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Anotace 

Kozílek Tomáš, Bezpečnost osob ve školních zařízeních. Diplomová práce. VŠB - TU 
Ostrava, 2010 

Diplomová práce řeší problematiku bezpečnosti osob ve školách a školských zařízeních. 

Popisuje vzdělávací systém v České republice, základní dokumentace a organizace 

týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví a odpovědnosti a povinnosti ředitele školy 

v této oblasti. Další částí je přehled a rozbor úrazů ve vybraných školách za sledované 

období a také dotazník na téma bezpečnost osob ve školách. Cílem práce je ochrana 

zdraví žáků, studentů a zaměstnanců a minimalizace rizik vedoucích ke zranění. 
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Kozílek Tomáš, Safety of Persons in Education Facilities. Diploma thesis. VSB – 

Technical University of Ostrava, 2010 

Diploma thesis is solving problematic of safety persons in schools and schools facilities. 

Describes the educational system in the Czech Republic, basic documentations and 

organizations for health and safety and the responsibilities of the school director in this 

area. Another part is an overview and analysis of accidents in selected schools during 

the tracking period, and a questionnaire on the topic „Safety of Persons in Education 
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Úvod 

Již po několik let je kladen velký důraz na problematiku řešící oblast 

bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách a školských zařízeních. Týká se to a bude se to 

jednou týkat nás všech, když budou naše děti a vnoučata muset nastoupit do povinné 

školní docházky. Ráno je s klidným srdcem pošleme do školy a budeme vědět, že 

pro jejich bezpečnost je ve škole děláno maximum a že se nám dítě vrátí v pořádku 

a bez zdravotní újmy. 

Nejsou to jen nástrahy školní budovy a vybavení co způsobuje úrazy žáků 

a studentů. Většina zranění vzniká nepozorností, nešikovností, ale také nešťastnou 

náhodou při různých hrách o přestávkách nebo v tělesné výchově. Bohužel je také častý 

výskyt úrazů, úmyslně způsobených jiným žákem. Výjimkou nejsou vzájemné potyčky 

a šarvátky, kdy si žáci vyřizují své problémy ručně s použitím pěstí.  

Základním článkem každého dítěte je rodina. Rodiče by měli dítě naučit pravidla 

slušného chování, vést ho správným směrem a naučit ho základním návykům jak se 

ve škole chovat. Pedagogové už následně pracují s dítětem, které má vžité to, v jakém 

prostředí je vychováváno a od tohoto se odvíjí i jeho kázeň ve vyučování a přestávkách. 

Kdyby se každý žák choval ukázněně, úrazů na základních školách by výrazně ubylo. 

Všichni ale víme, jak jsou děti nevyzpytatelné, a proto je splnění předchozí věty 

bohužel mimo realitu.  

Cílem práce je seznámení s pojmem školní úraz a jeho evidence a minimalizace 

úrazů žáků a studentů, zjištění nejčastějších míst, kde dochází ke zranění ve školách a 

snaha předejít vzniku úrazu. Součástí je dotazník na téma „Bezpečnost osob ve školních 

zařízeních“, otázky jsou převážně směrovány na úrazy a bezpečí na místech s vysokým 

počtem úrazů. Dále je v práci zmínka o sociálně – patologických jevech působících 

na děti, především pak o šikaně, jelikož šikanování je jednou z forem násilí, které 

ovlivňuje bezpečnost a zdraví. 
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Rešerše 

Problematikou bezpečnosti osob ve školách se zabývají především zákony, 

vyhlášky a metodické pokyny. V této části je uvedená rešerše zdrojů, ze kterých jsem 

při psaní diplomové práce čerpal. 

Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon). In Sbírka zákonů, Česká republika. roč. 2004, částka 190, 

č. 561, s. 10262 - 10325.  

Tento zákon upravuje všechny typy vzdělávání ve školách a školských 

zařízeních, stanoví podmínky, za nichž se vzdělávání a výchova uskutečňuje, vymezuje 

práva a povinnosti fyzických a právnických osob při vzdělávání a stanoví působnost 

orgánů vykonávající státní správu a samosprávu ve školství. Pro účely diplomové práce 

jsou podstatné tyto části - povinnosti a práva žáků a studentů, dokumentace škol 

a školských zařízení, bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních, 

školní řád, vnitřní řád a stipendijní řád a Ministerstva a Česká školní inspekce.  

Vyhláška č. 64/2005 Sb. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o evidenci úrazů 

dětí, žáků a studentů. In Sbírka zákonů, Česká republika. 2005, 17, s. 388.  

Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o evidenci úrazů dětí, 

žáků a studentů. Ministerstvo stanovilo co je uvedeno v knize úrazů, komu škola podává 

hlášení o úrazu, v jakých případech vyhotovuje škola záznam o úrazu a komu a kdy 

záznam o úrazu zasílá. 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. In Sbírka zákonů, Česká republika. 2006, částka 

84, s. 3146. 

Zákoník práce souhrnně, přehledně a jednotně upravuje právní vztahy v celém 

odvětví pracovního práva (pracovní poměr, dovolená, ochrana zdraví při práci, 

odpovědnost pracovníka za škodu). Pro účely diplomové práce jsou důležité především 

paragrafy týkající se povinností zaměstnavatele a zaměstnanců. 
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Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů 

ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy. In Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 2006, sešit 2, s. 2-

10.  

Metodický pokyn zdůrazňuje klíčová ustanovení všech předpisů týkajících se 

škol a školských zařízení a doporučuje způsob postupu při zajišťování bezpečnosti 

a ochrany zdraví při výchově a vzdělávání dětí, žáků a studentů ve školách a školských 

zařízení. Pokyn dále stanovuje např. povinnosti žáků, první pomoc a ošetření, poučení 

žáků, dozor nad žáky a výuku tělesné výchovy. Podstatnou částí pro účely diplomové 

práce jsou články týkající se úrazů žáků (evidence úrazů žáků a odpovědnost za škodu 

při úrazech žáků). 
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1 Vzdělávací systém v ČR 

Vzdělávací systém v České republice vychází již z dlouhé tradice od roku 1774, 

kdy byla Marií Terezií zavedena povinná školní docházka.  

V současné době jsou v ČR tyto typy vzdělávání:  

• předškolní  

• základní 

• střední 

• vysoké 

• postgraduální 

• celoživotní 

Předškolní vzdělávání 

První vzdělávání, jako doplněk výchovy v rodině, mohou děti absolvovat ještě 

před započetím povinné školní docházky. K tomu slouží např. jesle nebo také mateřské 

školy. Tyto instituce slouží k vypěstování základních návyků v učení a také zajištění 

sociálního kontaktu mezi dětmi. Obojí je důležité pro hladký nástup dětí do základních 

škol.  

Děti se ve spolupráci s rodiči a vychovateli učí logicky uvažovat a diskutovat, 

procvičují svou paměť i fantazii. Tyto dovednosti slouží zároveň pro posouzení 

intelektuální a výchovné úrovně dítěte před nástupem na základní školu.  

Základní vzdělávání  

Základní vzdělání získávají děti zpravidla na základních školách. Povinná školní 

docházka je devítiletá a trvá tedy obvykle od 6 do 15 let věku dítěte. Děti ji však mohou 

absolvovat na různých typech škol, které navíc mohou využívat různé typy 

vzdělávacích programů.  

Mezi typy škol umožňujících získat dětem základní vzdělání patří:  

• Základní škola (státní nebo soukromá): děti zde absolvují celou devítiletou 

povinnou školní docházku  

• Gymnázium: v rámci osmiletých nebo šestiletých gymnázií mohou žáci dokončit 

základní vzdělání a plynule pokračovat ve výuce střední úrovně  
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• Konzervatoř: osmileté taneční konzervatoře umožňují studentům dokončit 

základní vzdělání a plynule pokračovat ve výuce střední úrovně 

• Speciální škola: děti se zdravotním postižením mohou být integrovány 

do speciálních tříd základní školy, anebo mohou navštěvovat školu speciální  

• Zvláštní a pomocné školy jsou určeny pro děti s mentálním postižením 

Střední vzdělávání  

Po splnění devítileté povinné školní docházky se mohou žáci ucházet o studium 

na střední škole.  

Absolvováním středního stupně vzdělání je přitom možno získat: 

• Střední vzdělání, kdy student po 1 - 2 rocích studia získá vysvědčení 

o závěrečné zkoušce 

• Střední vzdělání s výučním listem zakončené po 2 - 3 letech studia vysvědčením 

o závěrečné zkoušce a výučním listem o odborné způsobilosti například v oblasti 

řemesel. Absolventi těchto oborů obvykle již ve vzdělání v klasickém 

vzdělávacím systému nepokračují a začínají pracovat ve vybraném oboru  

• Střední vzdělání s maturitou, kdy zpravidla po 4 letech studia získá absolvent 

vysvědčení o maturitní zkoušce  

• Odborné vzdělání na vyšší sekundární úrovni vysoce převažuje 

nad všeobecným, které absolvuje jen čtvrtina žáků 

Střední školy se člení na tyto tři základní typy:  

• Gymnázia  

• Střední odborné školy  

• Střední odborná učiliště 

Střední vzdělání mohou studenti získat také na osmiletých, respektive šestiletých 

gymnáziích, na nichž absolvovali již několik ročníků vzdělání základního.  

Střední školy mohou organizovat také programy nástavbového studia, do něhož 

mohou být přijati žáci, kteří úspěšně absolvovali alespoň tříletý příbuzný studijní obor 

zakončený výučním listem. Nástavbové studium trvá 2 roky denní formou studia.  
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Terciální vzdělávání 

Terciální vzdělávání je zařazeno jako studium navazující na úplné střední 

vzdělání s maturitou. Do terciálního vzdělání je zařazeno vyšší odborné a vysokoškolské 

vzdělání.  

K vyššímu odbornému vzdělání mají přístup žáci s úplným středoškolským 

vzděláním zakončeným maturitou. Systém výuky je téměř totožný se systémem 

na vysoké škole, na vyšší odborné školy se však vztahují některá pravidla 

středoškolského vzdělávání (prázdniny, fixní rozvrh hodin aj.).  

Vyšší odborné vzdělání  prohlubuje všeobecné i odborné znalosti, v denní formě 

trvá 3 roky včetně praxe, u zdravotnických a některých dalších oborů až 3,5 roku. 

Studium je ukončeno absolutoriem, specifickou zkouškou z vybraných oborů, praktické 

zkoušky a obhajoby absolventské písemné práce - vše samozřejmě v návaznosti 

na studovaný obor. Společně s absolutoriem získávají žáci titul diplomovaný specialista 

(zkratka DiS. je uváděna za jménem).  

Na vyšších odborných školách žáci platí školné. To se zpravidla pohybuje 

od několika tisíc korun ročně až po několik desítek tisíc. 

Vysokoškolské vzdělání je umožněno všem uchazečům s ukončeným úplným 

středním vzděláním (tj. s maturitou), kteří úspěšně vykonají přijímací zkoušku. Systém 

přijímacích zkoušek si stanovuje každá vysoká škola sama a ověřuje v nich znalosti 

či schopnosti uchazečů.  

Většina univerzit má akreditovány programy:  

• Bakalářské: jedná se zpravidla o tříleté obory, v nichž studenti získají základní 

přehled o vysoce odborných oblastech. Studenti mohou buď studium po těchto 

3 letech ukončit státní závěrečnou zkouškou s obhajobou bakalářské práce, 

anebo pokračovat v navazujícím magisterském oboru, v němž získají užší 

specializaci.  

• Magisterské: fungují buď jako pětileté (resp. čtyřleté nebo šestileté), anebo jako 

dvouleté navazující na bakalářské studium. Studenti za období studia získají 

jak základní přehled o vysoce odborných oblastech, ale také určitý stupeň 

specializace. Na závěr žáci skládají požadované státní zkoušky a obhajují 

diplomovou práci.  

• Inženýrské: týká se technických a ekonomických oborů.  
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Po absolvování těchto typů vysokoškolského studia pokračují někteří studenti 

v dalším prohloubení své specializace v doktorských programech. Absolvování tohoto 

programu je často podmíněno určitou publikační prací a někdy také výukou.  

Na vysokých školách je možné studovat formou prezenční (dříve denní 

studium), distanční (dříve studium při zaměstnání) nebo kombinovat obě formy studia 

(studium kombinované). 

Kromě standardních druhů studia nabízejí vysoké školy i další formy 

vzdělávání: rekvalifikační studium, univerzity třetího věku, studium směřující k získání 

pedagogické kvalifikace a další. 

S ohledem na rostoucí zájem je v České republice možné na některých školách 

absolvovat také studijní programy vedoucí k získání titulu Master of Business 

Administration. Studium je problémově orientované, pracuje se v týmech, řeší se reálné 

případové studie z praxe. Studenti si navzájem vyměňují zkušenosti z vlastní praxe 

a jejich manažerské znalosti a dovednosti rychle rostou.  

Celoživotní vzdělávání 

V rámci programů celoživotního vzdělávání je univerzitami uskutečňováno 

množství nejrůznějších kurzů určených například zájemcům o studium, absolventům 

univerzity, seniorům, ale i studentům i dalším zájemcům z praxe. Realizované kurzy 

jsou zaměřeny buď na výkon povolání, nebo zájmově. 

Některé univerzity organizují také takzvanou Univerzitu 3. věku. Ta je určena 

seniorům, kteří mají zájem získávat nové poznatky ve vybraných oborech a  je zpravidla 

bezplatné. Umožňuje seniorům získat nejnovější znalosti z různých oborů, jeho snahou 

je stimulovat jejich zájem o současné dění a aktivní přístup k životu. [1,9] 

Na diplomovou práci jsem si vybral základní a střední školy, neboť v této oblasti 

vzdělávání jsou úrazy žáků a studentů nejčetnější. Je to dáno tím, že ve věku 

spadajícího do povinné školní docházky jsou děti divočejší a méně ukázněnější a častěji 

tak dochází ke kolizím na chodbách, ke zraněním v tělesné výchově a také k potyčkám 

se spolužáky. 
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2 Hlavní instituce zabezpečující problematiku bezpečnosti 

osob ve školách a školních zařízeních 

Mezi hlavní instituce v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pedagogických 

zaměstnanců, žáků a studentů patří Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

a Česká školní inspekce. V následujících podkapitolách budou obě instituce detailněji 

rozebrány. 

2.1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) je ústředním orgánem 

státní správy pro předškolní zařízení, školská zařízení, základní školy, střední školy 

a vysoké školy, pro mládež, sport a tělesnou výchovu. V čele ministerstva stojí člen 

vlády ČR. MŠMT koordinuje činnost ministerstev a jiných ústředních orgánů státní 

správy. Na obrázku 2-1 je logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

 

 

 

Obrázek 2-1 Logo ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy [10] 

Působnost a činnosti ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy:  

• ve své působnosti plní úkoly stanovené v zákonech a v jiných právních 

předpisech  

• řídí se ústavními a ostatními zákony a usneseními vlády  

• ve své působnosti zkoumá společenskou problematiku, analyzuje výsledky a činí 

opatření k řešení aktuálních otázek  

• zpracovává koncepce rozvoje svěřených odvětví a řešení stěžejních otázek  



 9 

• předkládá za svěřená odvětví podklady potřebné pro sestavení návrhů státních 

rozpočtů republiky  

• připravuje návrhy zákonů a jiných právních předpisů týkajících se působnosti 

MŠMT 

• zpracovává a využívá informace z ostatních ministerství a nižších orgánů státní 

správy  

[3,10] 

2.2 Česká školní inspekce 

Česká školní inspekce (ČŠI) je správní úřad s celostátní působností, který 

je organizační složkou státu. V čele školní inspekce je ústřední školní inspektor. ČŠI 

je podřízena ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. V čele jednotlivých 

inspektorátů ČŠI je ředitel inspektorátu. Při výkonu inspekční činnosti jsou oprávněni 

být přítomni ředitel školy nebo jím pověřený zaměstnanec školy. Na obrázku 2-2 

je logo České školní inspekce. [1,20] 

 

 

 

Obrázek 2-2 Logo České školní inspekce [11] 

 

Organizační struktura ústředí České školní inspekce: 

• Ústřední školní inspektorka 

• Sekce informatiky, vnitřních a vnějších vztahů 

- odbor kanceláře ústřední školní inspektorky 

- odbor ICT a analytiky 
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- odbor vnějších vztahů 

• Sekce inspekční činnosti 

- odbor řízení inspektorátu 

- inspektoráty (1 - 15) 

• Sekce ekonomiky a správy majetku 

- odbor finančního řízení 

- odbor hospodářské správy 

Organizační struktura inspektorátu České školní inspekce: 

• ředitel inspektorátu 

• zástupce ředitele inspektorátu 

• školní inspektoři 

• kontrolní pracovníci 

[11] 

Činnost České školní inspekce: 

• zjišťuje a hodnotí podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a studentů 

ve školách a školních zařízeních 

• kontroluje dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví 

• na středních školách se zaměřuje na podmínky předcházení vzniku sociálně 

patologických jevů 

• zřetel na zajištění bezpečného prostředí na prvním stupni základních škol 

• zjišťuje, jak jsou upraveny podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

žáků a studentů ve školních a vnitřních řádech 

V problematice bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a studentů spolupracuje 

Česká školní inspekce také s dalšími organizacemi, jako jsou Ministerstvo 

zdravotnictví, Výzkumný ústav bezpečnosti práce a Státní úřad inspekce práce.  

[12] 

 



 11 

3 Dokumentace škol a školních zařízení  

Ministerstvo školství stanoví podmínky, rozsah, formu a způsob vedení 

dokumentace škol a školských zařízení a termíny předávání údajů z dokumentací.  

Školy vedou podle povahy své činnosti tyto dokumentace: 

• rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku 

• evidenci dětí, žáků nebo studentů (školní matrika) 

• doklady o příjímání dětí, žáků a studentů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání 

a jeho ukončování 

• vzdělávací programy 

• výroční zprávy o činnosti školy 

• třídní knihu 

• školní řád nebo vnitřní řád 

• záznamy z pedagogických rad 

• knihu úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské 

posudky 

• protokoly a záznamy o provedených kontrolách a inspekční zprávy 

• personální a mzdovou dokumentaci, hospodářskou dokumentaci a účetní 

evidenci 

[1] 

V následujících podkapitolách jsou detailněji rozebrány dokumentace týkající 

se bezpečnosti a ochrany osob ve školách a školských zařízeních. 

3.1 Školní a vnitřní řád 

Důležitá dokumentace týkající se bezpečnosti a zdraví osob ve školách 

a školských zařízeních. Vnitřní řád a školní řád stanoví základní požadavky a postupy 

na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, na vyloučení nebo omezení faktorů 

podmiňujících vznik pracovních a školních úrazů, poškození zdraví a všeobecné zásady 

prevence. Školní řád vydává ředitel školy, vnitřní řád vydává ředitel školského zařízení.  

Školní řád a vnitřní řád upravuje: 

• práva a povinnosti žáků a studentů ve škole 
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• podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů žáků a studentů s pedagogickými 

pracovníky 

• provoz a vnitřní režim školy 

• podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků nebo studentů 

• podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků a studentů 

[1] 

Vnitřní řád stanovuje a konkretizuje práva a povinnosti pedagogických 

zaměstnanců a práva a povinnosti žáků a studentů. S řádem musí být prokazatelně 

seznámeni všichni zaměstnanci školy, žáci i studenti. Ředitel školy a jím pověření 

učitelé a pedagogičtí zaměstnanci s řádem seznamují žáky a zaměstnance školy vždy 

na začátku školního roku. Ředitel školy je povinný zajistit umístění školního řádu 

a vnitřního řádu na takovém místě, aby byl zaměstnancům veřejně přístupný (většinou 

ve sborovně). 

3.2 Kniha úrazů a záznamy o úrazech 

V této knize se evidují všechny úrazy dětí, žáků a studentů, ke kterým došlo při 

vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb. 

Nejpozději však nutno uvést do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola nebo školské 

zařízení o úrazu dozví. V příloze č. 1 je vzor jedné strany z této knihy. 

Evidenci vykonává pedagogický zaměstnanec, který vykonával dozor v čase 

vzniku úrazu formou zápisu do knihy úrazů. Zápis do knihy provede ihned po vzniku 

úrazu. 
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4 Bezpečnost a ochrana zdraví ve škole - odpovědnost 

Hlavní odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) 

ve školním zařízení má ředitel školy. Ředitel může pověřit nějakou firmu, aby tuto 

oblast pro ně zabezpečovala. Ředitel školy musí plnit povinnosti zaměstnavatele 

a zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví žáků, studentů, ale také zaměstnanců školy. 

Ředitel školy musí zajistit: 

• Hodnocení a identifikaci rizik 

• Školení zaměstnanců a poučení žáků 

• Revizi všech zařízení 

• Poskytování OOPP zaměstnancům 

• Evidenci školních úrazů 

• Roční prověrky BOZP 

4.1 Hodnocení a identifikace rizika 

Jednou z hlavních povinností ředitele školy je určení a stanovení bezpečnostních 

rizik pro žáky i zaměstnance při různých činnostech ve školní dílně, v laboratořích 

fyziky a chemie a při kontaktu s elektřinou.  

V případě zjištění rizika nastávají tři možnosti jak ho minimalizovat: 

1. Pokud je to možné, riziko nechá odstranit (protiskluzová úprava podlahy, 

opilování nebezpečných drsných a ostrých hran, odstranění z provozu) 

2. Riziko nelze zcela odstranit – pro snížení rizika bude zaměstnancům vydán 

osobní ochranný pracovní prostředek (OOPP), musí být přesně stanoveno, 

na jakou činnost je příslušný prostředek určený 

3. Snížení rizika bezpečnostními značkami – označení posledního schodu, tabule 

označující mokrou podlahu, označení stropu (snížený průchod) 

4.2 Školení zaměstnanců a poučení žáků 

Povinností zaměstnavatele je 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 
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na pracovišti, na kterém je práce vykonávána a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich 

dodržování. V příloze č. 9 je uvedena osnova školení BOZP pro zaměstnance.            [2] 

Před zahájením školení je důležité zpracovat seznam prací a činností, které 

zaměstnanci po celou dobu pracovní směny vykonávají. Na základě tohoto seznamu 

se identifikují rizika, která hrozí při plnění pracovních úkolů. Tento seznam také slouží 

jako podklad pro zpracování seznamu osobních ochranných pracovních prostředků 

(viz. kapitola 4.4)  

Druhy školení: 

1. Vstupní školení  

Školení v den nástupu do práce. Povinné pro nově přijaté zaměstnance (před 

přidělením práce, kterou mají konat dle pracovní smlouvy). Školení provede vedoucí 

zaměstnanec. Vedoucí zaměstnanec má stejné povinnosti jako ostatní zaměstnanci, ale 

navíc má stanovenou povinnost zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci.   

2. Školení v průběhu pracovního poměru 

a) Při změně pracovního zařazení nebo při změně druhu práce 

Ve školách se to týká hlavně profesí školníka a uklízečky, když se zakoupí nové 

nářadí nebo čistící prostředky, u kterých je nutné proškolit zaměstnance a seznámit 

je s riziky při práci.  

b) Periodické školení 

Dle zákoníku práce je nutné pravidelně ověřovat znalosti všech předpisů 

k zajištění BOZP. Zaměstnavatel sám stanoví termín jak často se bude školení 

opakovat, závisí to na četnosti úrazů, na zhodnocení rizik atd. Obvykle se periodické 

školení provádí na začátku školního roku, tedy ve lhůtě 12 měsíců. Školení provádí 

vedoucí zaměstnanec.  

Z průběhu školení se udělá zápis, kde zaměstnanci svým podpisem potvrdí, že 

byli seznámeni s osnovou školení a že dle této osnovy byli proškoleni v plném rozsahu. 

V zápisu je dále uvedeno datum provedení školení, celková doba školení, o jaký typ 

školení šlo, kdo školení provedl a jak byly znalosti ověřeny. Cílem školení je seznámit 

zaměstnance se základními otázkami BOZP a s riziky, které můžou ohrozit jejich 

zdraví. Přílohou zápisu je osnova školení. Osnovou školení se rozumí seznam všech 

zákonů, nařízení vlády, vyhlášek, norem a metodických pokynů týkajících se BOZP 
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ve školách a školních zařízeních. Posledním bodem školení je ověření znalostí testem. 

Ředitel školy stanoví obsah a počet otázek v testu a určí počet správných odpovědí 

na úspěšné vykonání testu.  

Poučení žáků 

Na začátku nového školního roku provede třídní učitel poučení žáků, někdy se 

toto poučení opakuje i na začátku druhého pololetí. Poučení žáků se dá i jinak nazvat 

jako proškolení v základních zásadách bezpečnosti a ochrany zdraví ve škole a 

na akcích školou pořádaných. Rovněž je proškolení povinné v úvodní hodině odborných 

předmětů (dílny, fyzika, chemie, tělesná výchovy). Žáci jsou seznámeni s pravidly 

chování v dílně, laboratoři a tělocvičně. Provedené proškolení se zapíše do třídní knihy 

a podpisy žáků se uloží u ředitele školy. 

4.3 Revize všech zařízení 

Povinností ředitele je pravidelně kontrolovat revizní zprávy o stavu a kontrolách 

všech zařízení. Revizí se rozumí pravidelné zkoušky, prohlídky a kontroly stavu 

prováděné revizním technikem v určitých časových lhůtách (např. elektrická zařízení 

jednou za tři roky). Jde např. o plynová zařízení, hromosvody, tlakové nádoby, 

tělocvičná nářadí a hasící přístroje a hydranty. Pokud je ve škole vyhrazené technické 

zařízení, musí ředitel školy vybrat a proškolit zaměstnance, který toto zařízení bude 

obsluhovat.    

4.4 Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) 

V případě zjištění rizik, která nejdou zcela odstranit, musí být zaměstnancům 

vydáván osobní ochranný pracovní prostředek. Osobní ochranné pracovní prostředky 

jsou ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat 

jejich zdraví a nesmí bránit při výkonu práce. Zaměstnanec musí být seznámen na jakou 

je činnost, jak se s ním zachází a jak se používá.  

Ředitel vydá interní směrnici pro poskytování osobních ochranných pracovních 

prostředků, včetně mycích a čistících prostředků. Směrnice je vydaná k odstranění rizik, 

která mohou působit na zaměstnance při výkonu různých druhů činností, které 

při plnění pracovních povinností skutečně vykonávají. [2]  
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OOPP se poskytují ve vztahu k prováděné činnosti ze dvou hledisek: 

• ochrana zaměstnance před riziky 

• ochrana před nadměrným znečištěním a z hygienických důvodů 

Zaměstnanci, kterým se poskytuje OOPP: 

• školník (údržbář) 

• uklízečky 

• učitelé odborných předmětů (dílny, fyzika, chemie, vaření) 

Školník (údržbář) 

Profese školníka se dá zhodnotit jako nejvíce rizikové povolání ve školském 

zařízení. Tento zaměstnanec školy má ve své náplni práce hodně činností, při kterých 

může dojít k úrazům a nepříznivým vlivům na zdraví. Školník zajišťuje čistotu 

a pořádek ve škole, ale také kolem objektu a na školním hřišti. Do jeho činností patří 

údržba venkovních komunikačních ploch v zimě, úprava zeleně kolem školy, veškeré 

drobné a menší údržbářské úkony v objektu atd.  

Poskytované OOPP: 

• pracovní obuv oteplená s protiskluznou podrážkou 

• ochranné pracovní rukavice 

• gumové holínky 

• ochranný pracovní oděv (montérky) 

• pracovní obuv s protiskluzovou podrážkou 

• ochranné brýle 

• chrániče sluchu 

• prošívaný kabát tříčtvrteční 

• plášť keprový barevný 

Uklízečka 

Uklízečka provádí úklidové práce ve školním objektu (vytírání ploch, mytí oken, 

vynášení odpadků). Pro vykonání práce tohoto zaměstnání se poskytuje pracovní obuv 

s protiskluznou podrážkou jako ochrana proti uklouznutí při chůzi po kluzkých 

plochách při jejich vytírání, gumové rukavice (ochrana dlaní proti působení čistících 

prostředků) a pracovní oděv (ochrana proti nadměrnému znečištění). 
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Učitelé odborných předmětů 

Týká se to především předmětů chemie, fyziky, technických prací (dílny) a 

domácnosti - vaření. Vyučujícímu musí být poskytnuto příslušné OOPP ve vztahu 

k vykonávané činnosti. Učitel chemie přichází v laboratoři do styku s chemickými 

látkami, jako ochrana mu slouží gumové kyselinovzdorné rukavice, ochranný štít nebo 

brýle a bílý plášť. Pedagogovi vyučujícímu fyziku je poskytován bílý plášť.  

Všem zaměstnancům školy musí být poskytovány mycí, čistící a desinfekční 

prostředky v určeném množství za měsíc (100 g/měsíc). U práce méně čisté (školník, 

uklízečky) se poskytuje navíc hygienická čistící pasta. 

4.5 Roční prověrka BOZP 

Nejméně jednou za rok musí zaměstnavatel organizovat prověrky bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci na všech pracovištích a zjištěné nedostatky odstraňovat. [2]  

Ředitel školy ustanoví prověrkovou komisi, ve které je předsedou. Dalšími členy 

komise jsou bezpečnostní technik, referent požární ochrany a zástupce obecního úřadu 

(většinou starosta). 

Hlavním úkolem prověrky je souhrnná kontrola všech pracovišť se zaměřením 

na oblast bezpečnosti a ochrany žáků a zaměstnanců při práci. Prověrka se rozdělí 

do několika částí, které se kontrolují a sledují.  

Témata prověrky: 

• Technická úroveň a vybavení pracoviště  

• Úroveň a vybavení sociálního zázemí, hygienická a zdravotní opatření 

• Poskytování OOPP, jejich používání, udržování a hospodaření s nimi včetně 

• Organizační, vzdělávací a výchovná práce 

• Stav zabezpečení požární ochrany 

Pomocí metody checklist (kontrolní seznam) se provede kontrola všech 

sledovaných částí. U každého tématu prověrky jsou stanoveny podbody, na které se 

odpovídá podle zjištěných skutečností (ANO x NE). Řádně plněná opatření označí 

členové komise kladně, neplněná nebo částečně plněná záporně.  
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Záporně označená opatření se stručně vypíšou do poslední části zápisu 

o prověrce (zjištěné závady a nedostatky) a doplní se termín odstranění a kdo je za tu 

nápravu odpovědný.  

Technická úroveň a vybavení pracoviště 

Posuzuje se především kvalita a stav podlah a komunikací (je-li stav dobrý, 

zaškrtne se odpověď ANO), stav pracovního prostředí (osvětlení, vytápění, větrání), 

stav nástrojů a nářadí, stav střech a půdních prostor, stav skladů a regálů, vybavení 

pracovišť provozními řády. 

Úroveň a vybavení sociálního zázemí, hygienická a zdravotní opatření 

Posuzuje se stav sociálních zařízení, stav pořádku a čistoty na pracovištích, 

zajištění ošetření úrazů, úroveň péče o zaměstnance vykonávající práci se zvýšeným 

úrazovým rizikem a zajištění provádění dezinfekce, sanitace a deratizace. 

Poskytování OOPP, jejich používání, udržování a hospodaření s nimi včetně 

Kontroly zaměstnanců, zda používají při práci přidělené OOPP a v jakém stavu 

OOPP jsou.   

Organizační, vzdělávací a výchovná práce 

Kontroly provádění vstupních a periodických školení, školení zaměstnanců 

o požární ochraně, vedení osnov školení, plnění protiúrazových opatření, plnění 

bezpečnostních opatření k minimalizaci rizik a respektování předpisů o pracovní době. 

Stav zabezpečení požární ochrany 

Jedná se především o kontroly a rozmístění hasících přístrojů, vedení požární 

knihy, umístění základní dokumentace požární ochrany na pracovišti, odstraňování 

závad a nedostatků v termínech, volnost únikových cest a přístup k rozvodným 

zařízením (elektrická energie, uzávěry plynu a vody). 

[15] 

4.6 Evidence školních úrazů 

Školní úraz 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, 
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při výuce plavání a na lyžařském výcviku, sportovních a turistických kurzech, 

zahraničních výletech. 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. [5] 

V závislosti na charakteru úrazu škola vykoná potřebné opatření podle platných 

zákonů a vyhlášek a vnitřní směrnice pro zaměstnavatele. 

4.6.1 Kniha úrazů, záznam o úrazu, hlášení o úrazu  

V knize úrazů se evidují všechny úrazy dětí, žáků a studentů, ke kterým došlo 

při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských 

služeb. Nejpozději však nutno uvést do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola nebo 

školské zařízení o úrazu dozví. 

Evidenci vykonává pedagogický zaměstnanec, který vykonával dozor v čase 

vzniku úrazu formou zápisu do knihy úrazů. Zápis se provede ihned po vzniku úrazu. 

V knize úrazů je uvedeno: 

a) pořadové číslo úrazu 

b) jméno, příjmení a datum narození zraněného 

c) popis úrazu 

d) popis události, při které k úrazu došlo, včetně údaje o datu a místě události 

e) zda a kým byl úraz ošetřen 

f) podpis zaměstnance právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského 

zařízení, který provedl zápis do knihy úrazu 

g) další údaje, pokud jsou potřebné k sepsání záznamu o úrazu 

Záznam o úrazu 

Záznam o úrazu musí být školou nebo školským zařízením vyhotoven, jde-li 

o úraz, jehož důsledkem byla absence žáka nebo studenta ve škole dva dny nebo jde-li 

o smrtelný úraz (takové poškození zdraví, které způsobilo smrt po úrazu nebo na jehož 

následky žák zemřel nejpozději do jednoho roku od vzniku úrazu). V příloze č. 2 je 

uveden formulář, na který se záznam o úrazu žáka nebo studenta vyhotovuje. V případě 

pravděpodobnosti, že žákovi bude poskytnuta náhrada za bolest způsobenou úrazem, 

škola vyhotoví záznam o úrazu, i když úraz nezpůsobí nepřítomnost žáka ve škole. 

Jedno vyhotovení záznamu o úrazu škola předá zletilému žákovi, v případě nezletilého 
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žáka jeho zákonnému zástupci. Záznam o úrazu musí škola zhotovit také na žádost 

zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka. 

Zaměstnanec školy zjistí příčinu úrazu, kdo úraz zavinil a okolnosti jeho vzniku. 

Dále škola nebo školské zařízení přijme a vykoná potřebná opatření, aby se zabránilo 

opakování podobného úrazu, včetně poskytnutí první pomoci a přivolání rychlé 

záchranné zdravotní služby, když si to zdravotní stav žáka vyžaduje.  

Úraz vyšetřuje a záznam o úrazu vyplňuje pedagogický zaměstnanec, který 

vykonával dozor v čase vzniku úrazu, když to není možné, tak třídní učitel žáka, 

případně jiný zaměstnanec pověřený ředitelem školy. 

Hlášení o úrazu 

V případě zjištění skutečností, že v souvislosti s úrazem byl spáchán trestný čin 

nebo přestupek, nebo jedná-li se o smrtelný úraz podá škola nebo školské zařízení bez 

zbytečného odkladu hlášení místně příslušnému útvaru Policie České republiky. Bez 

zbytečného odkladu podá škola hlášení o úrazu pojišťovně, u které je pojištěna 

pro případ své odpovědnosti za škodu vzniklou na životě a zdraví žáků, pokud má škola 

takové pojištění sjednáno. Dále škola také podá hlášení příslušnému oblastnímu 

inspektorátu práce, pokud k úrazu došlo při praktickém vyučování žáků středních škol. 

Zasílání záznamu o úrazu 

Záznam o úrazu zasílá škola nebo školské zařízení za uplynulý kalendářní měsíc, 

nejpozději do pátého dne následujícího měsíce: 

• zřizovateli (jen na jeho žádost) 

• zdravotní pojišťovně žáka 

• České školní inspekci 

Záznam o smrtelném úrazu zasílá škola nebo školské zařízení do pěti pracovních 

dnů po podání hlášení o úrazu: 

• zřizovateli (jen na jeho žádost) 

• zdravotní pojišťovně žáka 

• České školní inspekci 

• místně příslušnému útvaru Policie České republiky 

[4] 
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Škola vyšetří každý úraz, který se stane žákovi a studentovi při: 

• Výchovné-vzdělávací činnosti ve škole, mimoškolní činnosti nebo nepovinné 

činnosti organizované školou nebo v přímé souvislosti s ní 

• Činnostech, které žák nebo student vykonal na příkaz nebo se souhlasem učitele 

nebo pověřeného zaměstnance školy 

Vyšetřením úrazu se rozumí zjištění všech okolností a příčin vzniku úrazu, místa 

úrazu, svědků úrazu, jestli jde o závažný úraz, uvedení jména a příjmení pedagogického 

zaměstnance, který vykonával dozor v čase vzniku úrazu, případně jméno a příjmení 

zaměstnance, který dal žákovi pokyn na činnost, která vedla k úrazu. Škola je povinna 

po oznámení úrazu ihned vykonat potřebná opatření, aby nedošlo k dalšímu ohrožení 

života a zdraví žáků.  

V případě vzniku úrazu: 

• Každý žák, pokud je toho schopný, je povinný informovat zodpovědného 

pedagogického zaměstnance (vyučujícího, dozor konajícího, třídního) o úrazu, 

drobném poranění 

• Stejná povinnost informovat zodpovědného pedagogického zaměstnance platí 

i pro ostatní žáky, kteří jsou svědkem úrazu 

• Každý zaměstnanec školy, který se o úrazu dozvěděl, je povinný poskytnout 

první pomoc a zároveň zajistit přivolání rychlé zdravotní služby, jestli si to 

zdravotní stav zraněného vyžaduje 

• Zaměstnanec, který poskytl první pomoc, podá ošetřujícímu lékaři informace 

o vzniku a příčinách úrazu a informace o poskytnuté první pomoci 

[1,4,16] 
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5 Sociálně patologické jevy u žáků ve školách 

Sociálně patologické jevy u žáků ovlivňují chování jedinců a z velké části jsou 

příčinou vzniku úrazů ve školách a školských zařízeních. Tyto negativní projevy se dějí 

mimo povinnou školní docházku, ale také přímo ve škole např. o přestávkách. 

Sociální patologické jevy v chování žáků jsou: 

• záškoláctví 

• šikana, rasismus, vandalismus 

• kriminalita, delikvence 

• užívání návykových látek (alkohol, tabák, drogy) 

• netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling)  

Chování žáků neovlivňují jen tyto jevy, ale také prostředí domova, kdy jsou 

případy, že je dítě doma týráno a je na něm prováděno domácí násilí. Tento žák je pak 

ve škole snadno zranitelný, silnější a agresivní spolužáci využijí jeho psychické slabosti 

a začnou mu ubližovat jak psychicky, tak i fyzicky. Druhou možností je, že je dítě doma 

týráno a ve škole se jeho úloha změní, naroste mu sebevědomí a stává se organizátorem 

školního násilí nebo-li šikany. 

Proti těmto jevům bojují všechny instituce zainteresované v oblasti školství. Jsou 

to ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže, krajské úřady, krajský školský 

koordinátor prevence a zástupci jednotlivých škol (ředitel školy, školní metodik 

prevence a třídní učitelé). 

Škola vypracuje na jeden školní rok minimální preventivní program, který 

podléhá kontrole České školní inspekce. Školní metodik prevence má na starost 

koordinaci vytvoření a kontrolu realizace tohoto programu. Důležitou úlohu a roli má 

třídní učitel, který je nejčastěji v kontaktu s žáky a může pozorovat změny v chování 

a udržuje si přehled o osobnostních zvláštnostech žáků a rodinném zázemí. Minimální 

preventivní program je dokument zaměřený na výchovu žáků ke zdravému životnímu 

stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních 

dovedností.  

Problematika prevence sociálně patologických jevů je začleněna do školních 

osnov tak, aby nebyla brána jako nadstandardní aktivita škol.                                       [6] 
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5.1 Šikanování 

Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí, která ohrožuje základní 

výchovné a vzdělávací cíle školy. Je to jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, 

ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. Spočívá v cílených 

a opakovaných fyzických a psychických útocích jedincem nebo skupinou vůči jedinci 

či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. [7] 

Základní formy šikany: 

Fyzické útoky – bití, vydírání, poškozování věcí 

Slovní útoky (psychické) – nadávky, pomluvy, vyhrožování, ponižování 

Cyberšikana – útoky pomocí sms, e-mailů, internetu  

Nebezpečí šikany spočívá v dlouhodobosti, závažnosti a hlavně v následcích 

na duševní a tělesné zdraví oběti, většinou zůstává skryta po velmi dlouhou dobu a není 

jednoduché ji rozpoznat. Odhalení je obtížné. Oběť z obavy před dalšími a tvrdšími 

útoky má strach se komukoliv svěřit a drží to v sobě, tento fakt pak může vést 

i k sebevraždě šikanovaného jedince. V případě, že se objeví nějaké náznaky šikany, 

musí dozor o přestávkách se zvýšenou intenzitou kontrolovat riziková místa (prevence 

mimo vyučovací hodiny). 

Povinností škol je předcházet všem formám násilí, ale i přesto se šikana objevuje 

prakticky na všech školách. Ve většině případů se však vyskytuje v počáteční méně 

nebezpečné fázi a do dalších fází nepřejde. 

Projevy šikanování: 

• Fyzická šikana – přímá nebo nepřímá 

• Slovní šikana – přímá nebo nepřímá, psychická šikana (verbální útoky) 

• Smíšená šikana – kombinace fyzické a slovní šikany (např. kombinace násilí 

s posměšky a vyhrožováním) 
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Příklady nepřímých a přímých znaků šikanování: 

1. Nepřímé (varovné) znaky šikanování mohou být např.: 

• Žák je o přestávkách často osamocený, ostatní o něj nejeví zájem, nemá 

kamarády. 

• Při týmových sportech bývá jedinec volen do mužstva mezi posledními. 

• O přestávkách vyhledává blízkost učitelů. 

• Má-li žák promluvit před třídou, je nejistý, ustrašený. 

• Působí smutně, nešťastně, stísněně, mívá blízko k pláči. 

• Stává se uzavřeným. 

• Jeho školní prospěch se někdy náhle a nevysvětlitelně zhoršuje. 

• Jeho věci jsou poškozené nebo znečištěné, případně rozházené. 

• Zašpiněný nebo poškozený oděv. 

• Stále postrádá nějaké své věci. 

• Odmítá vysvětlit poškození a ztráty věcí nebo používá nepravděpodobné 

výmluvy. 

• Mění svoji pravidelnou cestu do školy a ze školy. 

• Začíná vyhledávat důvody pro absenci ve škole. 

• Odřeniny, modřiny, škrábance nebo řezné rány, které nedovede uspokojivě 

vysvětlit. 

• Zejména je třeba věnovat pozornost mladším žákům nově zařazeným do třídy, 

neboť přizpůsobovací konflikty nejsou vzácností. 

2. Přímé znaky šikanování mohou být např.: 

• Posměšné poznámky na adresu žáka, pokořující přezdívka, nadávky, 

ponižování, hrubé žerty na jeho účet. Rozhodujícím kritériem je, do jaké míry je 

daný žák konkrétní přezdívkou nebo "legrací" zranitelný. 

• Kritika žáka, výtky na jeho adresu, zejména pronášené nepřátelským až 

nenávistným, nebo pohrdavým tónem. 

• Nátlak na žáka, aby dával věcné nebo peněžní dary šikanujícímu nebo za něj 

platil. 

• Příkazy, které žák dostává od jiných spolužáků, zejména pronášené panovačným 

tónem, a skutečnost, že se jim podřizuje. 
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• Nátlak na žáka k vykonávání nemorálních až trestných činů či k spoluúčasti 

na nich. 

• Honění, strkání, šťouchání, rány, kopání, které třeba nejsou zvlášť silné, ale je 

nápadné, že je oběť neoplácí. 

• Rvačky, v nichž jeden z účastníků je zřetelně slabší a snaží se uniknout. 

Rodiče žáků by měli sledovat chování svých dětí a rozpoznávat možné příznaky 

šikanování – dítě nemá kamarády, nechuť jít ráno do školy, chodí domů ze školy 

hladové, má neklidné spaní, nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí atd. 

[7] 

Stádia šikanování: 

1. První stadium: Zrod ostrakismu nebo-li vyčleňování jedince z kolektivu 

Psychická forma šikanování, kdy skupina odmítá a neuznává jedince, je 

odmítán, pomlouvají ho, nebaví se s ním a dělají na jeho účet legrácky. Toto je 

počáteční fáze, obsahuje riziko dalšího negativního vývoje. 

2. Druhé stadium: Fyzická agrese a přitvrzování manipulace 

V situacích, kdy ve skupině stoupá napětí, začnou šikanování žáci sloužit jako 

hromosvod. Spolužáci si na nich začnou vylévat špatnou náladu a odreagovávat se. 

Manipulace se přitvrzuje a objevují se již i fyzické útoky. 

3. Třetí stadium (klíčový moment): Vytvoření jádra 

Vytváří se skupina žáků (agresorů). Útočníci začnou spolupracovat 

a systematicky vybírat nejvhodnější oběti na šikanování. V první řadě to jsou odmítaní 

a neuznávání žáci, okrajoví členové skupiny. Obětí je žák, který je v hierarchii nejníže, 

tedy „slabý“. 

4. Čtvrté stadium: Většina přijímá normy 

Většinou jsou normy agresorů přijaty a stávají se nepsaným zákonem. Málokdo 

se takovému tlaku dokáže postavit. I mírní a ukáznění žáci se začnou chovat krutě – 

aktivně se účastní týrání spolužáka a prožívají u toho uspokojení. 
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5. Páté stadium: Totalita neboli dokonalá šikana 

Všichni členové třídy přijímají tuto normu (násilí). Šikanování se stává 

skupinovým programem. Vzniknou dvě skupiny žáků – jedni mají práva, ti druzí nemají 

práva žádná.                                                                                                                    [7] 

Formy potrestání agresorů 

Běžná výchovná opatření: 

• napomenutí a důtka třídního učitele, důtka ředitele 

• snížení stupně známky z chování 

• podmínečné vyloučení 

• vyloučení ze školy 

V horších a mimořádných případech se doporučuje poslat agresora 

ke klinickému psychologovi nebo psychiatrovi. Ředitel školy může podat návrh orgánu 

sociálně právní ochrany dítěte k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření 

s následným možným umístěním dítěte do diagnostického ústavu.  

[13] 

Odpovědnost škol 

Škola má odpovědnost za žáky a studenty a musí zajistit bezpečnost a ochranu 

zdraví žáků v průběhu všech aktivit a vytváří podmínky pro předcházení vzniku 

rizikového chování. [1] 

Povinností pedagoga je předcházet šikanování mezi žáky, pokud zjistí projevy 

šikanování, neprodleně je musí řešit a ihned poskytnout oběti první pomoc. Pokud bude 

pedagogovi znám případ šikanování a neprovede žádné opatření, vystavuje se riziku 

trestního postihu pro neoznámení trestního činu. 

V poslední době se objevuje nejen šikana u žáků, ale také šikanování učitelů 

žáky. Žáci zkoušejí, kde až mohou v komunikaci s vyučujícím zajít a jejich drzost velmi 

často překračuje únosnou míru chování a pro pedagogy je náročné takové žáky 

a studenty zvládnout.   
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6 Přehled úrazů ve vybraných školách 

6.1 Základní škola Hlučín – Rovniny 

Základní škola Hlučín – Rovniny je úplnou sídlištní školou, kterou navštěvuje 

v průměru 550 žáků ročně. Ve škole pracuje 69 zaměstnanců. Jsou to učitelé, 

vychovatelky, školní psycholožka, ekonomka, referentka, školník, uklízečky 

a zaměstnankyně školní jídelny. V roce 2009/2010 jsou v každém ročníku, mimo 

8. ročník, 3 paralelní třídy. Součástí školy je tělocvična, školní jídelna a školní družina. 

V areálu je také školní hřiště. [17] 

V příloze č. 3 je uveden přehled úrazů žáků základní školy Hlučín - Rovniny 

od roku 2007 do pololetí školního roku 2009/2010.  

Z této přílohy je už na první pohled patrné, že ve zvoleném období došlo 

k mnoha úrazům, při kterých byly zraněny snad všechny části těla (hlava, ústa, zuby, 

břicho, horní končetiny, dolní končetiny, chodidla či kotníky). V grafu 6-1 je znázorněn 

podíl úrazů žáků v závislosti na pohlaví ve sledovaném období.  

Úrazy žák ů (poměr chlapci a dívky)

Dívky 40%

Chlapci 60%

 

Graf 6-1 Úrazy žáků (poměr chlapci a dívky) – ZŠ Hlučín - Rovniny 

Vyšel přepokládaný poměr úrazů, kdy větší polovina zraněných v tomto období 

byli chlapci. Je to dáno tím, že chlapci se častěji dostávají do konfliktů se spolužáky, 

které řeší potyčkami, v horším případě pěstmi. Další rozdíl mezi chlapci a dívkami je 

ve fyzické zdatnosti a síle. V tělesné výchově je hraní míčových her u chlapců 
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v mnohem jiné podobě než u dívek, ve větší tvrdosti a agresivitě v osobních soubojích. 

Týká se to hlavně fotbalu a basketbalu, kdy jsou osobní souboje běžné. Nelze zde 

vyloučit nedovolené zákroky, ať už úmyslné nebo neúmyslné, jako jsou nezaviněné 

srážky. V grafu 6-2 je procentuálně znázorněn přehled míst, kde se ve sledovaném 

období staly úrazy. 

Přehled míst, kde se staly úrazy

Šatny, školní 
družina 2%

Plavecký výcvik 3%

Školní h řiště 3%

Schodišt ě 5%

Lyža řský výcvik 9%

Chodba 12%

Třída 17%

Tělocvi čna 49%

 

Graf 6-2 Přehled míst, kde se staly úrazy (ZŠ Hlučín – Rovniny – od roku 2007 
do pololetí školního roku 2009/2010) 

Nejvíce úrazů se v daném období stalo v tělocvičně (skoro polovina všech 

úrazů). Na dalších místech v pomyslném žebříčku jsou s velkým odstupem třída 

a chodba. Detailněji jsou tato místa rozebrána v kapitole 7. V tělesné výchově jsou 

úrazy chlapců i dívek, lze tedy říci, že je to velice rizikové místo s velkým nebezpečím 

úrazů. Z velké části si žáci způsobí zranění sami svou nešikovností. V dnešní době 

dávají děti přednost hraní her na počítači před pohybem a hrou venku. Toto se negativně 

projevuje v hodinách tělesné výchovy. Velmi častými úrazy jsou naražené prsty 

na horních končetinách při hraní míčových her. Při špatných došlapech a dopadech 

po výskoku dochází ke zranění kotníků a dolních končetin. Třída a chodba jsou místa, 

ve kterých žáci tráví skoro celý vyučovací den. O přestávkách hrozí největší nebezpečí 

úrazu. Děti hrají různé hry a běhají po chodbách a stačí chvilka nepozornosti a neštěstí 

je na světě. Nejvážnější úrazy se staly na lyžařském výcviku (pády na svahu), jsou to 

zlomeniny horních a dolních končetin a komplikované zlomeniny vřetenní kosti. 
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6.2 ZŠ Chrustova 24 – Slezská Ostrava 

Úplná škola s prvním až devátým ročníkem na Chrustově ulici ve Slezské 

Ostravě – Heřmanicích. V budově školy je jedenáct tříd a pět odborných učeben, školní 

družina, tělocvična a jídelna se školní kuchyní. Součástí školy je oplocený sportovní 

areál s běžeckou dráhou, doskočištěm, s hřišti pro kopanou a košíkovou, travnatá plocha 

a cvičný pozemek. Maximální kapacita školy je 400 žáků. V roce 2009/2010 školu 

navštěvuje 200 žáků, kteří jsou rozděleni do deseti tříd. [18] 

V příloze č. 4 je uveden přehled úrazů žáků základní školy Chrustova 24 – 

Slezská Ostrava od roku 2007 do pololetí školního roku 2009/2010. Počet úrazů v tomto 

období je poměrně vysoký (124 úrazů). V porovnání se ZŠ Hlučín – Rovniny, kterou 

navštěvuje v průměru o 350 žáků více je počet úrazů v ZŠ Chrustova v daném období 

alarmující. Údaje a srovnání počtu jsou zkreslené, jelikož ne všechny drobné úrazy jsou 

žáky nahlášeny a následně zapsány a evidovány v knize úrazů. Procentuální poměr 

úrazů žáků v závislosti na pohlaví ve sledovaném období je znázorněn v grafu 6-3.  

Úrazy žáků (poměr chlapci a dívky)

Chlapci 54%

Dívky 46%

 

Graf 6-3 Úrazy žáků (poměr chlapci a dívky) – ZŠ Chrustova 24 – Slezská Ostrava 

Jak u předchozí základní školy, tak i u této vyšel poměr, kdy větší polovina 

zraněných v tomto období byli chlapci. Důvody a příčiny jsou stejné, větší fyzická 

zdatnost a neukázněnost u chlapců než u dívek. Procentuální poměr zde není až tak 

podstatný a zavádějící, protože zde nejsou výjimkou potyčky a šarvátky mezí dívkou 

a chlapcem. Třetina úrazů byla zaviněna jinou osobou, ať už úmyslně nebo neúmyslně.  
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Procentuální znázornění míst, kde se ve sledovaném období staly úrazy je 

uvedeno v grafu 6-4. 

Přehled míst, kde se staly úrazy

Ostatní 7%

Schodišt ě 4%

Toaleta 4%

Chodba 18%

Třída 19%

Tě locvi čna 42%

Školní h řiště 3%

Dílna 3%

 

Graf 6-4 Přehled míst, kde se staly úrazy (ZŠ Chrustova 24 – Slezská Ostrava – od roku 
2007 do pololetí školního roku 2009/2010) 

Nejvíce úrazů se stalo v tělocvičně (42%). Přibližně stejné množství zranění také 

bylo o přestávkách, tedy v třídách, na chodbách a schodištích (41%). V porovnání se 

základní školou Hlučín – Rovniny je počet zranění o přestávkách vyšší. Děti z větších 

měst jsou ve škole více aktivní, svoji energii převážně vybíjí ve škole, což často vede 

k úrazům. Můžeme tedy říct, že čím větší město, tím víc zranění o přestávkách 

z důvodu menšího prostoru na hraní mimo školní vyučování. Samozřejmě jsou 

i výjimky a najdou se vesnické školy s větším počtem zranění o přestávkách. 

6.3 Základní škola Hať 

Základní škola v Hati je devítiletá škola, kterou navštěvuje v průměru 250 žáků 

ročně. Ve škole pracuje 23 zaměstnanců, z toho 17 učitelů, čtyři uklízečky, školník 

a ekonomka. Součástí základní školy jsou dvě mateřské školy, školní hřiště, tělocvična, 

školní jídelna a školní družina. V roce 2009/2010 je v prvním až pátém a devátém 

ročníku jedna třída, v šestém, sedmém a osmém ročníku jsou žáci rozděleni do dvou 

tříd. [19] 
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V příloze č. 5 je uveden přehled úrazů žáků základní školy Hať od roku 2007 

do pololetí školního roku 2009/2010.  

V tomto období se stalo 54 méně vážných úrazů. Nižší počet zranění je 

z důvodu, že školu nenavštěvuje tolik žáků, jak je tomu např. v základní škole Hlučín – 

Rovniny. Graf 6-5 znázorňuje podíl úrazů žáků v závislosti na pohlaví ve sledovaném 

období.  

Úrazy žák ů (pom ěr chlapci a dívky)

Dívky 44%

Chlapci 56%

 

Graf 6-5 Úrazy žáků (poměr chlapci a dívky) – ZŠ Hať 

Výskyt úrazů byl z větší části u skupiny chlapců a to v poměru 56% - 44%. 

Příčinou vyšší úrazovosti u chlapců je větší neukázněnost a neopatrnost než u dívek. 

V grafu 6-6 je znázorněn přehled míst, kde se ve sledovaném období staly úrazy. 

Přehled míst, kde se staly úrazy

Školní h řiště 4%

Chodba 6%

Šatna, p řed školou, 
školní jídelna, 
schodišt ě 7%

Třída 17%

Tělocvi čna 66%

 

Graf 6-6 Přehled míst, kde se staly úrazy (ZŠ Hať – od roku 2007 do pololetí školního 
roku 2009/2010) 
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Nejvíce úrazů se v daném období stalo v tělocvičně (36 úrazů). Další se staly ve třídách 

a chodbách o přestávkách. Menší počet výskytu úrazů byl i na ostatních místech – 

školní hřiště, šatna, v prostoru před školou a na schodišti. Oproti ZŠ Chrustova 24 

ve Slezské Ostravě a ZŠ Hlučín - Rovniny je ve vesnické škole ZŠ Hať patrný nižší 

počet zranění o přestávkách (chodba a třída). Je to dáno jinou mentalitou dětí. Vesnické 

děti jsou méně aktivnější než děti žijící ve městech. Po vyučování mají více prostoru a 

možností jak trávit volný čas a vybíjet svou energii.  

6.4 Vyšší odborná škola a Hotelová škola Opava 

Pro přehled úrazů na diplomovou práci jsem se zaměřil pouze na střední 

odbornou školu (středoškolské studium). Ve školním roce 2009/2010 školu navštěvuje 

464 žáků, z toho 74 chlapců a 390 dívek, rozdělení do 17 tříd. V areálu školy je také 

budova Vyšší odborné školy. Tělocvična není součástí školní budovy ani areálu. 

V příloze č. 6 je uveden přehled úrazů žáků Hotelové školy v Opavě od roku 

2007 do pololetí školního roku 2009/2010. Počet úrazů v tomto období není vysoký, 

stalo se jich pouze 16. V porovnání se základními školami je na první pohled jasné, že 

je výrazný rozdíl v úrazovosti. Je to dáno poměrem docházejících dívek a chlapců, ale 

především věkem. V potaz musíme brát i možnost, že ne všechny menší úrazy jsou 

v knize zapsané. Procentuální poměr úrazů žáků v závislosti na pohlaví ve sledovaném 

období je znázorněn v grafu 6-7. 

Úrazy žáků (pom ěr chlapci a dívky)

Dívky 75%

Chlapci 25%

 

Graf 6-7 Úrazy žáků (poměr chlapci a dívky) – Hotelová škola Opava 



 33 

Výskyt úrazů byl v tomto období větší u dívek než u chlapců. Hlavním důvodem 

tohoto rozdílu je minimální počet chlapců studujících na této škole.  

V grafu 6-8 je procentuálně znázorněn přehled míst, kde se ve sledovaném 

období staly úrazy. 

Přehled míst, kde se staly úrazy

Schodišt ě 6%

Lyžařský výcvik 
31%

Tělocvi čna 44%

Školní h řiště 
19%

 

Graf 6-8 Přehled míst, kde se staly úrazy (Hotelová škola Opava – od roku 2007 
do pololetí školního roku 2009/2010) 

I na této škole se nejvíce úrazů stalo v hodině tělesné výchovy (tělocvična nebo 

školní hřiště). Oproti základním školám zde není výskyt úrazů ve třídě a na chodbách. 

Je to způsobeno tím, že dívky nejsou tolik konfliktní jako chlapci a své rozepře řeší 

převážně slovně.  

6.5 Gymnázium Josefa Kainara Hlučín 

Gymnázium Josefa Kainara v Hlučíně je šestileté. Ve školním roce 2009/2010 

školu navštěvuje 357 žáků, z toho 149 chlapců a 208 děvčat, kteří jsou rozděleni 

do 12 tříd. Součásti gymnázia je školní jídelna a tělocvična. V areálu školy je školní 

hřiště, které slouží pro výuku tělesně výchovy v době příznivého počasí. V rámci 

tělesné výchovy studenti navštěvují také nedalekou hlučínskou sportovní halu. 

V příloze č. 7 je uveden přehled úrazů studentů Gymnázia Josefa Kainara 

v Hlučíně od roku 2007 do pololetí školního roku 2009/2010. Počet úrazů v tomto 

období je vyšší než u Hotelové školy v Opavě (69 úrazů). 
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Procentuální poměr úrazů žáků v závislosti na pohlaví ve zvoleném období je 

znázorněn v grafu 6-9. 

Úrazy žáků (poměr chlapci a dívky)

Chlapci 51%

Dívky 49%

 

Graf 6-9 Úrazy žáků (poměr chlapci a dívky) – Gymnázium Hlučín 

V tomto období byl výskyt úrazů prakticky stejný u obou pohlaví. Počet chlapců 

navštěvující tuto školu je srovnatelný s počtem dívek, což se projevuje 

i na procentuálním poměru úrazů v tomto období. 

V grafu 6-10 je procentuálně znázorněn přehled míst, kde se ve sledovaném 

období staly úrazy. 

Přehled míst, kde se staly úrazy

Ostatní (t řída, 
chodba, schodišt ě 

atd.)  13%

Školní h řiště 23%

Sportovní hala 13%

Tělocvi čna 51%

 

Graf 6-10 Přehled míst, kde se staly úrazy (Gymnázium Hlučín – od roku 2007 
do pololetí školního roku 2009/2010) 

Nejrizikovější činností, kde se stává nejvíce úrazů, je výuka tělesné výchovy. 

87% ze všech úrazů v tomto období se stalo právě v tomto předmětu. Výuka předmětu 
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probíhá převážně v tělocvičně, kde se stala více než polovina zranění. Dalšími místy 

jsou školní hřiště a sportovní hala, kterou navštěvuje jen pár vybraných tříd. Zbylých 

13% úrazů se stalo ve třídách, na chodbách, schodištích a na lyžařském výcviku. Jde 

o úrazy nezaviněné jinou osobou, způsobené většinou nešikovností zraněného studenta. 

6.6 Vyhodnocení úrazovosti na vybraných školách 

Ve sledovaném období se na vybraných základních a středních školách stalo 

mnoho úrazů, které mohly fyzicky i psychicky působit na žáky a znepříjemnit 

jim navštěvování školy.  

Z přehledu vybraných základních škol vyplývá, že se více školních úrazů stává 

chlapcům. Jak již bylo uvedeno, je to dáno především tím, že chlapci jsou fyzicky 

zdatnější, agresivnější ve hře a více se dostávají do konfliktů, které následně řeší 

vzájemnými potyčkami. Na gymnáziu se poměr úrazů vyrovnal, neboť místem 

s největším výskytem zranění na škole je výuka tělesné výchovy v tělocvičně, sportovní 

hale a na školním hřišti. Oproti základní škole ubyly úrazy na chodbách a schodištích. 

Na střední škole je poměr úrazovosti závislý na typu školy. Důvodem rozdílu je 

zaměření školy (na jaké obory se orientuje). Na Hotelové škole je mnohem více děvčat 

než chlapců, což se odráží i na celkovém procentuálním poměru úrazů dle pohlaví. 

Oproti tomu např. na středních průmyslových školách, které z větší části navštěvují 

chlapci, je poměr opačný. 

Dalším sledovaným údajem z přehledu škol jsou místa, kde se ve školách staly 

úrazy. Pro všechny školy je společné, že to jsou místa, kde probíhá výuka tělesné 

výchovy. Právě v tomto předmětu bylo ve sledovaném období nejvíce zranění. 

Nejčastějším úrazem je naražení prstů horních končetin při míčových hrách a poranění 

kotníků a dolních končetin způsobených špatným došlápnutím. Hodí se položit si 

otázku, dá se to nějak omezit nebo případně úplně minimalizovat rizika, která mohou 

vést ke zranění? V podstatě prakticky nedá. Můžeme klást větší důraz na pedagogy, aby 

důkladněji proškolili žáky před každou hrou nebo činností, ale ani toto nám nezaručí 

omezení a snížení počtu těchto typů úrazů. Další možností je zrušení předmětu tělesná 

výchova. Tato varianta by byla účinná a určitě nejlepší v boji s tímto problémem, ale 

bohužel toto uskutečnitelné není. Žáci potřebují pro zdravý růst lidského těla pohyb, 

protože v dnešní době počítačů a různé jiné elektroniky je u některých jedinců 

pohybová aktivita praktikována právě jen v hodinách tělesné výchovy. S tímto souvisí 
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i hlavní příčiny vzniku úrazů a těmi jsou nepozornost, nesoustředěnost a nešikovnost 

dětí. Nutno podotknout, že byly i případy, které vznikly nešťastnou náhodou 

a nepřičiněním další osoby. 

Dalšími místy, kde došlo k většímu počtu úrazů, jsou třídy, chodby a schodiště. 

V těchto prostorech jsou žáci celý školní den a zejména o přestávkách tráví čas různými 

činnostmi, jako jsou skákání přes gumu, skákání panáka, fotbal mezi lavicemi ve třídě 

atd., takže aktivity nebezpečné. Zabránit takovým úrazům přímo nelze. Základem by 

mělo být, žáky už od první třídy varovat a informovat o možných následcích 

a nebezpečích na ně číhajících. Nezbytnou součástí je dodržování dozoru a dohledu 

nad žáky v době mezi vyučovacími hodinami a při každé nedovolené činnosti, žáky 

upozornit, že ji nemají dělat. Aby se předešlo uklouznutí na chodbě v případech, kdy je 

ještě podlaha mokrá, doporučuji na inkriminované místo umístit výstražnou tabuli 

s nápisem „Pozor kluzká podlaha“ (viz. obrázek 6-1), stejně jak je to např. v hotelích 

nebo na letištích. Hlavní příčinou vzniku úrazů na těchto místech je neukázněnost 

a nevhodné chování žáků. 

 

Obrázek 6-1 Výstražná tabule – „Pozor kluzká podlaha“ [21] 
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7 Nejčastější místa vzniku úrazů ve školních zařízeních 

Po vstupu do školního zařízení je pro žáky a studenty nebezpečný „každý kout 

a roh“ ve škole. Vše se ale odvíjí od chování a opatrnosti při činnostech jako jsou chůze 

po schodech či chodbách, pobytu ve třídě o přestávkách a v neposlední řadě cvičení 

v tělesné výchově (tělocvična, školní hřiště) a kurzech pořádaných školou (lyžařský 

výcvik či plavecký výcvik). Nejčastější místa vzniku úrazu ve školách jsou tělocvična, 

chodba a schodiště.  

7.1 Tělocvična 

Bezpečnost žáků při tělesné výchově zajišťuje učitel po celou dobu vyučovací 

hodiny. Pedagog vydává jasné, přesné a žákům srozumitelné povely a pokyny, 

kontroluje bezpečnost a funkčnost cvičebního 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. [5] 

Tělocvična (obrázek 7-1) je místnost určená pro cvičení dětí a hraní sportovních 

her. Žáci a studenti musí být v úvodní hodině tělesné výchovy, v novém školním roce, 

seznámeni s pravidly určenými pro provoz tělocvičny (viz. kapitola 7.1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7-1 Tělocvična ZŠ Hať [19] 
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Vybavení tělocvičny: 

V tělocvičně je mnoho cvičebních nářadí a pomůcek, jako jsou bradla, hrazda, 

švédská bedna, kůň, koza, kruhy, šplhací tyč, šplhací lano, odrazový můstek, trampolína 

a další. 

Bezpečnostní prvky:  

• žíněnky 

• kryty oken a světel 

Za provoz a technický stav tělocvičny školy je odpovědný pověřený pedagog, 

kterého písemně určí ředitel školy. Pověřený pedagog je před každým cvičením povinen 

provést kontrolu stavu bezpečnostního vybavení a zařízení. Pokud zjistí závady nebo 

poškození, musí zařízení ihned vyřadit z užívání a informovat o tom ředitele školy. 

Odborné prohlídky a kontroly technického stavu jsou prováděny odborným 

bezpečnostním technikem jednou ročně při komplexní prověrce BOZP.  

Je zakázáno provozovat činnosti a hry, ke kterým není tělocvična určena nebo 

vybavena. Míčové hry je možné v tělocvičně hrát jen tehdy, jsou-li okna a osvětlení 

vybavena bezpečnostními kryty (drátěný kryt nebo pevně upevněná síť). Dále je 

zakázán volný pohyb dětí bez dozoru a v nevhodné klouzající obuvi.  

Nejčastější úrazy v tělocvičně jsou pády z cvičebního nářadí, uklouznutí, 

neopatrnost a nepřiměřené zákroky při míčových hrách a zranění způsobená cvičebním 

nářadím. Opatřením proti těmto úrazům je dostatečné proškolení a poučení žáků před 

zahájením cvičení na určitém nářadí či hraní her. Důraz je třeba dát na seznámení žáků 

a studentů s riziky, které hrozí při neopatrném a nesoustředěném cvičení. V případě 

pádu z cvičebního nářadí a následnému úrazu je důležité poskytování záchrany a použití 

bezpečnostních prvků (žíněnek), které tlumí náraz na zem. Záchranu provádí vyučující, 

většinou je vhodná a jistější záchrana dvěmi osobami (učitel a jiný žák). Uklouznutí se 

dá předejít vhodnou volbou bot s protiskluzovou podrážkou. Nutností je odstranění 

ostrých hran v tělocvičně, aby po pádu nevzniklo další zranění ve formě tržných ran 

na různých místech lidského těla. Opatřením proti zranění cvičebním nářadím je 

kontrola stavu, údržba a opatrnost při manipulaci a cvičení. 
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Bezpečnostní pokyny pro používání cvičebního nářadí: 

• na všech místech s možností dopadu musí být žíněnky 

• před zahájením cvičení zkontrolovat stav a upevnění nářadí  

• zajištění nářadí, aby neklouzalo po podlaze (švédská bedna, kůň, koza, odrazový 

můstek, trampolína atd.) 

7.1.1 Provozní řád tělocvičny 

Tělocvična je zařazena do kategorie rizikových míst ve školách a školních 

zařízeních. Proto je nutné, aby ředitel školy vydal provozní řád a stanovil tak pravidla 

pro použití cvičebního nářadí a pobyt v tělocvičně. Provozní řád je vyvěšen 

na viditelném místě většinou před vstupem do tělocvičny. Žáci a studenti jsou s ním 

seznámeni a dostatečně poučeni v první hodině tělesné výchovy ve školním roce. Je to 

soubor příkazů, zákazů a povinností, které musí žáci dodržovat, aby se předešlo vzniku 

úrazů. Všichni žáci a studenti musí být převlečeni do vhodného cvičebního úboru 

a přezuti do sportovní obuvi, musí dodržovat pokyny učitele a provádět činnosti určené 

vyučujícím. Při cvičení nesmí mít žáci na sobě hodinky, řetízky a jiné předměty, které 

by mohly způsobit úraz. Povinností žáků a studentů je ihned hlásit každý úraz 

vyučujícímu. [14] 

7.2 Chodby a schodiště 

Druhým nejčastějším místem vzniku úrazu ve školách jsou chodby a schodiště. 

Chodby jsou hlavní komunikací určenou pro pohyb žáků a studentů ve školách. 

Z hlediska vzniku úrazu jsou bezpečné, ale při porušení povinností žáků daných 

školním řádem (neukázněné chování – běh a následná srážka nebo uklouznutí) může 

dojít ke zranění (podvrtnutý kotník, zlomeniny končetin). Neukázněnost je tedy jednou 

z nejčastějších příčin úrazů. Důraz je kladen na odstranění ostrých hran na stěnách 

v okolí chodby a vyloučení kluzkého povrchu, tzn. vytírat podlahu v dostatečné době 

před příchodem žáků do školy. Žáci a studenti mají zakázáno na chodbách běhat. 

Rovněž není dovoleno se klouzat a skákat. 

Schodiště je další místo, kde hrozí pády a s tím spojené úrazy žáků. Jsou to 

zranění, která nejdou až tak ovlivnit (špatné došlápnutí či zakopnutí). Lze je také nazvat 

úrazy z nešikovnosti a nepozornosti. Především je důležité, aby schody nebyly kluzké, 
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mokré a špinavé, aby nedocházelo k častým uklouznutí a pádům. Je zakázáno sjíždění 

po zábradlí a skákání ze schodů. 

 

Obrázek 7-2 Chodba v ZŠ Hať [19] 

7.2.1 Dohled nad žáky 

Ředitel určí na každou přestávku pedagogický dozor a dohled nad žáky, který 

hlídá chování žáků a studentů na chodbách v průběhu celého vyučovacího dne. Dohled 

a dozor nad žáky ve školách a školních zařízení se vykonává především pro předcházení 

škod na zdraví a majetku školy. Pedagogický pracovník koná podle rozvrhu dohled 

nad žáky zejména ve škole před vyučováním, o přestávkách mezi vyučovacími 

hodinami, podle potřeby při přecházení žáků mezi budovami školy, do zařízení školního 

stravování a do školní družiny. Dohled nad žáky se provádí i mimo školu a školské 

zařízení (lyžařské kurzy, plavecké kurzy, soutěže a jiné akce organizované školou). 

Dohled může vykonávat i jiný zaměstnanec školy, musí však být o dohledu nad žáky 

řádně poučen. [8] 
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8 Dotazník na téma „Bezpečnost osob ve školních zařízeních“ 

Dotazník (vzor v příloze č. 8) byl zpracován z důvodu zjištění názorů žáků 

a studentů na bezpečnost a ochranu zdraví ve škole, zejména aktivit v tělesné výchově.  

Celkem: 119 respondentů, z toho 44 chlapců a 75 dívek 

Věk respondentů: v rozmezí 14 – 19 let 

Návratnost dotazníků: 95,2 % 

Počet otázek: 10 

Otázka č. 1 - Setkal(a) ses n ěkdy s pojmem bezpe čnost a ochrana zdraví?

97%

3%

Ano

Ne

ANO NE 

116 (97%) 3 (3%) 

  

Graf 8-1 Otázka č. 1 – Setkal ses někdy s pojmem bezpečnost a ochrana zdraví? 

Otázka č. 2 - Byl(a) jsi n ěkdy pou čen(a) v oblasti bezpe čnosti a ochrany zdraví?

97%

3%

Ano

Ne

ANO NE 

115 (97%) 4 (3%) 

  

Graf 8-2 Otázka č. 2 – Byl(a) jsi někdy poučen(a) v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdraví? 
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Je velice pozitivní, že kromě pár dotazovaných všichni odpověděli u prvních 

dvou otázek ano. Toto dokazuje, že žáci jsou pravidelně informováni v této oblasti 

a jsou si toho vědomi.  

Otázka č. 3 - Pokud ano, myslíš si, že to bylo dostate čné?

74%

26%

Ano

Ne

ANO NE 

88 (74%) 31 (26%) 

  

Graf 8-3 Otázka č. 3 – Pokud ano, myslíš si, že to bylo dostatečné? 

Otázka č. 4 - Stal se ti n ěkdy ve škole úraz?

49%
51%

Ano

Ne

ANO NE 

58 (49%) 61 (51%) 

  

Graf 8-4 Otázka č. 4 – Stal se ti někdy ve škole úraz? 



 43 

Otázka č. 5 - Cítíš se ve škole bezpe čně?

81%

19%

Ano

Ne

ANO NE 

96 (81%) 23 (19%) 

  

Graf 8-5 Otázka č. 5 – Cítíš se ve škole bezpečně? 

Otázka č. 6 - Myslíš si, že všechny činnosti v t ělesné výchov ě jsou bezpe čné?

45%

55%

Ano

Ne

ANO NE 

53 (45%) 66 (55%) 

  

Graf 8-6 Otázka č. 6 – Myslíš si, že všechny činnosti v tělesné výchově jsou bezpečné? 

Součásti otázky č. 6 je v případě záporné odpovědi požadavek na sdělení 

konkrétní nebezpečné činnosti v tělesné výchově. Dotazovaní žáci uvedli především 

gymnastická cvičení, jako jsou cvičení na hrazdě a kruzích, cviky prováděné 

na bradlech, přeskoky přes kozu a šplh. Jsou dvě možnosti, proč tyto činnosti uvedli, 

buď jsou líní je dělat, nebo mají strach z jejich vykonání. I přesto by bylo dobré se 

zamyslet, zda jsou tato cvičení nutná a zda by nebylo vhodnější místo nich zařadit více 

posilovacích a protahovacích cviků, což by mohlo mít lepší vliv na zdravý vývoj a růst 

lidského jedince. Tímto nezatracuji sportovní gymnastiku a navrhuji pro žáky se 

zájmem o tento sport zřídit kroužky po vyučování. 
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Otázka č. 7 - Věnuje vám pedagog v t ělesné výchov ě dostate čnou pozornost?

75%

25%

Ano

Ne

ANO NE 

89 (75%) 30 (25%) 

  

Graf 8-7 Otázka č. 7 – Věnuje vám pedagog v tělesné výchově dostatečnou pozornost? 

Čtvrtina všech dotazovaných si myslí, že jim pedagog v tělesné výchově 

nevěnuje dostatečnou pozornost. Toto může být bráno jako jedna z příčin úrazů 

v tělesné výchově. 

Otázka č. 8 - Myslíš si, že je pou čení p řed každým cvi čením dostate čné?

68%

32%

Ano

Ne

ANO NE 

81 (68%) 38 (32%) 

  

Graf 8-8 Otázka č. 8 – Myslíš si, že je poučení před každým cvičením dostatečné? 

Skoro třetina dotazovaných si myslí, že poučení před každým cvičením není 

dostatečné. Proto si myslím, že by na to pedagogové měli klást větší důraz. 
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Otázka č. 9 - Myslíš si, že jsou ve škole náznaky šikanován í?

51%49% Ano

Ne

ANO NE 

61 (51%) 58 (49%) 

  

Graf 8-9 Otázka č. 9 – Myslíš si, že jsou ve škole náznaky šikanování? 

 Podle odpovědí na tuto otázku se potvrdilo, že šikana na školách, ať už v menší 

nebo větší míře přetrvává. Povinností pedagoga by mělo být neustále sledovat 

psychický stav a chování žáků a umět zakročit v boji s tímto problémem. 

Otázka č. 10 - Byl(a) jsi n ěkdy sv ědkem šikany?

28%

72%

Ano

Ne

ANO NE 

33 (28%) 86 (72%) 

  

Graf 8-10 Otázka č. 10 – Byl(a) jsi někdy svědkem šikany? 

Cílem této otázky bylo zjištění chování žáků, kteří byli svědky šikany. V případě 

kladné odpovědi byl požadavek na vypsání, jak se zachovali. Z těchto odpovědí 

vyplynul pasivní postoj. Žáci si nejsou vědomi, jak by měli postupovat. Našlo se však 

pár dotazovaných jedinců, kteří událost nahlásili paní třídní učitelce. Doporučuji více 

s žáky o této problematice komunikovat, aby zaujali správný postoj a patřičně se 

zachovali. 
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8.1 Zhodnocení dotazníku 

Dotazník byl zpracován za účelem zjištění informovanosti žáků a studentů 

v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví. Cíleně byly otázky směrovány na místo, kde se 

stává nejvíce školních úrazů, tedy na výuku tělesné výchovy v tělocvičnách a hřištích 

v areálu škol.  

U prvních dvou otázek týkajících se poučení a seznámení s pojmem Bezpečnost 

a ochrana zdraví skoro všichni respondenti uvedli odpověď ANO. Je to důkaz toho, že 

jsou žáci pravidelně na začátku školního roku poučeni a že tento pojem znají.  

Otázky č. 4 – 8 se týkají úrazovosti na školách. U otázky č. 6 „Myslíš si, že 

všechny činnosti v tělesné výchově jsou bezpečné?“ byl v případě záporné odpovědi 

požadavek na vypsání konkrétní nebezpečné činnosti. Cílem bylo zjištění jakých cvičení 

a cvičebních nářadí se děti obávají, případně které se jim zdají rizikovější. Dotazovaní 

žáci uvedli především gymnastická cvičení, jako jsou cvičení na hrazdě a kruzích, cviky 

prováděné na bradlech, přeskoky přes kozu a šplh. Navrhuji zvážit, jestli jsou 

gymnastická cvičení ve výuce tělesné výchovy nutná a zda by nebyla lepší náhrada 

těchto cviků jinými protahovacími a pohybovými cviky, které by dětem v jejich růstu a 

vývinu víc prospěly.  

Poslední dvě otázky byly zaměřeny především na názor a reakce žáků 

v případech, pokud byli svědky šikanovaní v prostorách školy. Z odpovědí vyplynul 

pasivní postoj. Dotazovaní žáci nejsou dobře informováni co by měli v této situaci dělat. 

Doporučuji zvýšit komunikaci s žáky, aby zaujali správný postoj a věděli jak se v těchto 

případech zachovat.  
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9 Videonahrávka – Simulace srážky dvou žáků na chodbě 

v prostorách školy 

První školní den jsou žáci seznámeni se školním řádem a informováni o všech 

zakázaných činnostech. Myslím si, že ne všichni při tom dávají pozor a dostatečně 

poslouchají třídního učitele. Proto jsem realizoval a natočil simulační video (viz. 

k diplomové práci přiložené CD) srážky dvou chlapců na chodbě v prostorách školy. 

Jde o karambol dvou žáků na chodbě, kdy oba běží a jeden druhému překříží cestu. 

Dojde ke srážce a následnému zranění jednoho z nich. Součástí je varovný text s výzvou 

k opatrnosti a zákazu běhání po chodbách. V závěru ukázky je situace jak by to mělo 

vypadat, kdy se žák rozhlédne a tímto se srážce vyhne.  

Videonahrávka slouží také jako inspirace pro další tvorbu a rozvíjení v lepších 

podmínkách, s lepší výbavou a profesionálními herci. Možností je také natočení delšího 

snímku, kde budou rozebrány a simulovány i další nebezpečné činnosti, při kterých 

dochází ke zranění žáků. Situace jako přivření prstů dveřmi, běh ve třídě s následným 

pádem na roh lavice, pád ze schodů a zranění způsobená neuposlechnutím příkazů 

vyučujícího v hodinách tělesné výchovy.  

Shlédnutí natočeného snímku bude mít na žáky větší vliv než jen mluvené slovo. 

Doporučuji ho pouštět jako přílohu ke školnímu řádu u menších dětí (první až třetí třída 

základní školy) v prvním dnu nového školního roku. Videonahrávka nám nezaručí, že 

zmizí všechny úrazy ze škol, ale žáci by si aspoň mohli uvědomit, co jim hrozí a co se 

může stát v situacích, kdy se nechovají tak, jak by měli. Věřím, že to na velkém počtu 

žáků zanechá dojem a ovlivní to jejich chování. Video tedy lze brát jako prevenci v boji 

se školním úrazem.  
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Závěr 

Hlavními rizikovými místy ve školách jsou tělocvična, chodba a schodiště. 

V těchto prostorech se stává většina školních úrazů. Výuka tělesné výchovy je na všech 

školách na prvním místě, co se vzniku zranění týče. Z dotazníku vyplynulo, že se žáci 

nejvíce bojí gymnastických cvičení, např. na hrazdě a kruzích, přeskoky přes kozu atd. 

Proto si myslím, že by se mohla zvážit náhrada těchto cviků za jiné posilovací 

a protahovací cvičení, čili pohyb účinnější pro zdravý růst jedince. Další podmínkou by 

mělo být zpřísnění dozoru nad dětmi v tělesné výchově po celou vyučovací hodinu. 

Na chodbách a schodištích je důležité dodržovat čistotu a zabránit kluzkému povrchu, 

aby nedošlo k pádům a podklouznutí a neustále mít nad dětmi dohled a zabránit jim 

v provádění činností, které mají zakázané (např. běh). 

Zaměstnanci ve školách jsou vystaveni riziku v průběhu pracovní směny. 

Nebezpečí jsou vystavovány převážně uklízečky a školník. U těchto profesí je důležité 

dodržování stanovených pokynů a návodů na použití různých přístrojů nebo mycích 

prostředků. Pokud to vykonání činnosti vyžaduje, tak také používání přidělených 

osobních ochranných pracovních prostředků. Pedagogové nejsou vystaveni velkému 

riziku zranění. Stávají se jim především úrazy typu špatného došlápnutí na schodech, 

uklouznutí a hlavně zranění na lyžařském výcviku. Takže úrazy náhodné a nikým 

nezaviněné.    

Na přiloženém CD je natočené krátké video, na kterém je simulace srážky dvou 

dětí na chodbě. Tuto nahrávku bych doporučil pouštět jako doplněk při čtení školního 

řádu v prvním dnu školního roku. Z vlastní zkušenosti můžu potvrdit, že ne všichni 

po prázdninách dávají pozor a poslouchají pedagogem sdělené informace. Myslím si, že 

natočený snímek bude mít na děti větší vliv, když uvidí, jaké mohou být následky 

při nečekané srážce s jiným žákem. 

Optimálním řešením by tedy bylo, kdyby si každý z žáků uvědomil následky 

různých nebezpečných činností. Dopomoci by tomu mohlo právě natočené video. 

Samozřejmě nelze zaručit 100% úspěšnost snížení počtu úrazů na chodbách, ale věřím, 

že to na velkém počtu žáků zanechá nějaký dojem a zamyslí se nad svým chováním 

a v budoucnu si rozmyslí, jestli po chodbě poběží nebo ne.   
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Příloha č. 1 – Kniha školních úrazů (vzor) 

Pořadové 
číslo 

úrazu 

Jméno, 
příjmení 
a datum 
narození 

zraněného 

 
Popis úrazu 

 

Popis události, při které         
k úrazu došlo, včetně údaje    

o datu a místě události 

Zda a kým byl 
úraz ošetřen 

Podpis 
zaměstnance, 

který provedl zápis 
do knihy úrazů 

Další údaje 
pokud jsou 
potřebné 
k sepsání 
záznamu 
o úrazu 
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Příloha č. 2 – Záznam o úrazu (vzor) 

 
Právnická osoba vykonávající činnost školy 
nebo školského zařízení (název, sídlo, IČ) : 
 
 
 

Škola, školské zařízení (např. ZŠ, SŠ): 
 
 
 

ZÁZNAM O ÚRAZU 
(DÍTĚTE, ŽÁKA, 

STUDENTA) 
 
Pořadové číslo záznamu o úrazu/školní 
rok: 
Byl záznam vyhotoven na žádost? 

Jméno a příjmení zraněného: 
 

Datum narození: Třída, ročník:  

Místo trvalého pobytu zraněného: 
 
 

Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu 
zákonného zástupce: 
 
 

Datum úrazu:          Čas:            Místo:  
 

Zákonný zástupce vyrozuměn: 
Datum:         Čas:             Způsob:  

Kdy a jak byl zákonný zástupce 
vyrozuměn:  
 
   

 

Zdravotnické zařízení, kde byl zraněný 
ošetřen, léčen: 
 
 

Šlo o úraz smrtelný ?        Datum úmrtí     
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Popis události: 
 
 
 
Zraněná část těla: 
 
 
Předpokládaná příčina úrazu: 
 
 
 
Lze předpokládat zavinění zraněného/jiné 
osoby?: 
 
 
 
Věc, kterou bylo zranění bezprostředně 
způsobeno: 
 
 
 
Preventivní opatření, které mělo úrazu předejít a 
bylo školou přijato v době před úrazem: 
 

Druh činnosti: 
1. vyučovací hodina 
2. přestávka 
3. praktické vyučování nebo 

praktická příprava 
4. pěstitelské práce, praktické 
činnosti a dílny 

5. tělesná výchova – 
skupinová činnost 

6. tělesná výchova – 
individuální činnost 

7. školní výlet 
8. sportovní akce a soutěže 
9. kurzy plavání, lyžování a 

sportovně- turistické kurzy 
10. jiné činnosti 

 
 
 
 
 
 
 
 

Byl úraz způsoben nebo ovlivněn jinou osobou (jméno, příjmení, místo trvalého 
pobytu) či vznikl následkem spolupůsobení přírodních živlů nebo zvířat? 
 

Jména, příjmení a podpisy svědků:  
 
 

Datum sepsání 
záznamu: 
 
 

Jméno, příjmení, 
funkce a podpis osoby 
vykonávající dohled 
v době úrazu: 
 
 

Podpis zraněného 
(umožňuje-li to 
jeho stav): 
 
 

Jméno, příjmení a 
podpis vedoucího 
zaměstnance, razítko: 
 
 

Aktualizace:  
Datum 
 

Byla poskytnuta náhrada za bolest? 
Byla poskytnuta náhrada za ztížení 
společenského uplatnění? 
 
Jedná se o úraz smrtelný?                  
Datum úmrtí 

Jméno, příjmení a 
podpis vedoucího 
zaměstnance, razítko: 
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Příloha č. 3 – Přehled úrazů od roku 2007 do pololetí roku 
2009/2010 (ZŠ Hlučín - Rovniny) 

Pohlaví  Rok 
narození  

Druh zran ění - zran ěná 
část t ěla 

Místo, kde k 
úrazu došlo Popis úrazu 

M 1999 horní část nosu školní družina 

šel kolem židle a 
nechtěně zakopl, spadl 

nosem na opěradlo 
židle 

Ž 1994 prst - pravá ruka tělocvična 
při odbíjení si narazila 
ukazovák pravé ruky 

Ž 2000 hlava školní družina 
spadla a narazila hlavou 

na lavici (vrazila do ní 
spolužačka) 

M 1992 levé zápěstí tělocvična při hře špatně chytil míč 

M 1993 prst - levá ruka tělocvična 
při hře - podvrtnutí prstu 

levé ruky 

M 1995 levý kotník tělocvična při hře špatně dopadl 

Ž 1994 
řezná rána na levé ruce a 

pravé noze chodba 
při postrkování se 

spolužačkou rozbila 
okno 

M 1996 zadní část krku třída 
spolužák ho chytil za 
krk, křuplo mu tam 

M 1998 
zlomený malíček - pravá 

ruka 
tělocvična při hře špatně chytil míč 

M 1994 
zlomený malíček - pravá 

ruka 
třída 

při chůzi se klepnul o 
zárubně dveří 

Ž 1994 zhmožděný pravý loket tělocvična 
při přeskoku bedny 

špatně dopadla 

M 2000 ulomený přední zub třída 

při potyčce se 
spolužákem upadl na 
zem a narazil pusou a 

přitom si ulomil kus 
zubu 

M 1997 zlomenina lokte tělocvična při hře upadl na ruku 

M 1995 palec - levá ruka tělocvična špatně chytil míč 

M 1996 kotník tělocvična 
při míčové hře dostal 

míčem, spadl a zvrtla se 
mu noha 

M 2000 palec - pravá noha tělocvična spadl ze žebřin 

M 1994 koleno - levá noha tělocvična při hře upadl 

M 1995 
zlomenina kosti vřetenní - 

levá ruka 
lyžařský výcvik pád na snowboardu 
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M 1994 zlomenina pravé ruky lyžařský výcvik 
přisedl si ruku při jízdě 

na snowboardu 

M 1994 malíček - levá ruka chodba 

o přestávce při hře 
stolního fotbalu si 

pohmoždil malíček levé 
ruky 

Ž 1998 podvrtnuté pravé koleno lyžařský výcvik spadla při lyžování 

M 1997 zlomenina vřetenní kosti lyžařský výcvik spadla při lyžování 

Ž 1998 pohmoždění nosu lyžařský výcvik 
spadla z vleku a kotva ji 

bouchla do nosu 

Ž 1998 odřený palec na noze plavecký výcvik při chůzi do bazénu 

M 1997 zápěstí - levá ruka třída 
při tanci (nácvik 

akademie) 

M 1994 palec - pravá noha tělocvična cvičení ve dvojici 

Ž 1993 palec - pravá ruka tělocvična při hře si podvrtla palec 

Ž 1998 palec na ruce plavecký výcvik 
uklouzla v bazénové 

hale 

M 1996 zhmožděný pravý loket tělocvična při míčové hře  

M 1994 zhmožděné pravé zápěstí tělocvična upadl na zem  

M 1993 podvrtnutý pravý kotník tělocvična 
při hře špatně došlápl a 

způsobil si zranění 

Ž 1995 náraz do hlavy třída 
hlavou narazila do 

skříňky 

M 1998 levý kotník schodiště 
utrpěl pád ze schodů při 
chůzi, lehké podvrtnutí 

školní rok 2008/2009 

Ž 2000 odřený prst - pravá ruka třída 
přetahovala se s 
kamarády u dveří 

Ž 1998 levý kotník tělocvična 
při soutěži špatně 

došlápla 

Ž 1995 prst - levá ruka tělocvična při míčové hře 

M 1995 hrudník tělocvična 
při míčové hře náraz na 

obložení topení 

Ž 1995 břicho tělocvična 
při hře dostala míčem 

do břicha 
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M 1999 podlitina vedle pravého oka třída 
popral se se 

spolužákem (dostal rány 
pěstí do hlavy) 

M 1999 zlomenina prstu - levá ruka třída 
udeřil pěstí spolužáka 

do obličeje 

Ž 1996 hlava - obličej tělocvična 
při míčové hře dostala 

míčem do obličeje 

Ž 1996 hlava - obličej tělocvična 
při míčové hře dostala 

míčem do obličeje 

Ž 1997 zápěstí - levá ruka tělocvična 
při míčové hře upadla 

na zem 

M 1997 prst - pravá ruka tělocvična 
špatné chycení míče - 

naražený prst 

Ž 1998 zápěstí - pravá ruka třída 
při přetahování o míček 

ji spolužák zakroutil 
zápěstím 

Ž 1997 přední zuby šatny 

zakopla o vlastní nohu, 
upadla a narazila hlavou 

o podlahu, vyrazila si 
přední zub 

Ž 1998 patní kost chodba 
nesla knihy o přestávce 
a upadla s nimi, svazek 

knih ji spadl na patu  

M 2002 levý bok hlavy chodba 
nechtěně do něj vrazil 
jiný žák, upadl a uhodil 

se do hlavy 

M 1999 prst - pravá ruka tělocvična špatně uchopil míč 

Ž 1993 hlava tělocvična 
přetahovala se se 

spolužačkou o míč a 
upadla 

Ž 1997 prst - levá ruka tělocvična při hře podvrtnutí prstu 

Ž 1996 zápěstí - levá ruka tělocvična 
při hře se střetla se 

spolužačkou 

M 1996 levá ruka chodba 
o přestávce zakopl na 

chodbě a upadl 

M 1995 
záprstní kůstka - pravá 

ruka 
tělocvična 

při florbalu došlo k 
naražení ruky 

Ž 2000 hlava schodiště 
spadlo ji 30cm železo 

na hlavu 

M 1996 zápěstí - pravá ruka chodba při běhu upadl 

Ž 2001 malíček - levá noha tělocvična 
při úklidu náčiní ji 

spolužačka upustila 
železnou kouli na nohu 
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M 1994 
zlomenina prstu - pravá 

ruky 
tělocvična 

při florbale si přivodil 
zranění ruky 

Ž 1997 zlomenina prstu - levá ruka třída 
spolužačka ji chtěla 

nosit - upadla 

M 1998 pravé rameno lyžařský výcvik 
při lyžování se srazil se 

spolužačkou 

Ž 1998 stehenní sval lyžařský výcvik běh ve sněhu 

M 1995 zlomenina - levé zápěstí lyžařský výcvik 
odpolední výuka - spadl 

na svahu 

M 1996 zlomenina - levé zápěstí lyžařský výcvik spadl při lyžování 

M 1995 prst - pravá ruka lyžařský výcvik spadl při lyžování 

Ž 1996 palec - levá ruka lyžařský výcvik spadla při lyžování 

M 2001 obočí nad pravým okem třída 
byl pod lavicí a prudce 
vstanul a praštil se do 

obočí 

Ž 1996 prsty - levá ruka třída 
chytila pet láhev a 
začaly ji bolet prsty 

M 2000 hlava chodba 
srazil se hlavou se 

spolužačkou 

Ž 1999 hlava chodba 
srazila se hlavou se 

spolužákem 

Ž 1998 palec - levá ruka tělocvična špatně chytla míč 

M 1995 prst - pravá ruka tělocvična špatně chytil míč 

M 1994 palec - levá ruka tělocvična špatně chytil míč 

M 1997 malíček - levá noha třída zakopl o lavici 

Ž 1995 předloktí - pravá ruka tělocvična při stoji na rukou upadla 

Ž 1996 předloktí - pravá ruka tělocvična při hře upadla 

Ž 1995 nos tělocvična 
při hře dostala míčem 

do obličeje 

Ž 1998 malíček - pravá ruka tělocvična 
při chytání míče si 

narazila prst 

Ž 1996 levá ruka chodba spolužák ji přivřel ruku 

M 2001 sedřená kůže - noha plavecký výcvik uklouznutí na dlažbě 
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Ž 1997 prst - pravá ruka tělocvična špatně chytila míč 

Ž 1998 prst - levá ruka tělocvična 
při chytání míče si 

narazila prst 

M 1998 prst - levá ruka tělocvična špatně chytil míč 

Ž 1996 prst - pravá ruka tělocvična špatně chytila míč 

Ž 1995 prst - levá ruka tělocvična špatně chytla míč 

M 1998 prst - pravá ruka třída zakopl o lavici 

M 1995 palec - pravá ruka tělocvična 
při míčové hře si narazil 

palec 

M 1999 prst - levá ruka tělocvična špatně chytil míč 

Ž 1997 oko chodba 
o přestávce skákala 

gumu,  guma ji zasáhla 
do oka 

M 2000 čelo - tržná rána plavecký výcvik 
uklouzl na dlažbě a 

upadl 

M 2000 zápěstí - levá ruka chodba uklouzl a spadl na zem 

Ž 1995 čelo - tržná rána třída 
upadla na roh lavice o 

přestávce 

M 1997 levé koleno - tržná rána schodiště 
upadl pro chvilkovou 

nevolnost 

Ž 1997 prst - pravá ruka tělocvična špatně chytila míč 

M 1999 hlava chodba 
narazil hlavou na kliku 

dveří 

Ž 2001 zápěstí - pravá ruka třída 
o přestávce klečela na 
židli, spolužák židlí trhl 

M 1997 pravé koleno tělocvična špatně došlápl na zem 

M 1997 levé koleno chodba 
o přestávce se srazil se 

spolužákem 

Ž 1998 prsty - pravá ruka tělocvična špatně chytila míč 

M 1997 prsty - levá ruka chodba 
napřáhl ruku a uhodil se 

do parapetu 

1. pololetí školního roku 2009/2010 

Ž 1995 pravá noha školní hřiště 
při skoku dalekém 
špatně došlápla 
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Ž 1996 prst levé ruky školní hřiště 
při hře si narazila prst o 

míč 

Ž 1995 prst - levá ruka tělocvična špatně chytila míč 

M 1994 kotník - pravá noha schodiště při chůzi špatně došlápl 

M 1998 hlava chodba 
srazil se hlavou s 

kamarádem 

M 1995 zápěstí - pravá ruka školní hřiště 
při vrhu kouli si zranil 
pravé zápěstí a palec 

M 1997 levé oko tělocvična 
při doskoku si zranil oko 

kolenem 

M 1998 prst - levá ruka tělocvična špatně chytil míč 

M 2000 zlomený prst - pravá ruka třída 

bez svolení učitele 
otevíral malé okno, 
které ho následně 

udeřilo do ruky 

M 1998 prst - levá ruka tělocvična špatně chytil míč 

M 1998 prst - levá ruka třída 
popral se se 
spolužákem 

M 2000 podvrtnutí pravé nohy schodiště 
špatně došlápl na 

schodech, podvrtnul si 
pravou nohu 

M 1998 prst - pravá ruka tělocvična 
jako necvičící seděl na 
lavičce a dostal míčem 
do prstu (chtěl jej chytit) 

Ž 2000 pravá ruka třída bouchla se rukou o židli 

M 2000 naštípnutí pravé nohy třída 
přetahoval se se 

spolužáky a jeden na 
něj spadnul 

M 1997 tržná rána na hlavě tělocvična 
při hodině sražen 

spolužákem 

M 1998 poraněný zub třída 
o přestávce se točil se 
spolužačkou a spadl na 

zem 

Ž 1996 kotník tělocvična 
při vybíjené dostala 

míčem 

M 1998 prsty - pravá ruka tělocvična při hře dostal míčem 

M 1993 prst - pravá ruka tělocvična špatně chytil míč 

M 1996 prst - pravá ruka tělocvična 
florbal - naražení pravé 

ruky 

M 1998 noha schodiště 
špatně došlápl na 

schodech 
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M 1998 hlava školní hřiště 
postavil se na boby a 
sjížděl ve stoje kopec, 

spadl 

M 1998 prst - levá ruka tělocvična špatně chytil míč 

M 1999 pravá noha tělocvična 
při závodu byl podražen 

spolužákem 

M 1996 vykloubené pravé rameno lyžařský výcvik 
upadl při večerním 

lyžování 

M 1997 oko a pravá noha třída 
popral se se 

spolužákem, ten do něj 
strčil 

Ž 2000 levá noha tělocvična 
špatně došlápla a 

vyvrátila si špičku nohy 
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Příloha č. 4 – Přehled úrazů od roku 2007 do pololetí roku 
2009/2010 (ZŠ Chrustova 24 – Slezská Ostrava) 

Pohlaví  Rok 
narození  

Druh zran ění - zran ěná 
část t ěla 

Místo, kde k 
úrazu došlo Popis úrazu 

M 1997 naražená ruka tělocvična při hře upadl 

M 1992 naražený nos tělocvična 
při basketbalu dostal 

míčem do nosu 

Ž 1992 naražené prsty tělocvična 
při vybíjené dostala 

míčem do prstů 

Ž 1993 převrácený prst tělocvična 
při vybíjené dostala 

míčem do palce na levé 
ruce 

Ž 1994 
prsty na levé a pravé 

ruce 
schodiště 

zakopla na schodech a 
upadla 

M 1993 prst na levé ruce chodba 
spolužák do něho 

narazil a pohmoždil mu 
prst 

M 1995 otlak na hlavě třída  
spolužák ho udeřil o 
přestávce do hlavy 

Ž 1995 
zarudnutí levé lícní kosti, 

zarudlé oko 
třída  

utíkala do třídy, zde 
narazila do spolužákova 
ramene tváří a uhodila 

se 

M 1991 škrábnutí nad okem chodba 
o přestávce jej škrábl 
spolužák nad okem 

Ž 1999 tekla jí krev z nosu okolí ZŠ 
při hře venku ji bouchla 

kamarádka do nosu 

M 1992 
levá tvář škrábance od 
nehtů, hrudník vlevo 

citlivý 
šatna školy 

spolužák ho napadl, 
kopnul ho do žeber a 

dal facku 

M 1994 
naražené prsty na pravé 

ruce 
tělocvična 

při vybíjené špatně chytl 
míč 

Ž 1995 zápěstí levé ruky tělocvična 
při vybíjené spadla na 

levé zápěstí 

Ž 1995 rozseknutý ret třída  
spolužačka ji fyzicky 

napadla a udeřila pěstí 

M 1992 naražené pravé koleno chodba 
rozběhl se, podklouzl a 
upadl na pravé koleno 

M 1995 pravé oko chodba 
dostala šňůrkou přes 

pravé oko 

Ž 1998 nárt levé nohy tělocvična 
při přeskoku švihadla 

zakopla a spadla 

Ž 1993 prst na levé ruce tělocvična 
při přehazované špatně 

chytla míč 



 64 

M 1998 oteklá levá část tváře toaleta 
spolužák ho udeřil do 

tváře 

Ž 1996 podvrtnutý kotník schodiště 
špatně došlápla na 

schod 

M 1992 loket pravé ruky tělocvična 
při fotbale spadl na 
dřevěné obložení 

M 1993 zápěstí pravé ruky tělocvična 
při běhu narazil rukou 

do žebřin 

M 1994 ukazováček levé ruky dílna 
při manipulaci s 

plastovým výrobkem se 
škrábnul 

M 1992 naražená levá paže školní hřiště 
při kopané dostal 
kopanec do paže 

M 1996 naražený prst - levá ruka školní hřiště při hře na hřišti 

Ž 1994 
naražený malíček - levá 

ruka 
tělocvična 

při přehazované špatně 
chytla míč 

M 1995 
odřenina nad pravým 

loktem 
školní hřiště 

během přestávky při 
honičce venku 

Ž 1995 
naražený prst - pravá 

ruka tělocvična 
při vybíjené špatně 

chytla míč 

M 1996 malíček - levá ruka toaleta 
uklouzl na vodě a spadl 

na prsty 

Ž 1995 koleno - pravá noha chodba 
natáhla se pro míček 

přes ping-pongový stůl 
a ten spadl 

Ž 1995 palec - levá ruka třída  
spolužák mu o 

přestávce zalehl levou 
ruku 

M 1997 pravá noha schodiště 
zakopl a spadl na 

schody 

Ž 1992 
pohmoždění prstů na 

levé ruce 
chodba 

potyčka se spolužákem, 
ten jí bolestivě kroutil 

prsty na levé ruce 

M 1992 boule nad levým obočím třída  

spolužák házel mokré 
papíry, zraněný se 

ohnul a praštil se o lavici 
do hlavy 

Ž 1994 
pohmoždění pravého 

kotníku 
tělocvična 

při závodivých hrách si 
žákyně podvrtla kotník 

Ž 1995 pohmožděné břicho třída  
spolužák do ní strčil, 

narazila břichem na roh 
lavice 

Ž 1997 pravá noha šatna školy 
uklouzla, spadla na 

pravou nohu 

Ž 1996 levá noha třída  uhodila se o židli 
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M 1999 malíček - pravá ruka školní družina 
při odchodu na wc si 

přivřel malíček 

školní rok 2007/2008 

Ž 1998 palec - pravá ruka toaleta 
praštila se rukou do 

dveří 

Ž 1995 kostrč tělocvična 
při běhu pozadu upadla 

a narazila si kostrč 

Ž 1997 naražená noha tělocvična 
při hře upadla a narazila 

si pravou nohu 

Ž 1996 odřený pravý bok tělocvična při běhu upadla na zem 

M 1993 podlitina na levé tváři schodiště 
o přestávce utíkal za pí. 

učitelkou a zakopl o 
schod 

M 1992 pořezaná pravá ruka 
dveře - boční 

vchod do školy 

při odchodu ze třídy do 
šaten praštil rukou do 
dveří - skleněná výplň 

Ž 1993 natažené kolenní vazy tělocvična při cvičení (dřep) 

M 1994 odřenina na zádech chodba 
odřel se o šroub na 

ping-pongovém stolu 

M 1993 rozbitý vrchní ret tělocvična 
při basketbalu dostal 

loktem do obličeje 

M 1993 rozbitý ret tělocvična 
při basketbalu dostal 
míčem do obličeje 

M 1995 naražený prst tělocvična 
při přehazované si 

narazila prst 

M 1997 hrudník chodba 
strkanice se starším 

žákem, ten ho udeřil do 
hrudníku 

M 1996 říznutí do prstu chodba 
nešikovně se otřel o 

pingpongový stůl 

M 1997 zvrtnutá levá noha chodba 
seskočil ze schodů a 

špatně došlápl 

Ž 1995 kotník - levá noha tělocvična 
při basketbalu si vymkla 

kotník 

M 1993 prst - levá ruka tělocvična 
při basketbalu si narazil 

prst o míč 

Ž 1995 malíček - pravá ruka tělocvična 
při basketbalu si 

narazila prst o míč 

Ž 1999 palec - levá ruka tělocvična 
při hře ji poranil 
odražený míč 

M 1994 hlava třída  
o přestávce se honili ve 

třídě, zakopl a spadl 
hlavou na topení 
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M 1995 bolest na zátylku 
šatna u 

tělocvičny 
když se převlíkal, 

zaútočil na něj spolužák 

Ž 1994 prsteníček - pravá ruka chodba 
běžela po chodbě a 

narazila rukou o stěnu - 
umělý kryt 

Ž 1998 zápěstí - pravá ruka tělocvična 
při nácviku skoku 

dalekém si narazila 
zápěstí 

Ž 2001 levý bok chodba 
o přestávce se srazila 

se spolužačkou a odřela 
si o zeď levý bok 

M 1994 brada tělocvična 
při fotbale jej surově 

srazil spolužák na zem 

Ž 1996 loket pravé ruky tělocvična 
při vybíjené zakopla a 

spadla na loket 

Ž 1994 koleno - levá noha tělocvična 
při fotbale ji kopla 

spolužačka zezadu do 
kolena 

Ž 1996 hlava chodba 

o přestávce ji žák kopl 
kolenem do hlavy 
(úmyslně), oběma 

rukama jí hlavu držel 

M  1996 levá ruka chodba 
běhal po chodbě a 

spadl 

M 1993 čelo schodiště 
při výskoku na 

schodech se praštil o 
nosník 

školní rok 2008/2009 

Ž 2002 malíček - pravá ruka chodba 
běžela po chodbě a 

spadla 

M 1998 pravé koleno toaleta 
uklouzl na mokré 

podlaze 

M 1996 naražená kolena vestibul školy 
upadl na schodech, byl 
postrčen spolužákem 

Ž 1999 levý kotník třída  
šlapla si na tkaničku a 
zakopla o vlastní nohu 

Ž 1998 prsty - levá ruka tělocvična při chytání míče při hře 

M 1994 čelo chodba 
sám se uhodil o roh 

stěny před třídou 

Ž 1995 
naražený nos s výtokem 

krve 
chodba 

spolužák chytl její ruku a 
touto rukou ji úmyslně 

praštil do nosu 

M 1999 naražený prst tělocvična při hře špatně chytil míč 

M 1995 palec - pravá ruka dílna 
při práci na výrobku se 

škrábnul jehlou 
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M 1993 pravý loket tělocvična 
bouchl se rukou do 
stojanu od bradel 

M 1997 poranění hlavy školní družina 

potyčka se 
spolužačkou, strčila do 
něj, uhodil se do topení 

a poranil si hlavu 

M 1996 zlomená levá ruka tělocvična 
za zády učiteli přeskočil 

kozu a upadl na ruku 

M 1997 utržený nehet tělocvična 
při chytání míčku ve 

florbalu 

Ž 2001 pravé koleno třída  
zakopla o aktovku, 
upadla a odřela si 

koleno 

Ž 1995 
naražený prst - pravá 

ruka 
tělocvična 

při chytání míče v 
basketbalu 

M 1997 boule na čele toaleta 
spolužák prudce otevřel 

dveře a uhodil ho do 
čela 

M 1996 kotník - levá noha třída  
o přestávce se srazil se 
spolužákem a upadl na 

zem 

M 1996 hlava třída  
zakopl o židličku a 

hlavou se udeřil o lavici 

M 2000 čelo třída  
prudce se zvedl ze 

země a uhodil se hlavou 
do klavíru 

Ž 1999 naražená levá ruka tělocvična spolužák do ní narazil 

Ž 1999 levé koleno tělocvična při hře si narazila koleno 

M 2000 kotník - levá noha třída  
o přestávce při hře se 

spolužáky upadl 

M 1997 hlava třída  
spolužák do něj strčil a 
narazil hlavou do lavice 

M 1998 palec - pravá ruka tělocvična při hře špatně chytil míč 

M 1996 
škrábnutí na zápěstí - 

levá ruka 
dílna 

při opracování rysovací 
jehly 

M 1996 
vpich na zápěstí - levá 

ruka 
dílna 

při opracování výrobků - 
rýsovací jehla 

M 2001 loket levé ruky třída  
o přestávce poskakoval 

na koberci a upadl a 
narazil si předloktí 

Ž 1994 
zlomený palec - levá 

ruka 
tělocvična 

při chytání míče ve 
vybíjené 

Ž 1994 dlaň - levá ruka chodba 
běžela a upadla - 

zranění ruky 
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Ž 1995 kotník - pravá noha tělocvična 
při běhu špatně 

došlápla 

M 1994 hlava tělocvična 
úder kopacím míčem do 

hlavy 

M 1997 levé oko a okolí oka třída  
úder knihou do levého 

oka 

M 1997 prst - pravá ruka tělocvična 
při přehazované upadl 
na ruku a narazil si prst 

M 2000 kotník - pravá noha třída  
při pádu na zem si 

dosedl na pravý kotník 
své nohy 

Ž 2001 zarudlé okolí oka třída  
při hře zasažena 

molitanovou kostkou do 
oblasti oka 

Ž 2000 koleno - levá noha chodba 
běžela po chodbě 
upadla na koleno 

M 1995 záda tělocvična 
při míčové hře spadl a 

narazil si záda 

M 1995 pravý kotník tělocvična 
při florbalu špatně 

došlápl 

Ž 1996 říznutí na pravé ruce třída  
při vyklízení skříňky se 
řízla o úlomek skla 

1. pololetí školního roku 2009/2010 

Ž 1999 nos tělocvična 
při hodině tv byla 

zasažena do obličeje 

Ž 1995 malíček - pravá ruka třída  
při zvedání předmětu ze 
země narazila do židle 

Ž 1995 prst - levá ruka třída  
spolužačka ji chytila 

ruku a vykloubila ji prsty 

M 1997 prst - levá ruka chodba 
potyčka se 

spolužačkou, odřel si 
prst o lavičku 

Ž 1995 pravý kotník tělocvična 
špatně došlápla při 

hodině tv 

Ž 1994 pravé stehno školní hřiště 
při běhu si natáhla 

stehenní sval 

M 2002 hlava tělocvična 
spolužák jej strčil, upadl 

a hlavou narazil do 
žebřin 

Ž 1994 prst - pravá ruka tělocvična 
při chytání míče si 

narazila prst 

M 2003 koleno levé i pravé nohy před školou 
běžel a přišlápnul si 

špatně uvázanou 
tkaničku, upadl na asfalt 

M 1995 rozseklý ret tělocvična 
zakopl o žíněnku a 

spadl na obličej 
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Ž 1997 záda tělocvična 
nešikovně provedený 

kotoul vzad 

Ž 2000 
naražený malíček - pravá 

ruka 
tělocvična špatné chycení míče 

M 1996 
oteklé pravé oko, 
krvácení z nosu 

před školou 
spolužák ho udeřil pěstí 

do obličeje 

Ž 2000 naražený nos tělocvična 
při hře zasažena míčem 

do nosu 

M 1995 rozseklý nos chodba 

běžel po chodbě se 
spolužákem, ten ho 
bouchl a poškozený 

narazil hlavou do stěny 

M 2001 zažívací ústrojí třída  
ve vyučování cucal 

kovového panáčka a 
část z něj spolkl 

Ž 1994 
naražený palec - pravá 

ruka tělocvična 
při chytání míče ve 

vybíjené 

M 1997 pravé oko chodba 
spolužák do něj strčil, 
když se poškozený 
zastával spolužáka 
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Příloha č. 5 – Přehled úrazů od roku 2007 do pololetí roku 
2009/2010 (ZŠ Hať) 

Pohlaví  Rok 
narození  

Druh zran ění - zran ěná 
část t ěla 

Místo, kde k 
úrazu došlo Popis úrazu 

M 2000 hlava šatna 
úder dveřmi šatny do 

hlavy 

M 1992 pravá ruka tělocvična 
naražená ruka míčem 

na kopanou 

Ž 1994 levé koleno tělocvična 
špatně došlápla po 

výskoku 

Ž 1993 levý palec tělocvična špatně chytla míč 

Ž 2000 pravá noha tělocvična 
při běhu si zvrtla kotník 

pravé nohy 

M 1998 nos před školou 
spolužák po něm hodil 
klacek - udeřil ho do 

nosu 

Ž 1994 levý palec - noha tělocvična 
při fotbale špatně trefila 

míč 

M 1997 malíček - levá ruka třída 
potyčka se spolužákem 

ve třídě 

M 1994 levá ruka tělocvična 
při skoku vysokém 

špatně dopadl 

Ž 1996 pravá ruka tělocvična 
při vybíjené došlo k 
naražení pravé ruky 

Ž 1996 prst - levá ruka tělocvična 
při vybíjené došlo k 
naražení pravé ruky 

Ž 1999 prst - levá ruka třída 
při stříhání papíru si 

poranila prst nůžkami 

školní rok 2007/2008 

Ž 1996 zápěstí - levá ruka třída 
o přestávce zakopla o 
svůj batoh a upadla 

M 1995 pravá ruka chodba 
udeřil spolužáka do 

ramene a narazil si ruku 

M 1994 malíček - levá ruka tělocvična 
špatně chytil míč - 
zlomený malíček 

Ž 1997 zápěstí - levá ruka tělocvična 
při běhu upadla a 

narazila si levé zápěstí 

Ž 1997 pravá noha tělocvična 
při basketbalu si zvrtla 

pravou nohu 

Ž 1995 krvavý šrám - ústa třída 
o přestávce se udeřila o 

židli a přivodila si 
zranění v ústech 
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M 1993 prst - pravá ruka tělocvična 
při volejbalu si narazil 

prostředníček 

M 1995 levé koleno tělocvična 
při házené uklouzl a 
spadl na levé koleno 

M 1995 zádové svaly tělocvična 
po tělocviku si začal 
stěžovat na píchání v 

zádových svalech 

M 1994 pravá noha tělocvična 
při kopané mu protihráč 
skočil na pravou nohu 

M 1995 nárt - levá noha tělocvična 
při hře si zranil levý nárt 

na noze 

M 1994 pravá ruka třída 
spolužák ho napadl a 
zakroutil mu pravou 

ruku 

Ž 2000 prst - levá ruka tělocvična 
při hře s míčem špatně 

chytila míč 

Ž 1994 hlava schodiště 
uklouzla ji noha na 
schodech, spadla a 
udeřila se do hlavy 

M 1994 pravá ruka tělocvična 
při florbalu došlo k 

udéru hokejkou do ruky 

Ž 1992 hlava tělocvična 
při hře s míčem, dostala 
nečekaně odraženým 

míčem do hlavy 

M 1994 pravá ruka - zlomenina chodba 

o přestávce se zachytil 
rukou v madle zábradlí 
u schodiště, spadl již na 

zlomenou ruku 

M 1994 hlava tělocvična 
úder fotbalovým míčem 

do hlavy 

Ž 1994 kotník - levá noha tělocvična 
při vybíjené špatně 
došlápla a zvrtla si 

kotník 

M 1997 levá ruka školní hřiště při hře zakopl a spadl 

M 1997 levá ruka třída 
spolužák ho kopnul do 

prstu 

M 1996 prst - levá ruka tělocvična špatně chytil míč 

školní rok 2008/2009 

M 1994 zápěstí - pravá ruka tělocvična špatně chytil míč 

Ž 1995 malíček - pravá ruka tělocvična špatně chytila míč 

M 1996 hlava tělocvična 
při fotbalu spadl a 
hlavou se udeřil do 

země 
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Ž 1993 prst - levá ruka tělocvična 
při vybíjené narazila do 
spolužačky a zlomila si 

prst levé ruky 

Ž 1999 prst - pravá ruka tělocvična špatně chytila míč 

M 1998 prst - pravá ruka tělocvična špatně chytil míč 

M 1996 levá ruka tělocvična 
při kopané chytal v 

brance a úderem míče 
si narazil ruku 

Ž 1997 levá ruka školní jídelna 
uklouzla a narazila si 

ruku 

M 1997 malíček - pravá ruka tělocvična 
při hře upadl a vykloubil 
si malíček pravé ruky 

M 1994 pravý bok třída 
spolužák ho žduchnul, 
spadnul a narazil si bok 

Ž 1998 nárt - levá noha tělocvična 
při fotbale se srazila s 

protihráčkou 

M 1998 levý bérec tělocvična 
při hře ho spolužák 

nakopl do levého bérce 

1. pololetí školního roku 2009/2010 

Ž 2000 pravá noha tělocvična 
při rozcvičce si zvrtla 

nohu 

Ž 1998 malíček - pravá noha chodba 
nakopnutý malíček 

pravé nohy o radiátor 

M 1995 hlava třída 
spolužák ho kopnul do 

hlavy 

M 1999 levá ruka třída 

při hře o přestávce do 
něho spolužák strčil a 
narazil si levou ruku o 

zeď 

Ž 2001 pravá ruka tělocvična 
při hře spadla a narazila 

si pravou ruku 

M 1996 palec - levá ruka tělocvična 
při basketbalu špatně 

chytil míč 

Ž 1998 prst - pravá ruka tělocvična 
při hře špatně chytla 

míč 

M 1996 svalový úpon pravé kyčle školní hřiště 
při hře si natrhnl svalový 

úpon v místě pravé 
kyčle 
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Příloha č. 6 – Přehled úrazů od roku 2007 do pololetí roku 
2009/2010 (Hotelová škola Opava) 

Pohlaví  Rok 
narození  

Druh zran ění - zran ěná část 
těla 

Místo, kde k 
úrazu došlo Popis úrazu 

Ž 1990 prst levé ruky školní hřiště špatně chytla míč 

Ž 1987 malíček pravé ruky tělocvična špatně chytla míč 

Ž 1987 palec pravé ruky tělocvična špatně chytla míč 

Ž 1988 malíček pravé ruky tělocvična špatně chytla míč 

školní rok 2007/2008 

Ž 1992 kotník - pravá noha lyžařský výcvik 
špatně našlápla při 

sestupu z horní 
palandy postele 

Ž 1992 zápěstí - levá ruka lyžařský výcvik 
pád na snowboardu při 

sjíždění svahu 

Ž 1991 pravá ruka lyžařský výcvik 
poranění při pádu ze 

snowboardu 

Ž 1990 nárt levé nohy tělocvična 
nakopnutí spoluhráčky 

při kopané 

M 1991 nos tělocvična 
při florbalu úder do 

nosu od protihráče (v 
rámci hry) 

školní rok 2008/2009 

Ž 1992 zápěstí - levá ruka schodiště 
upadla na schodech a 
narazila si levé zápěstí 

Ž 1992 koleno - levá noha lyžařský výcvik 
pád na snowboardu na 

kolena 

Ž 1992 vřetenní kost na levé ruce lyžařský výcvik pád na snowboardu 

M 1991 pravá noha tělocvična upadl při malé kopané 

M 1992 kotník - pravá noha školní hřiště 
při minikopané si 

podvrtnul kotník pravé 
nohy 

M  1991 podvrtnutí palce - pravá noha školní hřiště 

při tenisu si podvrtnul a 
vykloubil palec pravé 

nohy, došlo k protržení 
kůže a ke krvácení 

Ž 1992 koleno - levá noha tělocvična 
při minikopané zakopla 
o míč a upadla na zem 
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školní rok 2009/2010 

V prvním pololetí tohoto školního roku k žádnému úrazu nedošlo. 
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Příloha č. 7 – Přehled úrazů od roku 2007 do pololetí roku 
2009/2010 (Gymnázium Hlučín) 

Pohlaví  Rok 
narození  

Druh zran ění - 
zraněná část t ěla 

Místo, kde k 
úrazu došlo Popis úrazu 

Ž 1993 zápěstí - levá ruka tělocvična 
při cvičení a pádu na 

zem 

M 1989 koleno - levá noha sportovní hala 
po výskoku a dopadu na 

zem 

Ž 1988 koleno - levá noha sportovní hala po doskoku na zem 

M 1987 palec - pravá ruka sportovní hala při odbití míče 

Ž 1992 naštíplý přední zub tělocvična po úderu do hlavy 

M 1989 kotník - levá noha tělocvična po doskoku na zem 

Ž 1990 prst - levá ruka tělocvična při odbití míče obouruč 

Ž 1990 kotník - pravá noha tělocvična při doskoku na zem 

Ž 1991 prst - levá ruka tělocvična při odbití míče 

Ž 1991 koleno - pravá noha lyžařský svah 
lyžařský výcvik - sjezd z 

kopce 

Ž 1987 hlava sportovní hala 

při úklidu kůlů 
volejbalového hřiště, kůl 

spadl na hlavu 
poškozené 

Ž 1989 palec - levá ruka sportovní hala při odbití míče 

M 1993 zápěstí - pravá ruka školní hřiště při odbití míče 

M 1990 kotník - levá noha 
schodiště k 

jídelně 
špatné došlapnutí na 

schod 

M 1992 palec - pravá ruka tělocvična při odbití míče 

školní rok 2007/2008 

Ž 1993 palec - pravá ruka tělocvična při odbití míče 

M 1990 nárt - pravá noha sportovní hala po doskoku na zem 

Ž 1994 krk tělocvična 
při chytání míče 

(vybíjená) 
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M 1993 prst - pravá ruka tělocvična při odbití míče 

Ž 1993 prst - levá ruka tělocvična při odbití míče (volejbal) 

M 1991 
levá noha - v 

podkolení řezná 
rána 

lyžařský kurz při pádu na lyžích 

Ž 1990 prst - pravá ruka sportovní hala při odbití míče 

M 1990 palec - pravá ruka sportovní hala při odbití míče 

Ž 1989 prsty - pravá ruka tělocvična 
při přeskoku tělocvič. 

Nářadí 

Ž 1990 dlaň - pravá ruka 
laboratoř 
chemie 

při manipulaci se 
skleněnou trubičkou 

Ž 1989 prst - levá ruka tělocvična při odbití míče 

Ž 1993 pravý loket tělocvična 
Florbal - přecházela 

tělocvičnu (necvičící) - 
hráč do ní vrazil a upadla 

Ž 1993 naražené koleno 
Renarkom - 
protidrogové 

centrum 

při kontaktních hrách v 
rámci přednášky došlo k 

pádu 

M 1993 loket - levá ruka školní hřiště 
Fotbal - srážka s 

protihráčem, pád na loket 

Ž 1991 palec - levá ruka školní hřiště při odbití míče 

M 1992 koleno - pravá noha školní hřiště 
po zákroku protihráče v 

kopané 

M 1993 palec - pravá ruka školní hřiště 
při hře zavadil prstem o 

povrch hřiště 

M 1991 prst - pravá ruka školní hřiště při chytání míče (kopaná) 

M 1991 kotník - levá noha 
chodba do 

šaten - 
schodiště 

při chůzi ze schodů došlo 
k špatnému našlápnutí 

Ž 1990 levý kotník školní hřiště 
při rozcvičování na školní 

turnaj v odbíjené 

školní rok 2008/2009 

M 1995 chodidlo - levá noha tělocvična špatné došlápnutí 

Ž 1994 malíček - pravá ruka tělocvična 
hra přehazovaná, chytání 

míče 

Ž 1994 kotník - levá noha tělocvična 
špatný nášlap po 

doskoku 
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M 1995 prst - pravá ruka tělocvična při chytání míče 

M 1992 hrudní koš 
atletický 
stadion - 
Opava 

kolize se soupeřem po 
doběhnutí do cíle 

M 1994 zápěstí - pravá ruka školní hřiště při chytání míče (kopaná) 

Ž 1994 zápěstí - pravá ruka školní hřiště 
při hře kopaná náraz 

míče po odkopu 

Ž 1994 oko 
třída II.A, 
přestávka 

při přenášení lavice byla 
spolužákem zasažena v 

oblasti oka 

M 1991 
holenní kost - levá 

noha 

turnaj Opava - 
středošk. hry - 

florbal 

při hře v zápasu si 
podvrtnul kotník 

Ž 1991 prst - pravá ruka tělocvična 
při hře košíková, chytání 

míče 

M 1992 pravé rameno tělocvična 
při cvičení došlo k pádu 

na rameno 

M 1995 levý kotník tělocvična 
hra basketbal, špatný 

došlap 

M 1993 krk tělocvična 
při posilování, náraz 

medicinbalem na hlavu 

M 1992 palec - levá ruka tělocvična při přeskoku bedny 

Ž 1995 krk tělocvična 
při cvičení došlo k 

natažení svalů krku 

Ž 1995 kotník - pravá noha tělocvična 
při odbití míče, špatný 

došlap 

M 1995 palec - levá noha tělocvična 
při hře basketbal - špatný 

došlap 

Ž 1990 kotník - pravá noha tělocvična 
při hře odbíjená - špatný 

došlap 

M 1993 horní čelist školní hřiště 
kopaná - při zákroku v 

brance spadl a poranil si 
čelist 

M 1992 prst - levá ruka školní hřiště náraz ruky při kopané 

M 1995 prst - levá ruka školní hřiště 
při chytání míče v 

kopané 

M 1992 palec - pravá ruka školní hřiště 
při střetu s protihráčem v 

kopané 

školní rok 2009/2010 

Ž 1991 zápěstí - pravá ruka školní hřiště 
při odbíjení míče 

(volejbal) 
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M 1991 malíček - pravá ruka školní hřiště 
při chytání míče v 

kopané 

M 1995 krční páteř tělocvična 
volejbal - při výskoku 

došlo k blokádě páteře 

M 1992 palec - pravá ruka školní hřiště při odbití míče (volejbal) 

Ž 1994 záda tělocvična 
při skoku z místa a 

dopadu 

Ž 1993 kotník - levá noha tělocvična 
při volejbale po dopadu z 

výskoku 

Ž 1991 koleno - levá noha sportovní hala pád při hraní házené 

Ž 1996 ruka, hlava tělocvična 
při honičce ve dvojicích 

došlo k pádu (rozcvičení) 

Ž 1993 
vyvrtnutý malíček - 

pravá ruka 
tělocvična 

volejbal - odraz míče do 
malíčku 

M 1992 
vykloubený 

ukazováček - levá 
ruka 

tělocvična 
basketbal - při chytání 

míče 

M 1992 zápěstí - pravá ruka tělocvična 
basketbal - po pádu ve 

hře 

M 1993 koleno - pravá noha tělocvična vybíjená - pád na koleno 
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Příloha č. 8 – Dotazník (vzor) 

Dotazník na téma:  „Bezpečnost osob ve školních zařízeních“ 

Dotazník byl zpracován pro účely diplomové práce „Bezpečnost osob ve školních 

zařízeních“. U otázek s možností odpovědi ANO x NE označte Vaši odpověď křížkem. 

Děkuji za pravdivé odpovědi. 

Pohlaví:      MUŽ                ŽENA   

1. Setkal(a) ses někdy s pojmem bezpečnost a ochrana zdraví?              ANO      NE  

2. Byl(a) jsi někdy poučen(a) v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví?   ANO      NE  

3. Pokud ano, myslíš si, že to bylo dostatečné?                                       ANO      NE  

4. Stal se ti někdy ve škole úraz?                                                             ANO      NE  

5. Cítíš se ve škole bezpečně?                                                                  ANO      NE  

6. Myslíš si, že všechny činnosti v tělesné výchově jsou bezpečné?       ANO      NE  

Pokud NE, uveď konkrétní nebezpečnou činnost  

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

7.  Věnuje vám pedagog v tělesné výchově dostatečnou pozornost?      ANO      NE  

8. Myslíš si, že je poučení před každým cvičením dostatečné? (např. před cvičením na 

hrazdě, hraním míčových her atd.)                                                          ANO      NE  

9. Myslíš si, že jsou ve škole náznaky šikanování?                                 ANO      NE  

10. Byl(a) jsi svědkem šikany?                                                                ANO      NE  

Pokud ANO, jak ses zachoval(a)? 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 



 80 

Příloha č. 9 – Osnova školení BOZP pro zaměstnance 
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