimi byla způsobena pracovní neschopnost

přesahující 3 kalendářní dny nebo došlo k úmrtí.

• Zápis musí být proveden nejpozději do 5 pracovních dnů.

• Záznam o úrazu musí být zaslán nejpozději do 5. dne následujícího měsíce na Inspektorát práce

a zdravotní pojišťovnu postiženého.
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Záznam o úrazu – hlášení změn

Byl-li zaměstnavatelem odeslán záznam o úrazu a následně se

zaměstnavatel dozví o skutečnostech, které vedou ke změně v něm

uvedených údajů, vyhotoví zaměstnavatel úrazem postiženého

zaměstnance záznam o úrazu – hlášení změn, a to v případě, že

a) hospitalizace úrazem postiženého zaměstnance přesáhla 5 dnů,

b) dočasná pracovní neschopnost úrazem postiženého

zaměstnance v důsledku jeho úrazu byla ukončena po odeslání

záznamu o úrazu,

c) zaměstnanec postižený úrazem na jeho následky nejpozději do

1 roku zemřel,

d) došlo ke změně v posouzení zdroje nebo příčiny úrazu, povahy

úrazu, popřípadě k jiným skutečnostem majícím vliv na

zpracování a obsah záznamu o úrazu – hlášení změn,

e) na základě téhož pracovního úrazu vznikla a byla ukončena

další pracovní neschopnost.



§ 271k ZP - Pracovním úrazem pro účely tohoto zákona je poškození zdraví nebo smrt

zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením

zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním

§ 273 ZP - Plněním pracovních úkolů je výkon pracovních povinností vyplývajících z pracovního

poměru a jiná činnost vykonávaná na příkaz zaměstnavatele a činnost, která je předmětem pracovní

cesty.

§ 274 ZP- V přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů jsou:

▪ úkony potřebné k výkonu práce a úkony během práce obvyklé nebo nutné před počátkem práce

nebo po jejím skončení

▪ úkony obvyklé v době přestávky v práci na jídlo a oddech konané v objektu zaměstnavatele

▪ vyšetření u poskytovatele zdravotních služeb prováděné na příkaz zaměstnavatele a cesta k němu

a zpět

▪ v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů je školení zaměstnanců organizované
zaměstnavatelem 24

Co je pracovní úraz – zákon 262/2006 Sb., Zákoník práce



• cesta do zaměstnání a zpět

• stravování, pokud není konána v objektu zaměstnavatele

• úkony při vlastním stravování

• vícedenní pracovní cesta – musí být stanoven časový rozvrh výkonu práce
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Co není pracovní úraz
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Druhy náhrad při pracovním úrazu

• § 271a - Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti

• § 271b - Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti

• § 271c - Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění

• § 271d - Účelně vynaložené náklady spojené s léčením

• § 271e - Náhrada věcné škody

Druhy náhrad při úmrtí zaměstnance

• § 271g - Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením a náhrada přiměřených nákladů spojených s 

pohřbem

• § 271h - Náhrada nákladů na výživu pozůstalých

• § 271i - Jednorázové odškodnění pozůstalých

• § 271j - Náhrada věcné škody

Zaměstnavatel je povinen při náhradě  škody určit část, kterou nese zaměstnanec, podle míry jeho zavinění..

Pracovní úrazy a nemoci z povolání – druhy náhrad ZP



• Zákon 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, §37-44

• Vyhláška č.432/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Proces zařazení prací do kategorií:

▪ zajistit provedení měření rizikových faktorů akreditovanou osobou

▪ provést porovnání s nařízením vlády č.361/2007 Sb., nařízením vlády
272/2011 Sb., a dalšími

▪ zpracovat oznámení o zařazení do 2. kategorie (nejsou překročeny
hygienické limity) a zaslat oznámení na Krajskou hygienickou stanici

▪ zpracovat žádost na zařazení do 3. kategorie (jsou překročeny hygienické
limity) a zaslat žádost na Krajskou hygienickou stanici, která zašle rozhodnutí
o zařazení
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Zařazení prací do kategorií
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Zdravotní způsobilost

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách

Vyhláška č.79/2013 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona 
č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o 
pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)

Pracovnělékařskou péči poskytuje Medica sever s.r.o.

Druhy pracovnělékařských prohlídek

▪ vstupní, periodická, mimořádná, následná, výstupní

OS-BOZP-02 - Pracovnělékařská lékařská péče a zdravotní způsobilost zaměstnanců

a posuzování zdravotní způsobilosti ke vzdělávání  nebo v průběhu vzdělávání
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Zdravotní způsobilost – periodické pracovnělékařské prohlídky

Vyhláška č.79/2013 Sb. Vyhláška o pracovnělékařských službách

Práce zařazené v kategorii první 1 x za 6 let do 50 let 1 x za 4 roky nad 50 let věku

Práce zařazené v kategorii druhé 1 x za 4 roky do 50 let 1 x za 2 roky nad 50 let věku

Hlasová zátěž – pedagog 1 x za 4 roky do 50 let 1 x za 2 roky nad 50 let věku

Práce ve školách a školských

zařízeních podle školského zákona s

výjimkou prací v objektech, u kterých

není obvyklý přímý kontakt s žáky.

1 x za 4 roky do 50 let 1 x za 2 roky nad 50 let věku
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Manipulace s materiály a břemeny

Ruční manipulace

Nebezpečí:

▪ poranění při manipulaci s materiálem (vysmeknutí,

přiražení, pád)

▪ přetížení organismu, poškození páteře

Opatření:

▪ používat správné postupy při manipulaci s materiálem

▪ manipulovat za stanovené úchyty u přepravek, bedýnek apod.

▪ dodržovat hmotnostní  limity pro manipulaci s materiálem



Zákon č.309/2006 Sb., § 6

• Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je
zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují
informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi
zaměstnance. Bezpečnostní značky, značení a signály mohou být zejména obrazové, zvukové
nebo světelné.
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Bezpečnostní značky, značení a signály

Vzhled, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů
stanoví nařízení vlády č.375/2017 Sb.



Klasifikace a označování podle nařízení ES 1272/2008:

• CHLS = chemické látky nebo směsi           

• NCHLS = nebezpečné látky  nebo směsi

Nádoby a obaly 

musí být označeny a to v českém jazyce, nebezpečné CHLS navíc výstražnými symboly,  H větami a  P větami
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Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi

Ke každé chemické látce nebo směsi musí být na pracovišti bezpečnostní list



Zákon 350/2011 Sb., Nařízení vlády č. 375/2017 Sb.

Skladovací prostory - sklady, skříně  s chemikáliemi musí být označeny následujícími  

výstražnými tabulkami:

Zákaz plnění jakýchkoliv chemických látek nebo směsí do plastových lahví nebo nádob od 

potravin

Každá chemická látka nebo směs:

• musí být česky označená

• musí se skladovat odděleně od jídla a pití
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Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi



Školský zákon jasně říká, že dohled nebo dozor musí vykonávat osoba s odbornou 

způsobilostí dle § 44a, zákona č. 258/2000 Sb.,

Žáci smí s chemickými látkami a směsmi nakládat jen

• při praktickém vyučování a vždy pod přímým dohledem nebo dozorem

• v rozsahu nezbytném pro naplnění rámcových vzdělávacích programů

Rizika při práci v laboratoři

• nebezpečí výbuchu, nebezpečí prudké oxidace, vzniku ohně a požáru

• nebezpečí otravy chemickou látkou

• nebezpečí poleptání

• nebezpečí pořezání sklem

• nebezpečí používání laboratorních pomůcek a nástrojů
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Nakládání s chemickými látkami a směsmi žáky



Pracovníci jsou v rozsahu své činnosti seznámeni:

▪ s návodem od výrobce (musí být v českém jazyce)

▪ s předpisy o zacházení s elektrickými zařízeními

▪ upozorněni na možné ohrožení těmito zařízeními

▪ mohou obsluhovat jen elektrická zařízení malého a nízkého napětí

▪ provádět obsluhu a údržbu podle návodu výrobce, (čištění, mazání, běžné prohlídky bez

rozebírání pomocí nástrojů apod.), ale vždy při vypnutém stavu elektrického zařízení
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Obsluha elektrických zařízení osobami bez elektrotechnické kvalifikace 
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Zákon č.309/2006 Sb., § 2

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena

tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídaly

bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracovní prostředí a pracoviště, aby

• prostory určené pro práci, chodby, schodiště a jiné komunikace měly stanovené rozměry a povrch a byly

vybaveny pro činnosti zde vykonávané,

• pracoviště byla osvětlena, pokud možno denním světlem, měla stanovené mikroklimatické podmínky,

zejména pokud jde o objem vzduchu, větrání, vlhkost, teplotu a zásobování vodou,

• prostory pro osobní hygienu, převlékání, odkládání osobních věcí, odpočinek a stravování zaměstnanců

měly stanovené rozměry, provedení a vybavení a byla zajištěna pravidelná údržba, úklid a čištění,

• únikové cesty, východy a dopravní komunikace k nim včetně přístupových cest byly stále volné,

• pracoviště byla vybavena v rozsahu dohodnutém s příslušným poskytovatelem pracovnělékařských

služeb prostředky pro poskytnutí první pomoci a vybavena prostředky pro přivolání poskytovatele

zdravotnické záchranné služby.

Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí

Bližší požadavky na pracoviště a pracovní prostředí stanoví nařízení vlády č.101/2005 Sb., a technické normy



Zákon č.309/2006 Sb., § 4

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí
byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou
používány. Stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí musí být:

• vybaveny ochrannými zařízeními, která chrání život a zdraví zaměstnanců,

• vybaveny nebo upraveny tak, aby odpovídaly ergonomickým požadavkům a aby
zaměstnanci nebyli vystaveni nepříznivým faktorům pracovních podmínek,

• pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány.

37

Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení

Bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, dopravních prostředků a
nářadí stanoví nařízení vlády č. 378/2001 Sb., a technické normy

Nařízení vlády č. 176/2008 Sb.,  technických požadavcích na strojní zařízení

1.7.4.  - Ke každému strojnímu zařízení musí být přiložen návod k použití v úředním jazyku nebo 

jazycích členských států Evropské unie, ve kterých je strojní zařízení uváděno na trh nebo do 

provozu. Návod k použití přiložený ke strojnímu zařízení musí být buď „původním návodem k použití" 

nebo „překladem původního návodu k použití", přičemž k překladu musí být přiložen původní návod.



Nařízení vlády č.378/2001 Sb., §2

• průvodní dokumentací je soubor dokumentů obsahujících návod výrobce pro montáž, manipulaci, opravy, údržbu, výchozí a

následné pravidelné kontroly a revize zařízení, jakož i pokyny pro případnou výměnu nebo změnu částí zařízení,

• provozní dokumentací je soubor dokumentů obsahujících průvodní dokumentaci, záznam o poslední nebo mimořádné revizi

nebo kontrole, stanoví-li tak zvláštní právní předpis, nebo pokud takový právní předpis není vydán, stanoví-li tak průvodní

dokumentace nebo zaměstnavatel,

• místním provozním bezpečnostním předpisem je předpis zaměstnavatele upravující zejména pracovní technologické postupy

pro používání zařízení a pravidla pohybu zařízení a zaměstnanců v prostorech a na pracovištích zaměstnavatele

Nařízení vlády č.378/2001 Sb., §4

• Kontrola bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu je prováděna podle průvodní dokumentace výrobce. Není-li

výrobce znám nebo není-li průvodní dokumentace k dispozici, stanoví rozsah kontroly zařízení zaměstnavatel místním provozním

bezpečnostním předpisem.

• Zařízení musí být vybaveno provozní dokumentací.

• Následná kontrola musí být prováděna nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním

předpisem, nestanoví-li zvláštní právní předpis, popřípadě průvodní dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a četnost

následných kontrol jinak.

• Provozní dokumentace musí být uchovávána po celou dobu provozu zařízení
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Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení



Oprava, seřizování, úprava, údržba a čištění zařízení

se provádí podle návodu od výrobce a provádějí se, jen je-li zařízení od přívodů energií; není-li to
technicky možné, učiní se vhodná ochranná opatření.

Obsluha

se provádí podle návodu od výrobce. Obsluha musí mít možnost se přesvědčit, že v nebezpečných
prostorech se nenachází žádný zaměstnanec; pokud nelze tento požadavek splnit, bezpečnostní systém
před spuštěním, popřípadě zastavením zařízení musí vydávat zvukový nebo i viditelný výstražný signál,
aby zaměstnanci zdržující se v nebezpečném prostoru měli vždy dostatek času nebezpečný prostor
opustit.
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Oprava a obsluha strojního zařízení

S návodem od výrobce musí být obsluha seznámena před
započetím činnosti. Musí být o tom vyhotoven záznam
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Zákon č.309/2006 Sb.,§ 5

Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady

bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci

• nevykonávali činnosti jednotvárné a jednostranně zatěžující organismus. Nelze-li je vyloučit, musí být

přerušovány bezpečnostními přestávkami; v případech stanovených zvláštními právními předpisy musí

být doba výkonu takové činnosti v rámci pracovní doby časově omezena,

• nebyli ohroženi padajícími nebo vymrštěnými předměty nebo materiály,

• byli chráněni proti pádu nebo zřícení,

• nebyli ohroženi dopravou na pracovištích,

• na pracovišti se zvýšeným rizikem nepracovali osamoceně bez dohledu dalšího zaměstnance, pokud

jejich ochranu nezajistí jinak,

• nevykonávali ruční manipulaci s břemeny, která může poškodit zdraví, zejména páteř.

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy

Bližší požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit,
stanoví, např. nařízení vlády č.168/2002 Sb., nařízení vlády č.361/2007 Sb., a další a technické normy
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První pomoc při pracovních úrazech



▪ Pokud postižený nedýchá, nebo jsou přítomny lapavé dechy, musí být okamžitě
zahájena nepřímá srdeční masáž.

▪ Současně je přivolána záchranná služba - telefon 155, popř. donesen a připojen
automatizovaný externí defibrilátor (AED), pokud je v blízkosti zástavy k dispozici.

▪ V případě použití AED postupujte výhradně podle hlasových pokynů přístroje.
Nalepte jednu elektrodu pod levé podpaží, druhou pod pravou klíční kost, vpravo
od hrudní kosti. Pokud je na místě více zachránců, neměla by se během lepení
elektrod přerušovat resuscitace. Přístroj po nalepení elektrod sám provede
zhodnocení srdečního rytmu a vyšle defibrilační výboj. Nemocného by se v tuto
dobu neměl nikdo dotýkat.

▪ Pokud budete mít při provádění resuscitace jakékoli pochybnosti, snažte se
zachovat klid: operátoři na lince 155 nebo 112 jsou v celé Evropě vyškoleni
takovým způsobem, aby vás dokázali po telefonu instruovat k zahájení srdeční
masáže.

42

Jak zachránit život při zástavě srdce



Bezpečnost a ochrana zdraví žáků
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OS-02 - Stanovení organizace a řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

2005 č. j. 37 014/2005 - 25 

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, 

žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy



VYHLÁŠKA č.64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
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Úrazy žáků – co je a co není úraz

Úrazem žáků je úraz, který se stal žákům 

▪ při vzdělávání nebo s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb

▪ na vycházkách, výletech, zájezdech, putováních, exkurzích

▪ při koupání, při výuce plavání a lyžařském výcviku

▪ sportovních a turistických kurzech

▪ zahraničních výletech, při účasti na soutěžích a přehlídkách.

Úrazem žáků není úraz, který se žákům stane

▪ na cestě do školy a zpět, 

▪ na cestě na místo nebo cestou zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo prostory školy při 

akcích konaných mimo školu.



VYHLÁŠKA č.64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
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Úrazy žáků - evidence

Záznam o úrazu

Školy jsou povinny vyhotovit záznam o úrazu, jde-li o

a) úraz, jehož důsledkem byla nepřítomnost žáka ve škole 

zasahující alespoň do 2 po sobě jdoucích vyučovacích dnů,

nebo

b) smrtelný úraz; smrtelným úrazem se pro účely této vyhlášky 

rozumí takové poškození zdraví, které způsobilo smrt po úrazu 

nebo na jehož následky žák zemřel nejpozději do jednoho roku od 

vzniku úrazu.

Kniha úrazů

V knize úrazů se evidují všechny úrazy žáků (dále jen "úraz"), a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, 

kdy se škola nebo školské zařízení o úrazu dozví, ke kterým došlo při činnostech uvedených v § 29 odst. 

2 školského zákona při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech
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Úrazy žáků - hlášení

Hlášení úrazu

▪ O úrazu žáka podá škola bez zbytečného odkladu hlášení jeho zákonnému zástupci

▪ Když byl 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 České republiky

▪ O úrazu podá škola bez zbytečného odkladu hlášení pojišťovně, u které je škola pojištěna pro případ své 

odpovědnosti za škodu vzniklou na životě a zdraví žáků, pokud škola má takové pojištění sjednáno.

Zasílání záznamu o úrazu

Záznam o úrazu zasílá škola za uplynulý kalendářní měsíc, nejpozději do pátého dne následujícího měsíce:

a) zdravotní pojišťovně žáka a

b) České školní inspekci.

Záznam o smrtelném úrazu zasílá škola do 5 pracovních dnů po podání hlášení nebo aktualizaci záznamu:

a) zřizovateli,

b) zdravotní pojišťovně žáka,

c) České školní inspekci a  místně příslušnému útvaru Policie České republiky

d) Škola zasílá záznamy o úrazu a jejich aktualizaci též zřizovateli na základě jeho písemné výzvy..

VYHLÁŠKA č.64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů



Škola zajistí, aby žáci byli:

▪ poučeni o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při všech činnostech, jichž se účastní při vzdělávání nebo v

přímé souvislosti s ním

▪ seznámeni s konkrétními pokyny, právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

žáků a se zásadami bezpečného chování

▪ seznámeni s možnými riziky a odpovídajícími následnými opatřeními, se kterými se mohou žáci setkat ve

škole, jejím okolí a při činnostech mimo školu (například nebezpečí od neznámých lidí, nebezpečí násilí a

šikany, nálezy nebezpečných předmětů apod.).

▪ seznámeni s ustanoveními předpisů a pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, pokud se vztahují

na příslušnou činnost, akci a s ustanoveními školního řádu, řádů laboratoří, sportovních zařízení, tělocvičen a

hřišť a s dalšími opatřeními školy, jež mohou mít bezpečnostně preventivní význam.

Dokladem o provedeném poučení je záznam poučení (např.: v třídní knize), přílohou je osnova poučení.

Žáky, kteří nebyli v době poučení přítomni, je třeba v nejbližším vhodném termínu poučit.
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Poučení žáků



Žáci jsou povinni na úseku zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zejména

▪ dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž 
byli seznámeni

▪ plnit pokyny zaměstnanců škol vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem.

Pedagogičtí pracovníci 

▪ kontrolují a vyžadují dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků

▪ dodržování pokynů žáky
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Povinnosti žáků



Pedagogický pracovník koná dozor nad žáky

▪ Ve škole před vyučováním, po vyučování, o přestávkách mezi dvěma vyučovacími hodinami, podle 

potřeby při přechodu žáků z jedné budovy školy do druhé budovy školy, do školní jídelny, školní 

družiny apod. Při zajišťování dozoru nad žáky se postupuje podle rozvrhu dozoru. 

▪ Jestliže ředitel školy povolí žákům pobyt ve škole před vyučováním, mezi dopoledním a odpoledním 

vyučováním nebo po vyučování, zabezpečí jejich dozor. Dozor ve škole začíná nejméně 20 minut 

před začátkem dopoledního a 15 minut před začátkem odpoledního vyučování a končí odchodem 

žáků ze školy po skončeném vyučování.

• Zajištění dozoru nad žáky v zařízení školního stravování je na rozhodnutí ředitele školy
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Dozor nad žáky ve škole



Při akcích konaných mimo školu

▪ kdy místem pro shromáždění žáků není škola, začíná dozor 15 minut před dobou shromáždění na 

určeném místě. 

• Po skončení akce dozor končí na předem určeném místě a v předem stanoveném čase. Místo a čas 

shromáždění žáků a skončení akce oznámí škola nejméně jeden den před konáním akce zákonným 

zástupcům žáků.

Při vícedenních akcích konaných mimo školu, kdy jsou jejich účastníci ubytováni v objektech jiných 

osob musí být žáci seznámeni:

• S předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a předpisy o požární ochraně platné v těchto 

objektech

• se stanoveným režim dne a pokyny vydané pro dobu nočního klidu

• Za seznámení žáků s těmito pokyny a za kontrolu jejich dodržování odpovídá vedoucí akce nebo jím 

určený pedagogický pracovník. 

• Vedoucí akce rozhodne o způsobu provádění dohledu v době nočního klidu.
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Dozor nad žáky mimo školu



Bezpečnost žáků při tělesné výchově 

▪ zajišťuje pedagogický pracovník po celou dobu vyučování.

▪ vydává jasné, přesné a žákům srozumitelné povely a pokyny, kontroluje bezpečnost a funkčnost 

tělocvičného nářadí a náčiní před zahájením výuky. 

▪ před použitím nářadí pedagogický pracovník provede vizuální kontrolu nářadí a provede kontrolu 

funkčnosti

Při pohybových činnostech v přírodních podmínkách

▪ je třeba volit terén a překážky úměrné věku

▪ klimatickým podmínkám, s přihlédnutím ke kvalitě výzbroje a výstroje žáků.
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Tělesná výchova



Při plavecké výuce se třída na základní škole dělí na skupiny,

každou skupinu vede jeden vyučující a skupinu tvoří:

• Nejvyšší počet žáků - plavců ve skupině je 15

• Nejvyšší počet žáků - neplavců je 10.

Pedagogický pracovník má přehled o celém prostoru výuky a všech žácích, kteří se výuky účastní

a pravidelně provádí v průběhu výuky překontrolování počtu žáků. Totéž se provádí při jejím zakončení.

Vyučující pedagogický pracovník věnuje zvláštní péči neplavcům. Jejich výcvik se provádí podle

možnosti odděleně v bazénu s odpovídající hloubkou vody.

Za bezpečnost žáků při plavecké výuce odpovídají pedagogičtí pracovníci, kteří žáky na plaveckou

výuku doprovázejí a jsou přítomni po celou dobu výuky. Pokud v celém průběhu výuky nemůže být

zachován náležitý přehled o všech jeho žácích, pedagogický pracovník plaveckou výuku přeruší.
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Výuka plavání



Vedoucí kurzu před odjezdem na lyžařský výcvik

▪ upozorní na nutnost seřízení bezpečnostního vázání lyží a žáci prokáží seřízení bezpečnostního

vázání lyží potvrzením servisu, popř. čestným prohlášením zákonných zástupců nebo svým v

případě zletilých žáků.

▪ zajišťuje poučení žáků o předpisech a pokynech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků,

dbá na dodržování stanoveného programu praktické i teoretické části kurzu.

Zákonní zástupci nezletilého žáka předloží před odjezdem prohlášení o tom, že je žák zdravý a

ve stavu schopném absolvovat lyžařský výcvik

Před odjezdem na kurz se doporučuje sjednat pojistnou smlouvu s pojišťovnou. (Jednorázové

úrazové připojištění žáků, pojištění z odpovědnosti za škodu vzniklou při výkonu povolání.)
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Lyžařský výcvik – před odjezdem



Účastníci kurzu jsou povinni

dodržovat pokyny vedoucí k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví, včetně pravidel

bezpečného pohybu na sjezdových a běžeckých tratích.

U žáků se při lyžařském výcviku doporučuje používání lyžařských ochranných přileb.

Žáci jsou rozděleni do družstev podle své výkonnosti a zdravotního stavu

- družstvo má nejvýše 15 členů.

Účastní-li se kurzu více než 30 žáků do 15 let, je potřebné ustanovit zdravotníka

Zpravidla třetí den lyžařského kurzu se doporučuje z hlediska zdravotního zařadit

odpočinkový půlden s aktivním programem a bez lyžařského výcviku.

Lyžařský výcvik - organizace



Lanovky a vleky

se používají po řádném poučení o bezpečnostních předpisech o jízdě na vlecích a lanovkách.

Během pobytu na horách je nutné:

▪ dodržovat pokyny Horské služby a respektovat výstražné značky

▪ za nepříznivých podmínek (hustá mlha, sněhová bouře, teplota pod mínus 12 oC apod.) se výcvik a

horské výlety omezují, popřípadě nekonají

Při výletu

▪ jedou žáci ve skupině v pravidelných odstupech, které se při snížené viditelnosti zkracují až na dotek

▪ skupina se řídí pokyny vedoucího přesunu, který jede v čele a v závěru jede vždy zkušený lyžař

▪ v průběhu akce se pravidelně provádí překontrolování počtu účastníků, totéž se provádí při jejím

zakončení.

Lyžařský výcvik - organizace



Před zahájením výletu

▪ jsou účastníci poučeni školou o vhodné výstroji a před zahájením výletu provede pedagogický 

pracovník její kontrolu. Bez potřebného vybavení se nemohou žáci výletu zúčastnit

▪ zákonní zástupci žáka předloží před odjezdem prohlášení o tom, že je žák zdravý. 

• žáci se dělí do družstev podle výkonnosti a družstvo má nejvíce 15 žáků

• Výlet s počtem do 30 žáků musí doprovázet tři zletilé osoby, přičemž minimálně jedna osoba musí 

být pedagogickým pracovníkem.
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Sportovně turistické výlety

Během výletu

• pedagogičtí pracovníci během výletu přihlížejí k aktuálnímu 

počasí, zařazují včas přestávky pro odpočinek



Při horské turistice je pedagogický pracovník povinen

▪ seznámit žáky s možným nebezpečím hrozícím v horách

▪ při horských túrách se musí respektovat momentální zdravotní stav žáků, aktuální povětrnostní 

podmínky, značení a pokyny Horské služby

▪ před začátkem túry pedagogický pracovník informuje odpovědného zástupce ubytovacího zařízení o 

směru, cíli túry a o předpokládaném čase návratu

▪ na horskou túru doprovázejí skupinu žáků vždy nejméně dvě zletilé osoby, přičemž minimálně jedna 

osoba musí být pedagogickým pracovníkem.
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Sportovně turistické výlety



▪ Koupání se uskutečňuje pouze na vyhrazených místech, kde není koupání zakázáno

▪ Pedagogický pracovník osobně předem ověří bezpečnost místa pro koupání, přesně vymezí

prostor, kde se žáci mohou pohybovat (plavat) a učiní taková opatření, aby měl přehled o počtu

koupajících se žáků ve skupině
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Koupání

▪ Skupina na jednoho pedagogického pracovníka

je maximálně 10 žáků.

▪ Po skončení koupání skupiny žáků a v jeho

průběhu pedagogický pracovník kontroluje počet

žáků.
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Bruslení

• Při bruslení organizovaném školou odpovídá za bezpečnost žáků učitel 

tělesné výchovy nebo dohled konající pedagog, který posoudí kvalitu 

plochy a případně i mantinelů.

• V případě bruslení na přírodním ledě posoudí tloušťku ledu z hlediska 

nosnosti.

• Žáci bruslící na kolečkových bruslích používají ochranné prostředky 

zmírňující následky pádů (na kolena, na lokty, rukavice, přilbu).
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Bezpečnost žáků při soutěžích

• Vysílající školy zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví žáků po dobu dopravy na soutěže a ze

soutěží, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak.

• V průběhu soutěže zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků organizátor.

• Po dobu vlastní soutěže přebírá náležitý dohled nad žáky organizátor soutěže. Vyhlašuje

počátek a konec soutěže a zajišťuje podmínky pro bezpečnou účast žáků poskytnutím

případných ochranných prostředků, náležitým vybavením laboratoří, jiných soutěžních míst a

současně přihlédne k věku, fyzickému a rozumovému rozvoji žáků.

• U sportovních soutěží, uměleckých soutěží a dalších soutěží, kde to charakter soutěže

vyžaduje a je to dáno organizačním řádem, zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků

vysílající škola v plném rozsahu, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak.



Požární ochrana
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Interní směrnice pro oblast PO
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OS-PO-01 Začlenění provozovaných činností podle požárního nebezpečí

OS-PO-02 Požární poplachové směrnice 

OS-PO-03 Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany

OS-PO-04 Požární řád pro archiv v budově „A“
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Dokumentace o členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí

Střední škola gastronomie a služeb, Liberec Dvorská 447/29
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Dokumentace o členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí

Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, odloučené pracoviště Dvorská 458
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Požární řád

Upravuje  základní  zásady  zabezpečování požární 

ochrany na místech, kde se vykonávají činnosti se 

zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím .
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Požární poplachové směrnice - škola

Vymezují činnosti zaměstnanců, popřípadě dalších osob při vzniku požáru.

POŽÁRNÍ POPLACHOVÁ SMĚRNICE 

Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29

příspěvková organizace

Dvorská 447/29, 460 05 Liberec V

Postup osoby, která zpozoruje požár, způsob a místo ohlášení požáru

1) Každý, kdo zpozoruje požár, je povinen provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob, uhasit požár,

jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření.

2) Nestačí-li svými silami a prostředky na likvidaci požáru, vyhlásí požární poplach a provede ohlášení požáru

prostřednictvím telefonu přímo na telefonní číslo ohlašovny požáru Hasičského záchranného sboru, tel: 150

nebo 112. V hlášení uvede místo vzniku požáru, jeho rozsah (je-li znám), své jméno a telefonní číslo, ze

kterého je voláno.

Způsob vyhlášení požárního poplachu

Požární poplach je vyhlašován voláním „HOŘÍ“ a místním rozhlasem (nefunguje v případě vypnutí

elektrického proudu).

Postup osob při vyhlášení požárního poplachu Postup osob při vyhlášení požárního poplachu

1) Osoby, které nejsou v době vyhlášení požárního poplachu v bezprostředním ohrožení, postupují dle

pokynů ředitele školy nebo jím pověřeného pracovníka a opustí neprodleně ohrožený prostor.

2) Evakuaci třídy řídí vyučující, který je ve třídě v okamžiku vyhlášení pokynu k evakuaci.

3) Žáci a zaměstnanci ze všech učeben a prostor opustí budovu hlavním vchodem a přesunou se na

shromaždiště, které je mimo pohyb zasahující jednotky hasičů – volný prostor před budovou školy.

4) Vyučující vezme třídní knihu a po odchodu ze školy zkontroluje, zda všichni žáci třídy opustili školu.

5) První pomoc postiženým osobám zajišťují proškolení zaměstnanci pro poskytování první pomoci a

přivolaná lékařská záchranná služba.

6) Materiál evakuován nebude.

Během evakuace se dále všichni řídí pokyny velitele zásahové jednotky požární ochrany.
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Požární poplachové směrnice - centrum

Vymezují činnosti zaměstnanců, popřípadě dalších osob při vzniku požáru.

POŽÁRNÍ POPLACHOVÁ SMĚRNICE
Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29

příspěvková organizace

Odloučené pracoviště Dvorská 458

Postup osoby, která zpozoruje požár, způsob a místo ohlášení požáru

1) Každý, kdo zpozoruje požár, je povinen provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob, uhasit požár,

jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření.

2) Nestačí-li svými silami a prostředky na likvidaci požáru, vyhlásí požární poplach a provede ohlášení požáru

prostřednictvím telefonu přímo na telefonní číslo ohlašovny požáru Hasičského záchranného sboru, tel: 150

nebo 112. V hlášení uvede místo vzniku požáru, jeho rozsah (je-li znám), své jméno a telefonní číslo, ze

kterého je voláno.

Způsob vyhlášení požárního poplachu

Požární poplach je vyhlašován voláním „HOŘÍ“

Postup osob při vyhlášení požárního poplachu

1) Osoby, které nejsou v době vyhlášení požárního poplachu v bezprostředním ohrožení, postupují dle pokynů

ředitele školy nebo jím pověřeného pracovníka a opustí neprodleně ohrožený prostor.

2) Evakuaci třídy řídí mistr odborného výcviku, který zajistí i evakuaci zákazníků.

3) Ohrožené osoby z 1.NP a 2.NP opustí objekt hlavním vchodem a odejdou na shromaždiště před objekt.

Ohrožené osoby z 1.PP opustí objekt zadním východem a odejdou na shromaždiště před objekt

4) Mistr odborného výcviku zkontroluje, zda všichni žáci opustili objekt.

5) První pomoc postiženým osobám zajišťují proškolení zaměstnanci pro poskytování první pomoci a přivolaná

lékařská záchranná služba.

6) Materiál evakuován nebude.

Během evakuace se dále všichni řídí pokyny velitele zásahové jednotky požární ochrany.



• V případě, že na vás začne hořet oblečení, chovejte se podle pravidla

„ZASTAV SE  - LEHNI SI  - A KUTÁLEJ SE!“

• Zastav se - při běhu by se oheň rychleji rozšířil

• Lehni si - lehni si na zem a zakryj si dlaněmi obličej

• Kutálej se - kutálej se co nejrychleji, jako když válíš sudy, dokud oblečení neuhasne. Zamezíš tak

přístupu kyslíku, který je k hoření potřeba.

• PAMATUJ! Pokud na někom hoří oděv a není přímo u rybníka, kam by se mohl celý ponořit do

vody, nikdy ho nehaste vodou! Místo ohně byste ho opařili horkou parou, která by vznikla.

• Povalte ho na zem a donuťte ho kutálet se. Pokud máte v blízkosti deku, celtu nebo kabát,

přehoďte je přes něj. I kutálením i dekou, celtou nebo kabátem zamezíte přístupu kyslíku, který

je k hoření potřeba. Nepoužívejte však syntetické materiály, které velice snadno začnou hořet a

velmi snadno se přiškvaří ke kůži!
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Postup v případě, že hoří na osobě oblečení



▪ musí být vždy zavřené

▪ nesmí se zajišťovat v otevřené poloze zarážkami

▪ nesmí být trvale uzamčeny - skříňka s klíčem je zakázána

▪ nesmí být před nimi ukládány žádné materiály

▪ udržovat trvale volné a přístupné

▪ nesmí být opravovány mimo odbornou firmou

▪ nesmí být poškozena celistvost (natlučení tabulky apod.)
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Zařízení pro omezení šíření požáru – požární dveře

Kontrola provozuschopnosti

- je prováděna 1x za rok – zjišťuje se stav zpěňující pásky a celistvost

- provádí odborně způsobilá osoba v PO



Vnitřní zdroje požární vody - požární hydrant

Požární hydrant) je armatura, umístěná na vodovodním potrubí, sloužící
k napojení hasičské zásahové hadice a následnému rozvodu vody při
hašení požáru.

Slouží k rychlému zásahu proti požáru, zejména do příchodu hasičské
jednotky na místo požáru.
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Hasební prostředky – požární hydrant

Kontrola provozuschopnosti je prováděna 1x za rok

Může být použit na požár zařízení až po vypnutí elektrického proudu
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Hasební prostředky – přenosné hasicí přístroje

Také se můžete setkat s označením přístrojů písmeny, kdy písmena představují požár 

na jehož hašení je takový hasicí přístroj určen.

A požáry hořlavých látek v pevném skupenství

B požáry hořlavých kapalin

C požáry hořlavých plynů a par

D požáry lehkých kovů

F požáry jedlých tuků a olejů 

Kontrola provozuschopnosti je prováděna 1x za rok

Běžné hasicí přístroje slouží pro hašení malých požárů při jejich včasném zjištění.

Tato zařízení, i když se dobře použijí, nezvládnou uhasit požár, který už zachvátil celou místnost.

Doba činnosti přenosného hasicího přístroje je totiž jen několik desítek vteřin.

Pokud se požár rychle šíří, je nutné, aby lidé mysleli hlavně na své bezpečí. Hasiči tedy radí

zasažený prostor opustit, vyhlásit požární poplach, kterým varujete ostatní a zavolat linku

112 nebo 150.
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Hasební prostředky – přenosné hasicí přístroje 

CO2: oxid uhličitý (sněhový) účinek dusivý, ochlazuje hořící předmět, vypuzuje okolní

vzduch. Vhodný zejména na požáry hořlavých plynů a par. Funguje na principu objemového

hašení. Náplní je oxid uhličitý, který je vhodný mj. na požáry elektrických zařízení pod

napětím. Při hašení se nesmí držet za kovové části – hrozí popálení ruky.

Práškový: univerzální prášek - dochází k poklesu energie potřebné k hoření a izoluje

hořící předmět od okolního vzduchu, použitelný na el. zařízení pod napětím do 1 kV

Vodní: účinek ochlazovací, druhotně působí oxid uhličitý a vzniklé vodní páry, vhodný k

hašení pevných hořlavých látek. Nikdy se nesmí použít na požáry elektrických zařízení pod

napětím. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Pěnový hasicí přístroj: Vhodný zejména na požáry hořlavých kapalin. Pěna složená z vody

a pěnidla pokrývá povrch hořící kapaliny a izoluje ji od přísunu okysličovadla. Nikdy se nesmí

použít na požáry elektrických zařízení pod napětím. Najdeme ho v provozech s hořlavými

kapalinami nebo např. na čerpacích stanicích pohonných hmot.



Správné použití hasicího přístroje

• je znázorněno na každém hasicím přístroji

• odstraňte pojistku

• držte hasicí přístroj ve svislé poloze, dnem dolů 

• namiřte hadici, trysku nebo vývod z bezpečné 

vzdálenosti na požár

• spusťte hašení otevřením ventilu

• haste po směru větru a od kraje požáru

• hořící stěnu haste zdola nahoru

• kapající a stékající látky haste od shora dolů

• při použití více hasicích přístrojů je účinnější jejich 

nasazení najednou
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• Přenosné hasicí přístroje se umisťují tak, aby jejich
použití bylo snadné a rychlé a byly snadno viditelné a
volně přístupné.

• Pokud jsou umístěny tak, že nejsou viditelné, musí se nad
ním umístit značka.

• Rukojeť hasicího přístroje umístěného na svislé stavební
konstrukci musí být nejvýše 1,5 m nad podlahou. Hasicí
přístroje umístěné na podlaze nebo na jiné vodorovné
stavební konstrukci musí být vhodným způsobem
zajištěny proti pádu.
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Umístění a použití přenosných hasicích přístrojů
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Děkuji za Vaši pozornost


