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Směrnice 20/2012
K zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ve školském zařízení
Směrnice k zajištění BOZP vychází z potřeb a je základním, materiálem k zajištění bezpečnosti dětí, žáků a studentů
v rámci činnosti škol a školských zařízení. Jako základ byl vzat Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy č. j. 37014/2005-25, který byl MŠMT doporučen i pro použití na školách zřizovaných obcemi a územně
správními celky.
Cíl
Směrnice a důvod jejího vydání
Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních
má výkon dozoru(1) nad činností dětí, žáků a studentů mimořádný význam. Konkrétní úkoly a podrobnosti v péči o
bezpečnost a ochranu zdraví a v jejich rámci i úkoly dohledu nad dětmi, žáky a studenty škol a školských zařízení
stanoví pro jednotlivé typy škol a školských zařízení obecně platné právní předpisy.
Cílem Směrnice je zdůraznit klíčová ustanovení těchto předpisů a doporučit způsob postupu při zajišťování
bezpečnosti a ochrany zdraví při výchově a vzdělávání dětí, žáků a studentů (dále jen „žák“) ve školách a školských
zařízeních.
S touto Směrnicí musí být seznámeni všichni zaměstnanci školy a to v rozsahu svých povinností
Čl. 1
Předmět a rozsah úpravy
1. Tento metodický pokyn stanoví postupy vedoucí k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve školách a
školských zařízeních (dále jen „škola“).
Čl. 2
Předcházení rizikům
1. Školy zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a výchově (dále jen „vzdělávání“), činnostech s
ním přímo souvisejících a při poskytování školských služeb.

2. K zabezpečení tohoto úkolu škola přijímá na základě vyhledávání, posuzování a zhodnocování rizik spojených s

činnostmi a prostředím opatření k prevenci rizik. Vlastní vyhledání rizik ve smyslu Zákoníku práce a dalších
právních předpisů se dokládá vlastním materiálem (Směrnice pro vyhledávání rizik), který vyhledaná rizika
obsahuje a současně připojeny návrhy na eliminaci rizik.

3. Při stanovení konkrétních opatření se bere v úvahu zejména možné ohrožení žáků při vzdělávání v jednotlivých

předmětech, při přesunech žáků v rámci školního vzdělávání a při účasti žáků školy na různých akcích
pořádaných školou. Zároveň přihlíží k věku dětí, žáků a studentů, jejich schopnostem, fyzické a duševní
vyspělosti a zdravotnímu stavu.

4. Škola podle školního vzdělávacího programu, zpracovaného na základě příslušného rámcového vzdělávacího

programu, seznamuje žáky s nebezpečím ohrožujícím jejich zdraví tak, aby bylo dosaženo klíčových
kompetencí vztahujících se k ochraně zdraví žáků a jejich bezpečnosti. Tyto klíčové kompetence jsou vytvářeny
na základě vzdělávacího obsahu – očekávaných výstupů a účelně zvoleného učiva. Ve školním vzdělávacím
programu je ochrana a bezpečnost zdraví součástí výchovy ke zdravému životnímu stylu a zdraví člověka,
chápanému jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody.

a. Toto seznámení se provádí vždy na počátku školního roku a dále v jeho průběhu a rovněž při výskytu

mimořádné události jako je úraz dítěte, žáka, studenta, před školním výletem, exkurzí apod. Dokladem
je písemný záznam s uvedením Osnovy školení resp. S přehledem bodů, které se během poučení
provedly a současně musí být proveden Záznam o tomto poučení v příslušné dokumentaci (deník ZÚ).

5. Školy jsou při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb povinny
přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro
předcházení vzniku sociálně patologických jevů.(4)

6. Ředitel školského zařízení vydává vnitřní řád. Vnitřní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků

a jejich zákonných zástupců a podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před
sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Vnitřní řád zveřejní ředitel na
přístupném místě ve škole, prokazatelným způsobem s ním seznámí zaměstnance a žáky školy a informuje o
jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých žáků.
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a. Seznámení se provede na zahajovací schůzce nebo jiným obdobným způsobem a uvedené dokumenty

jsou rovněž přístupny veřejnosti na určeném místě. Za prokazatelné seznámení se považuje písemný
záznam s podpisy zaměstnanců (včetně data, názvu předpisů a dokumentů) a u žáků se prokazatelné
seznámení prokazuje Zápisem v deníku ZÚ nebo v jiném a na stejnou úroveň postaveném dokumentu.
Třídní učitel odpovídá za to, že s materiály a poučením o BOZP a PO budou seznámeni všichni žáci,
studenti a děti ve školských zařízeních. V praxi to znamená, že v případě nepřítomnosti je toto
seznámení provedeno při nejbližší možné příležitosti a je o tom opět učiněn Záznam.

Čl. 3
Povinnosti žáků
Žáci jsou povinni na úseku zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zejména

a) dodržovat vnitřní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni (7)
b) plnit pokyny zaměstnanců škol vydané v souladu s právními předpisy a vnitřním řádem.
Čl. 4
Zdravotní předpoklady
1. Školy se řídí ustanoveními zvláštních předpisů, jež se týkají zjišťování zdravotního stavu žáků a jejich zdravotní
způsobilosti pro příslušný obor vzdělání.

2. Pro účast na některých vzdělávacích činnostech školy, například na škole v přírodě, sportovních a

tělovýchovných akcích, výuce plavání nebo lyžařském výcviku, se vyžaduje zdravotní způsobilost (12), kterou
posuzuje a posudek vydává praktický lékař pro děti a dorost. Praktický lékař pro děti a dorost, který dítě
registruje, v posudku dále uvede, zda se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že
je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

3. Zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci jsou povinni informovat školu(13) o změně zdravotní způsobilosti,
zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
nebo na účast na akcích podle odstavce 2.

4. Změny zdravotního stavu, ke kterým dojde v průběhu vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a které
mohou mít vliv na zapojení žáka do prováděných činností, oznamují žáci okamžitě příslušnému pedagogickému
pracovníkovi.

Čl. 5
První pomoc a ošetření
1. Škola a osoba, na jejímž pracovišti se uskutečňuje praktické vyučování nebo praktická příprava, zajistí, aby byly
vytvořeny podmínky pro včasné poskytnutí první pomoci(16) a lékařského ošetření při úrazech a náhlých
onemocněních. Odpovídá za vhodné rozmístění lékárniček první pomoci s potřebným vybavením(17).

a. vybavení lékárničky je dáno konkrétními činnostmi, které jsou v prostoru okolí lékárničky vykonávány a

konkrétní obsah určuje vedení školy a lékař závodní preventivní péče, se kterým má škola uzavřenu
písemnou smlouvu

b. prostřednictvím pověřeného pracovníka musí být zajištěno, aby minimálně 1 x ročně byla proveden
kontrola stavu vybavení ve smyslu životnosti léků a zdravotnického materiálu

c. pracovníci školy, musí být v rámci poučení o BOZP informováni o skutečnosti, že pokud berou pro

potřeby ošetření dítěte, žáka, studenta předposlední obvaz, musí toto oznámit příslušnému vedoucímu
zaměstnanci, který je povinen zajistit doplnění do požadovaného stavu.

2. Rovněž zajistí, aby se zásadami poskytování první pomoci byli seznámeni žáci a všichni zaměstnanci školy. Na

vhodných místech umístí seznam telefonních čísel zdravotnických zařízení včetně zdravotnických zařízení
zajišťujících dopravu raněných, nemocných a rodiček. O provedených opatřeních informuje kromě
pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy i žáky.

a. Pro tyto potřeby je zpracováván Traumatologický plán, který musí být vyvěšen na přístupných místech
a současně jsou pracovníci s jeho obsahem na pravidelných školeních k BOZP

3. Podle závažnosti úrazu a s ohledem na věk zraněného žáka, případně další okolnosti, zajistí škola jeho

doprovod do zdravotnického zařízení a zpět nebo domů, popřípadě do školského zařízení pro výkon ústavní
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výchovy nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči. O události a
provedených opatřeních informuje neprodleně zákonného zástupce žáka. V případě, že je žák odveden domů,
musí být předán zákonnému zástupci. Nelze dítě, žáka, student ponechat bez dozoru aniž by o této skutečnosti
zpraven zákonný zástupce dítěte, žáka, studenta. Doprovodem může být pouze zletilá osoba, osoba plně
způsobilá k právním úkonům a v pracovněprávním vztahu ke škole.

4. Opatření k zajištění první pomoci provede škola i při školních akcích konaných mimo školu.
5. Rozsah vybavení prostředky pro poskytnutí první pomoci při zotavovací akci stanovuje zvláštní právní
předpis.(18)

Čl. 6
Poučení účastníků zajmového vzdělávání
1. Školní zařízení 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. Děti, žáci a studenti musí být seznámeni s konkrétními
pokyny, právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků (19) a se zásadami
bezpečného chování, 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 (20), nálezy nebezpečných předmětů apod.). Dále žáky seznámí s ustanoveními předpisů a pokynů k
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, pokud se vztahují na příslušnou činnost, akci nebo pracoviště a
průběžně také s ustanoveními školního řádu, vnitřního řádu, řádů dílen, laboratoří, odborných pracoven,
sportovních zařízení, tělocvičen a hřišť a jiných pracovišť a s dalšími opatřeními školy, jež mohou mít
bezpečnostně preventivní význam.

2. Dokladem o provedeném poučení je záznam poučení (např.: v třídní knize), nedílnou přílohou je vždy osnova
poučení. Pokud to stanoví předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, nebo je-li to odůvodněno rizikem
činnosti, budou znalosti žáků ověřeny.

3. Žáky, kteří nebyli v době poučení přítomni, je třeba v nejbližším vhodném termínu poučit. Ve složitějších
případech, zejména při seznámení se s obsahem důležitých předpisů, pokynů a norem o bezpečnosti
technických zařízení, se pořídí zápis podepsaný žáky, z něhož lze podle potřeby zjistit konkrétní obsah
provedeného poučení.

Čl. 7
Dozor nad účastníky zájmového vzdělávání
1. Školy jsou povinny vykonávat podle zvláštních předpisů nad nezletilými žáky náležitý dohled (21). Kromě
bezpečnostních hledisek zajišťují pedagogičtí pracovníci při dohledu nad žáky také výchovné působení (dále jen
“dozor“)(22), a to v zájmu předcházení škodám na zdraví, majetku a životním prostředí. O zajištění náležitého
dozoru rozhoduje ředitel školy(23). Vychází z konkrétních podmínek a přihlíží zejména k vykonávané činnosti,
věku žáků a jejich rozumovému rozvoji (vyspělosti), dopravním a jiným rizikům. Ředitel školy pověří dozorem
pedagogického pracovníka, stanoví rozvrh dozoru nad žáky a vyvěsí ho na takovém místě, aby bylo možno při
kontrolní činnosti snadno rozpoznat, který pedagogický pracovník dozor koná.

2. Ve vnitřním dokumentu musí být stanoveno, co se považuje za řádné předání a převzetí dítěte a to vzhledem
k odpovědnosti školy či školského zařízení.

3. Podle rozhodnutí ředitele školy mohou dozor konat vedle pedagogických pracovníků i jiné osoby, které jsou

zletilé, plně způsobilé k právním úkonům a jsou v pracovněprávním vztahu ke škole. Tyto osoby musí být řádně
poučeny o povinnostech dozoru a ředitel školy o tomto poučení provede písemný záznam, který osoba
pověřená dozorem podepíše.

4. Pedagogičtí pracovníci vykonávají podle pokynů ředitele dozor i mimo školu, např. při praktickém vyučování, při
praktické přípravě, při kurzech, exkurzích a jiných činnostech vyplývajících ze školních vzdělávacích programů,
při účasti na soutěžích, přehlídkách popřípadě při jejich přípravě a na jiných akcích organizovaných školou.

5. Při akcích konaných mimo školu, kdy jsou jejich účastníci ubytováni v objektech jiných osob, dodržují žáci

předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a předpisy o požární ochraně platné v těchto objektech. Žáci
dodržují stanovený 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(8). Kromě ustanovení uvedených v tomto
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metodickém pokynu, jež mohou souviset s výkonem dozoru, existují ještě další zvláštní ustanovení v právních
předpisech nebo ve vzdělávacích programech: například ustanovení o dělení tříd na skupiny, nebo jiná
ustanovení o poměru mezi počtem žáků a počtem dozírajících osob, případně ustanovení podrobněji určující
způsob výkonu dozoru (24).
Čl. 8
Zvláštní pravidla při některých činnostech
1. Kromě obecných zásad úrazové prevence jsou při některých činnostech dodržována další zvláštní pravidla. Je
tomu tak zejména při výuce některých odborných předmětů se zvýšeným rizikem ohrožení zdraví a života, při
praktickém vyučování, praktické přípravě při výuce tělesné výchovy, koupání, výuce plavání, lyžařském výcviku,
sportovních a turistických akcích. Ve všech takových případech klade škola zvýšený důraz na dodržování
pokynů, právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, pokynů a zásad úrazové
prevence pedagogickými pracovníky i žáky. Důsledně je vyžadováno ukázněné chování žáků. Žák musí mít k
dispozici svůj průkaz zdravotní pojišťovny nebo jeho kopii.

2. Objekt, který je využíván pro ubytování v rámci činností, které organizuje škola, musí odpovídat požadavkům
zvláštního právního předpisu(45).

3. Při pohybových a sportovních činnostech (míčové hry apod.) se účastníci řídí ustanoveními o bezpečnosti
obsaženými v pravidlech pro příslušnou pohybovou činnost, danou věkovou skupinu a jejich modifikaci pro dané
prostorové podmínky školy a ustanoveními soutěžních řádů daných sportů.

4. Při sportovních a jiných činnostech, kde je zvýšená možnost ohrožení zdraví, se žáci řídí pokyny vyučujícího.
Pedagogové nedovolí, aby se žák bez odložení nebo bez zabezpečení proti možnosti zranění a zachycení
ozdobných a jiných pro činnost nevhodných a nebezpečných předmětů účastnil příslušné činnosti. Těmito
ozdobnými, pro činnost nevhodnými a nebezpečnými předměty jsou například náramky, hodinky, náušnice,
pearcing, náhrdelníky, prsteny ozdobné kroužky aj. Žáci tyto předměty odkládají na určená místa.

5. Žáci používají pracovní oděv nebo cvičební úbor a obuv a mají výstroj podle druhu vykonávané činnosti a podle

pokynů učitele, který dodržování tohoto požadavku kontroluje. Žák musí mít cvičební úbor, pracovní oděv a obuv
v řádném a použitelném stavu.

6. Při exkurzi do jiné organizace např. výrobního charakteru, je příslušný pracovník školy provést před odchodem

poučení o způsobu přesunu, chování během něho a všech dalších náležitostech. Na místě samém musí
pracovník organizace, ve které se exkurze či návštěva provádí zajistit řádné poučení o rizicích, která by mohla
účastníkům exkurze hrozit. V souladu s ustanovením ZP v platném znění není dostačující skutečnost, že by
poučení provedl pouze pedagogický pracovník.

7. V případě mateřských škol, školních družin apod., které využívají venkovní hrací plochy je nutno dodržovat

pravidla, která jsou dána v provozním řádu pro venkovní hrací plochy (např. pískoviště apod.). Současně je
nutno mít pro účely doložení nezávadnosti doklad o rozborech, kontrolách a zkouškách dle právního předpisu.

Čl. 9
Tělesná výchova
Při výuce tělesné výchovy dodržuje škola platné rámcové vzdělávací programy a didaktické zásady. Bezpečnost
žáků při tělesné výchově zajišťuje pedagogický pracovník po celou dobu vyučování. Ve výjimečných případech
pedagogický pracovník výuku dočasně přeruší a zajistí dozor zletilou osobou, která je plně způsobilá k právním
úkonům a v pracovněprávním vztahu ke škole. Vydává jasné, přesné a žákům srozumitelné povely a pokyny,
kontroluje bezpečnost a funkčnost tělocvičného nářadí a náčiní před zahájením výuky. Přihlíží zejména k fyzické
vyspělosti žáků, k jejich věku a předchozím zkušenostem. Při pohybových činnostech v přírodních podmínkách je
třeba volit terén a překážky úměrné věku, klimatickým podmínkám, rozumovému a fyzickému vývoji s přihlédnutím
ke kvalitě výzbroje a výstroje žáků. K zařazení sportovních odvětví, které nejsou podrobně rozvedeny ve školských
vzdělávacích programech, musí mít pedagogický pracovník povolení ředitele školy a dodržovat bezpečnostní
pravidla i metodické postupy pro danou věkovou kategorii platné v oblasti školního nebo svazového sportu.

a) V rámci zajištění bezpečnosti dětí, žáků a studentů je pedagogický pracovník vždy před zahájením výuky

povinen provést vizuální a funkční kontrolu tělovýchovných prvků a v případě zjištění, že došlo k jejich
poškození, výuku neprovádět
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b) V cyklu zpravidla 1 x ročně se prostřednictvím odborného pracovníka provádí pravidelná technická kontrola

tělovýchovných zařízení a zařízení dětských hřišt a sportovišť. Dokladem o této kontrole je písemný záznam o
provedení a nedílnou součástí je přehled kontrolovaných zařízení a prvků. V případě, že předmětem kontroly
jsou takové součásti, kterých je více, musí být v protokolu o kontrole provedena jejich specifikace (např. pokud
má tělocvična 3 kozy (sportovní náčiní) musí být uvedena inventární čísla apod.)

c) Pokud je výuka konána v tělovýchovné zařízení, které není vlastněno školou je ředitel školy povinen si vyžádat
kopii Zprávy o provedení odborné technické prohlídky.

Čl. 10
Lyžařský výcvik
1. Lyžařský výcvik je veden pedagogickými pracovníky, kteří odpovídají za činnost instruktorů. Jejich kvalifikaci si
ověří ředitel školy. Práci instruktorů řídí vedoucí kurzu určený ředitelem školy, který též schvaluje plán výcviku.
Vedoucí kurzu před odjezdem na lyžařský výcvik upozorní na nutnost seřízení bezpečnostního vázání lyží. Žáci
prokáží seřízení bezpečnostního vázání lyží potvrzením servisu, popř. čestným prohlášením zákonných
zástupců nebo svým v případě zletilých žáků.

2. Za řádnou organizační přípravu kurzu odpovídá jeho vedoucí. Zajišťuje vhodný objekt, dopravu, poučení žáků o
předpisech a pokynech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků. Při realizaci kurzu řídí činnost jednotlivých
pracovníků, dbá na dodržování stanoveného programu praktické i teoretické části kurzu.

3. Doporučuje se, aby zákonní zástupci nezletilého žáka a zletilí žáci předložili před odjezdem prohlášení o tom, že
je žák zdravý a ve stavu schopném absolvovat lyžařský výcvik.

4. Před odjezdem na kurz se doporučuje sjednat pojistnou smlouvu s pojišťovnou nebo prověřit náležitosti smlouvy
již sjednané

5. Účastníci kurzu jsou povinni dodržovat předpisy a pokyny vedoucí k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví,
včetně pravidel bezpečného pohybu na sjezdových a běžeckých tratích. U žáků se při lyžařském výcviku na
základě zhodnocení rizik doporučuje používání lyžařských ochranných přileb.

6. Žáci jsou rozděleni do družstev podle své výkonnosti a zdravotního stavu. Při rozřazení do družstev se

nevyžaduje od úplných začátečníků předvedení výkonu, který by byl nad jejich síly, ale zařadí se přímo do
družstva. Tato hlediska jsou dodržována i v průběhu výcviku, při výběru místa výcviku, zvláště též na sjezdových
tratích a za ztížených podmínek, na zledovatělém povrchu, za snížené viditelnosti a podobně. Družstvo má
nejvýše 15 členů, u žáků se zdravotním postižením se počet snižuje vzhledem k charakteru postižení žáků a
dalším okolnostem. (31)

7. V případě, že dle zjištění vedoucího kurzu nejsou takové podmínky, které by umožnily bezpečný výcvik, je tento
pracovník, toto zjištění zhodnotit a přijmout opatření např. o náhradním programu apod.

8. Péči o zdraví účastníků je povinen zajistit vedoucí kurzu nebo instruktor, který má pro tuto práci potřebné

předpoklady, znalosti a případně i kvalifikaci. Účastní-li se kurzu více než 30 žáků do 15 let, je potřebné
ustanovit zdravotníka; podrobnosti upravuje zvláštní předpis.(32)

9. Zpravidla třetí den lyžařského kurzu se doporučuje z hlediska zdravotního zařadit odpočinkový půlden

(33)

s

aktivním programem a bez lyžařského nebo snowboardového výcviku.

10. Lanovky a vleky se používají jen pro organizovaný výcvik po řádném poučení o všech pravidlech a

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 12oC apod.) se výcvik a horské výlety omezují, popřípadě nekonají.

11. Výcvik se provádí v terénu, který odpovídá lyžařské vyspělosti členů družstva. Zvýšená pozornost se věnuje
výběru terénu pro začínající lyžaře, zvláště s bezpečným dojezdem.

12. Při výletu jedou žáci ve skupině v pravidelných odstupech, které se při snížené viditelnosti zkracují až na dotek.

Skupina se řídí pokyny vedoucího přesunu (určuje vedoucí kurzu), který jede v čele. V závěru jede vždy zkušený
lyžař. V průběhu akce se pravidelně provádí překontrolování počtu účastníků. Totéž se provádí při jejím
zakončení. O trase a časovém plánu výletu musí být informován vedoucí kurzu a odpovědný zástupce
ubytovacího zařízení.
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13. Uvedené zásady se dodržují přiměřeně i při lyžařském výcviku konaném v hodinách tělesné výchovy v místě
nebo blízkosti školy.

14. Do programu lyžařského kurzu je možno zařadit i výcvik na snowboardu, pokud jsou zároveň dodržována
pravidla k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při jízdě na snowboardu. Při organizaci výcviku je nutno dbát
na to, aby nedocházelo ke kolizi mezi účastníky obou výcviků.

Čl. 11
Sportovně turistické kurzy
1. Před zahájením kurzu jsou účastníci poučeni školou o vhodné výstroji. Při nástupu na kurz je provedena
určeným pedagogickým pracovníkem její kontrola. Bez potřebného vybavení nemohou být žáci do kurzu přijati.
Zákonní zástupci žáka a zletilý žák předloží před odjezdem prohlášení o tom, že je žák zdravý. Rovněž se
doporučuje před zahájením kurzu sjednat pojistnou smlouvu s pojišťovnou. (Jednorázové úrazové připojištění
žáků, pojištění pedagogických pracovníků z odpovědnosti za škodu vzniklou při výkonu povolání.)

2. Kurzy vedou pedagogičtí pracovníci, kteří odpovídají za činnost instruktorů. Jejich činnost řídí a kontroluje

vedoucí kurzu. Zároveň kontrolují dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Žáci se dělí do
družstev podle výkonnosti. Družstvo má nejvíce 15 žáků, pokud není zvláštními předpisy a tímto pokynem
stanoven pro některé činnosti počet nižší. Družstvo žáků škol a tříd samostatně určených pro žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami tvoří polovina nejvyššího počtu žáků třídy stanoveného zvláštním
předpisem(34). Počet pedagogických pracovníků nesmí být menší než počet družstev. Kurzy s počtem do 30
žáků musí doprovázet tři zletilé osoby, které jsou plně způsobilé k právním úkonům a v pracovněprávním vztahu
ke škole, přičemž minimálně jedna osoba musí být pedagogickým pracovníkem.

3. Pedagogičtí pracovníci a instruktoři jsou povinni dbát na úroveň pohybové vyspělosti, předchozí výcvik,

výkonnost a zdravotní stav žáků. Během kurzu (výletu) přihlížejí k aktuálnímu počasí, zařazují včas a v
přiměřené míře přestávky pro odpočinek. O trase a časovém plánu kurzu (výletu) musí být informován vedoucí
kurzu, popřípadě odpovědný zástupce ubytovacího zařízení.

4. Před zahájením cyklistického kurzu ověří vedoucí kurzu povinné vybavení, technický stav jízdních kol (včetně
povinnosti mít ochrannou přilbu) a znalosti žáků o pravidlech silničního provozu (35), bez jejichž znalosti se žáci
nemohou kurzu zúčastnit. V silničním provozu má družstvo maximálně 10 cyklistů, za které odpovídá vedoucí
družstva. Trasu přesunu volí vedoucí kurzu s ohledem na výkonnost a zdravotní stav žáků, na stav a frekvenci
dopravy na komunikaci atd. Při přesunech v rámci cyklistického kurzu za dopravního provozu musí být na
začátku a na konci skupiny zletilá osoba, která je plně způsobilá k právním úkonům a v pracovněprávním vztahu
ke škole, přičemž minimálně jedna osoba musí být pedagogickým pracovníkem.

5. Před zahájením kurzu vodní turistiky zjistí vedoucí kurzu stupeň plavecké vyspělosti žáků. Vedoucí kurzu

odpovídá za zhodnocení stavu sjízdnosti trasy. Pedagogický pracovník odpovídá nejvýše za pět kanoí (kajaků)
nebo za dvě pramice (rafty). Při obtížnějších podmínkách vedoucí kurzu počet lodí na jednoho pedagoga sníží.
Žáci jsou vybaveni při jízdě plovací vestou, při jízdě na divoké vodě nebo obtížně sjízdných propustech plovací
vestou a přilbou. Pokud se v průběhu jízdy na divoké vodě podmínky zhorší nebo se zvýší riziko, vedoucí kurzu
jízdu přeruší nebo sjíždění ukončí.

6. Při horské turistice je pedagogický pracovník povinen seznámit žáky s možným nebezpečím hrozícím v horách.

Při horských túrách se musí důsledně respektovat momentální zdravotní stav žáků, aktuální podmínky (zejména
povětrnostní), značení a pokyny Horské služby. Před začátkem túry pedagogický pracovník informuje vedoucího
kurzu a odpovědného zástupce ubytovacího zařízení o směru, cíli túry a o předpokládaném čase návratu.
Pedagogický pracovník hlásí těmto osobám, pokud to situace umožňuje, eventuální zdržení. Na horskou túru
doprovázejí družstvo nebo skupinu žáků vždy nejméně dvě zletilé osoby, které jsou plně způsobilé k právním
úkonům a v pracovněprávním vztahu ke škole, přičemž minimálně jedna osoba musí být pedagogickým
pracovníkem.

7. Horolezecký výcvik, včetně základního kurzu, vede pedagogický pracovník, který odpovídá za činnost
instruktora - člena Českého horolezeckého svazu při dodržení všech pravidel k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví stanovených horolezeckým svazem.
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Čl. 12
Koupání
Koupání se uskutečňuje pouze na vyhrazených místech, kde není koupání zakázáno(36). 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. Skupina na jednoho pedagogického
pracovníka je maximálně 10 žáků. Pro žáky škol a tříd samostatně určených pro žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami se tento počet řídí zvláštním předpisem(37). Po skončení koupání skupiny žáků a v jeho průběhu
pedagogický pracovník kontroluje počet žáků.
Čl. 13
Bruslení
1. 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.

2. Žáci bruslící na kolečkových bruslích používají ochranné prostředky zmírňující následky pádů (na kolena, na
lokty, rukavice, přilbu).

Čl. 14
Bezpečnost žáků při soutěžích a přehlídkách
1. 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(38)

2. Po dobu vlastní soutěže přebírá náležitý dohled nad žáky organizátor soutěže. Vyhlašuje počátek a konec
soutěže nebo přehlídky 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.

3. 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.

Čl. 15
Zahraniční výjezdy
Školy odpovídají za bezpečnost a ochranu zdraví žáků při zahraničních výjezdech, které organizují v rámci
vzdělávání nebo s ním přímo souvisejících činnostech. O konkrétních opatřeních a poučení žáků, případně jejich
zákonných zástupců, se pořizuje před uskutečněním výjezdu záznam o poučení podepsaný jeho účastníky.
Přiměřeně se použijí ustanovení čl. 15 a 16. Mezi účastníky výjezdu do zahraničí zařadí škola pouze ty žáky, kteří
předloží písemný souhlas zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka a mají uzavřené pojištění odpovědnosti za
škodu platné na území příslušného státu a pojištění léčebných výloh v zahraničí nebo v případě výjezdu do
členského státu Evropské unie mají Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo potvrzení tento průkaz
nahrazující(39)
Čl. 16
Úrazy žáků
1. Úrazem žáků je úraz, který se stal žákům při vzdělávání nebo s ním přímo souvisejících činnostech a při
poskytování školských služeb. Jedná se tedy zejména o úrazy žáků 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.

2. Úrazem žáků není úraz, který se žákům stane na cestě do školy a zpět, nebo na cestě na místo nebo cestou
zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo prostory školy při akcích konaných mimo školu.

Čl. 17
Evidence úrazů žáků
Vedoucí zaměstnanec školy, jemuž byl úraz žáka hlášen, zajistí, aby byly objektivně zjištěny a případně odstraněny
příčiny úrazu(40). Současně postupuje dle Směrnice pro evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, která byla vydána
v souladu s požadavkem zvláštního právního předpisu.
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Čl. 18
Odpovědnost za škodu při úrazech žáků
Školy odpovídají v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy(42) žákům za škodu, která jim vznikla v důsledku úrazu.
Způsob a rozsah náhrady škody projedná škola se zákonnými zástupci žáka nebo se zletilým žákem.
Čl. 19
Sledování úrazovosti žáků
Informace získané při prošetřování jednotlivých úrazů žáků, při sledování celkové školní úrazovosti a rozborů jejich
příčin využívají školy, organizace a orgány, v jejichž působnosti je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, k
prohloubení preventivní činnosti, a to v anonymizované podobě. Dle zvláštního předpisu je prováděna statistická
činnost a to v anonymní podobě a ve formě standardizovaného výstupu j předáván určeným orgánům.
Čl. 20
Kontrolní činnost
1. Dodržování podmínek pro bezpečnost a ochranu zdraví žáků kontrolují průběžně vedoucí zaměstnanci školy v
rámci své působnosti a plnění úkolů v oblasti prevence rizik.

2. Pedagogičtí pracovníci kontrolují a vyžadují dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků,
jakož i dodržování pokynů žáky.

3. V případě zjištění negativního stavu, který by mohl způsobit úraz či jinou negativní událost ve vztahu k žákům a
ostatním pracovníkům školy, jsou osoby, které toto zjistí, povinny zjištěné skutečnost nahlásit příslušnému
vedoucímu zaměstnanci

4. Do programu prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech organizovaných školou nejméně jednou

ročně (43) zahrnují školy také kontrolu školních dílen, laboratoří, tělocvičen a tělocvičného nářadí a náčiní,
školních hřišť, školních pozemků i dalších pracovišť školy užívaných žáky, včetně jejich vybavení. Pokud se na
ně a na jejich vybavení vztahují zvláštní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, například o
elektrických, plynových, zdvihacích a tlakových zařízení, provádějí se na nich prostřednictvím osob se zvláštní
odbornou způsobilostí odborné kontroly a revize ve lhůtách stanovených těmito předpisy. U tělocvičného nářadí
a ostatního náčiní se kromě jeho běžných kontrol v hodinách tělesné výchovy a v rámci prověrek bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci provádějí i odborné technické kontroly nejméně jednou za rok, pokud nestanovil výrobce
lhůtu kratší. Součástí prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech organizovaných školou je rovněž
kontrola vybavení školy prostředky pro poskytnutí první pomoci, a to jak z hlediska obsahu, tak i lhůt jejich
použitelnosti.

5. V případ, že byl zjištěn nežádoucí stav (např. revize, odborná kontrola apod.) je ředitel školy povinen mít
k dispozici doklad o odstranění zjištěného stavu.

6. Nedílnou součástí dokumentace ke strojům zařízením, přístrojům, spotřebičům je nutno po dobu jejich životnosti

mít k dispozici návod k použití a tento musí být dostupný všem uživatelům. V případě, že není návod k použití, je
nutno zpracovat Místní provozní předpis.

Čl. 21
Kontrolu dodržování podmínek pro bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících
činnostech a při poskytování školských služeb provádí Česká školní inspekce (44), orgány ochrany veřejného zdraví,
popřípadě orgány inspekce práce podle zvláštních právních předpisů.
vysvětlivky
1)

Pokud jde o pojem „dohled“ (užívaný občanským zákoníkem a zákonem č. 561/2004 Sb.) a pojem „dozor“
(užívaný pracovním řádem), je nutné uvést, že pojem „dohled“ je obecným zákonným pojmem, zatímco
pojem „dozor“ je pojmem užívaným pouze v oblasti školství. Z hlediska praktického i právního však v těchto
pojmech není žádný rozdíl (Viz právní výklady MŠMT).

2)

§ 29 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a o
změně některých zákonů (školský zákon).

3)

§ 101 a §102 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
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4)

Blíže k prevenci sociálně patologických jevů vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb
ve školách a školských poradenských zařízeních.

5)

§ 4 a § 5 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon).

6)

§ 30 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon).

7)

§ 22 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon).

8)

§ 244 zákona č. 262/2006 Sb., (zákoník práce), § 65 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon).

9)

§ 65 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon).

10 )

§ 238, § 239 a § 246 zákona č. 65/1965 Sb., (zákoník práce), nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se
stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů.

11 )

Vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám,
kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou
mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolaní, § 66 odst. 6 a § 97 odst. 7 zákona č.
561/2004 Sb., (školský zákon).

12 )

§ 9 a 10 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.

13 )

§ 22 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon).

14 )

§ 66 odst. 6 a § 97 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon).

15 )

§ 101 a § 104 zákona č. 262/2006 Sb., (zákoník práce), nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví
rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a
dezinfekčních prostředků, nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní
ochranné prostředky.

16 )

§ 133 zákona č. 262/2006 Sb., (zákoník práce).

17 )

§ 102 zákona č. 262/2006 Sb., (zákoník práce).

18 )

Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších
předpisů.

19 )

Přiměřeně se užije § 349 zákona č. 262/2006 Sb., (zákoník práce).

20 )

Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Č.j.: 28
275/2000-22

21 )

§ 415, 422 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

22 )

Pokud jde o pojem „dohled“ (užívaný občanským zákoníkem a zákonem č. 561/2004 Sb.) a pojem „dozor“
(užívaný pracovním řádem), je nutné uvést, že pojem „dohled“ je obecným zákonným pojmem, zatímco
pojem „dozor“ je pojmem užívaným pouze v oblasti školství. Z hlediska praktického i právního však v těchto
pojmech není žádný rozdíl (Viz právní výklady MŠMT).

23 )

§ 164 odst. 1 písm. h) zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon).

24)

Například vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní
docházky, vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním
vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se
speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.

25)

§ 104 zákona č. 262/2006 Sb., (zákoník práce).

26)

§ 102 zákona č. 262/2006 Sb., (zákoník práce), nařízení vlády 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů
a nařízení vlády 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

27)

§ 349 zákona č. 262/2006 Sb., (zákoník práce).

28)

§ 6 vyhlášky č. 13/2005 Sb., nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním,
středním a vyšším odborném vzdělávání.
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29)

§ 12 vyhlášky č. 13/2005 Sb.

30 )

§ 11 vyhlášky č. 73/2005 Sb.

31 )

§ 11 vyhlášky č. 73/2005 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb.

32 )

§ 11 zákona č. 258/2000 Sb.

33 )

§ 8 odst. 2 vyhlášky č. 106/2001 Sb.

34 )

§ 11 vyhlášky č. 73/2005 Sb.

35 )

Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.

36 )

§ 6 zákona č. 258/2000 Sb., vyhláška č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na
koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch.

37 )

§ 11 vyhlášky č. 73/2005 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb.

38)

Vyhláška MŠMT č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém
vzdělávání.

39)

zákon o zdravotním pojištění

40)

vyhl. 64/2005 Sb.

41)

vyhl. 64/2005 Sb.

42 )

§ 365, 366 a násl., § 392 zákona č. 262/2006 Sb., (zákoník práce), § 27 nařízení vlády č. 108/1994 Sb.,
kterým se provádí zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 420, 422 zákona č. 40/1964 Sb.,
(občanský zákoník).

43)

§ 108 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., (zákoník práce).

44)

§ 174 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon).

45)

Vyhl. 410/2005 Sb.
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PŘÍLOHY
Občanský zákoník
odpovědnost za škodu způsobenou těmi, kteří nemohou posoudit následky svého jednání
§ 422

1.

Nezletilý nebo ten, kdo je stižen duševní poruchou, odpovídá za škodu jím způsobenou, je-li schopen
ovládnout své jednání a posoudit jeho následky; společně a nerozdílně s ním odpovídá, kdo je povinen
vykonávat nad ním dohled. Není-li ten, kdo způsobí škodu, pro nezletilost nebo pro duševní poruchu schopen
ovládnout své jednání nebo posoudit jeho následky, odpovídá za škodu ten, kdo je povinen vykonávat nad ním
dohled

2.

Kdo je povinen vykonávat dohled, zprostí se odpovědnosti, jestliže prokáže, že náležitý dohled nezanedbal.

3.

Vykonává-li dohled právnická osoba, její pracovníci dohledem pověřeni sami za škodu takto vzniklou podle
tohoto zákona neodpovídají; jejich odpovědnost podle pracovněprávních předpisů není tím dotčena.



Pedagogický pracovník je povinen provést prokazatelné poučení žáků před každou činností, při které hrozí
nebezpečí úrazu (poučení na začátku školního roku, v odborných předmětech, tělesné výchově apod.)



Každý zaměstnanec školy či školského zařízení je povinen při úrazu žáka či dítěte zajistit nejen poskytnutá
první pomoci ale i řádnou informovanost rodičů popř. jiného zákonného zástupce. Proto je nutné, aby na
setkání s rodiči bylo upozorněno, že jejich povinností je do 48 hodin nahlásit absenci dítěte, žáka či
studenta a pokud jim bylo potomkem sděleno, že konkrétní poškození zdraví bylo způsobeno ve škole či
školském zařízení je nutno sdělit i tuto informaci. O tom zda se jedná o úraz dítěte, žáka, studenta
rozhoduje škola, nikoli rodič nebo lékař.



Poučení žáků a studentů se zapisuje do třídní knihy. S rozborů kontrolní činnosti vyplynulo, že například
v Mateřských školách není prokazatelným způsobem vedeno, že poučení dětí bylo provedeno. Paní učitelky
poučují děti každý den a neustále, je však nutné aby o tomto byla provedena zmínka i v dokumentaci.

Výtah z pracovního řádu MŠMT, čl. 13, 14 č.j. 14296/2001-26



Všichni zaměstnanci školy jsou podle charakteru své práce povinni dbát o svou vlastní bezpečnost a zdraví i o
bezpečnost a zdraví žáků.



Zaměstnavatel zajistí zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k bezpečnosti a ochraně zdraví
při práci zaměstnanců a žáků. Součástí školení je ověřování znalostí, kterému jsou zaměstnanci povinni se
podrobit. Účast na těchto školeních se posuzuje podle § 126 a § 141a zákoníku práce jako výkon práce.



Ředitel školy pravidelně kontroluje dodržování právních a ostatních předpisů a pokynů zaměstnavatele
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.



Zaměstnavatel nesmí připustit, aby zaměstnanec konal práci, která neodpovídá jeho schopnostem a zdravotní
způsobilosti.



Zaměstnanec je povinen podrobit se lékařským periodickým prohlídkám u lékaře závodní preventivní péče a na
výzvu ředitele i jiným lékařským prohlídkám souvisejícím s výkonem práce.



Zaměstnavatel v souladu s vyhláškou MZd. č. 261/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví práce a
pracoviště zakázané všem ženám, těhotným ženám, matkám do konce 9. měsíce po porodu a mladistvým a
podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodů přípravy na povolání. vyhl. 261/97 Sb.
je nahrazena 288/2003 Sb. a řešeno Směrnicí



Zaměstnavatel úzce spolupracuje se zařízením závodní preventivní péče a podle možností s praktickými lékaři
pro děti a dorost.



Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci. Pro případ mimořádných událostí
zajistí ve spolupráci se zařízením závodní preventivní péče vyškolení zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí
první pomoci.
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Zaměstnanec je povinen poskytnout první pomoc ostatním zaměstnancům a žákům, případně přivolat lékařskou
pomoc do školy nebo zajistit, zejména při úrazech, převoz zraněného do zdravotnického zařízení. Zároveň je
povinen o tom bezodkladně informovat zaměstnavatele. Při převozu do zdravotnického zařízení škola zajistí
doprovod žáka pověřenou zletilou osobou. O úrazu či jiné události týkající se zdravotního stavu žáka škola
informuje neprodleně jeho zákonného zástupce.



Zaměstnavatel zajistí prošetření úrazu zaměstnance nebo žáka, k němuž došlo při výchově a vzdělávání nebo
v přímé souvislosti s nimi za účasti příslušného odborového orgánu nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci.



V zájmu bezpečnosti zaměstnanců a žáků přijímá škola opatření k předcházení vzniku úrazů a nemocí a
kontroluje jejich dodržování. Za tím účelem vede evidenci úrazů a vyhotovuje o nich záznamy.



Při výchově a vzdělávání dbají pedagogičtí pracovníci o bezpečnost a zdraví žáků, především při výuce
předmětů, při nichž může docházet k častějšímu ohrožení zdraví žáků. Těmito předměty a činnostmi jsou
například tělesná výchova, chemie, praktické vyučování, školní výlety, lyžařský nebo plavecký výcvik.



Všichni zaměstnanci ohlašují řediteli školy své poznatky, které svědčí o tom, že žák užívá omamné látky,
dopouští se gamblerství, šikany, trestné činnosti nebo je ohrožen jinými sociálně patologickými jevy, dále je-li
vystaven šikaně či týrání, případně jinému nežádoucímu zacházení ve škole i mimo školu. Tím není dotčena
povinnost zaměstnanců vyplývající ze zvláštních předpisů.



V areálu školy platí zákaz kouření s výjimkou prostor pro kouření vyhrazených. Zaměstnanci dodržují zákaz
požívat v pracovní době alkoholické nápoje a pracovat pod jejich vlivem a zákaz zneužívat jiné návykové látky
ve škole i mimo školu.



Zaměstnanec školy je povinen podrobit se vyšetření ke zjištění, zda je pod vlivem alkoholu nebo jiného
omamného prostředku. Pokyn k vyšetření podle předcházející věty je zaměstnanci oprávněn dát ředitel školy,
jeho zástupce nebo přímý nadřízený zaměstnance.



Pedagogický pracovník je povinen provést poučení žáků před zahájením školního roku a všemi dalšími
důležitými akcemi a provést o tom záznam do třídní knihy nebo do jiné, k tomu určené dokumentace

Dozor nad žáky
 Dozor nad žáky je činnost, kterou se vedle výchovného působení sleduje vykonávání náležitého dohledu nad
nezletilými, a to v zájmu předcházení škodám na zdraví, majetku, přírodě a životním prostředí. (§ 415, § 422
občanského zákoníku).



Dozor nad žáky se koná zejména před zahájením vyučování, o přestávkách mezi dvěma vyučovacími hodinami,
v zařízeních školního stravování, při přesunech mezi budovami školy, do zařízení školního stravování a školní
družiny, při akcích organizovaných školou v rámci výuky i mimo vyučování. Dozor začíná 20 minut před
začátkem dopoledního a 15 minut před počátkem odpoledního vyučování a končí odchodem žáků ze školy.
Jestliže ředitel školy povolí žákům pobyt ve škole před vyučováním, mezi dopoledním a odpoledním vyučováním
nebo po vyučování, zabezpečí jejich dozor.



O zajištění náležitého dozoru rozhoduje ředitel školy. Vychází z konkrétních podmínek a přihlíží zejména
k vykonávané činnosti, věku žáků a jejich rozumové vyspělosti, dopravním a jiným rizikům. Ředitel školy pověří
dozorem zaměstnance, stanoví rozvrh dozoru nad žáky a vyvěsí ho na takovém místě, aby bylo možno při
kontrolní činnosti snadno rozpoznat, který zaměstnanec dozor koná.



Dozor nad žáky může kromě pedagogického pracovníka vykonávat i jiná osoba v pracovněprávním vztahu ke
škole, pokud to s ní bylo dohodnuto.

Pokud je v možnostech školy či školského zařízení umožnit návštěvu školy v době mimo provoz (soboty, neděle) je
nutno ve smyslu Pracovního řádu zajistit jak dozor, tak i musí být přehled o lidech, kteří se pohybují po objektu.
V praxi to znamená, že při příchodu nebo odchodu je nutno důkladně provádět identifikaci osob a to jak
přicházejících tak odcházejících. Vstup do školy nebo školského zařízení by měli míz pouze studenti a pedagogičtí
pracovníci. Jiné osoby pouze s písemným svolením ředitele.
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Ideální způsob by bylo pro takové případy zavedení sešitu, kam by žáci či studenti psali své požadavky na provoz o
sobotách a nedělích s tím, že by seznam těchto osob podepsal ředitel popř. zástupce ředitele. Nemělo by docházet
k tomu, že se po školách nebo školském zařízení pohybovaly osoby, které nemají ke škole žádný vztah mimo to, že
jsou kamarádi některého studenta.
Výtah z požadavku zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví
Hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních a školských zařízení, zařízení sociálně výchovné
činnosti a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
Školy a školská zařízení zapsaná do školského rejstříku, s výjimkou zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků, školských poradenských zařízení a zařízení školního stravování. Dále zařízení
sociálně výchovné činnosti a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále jen "zařízení pro výchovu a
vzdělávání") jsou povinny zajistit, aby byly splněny hygienické požadavky upravené prováděcím právním
předpisem na prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky,
zásobování vodou, úklid a nakládání s prádlem. Povinnost uvedenou ve větě první má i osoba provozující
živnost péče o dítě do 3 let věku v denním režimu a osoba provozující živnost výchova a mimoškolní vzdělávání,
je-li živnost provozována v provozovně.
Režim dne zohledňující věkové a fyzické zvláštnosti dětí a mladistvých, podmínky jejich pohybové výchovy a
otužování, podmínky odborného výcviku a učební praxe, režim stravování včetně pitného režimu upraví zařízení
pro výchovu a vzdělávání v provozním řádu.
Součástí povinné dokumentace je Provozní řád (hygienické hledisko) Mateřské školy, Základní školy, Střední
školy, Provozní řád venkovních hracích ploch
K předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění je zařízení pro výchovu a vzdělávání povinno zajistit
oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých
a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby.
Zotavovací akce
Zotavovací akcí je organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů, jehož účelem je
posílit zdraví dětí, zvýšit jejich tělesnou zdatnost, popřípadě i získat specifické znalosti nebo dovednosti.
Osoba, která přijala děti na zotavovací akci (dále jen "pořádající osoba"), je povinna zajistit její umístění,
zásobování vodou a odstraňování odpadků a splaškových vod v souladu s hygienickými požadavky upravenými
prováděcím právním předpisem. Pořádající osoba je dále povinna dodržet hygienické požadavky na prostorové
a funkční členění staveb a zařízení, jejich vybavení a osvětlení, ubytování, úklid, stravování a režim dne, které
upraví prováděcí právní předpis. Prováděcí právní předpis stanoví, které potraviny nesmí pořádající osoba na
zotavovací akci podávat ani používat k přípravě pokrmů, ledaže budou splněny podmínky upravené tímto
prováděcím právním předpisem.
Pořádající osoba je povinna jeden měsíc před zahájením zotavovací akce ohlásit příslušnému orgánu ochrany
veřejného zdraví

-

termín a místo jejího konání

-

počet dětí zúčastněných na zotavovací akci

-

způsob jejího zabezpečení pitnou vodou a

-

způsob zajištění stravování účastníků zotavovací akce.

Jako součást ohlášení podle odstavce 3 předloží pořádající osoba v případě, že pitná voda není zabezpečena
osobami uvedenými v § 3 odst. 2, protokol o kráceném rozboru jakosti pitné vody. Rozsah kráceného rozboru
jakosti pitné vody stanoví prováděcí právní předpis. Protokol nesmí být starší než 3 měsíce.
Podmínky účasti dětí ve škole v přírodě a na zotavovací akci
Mateřská škola a základní škola může na školu v přírodě vyslat jen dítě, které

-

je zdravotně způsobilé k účasti na ní a podrobilo se stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad,
že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci a
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-

nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu) a,

-

ve 14 kalendářních dnech před odjezdem do školy v přírodě nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou
infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy ani mu není nařízeno karanténní opatření.

Pořádající osoba může na zotavovací akci přijmout jen dítě, které splňuje požadavky stanovené v odstavci 1.
Zdravotní způsobilost dítěte pro účast na škole v přírodě nebo zotavovací akci posuzuje a posudek vydává
praktický lékař pro děti a dorost, který dítě registruje) Praktický lékař pro děti a dorost, který dítě registruje, v
posudku dále uvede, zda se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti
nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Vzor posudku upraví prováděcí
právní předpis. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte má platnost po dobu jednoho roku od data vystavení,
pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti dítěte. Skutečnosti uvedené v odstavci 1 písm.
b) a c) potvrzuje v písemném prohlášení zákonný zástupce dítěte;12) toto potvrzení nesmí být starší než jeden
den. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte a písemné prohlášení předá zákonný zástupce pořádající osobě,
vysílající základní škole nebo mateřské škole pro účely podle § 11 odst. 1 písm. b) a f).
Mateřská a základní škola, které vysílají děti na školu v přírodě, jsou povinny ohlásit příslušnému orgánu
ochrany veřejného zdraví jeden měsíc před jejím zahájením údaje v rozsahu podle § 8 odst. 3 a poskytnout mu
doklad podle § 8 odst. 4.
Podmínky účasti fyzických osob činných při škole v přírodě a zotavovací akci
Fyzické osoby činné při škole v přírodě nebo zotavovací akci jako dozor nebo zdravotník musejí být k této
činnosti zdravotně způsobilé.
Zdravotní způsobilost posuzuje a posudek vydává praktický lékař, který fyzickou osobu registruje. Tento
posudek má platnost jeden rok od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní
způsobilosti fyzické osoby. Posudek o zdravotní způsobilosti předají fyzické osoby činné při škole v přírodě nebo
zotavovací akci, s výjimkou pedagogických13) a zdravotnických pracovníků, vysílající mateřské škole, základní
škole nebo pořádající osobě pro účely podle § 11 odst. 1 písm. b) a f).
Fyzické osoby činné při stravování musí splňovat požadavky stanovené pro výkon činností epidemiologicky
závažných v § 19 odst. 2 a odst. 3 větě první. Při prověřování znalostí nutných k ochraně veřejného zdraví
postupuje příslušný orgán ochrany veřejného zdraví podle § 19 odst. 3.
Povinnost základní a mateřské školy, které vysílají děti na školu v přírodě, a pořádající osoby
Základní nebo mateřská škola, které vysílají děti na školu v přírodě, a pořádající osoba jsou povinny zajistit

-

základní péči o zdraví všech účastníků po dobu konání zotavovací akce nebo školy v přírodě, kontrolu
dodržování hygienických požadavků stanovených tímto zákonem a prováděcím právním předpisem a
kontrolu dodržování zásad osobní hygieny fyzickými osobami uvedenými v § 10 odst. 3 způsobilou fyzickou
osobou (zdravotníkem); za způsobilou se pro účely tohoto zákona považuje fyzická osoba, která má
alespoň úplné střední odborné vzdělání v oborech všeobecná sestra, dětská sestra nebo porodní
asistentka, fyzická osoba, která absolvovala kurs první pomoci se zaměřením na zdravotnickou činnost při
škole v přírodě nebo zotavovací akci, a student lékařství po ukončení třetího ročníku; náplň kursu první
pomoci upraví prováděcí právní předpis,

-

účast pouze fyzických osob, které splňují podmínky stanovené v § 10; účast zdravotníka při kontrole
zdravotních průkazů fyzických osob uvedených v § 10 odst. 3, při převzetí posudků a prohlášení podle § 9
odst. 3 a § 10 odst. 2, při sestavování jídelníčku a režimu dne; dosažitelnost zdravotníka 24 hodin denně po
celou dobu konání zotavovací akce nebo školy v přírodě; pořízení výpisu z posudků o zdravotní způsobilosti
(§ 9 odst. 3 a § 10 odst. 2) zdravotníkem; ve výpisu zdravotník uvede závěr posudku a které zdravotnické
zařízení posudek vydalo,

-

vrácení posudků o zdravotní způsobilosti po ukončení školy v přírodě nebo zotavovací akce zákonným
zástupcům dětí a fyzickým osobám činným při škole v přírodě nebo zotavovací akci,

-

vybavení lékárničky pro školu v přírodě nebo zotavovací akci podle druhu akce; nejmenší obsah lékárničky
pro školy v přírodě a zotavovací akce upraví prováděcí právní předpis,
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-

péči praktického lékaře dostupného z místa konání školy v přírodě nebo zotavovací akce, s výjimkou
putovní zotavovací akce,

-

vedení zdravotnického deníku a seznamu účastníků, prohlášení podle § 9 odst. 3 věty páté, výpisů z
posudků o zdravotní způsobilosti dětí a fyzických osob činných při škole v přírodě nebo zotavovací akci a
následné uchovávání těchto dokumentů po dobu 6 měsíců od skončení školy v přírodě nebo zotavovací
akce,

-

informovanost osoby, která má dítě v péči, o zdravotních potížích, které dítě v průběhu školy v přírodě nebo
zotavovací akce prodělalo, a o případném kontaktu s infekcí.

Pořádající osoba je dále povinna zajistit instruktáž všech fyzických osob činných na zotavovací akci, s výjimkou
zdravotníka, o hygienických požadavcích na tyto akce a o předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a
jiných poškození zdraví včetně základů první pomoci, pokud se takové instruktáže dosud nezúčastnily.
Za zotavovací akci se považuje i výchovně rekreační tábor pro děti,10a) a to i v případě, že se ho účastní
mladiství. Na pořádání výchovně rekreačních táborů se vztahují podmínky upravené pro pořádání zotavovacích
akcí v § 8 až 11. Povinnosti pořádající osoby splní pověřená osoba, která tábor zřídila,10a) a není-li taková
osoba, splní tyto povinnosti ten, kdo výchovně rekreační tábor pro děti zřídil.

Jiné podobné akce pro děti
Při organizovaném pobytu dětí v počtu menším nebo po dobu kratší, než stanoví § 8 odst. 1, s výjimkou akcí
pořádaných pro děti v poměru rodinném a obdobném, musí osoba, která akci pořádá, zajistit hygienicky nezávadný
stav zařízení, zásobování akce pitnou vodou v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem pro zotavovací
akce a účast pouze fyzických osob, které splňují podmínky stanovené v § 10 odst. 1 a 3.
Vnitřní prostředí staveb a hygienické požadavky na venkovní hrací plochy
Uživatelé staveb zařízení pro výchovu a vzdělávání, vysokých škol, škol v přírodě, staveb pro zotavovací akce,
staveb zdravotnických zařízení, ústavů sociální péče, ubytovacích zařízení, staveb pro obchod a pro shromažďování
většího počtu osob jsou povinni zajistit, aby vnitřní prostředí pobytových místností v těchto stavbách odpovídalo
hygienickým limitům chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů, upravených prováděcími právními předpisy.
Tím není dotčena povinnost vlastníka stavby podle zvláštních právních předpisů udržovat stavbu v dobrém
stavebním stavu.
Provozovatel venkovní hrací plochy určené pro hry dětí je povinen zajistit, aby písek užívaný ke hrám dětí v
pískovištích nebyl mikrobiálně, chemicky a parazitárně znečištěn nad hygienické limity upravené prováděcím
právním předpisem. Podmínky provozu takové hrací plochy s pískovištěm, režim údržby a způsob zajištění
stanovených hygienických limitů upraví provozovatel v provozním řádu.
DOPRAVNÍ PŘEDPISY – (zákon č. 361/2000 Sb., v platném znění, o provozu na pozemních komunikacích)
 Pro organizovaný útvar chodců, například školní mládeže, platí přiměřeně povinnosti řidiče (chodí vpravo).



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 retroreflexního materiálu. Organizovaný útvar chodců na mostě nesmí jít
jednotným krokem. Za dodržování povinností podle odstavců 1 až 3 odpovídá vedoucí útvaru, jímž může být jen
osoba starší 15 let, která je k tomu dostatečně způsobilá.



Organizovaný útvar chodců jdoucí nejvýše ve dvojstupu smí jít po chodníku, a to vpravo; přitom nemusí být
označen podle předchozího odstavce



Pro organizovanou skupinu dětí, které dosud nepodléhají povinné školní docházce, platí ustanovení pro chodce
(chodí vlevo). Vedoucí organizovaného útvaru školní mládeže nebo organizované skupiny dětí, které dosud
nepodléhají povinné školní docházce, je oprávněn při přecházení vozovky zastavovat vozidla.
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Zastavovat vozidla, m.j., je oprávněn vedoucí organizovaného útvaru školní mládeže, vedoucí organizované
skupiny dětí, které dosud nepodléhají povinné školní docházce, a průvodce zdravotně postižených osob při
přecházení vozovky. Vozidlo se zastavuje dáváním znamení k zastavení vozidla – vztyčenou paží nebo
zastavovacím terčem a za snížené viditelnosti červeným světlem, kterým pohybují v horním půlkruhu.



Před cyklistickým výletem apod. je pracovník povinen provést kontrolu výstroje a výzbroje jízdních kol a to ve
smyslu požadavků na bezpečnost silničního provozu (pozor na povinné cyklistické přilby pro děti do 18 let).



Přesun – před každou akcí, školním výletem apod. je nutno v rámci plánování zvolit vhodnou a bezpečnou trasu
pro přesun. Vedoucí akce nebo doprovázející dospělý pracovník by měl tuto trasu dodržet, pouze při nečekané
změně podmínek zvolit náhradní trasu.



Chůze – 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.



Jiní účastníci provozu na pozemních komunikacích než chodci nesmějí chodníku nebo stezky pro chodce užívat,
pokud není v tomto zákoně stanoveno jinak.



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.



Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou "Stezka pro chodce a cyklisty", nesmí
chodec ohrozit cyklistu jedoucího po stezce.



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.



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.



Osoba vedoucí jízdní kolo nebo moped smí užít chodníku, jen neohrozí-li ostatní chodce; jinak musí užít pravé
krajnice nebo pravého okraje vozovky.



Osoba pohybující se na lyžích, kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení nesmí na chodníku
nebo na stezce pro chodce ohrozit ostatní chodce.



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.



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.



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.



Chodec nesmí překonávat zábradlí nebo jiné zábrany na vozovce.



Použití vozidla pro služební účely – Pokud je pracovník vyslán na služební cestu a je mu řádně povoleno
použití soukromého motorového vozidla, musí být mimo splnění základních požadavků (řádný technický stav
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K zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ve školském zařízení
vozidla, uhrazené havarijní pojištění, doložení kopie TP – kvůli stanovení průměrné spotřeby apod.), vybaven
bezpečnostní vestou s vysokou svítivostí a poučen o způsobu jak provést zaparkování vozidla, označení
nepojízdného vozidla apod.
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