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Anotace: 

TOMEČKOVÁ, Kristina. Zhodnocení úrovně strojů, technických zařízení a nářadí z hlediska 

BOZP ve školních dílnách a odborných učilištích. Bakalářská práce. VŠB-TU Ostrava. 2012. 

54 s. 

  

V práci je řešena problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na středních odborných 

školách a učilištích z hlediska stavu strojů a technických zařízení a vybavení školních dílen ve 

vybraném vzorku škol. V první části byla provedena analýza úrazů žáků v praktickém 

vyučování, na ni navazuje seznam rizik, který byl sestaven s ohledem na učební zaměření 

škol. V druhé části je zhodnocení řešené problematiky samotných škol, včetně přehledu 

zjištěných nedostatků a navržených opatření k jejich odstranění. Práci je možno využít ve 

školách s podobným odborným učebním zaměřením. Pro tyto účely může sloužit vytvořený 

kontrolní dotazník, který lze upravit podle potřeb školních zařízení. 

Klíčová slova: stroje, technická zařízení a nářadí, BOZP v praktickém vyučování, 

strojírenství, rizika při kovoobrábění 

 

Abstract: 

TOMEČKOVÁ, Kristina. Assessment of machinery equipment, technical devices and tools in 

school workrooms and specialised vocational schools from the viewpoint of OSH. The 

bachelor thesis. VŠB-TU Ostrava. 2012. 54 p. 

 

The bachelor thesis focuses on the problems of Occupational Health and Safety in specialised 

vocational schools and school workrooms from the perspective of the machines‘ and technical 

devices‘ state and equipment of the school workrooms in selected schools. In the first part the 

student injury analysis was accomplished, followed by a list of risks concentrated on the 

specialisation of the selected schools. The second part assesses the problems of Occupational 

Health and Safety individually in the selected schools, with a summary of defects found in the 

schools and suggested steps for rectification. 

The thesis can be used in schools with a similar specialisation with the help of the created 

checklist that can be modified for individual needs.  

Key words: machines, technical devices and tools, OSH in vocational schools, engineering, 

metalworking risks 
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1. Úvod 

Bezpečnost a ochrana zdraví se v dnešní době stává neodmyslitelnou součástí všech 

oblastí lidského života. Neustále větší důraz je v této oblasti kladen zejména v rámci 

pracovních procesů. Důraz je ovšem nutno klást nejen na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci, ale i při přípravě na budoucí zařazení do pracovního procesu.  

Tématem této bakalářské práce je „Zhodnocení úrovně strojů, technických zařízení a 

nářadí z hlediska BOZP ve školních dílnách a odborných učilištích“. Dané téma jsem si 

zvolila zejména proto, že se jedná o problematiku velmi aktuální. Ačkoli zájem žáků a 

studentů o učební obory v posledních letech spíše upadá, neznamená to, že není nutné 

bezpečnosti věnovat pozornost. Naopak pokrok současné vědy a techniky vyžaduje zahrnutí 

nových poznatků do praxe a do jisté míry umožňuje neustálé zvyšování úrovně BOZP. 

Hlavním cílem práce je zhodnocení stavu strojů a technických zařízení z hlediska BOZP, 

na kterých studenti a žáci provádí přípravu na budoucí povolání u vybraného vzorku škol a 

odborných učilišť. A to zejména z hlediska souladu s požadavky příslušných technických 

právních předpisů, ale i z hlediska aktuálnosti. 

V rámci vytýčení a splnění hlavního cíle má své opodstatnění stanovení dílčích cílů. 

Prvním z nich je analýza pracovních úrazů žáků a studentů ve smyslu zjištění, jejich 

vyhodnocení, následně vytipování a vyhodnocení rizik v dílnách a střediscích praktického 

vyučování, která se největší měrou na zraněních podílejí. V návaznosti k tomuto bude 

následovat navržení technických a organizačních opatření v zájmu eliminace nejzávažnějších 

vysledovaných rizik, případně jejich minimalizace na nejnižší možnou míru. 

Práce má teoretickou oporu zejména v technických předpisech, rámcově vychází ze 

zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů 

[1] a nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí [2]. Dále z nařízení vlády č. 

176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení [3] a nařízení vlády č. 101/2005, 

o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí [4]. Práce čerpá i 

z konkrétních legislativních požadavků týkajících se školských zařízení. 
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2. Současný stav legislativy 

2.1. Školský zákon č. 561/2004 Sb. 

Školy a školská zařízení zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při 

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

poskytují žákům a studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. 

Ministerstvo stanoví vyhláškou [5] opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, 

žáků a studentů při vzdělávání ve školách a školských zařízeních a při činnostech s ním 

souvisejících.  

Školy a školská zařízení jsou povinny vést evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, k nimž 

došlo při činnostech uvedených v předchozím odstavci, vyhotovit a zaslat záznam o úrazu 

stanoveným orgánům a institucím. Ministerstvo stanoví vyhláškou [5] způsob evidence úrazů, 

hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, jimž se 

záznam o úrazu zasílá. [6]  

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

2.2.1. Kniha úrazů 

V knize úrazů se evidují všechny úrazy dětí, žáků a studentů (dále jen "úraz"), ke kterým 

došlo při činnostech uvedených v § 29 odst. 2 školského zákona, a to nejpozději do 24 hodin 

od okamžiku, kdy se škola nebo školské zařízení o úrazu dozví. V knize úrazů se uvede 

a) pořadové číslo úrazu, 

b) jméno, popřípadě jména, 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 úrazů, 

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

2.2.2. Záznam o úrazu 

Záznam o úrazu škola nebo školské zařízení vyhotovuje, jde-li o 

a) úraz, jehož důsledkem byla nepřítomnost dítěte, žáka nebo studenta (dále jen "žák") ve 

škole nebo školském zařízení zasahující alespoň do 2 po sobě jdoucích vyučovacích dnů, 

nebo 
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b) smrtelný úraz; smrtelným úrazem se pro účely této vyhlášky rozumí takové poškození 

zdraví, které způsobilo smrt po úrazu nebo na jehož následky žák zemřel nejpozději do 

jednoho roku od vzniku úrazu. 

Na žádost zákonného zástupce žáka, zletilého žáka nebo orgánu uvedeného v § 4 této 

vyhlášky škola nebo školské zařízení bezodkladně vyhotoví záznam i o úrazu, který není 

charakterizován ve výše uvedeném odstavci. Škola nebo školské zařízení dále vyhotoví 

záznam o úrazu, pokud je pravděpodobné, že žáku bude poskytnuta náhrada za bolest a 

ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem a v případě smrtelného úrazu, pokud k 

úmrtí došlo po vyhotovení záznamu o úrazu. 

2.2.3. Hlášení úrazu 

O úrazu nezletilého žáka podá škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu 

hlášení jeho zákonnému zástupci. Nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, 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. 

O úrazu podá škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu hlášení pojišťovně, u 

které je škola nebo školské zařízení pojištěno pro případ své odpovědnosti za škodu vzniklou 

na životě a zdraví žáků, pokud škola nebo školské zařízení má takové pojištění sjednáno. 

Škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu podá hlášení o úrazu podle § 2 odst. 

1 a 4 vyhlášky 64/2005 Sb. také příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, popřípadě 

příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, pokud k úrazu došlo při praktickém vyučování 

žáků středních škol nebo praktické přípravě studentů vyšších odborných škol.  

2.2.4. Zasílání záznamu o úrazu 

Záznam o úrazu podle § 2 odst. 1 písm. a) a odst. 4 zasílá škola nebo školské zařízení za 

uplynulý kalendářní měsíc, nejpozději do pátého dne následujícího měsíce, 

 a) zdravotní pojišťovně žáka a 

b) České školní inspekci. 

Záznam o smrtelném úrazu zasílá škola nebo školské zařízení do 5 pracovních dnů po 

podání hlášení podle § 3 nebo aktualizaci záznamu podle § 2 odst. 6 písm. b) 

a) zřizovateli, 

b) zdravotní pojišťovně žáka, 

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

Škola a školské zařízení zasílají záznamy o úrazu a jejich aktualizaci též zřizovateli na 

základě jeho písemné výzvy. Záznam o úrazu a vyrozumění o aktualizacích záznamů o úrazu 

se zasílá České školní inspekci v elektronickém formuláři. [7, 8] 

2.3. Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů 

ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy 

2.3.1. Osobní ochranné pracovní prostředky  

 Osobní ochranné pracovní prostředky (dále jen “ochranné prostředky“) se žákům 

poskytují při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech, pokud to vyžaduje ochrana 

jejich života a zdraví. Škola je žákům poskytuje podle vlastního seznamu, zpracovaného na 

základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek na pracovišti. Škola dbá, aby ochranné 

prostředky byly v použitelném stavu, a kontroluje jejich užívání.  

2.3.2. Praktické vyučování a praktická příprava  

Při praktickém vyučování a praktické přípravě musí být pracoviště a jeho vybavení, 

včetně výrobních a pracovních prostředků a zařízení, v nezávadném stavu a musí odpovídat 

požadavkům předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Musí být dodržovány 

předpisy k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické předpisy a jiné právní 

předpisy (např. upravující dělení tříd na skupiny). Žákům jsou na základě vyhodnocení rizik a 

konkrétních podmínek činnosti podle potřeby přidělovány ochranné prostředky.  

Pokud se praktické vyučování a praktická příprava uskutečňuje u jiné právnické nebo  

fyzické osoby, musí být ve smlouvě, kterou o tom škola s touto osobou písemně uzavírá,  

obsažena mimo jiné i ustanovení o opatřeních k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, 

včetně ochranných opatření, která musí být přijata, poskytování ochranných prostředků,  

ochranných nápojů, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků apod. Právnická nebo 

fyzická osoba je povinna zajistit žákům bezpečnost a ochranu zdraví při pracovní činnosti ve 

stejném rozsahu, jako tomu je u vlastních zaměstnanců, s přihlédnutím k jejich věku, 

fyzickému a rozumovému rozvoji. [9] 

Informativní materiál zpracovaný Výzkumným ústavem bezpečnosti práce uvědomuje 

žáky o následujících základních právech ve věci bezpečnosti a ochrany zdraví: 
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 Vědět o tom, s jakým nebezpečím se na pracovišti mohou setkat, jak mají 

postupovat, aby byli v bezpečí, a jaké kroky je třeba podniknout, pokud dojde 

k nehodě nebo mimořádné situaci. 

 Obdržet o této problematice informace, pokyny a školení, konkrétně zaměřené na 

danou pracovní činnost a pro dané pracoviště. 

 Být vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky, potřebnými pro 

vykonávání dané činnosti a mít dostatek informací o jejich používání. 

 Odmítnout práci, o které se domnívají, že ohrožuje jejich zdraví. 

 Zapojit se do dění prostřednictvím dotazů, oznamování nebezpečných pracovních 

postupů nebo podmínek a žádostí o řešení situace, která nastala. 

Informační prospekt VÚBP upozorňuje žáky i na případ, že se neuskuteční školení BOZP 

před zahájením výcviku nebo před opakovaným nástupem na výcvik, měli by o tom 

informovat své rodiče zákonného zástupce. Žák by se při tomto školení měl dozvědět, jaká 

nebezpečí a rizika jsou spojena s jeho praktickou přípravou na budoucí povolání. [11] 

Je-li žák mladší 18ti let, nesmí být zaměstnáván pracemi, které se zřetelem 

k anatomickým, fyziologickým a psychickým zvláštnostem jsou pro něj v tomto věku 

nepřiměřené, nebezpečné nebo škodlivé ke zdraví. Nesmí vykonávat práce, které jsou 

stanovené ve vyhlášce 288/2003 Sb. § 6, odstavci 1. Výjimku představují práce, které 

mladistvý vykonává z důvodu přípravy na povolání, pokud je při nich soustavným odborným 

dozorem zajištěna dostatečná ochrana zdraví mladistvých. Tato výjimka se ovšem nevztahuje 

na práce spojené s expozicí látkám uvedených v písmenech f), g) a h) odstavce 1 citovaného § 

6 vyhlášky 288/2003 Sb., jako jsou například karcinogeny a mutageny, azbest nebo přesně 

vymezené chemické látky a přípravky. Na mladistvé žáky se vztahují též omezení týkající se 

pracovní doby. Nesmí pracovat přesčas nebo v nočních směnách, jejich pracovní doba nesmí 

v jednotlivých dnech překročit 8 hodin a týdenní pracovní doba v souhrnu 40 hodin. Po 4,5 

hodinách nepřetržité práce mají nárok na přestávku. Noční práce je dovolena za podmínky, že 

navazuje na odpolední směnu, případně může i předcházet směnu ranní, ale maximálně 

v časovém rozsahu 1 hodiny.  Délka přestávek se pro odborný a praktický výcvik stanovuje 

podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků. [10, 

11]  
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2.4. Prevence rizik ve školství 

Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření školy, která mají za cíl 

předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.   

Při stanovení konkrétních opatření péče o bezpečnost a ochranu zdraví žáků vychází škola 

z vyhledávání, posuzování a zhodnocení rizik spojených s činnostmi a prostředím v celém 

režimu žáka ve škole v rámci výchovného a vzdělávacího působení. [12-14]  

2.5. Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 

Minimální požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení v závislosti na příslušném 

riziku vytvářeném daným zařízením jsou 

a) používání zařízení k účelům a za podmínek, pro které je určeno, v souladu 

s provozní dokumentací; zaměstnavatel může stanovit další požadavky na 

bezpečnost místním provozním předpisem, a to minimálně v rozsahu daném 

normovou hodnotou, 

b) zaměstnavatelem stanovený bezpečný přístup obsluhy k zařízení a dostatečný 

manipulační prostor se zřetelem na technologický proces a organizaci práce, 

umožňující bezpečné používání zařízení, 

c) přivádění nebo odvádění všech forem energií a látek, užívaných nebo vyráběných, 

bezpečným způsobem 

d) vybavení zařízení zábranou nebo ochranným zařízením nebo přijetí opatření tam, 

kde existuje riziko kontaktu nebo zachycení zaměstnance pohybujícími se částmi 

pracovního zařízení nebo pádu břemene, 

e) montování a demontování zařízení za bezpečných podmínek v souladu s návodem 

dodaným výrobcem, nebo není-li návod výrobce k dispozici, návodem stanoveným 

zaměstnavatelem, 

f) ochrana zaměstnance proti nebezpečnému dotyku u zařízení pod napětím a před 

jevy vyvolanými účinky elektřiny, 

g) ochrana zařízení, které může být vystaveno účinkům atmosférické elektřiny, 

zejména zasažení bleskem, 

h) umístění ovládacích prvků ovlivňujících bezpečnost provozu zařízení mimo 

nebezpečné prostory, bezpečné ovládání, a to i v případě jejich poruchy nebo 

poškození, dobrá viditelnost, rozpoznatelnost a v určených případech příslušné 
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označení; nemohou-li být ovládací prvky z technických důvodů umístěny mimo 

nebezpečné prostory, nesmí být jejich ovládání zdrojem nebezpečí, a to ani 

v důsledku nahodilého úkonu, 

i) spouštění zařízení pouze záměrným úkonem obsluhy pomocí ovladače, který je 

k tomu určen, 

j) vybavení ovladačem pro úplné bezpečné zastavení; v době, kdy se zařízení 

nepoužívá, jeho vypnutí a ve stanovených případech jeho odpojení od zdrojů 

energií a zabezpečení, 

k) vybavení ovladačem pro nouzové zastavení, který zablokuje spouštěcí ovladače 

tam, kde je to nutné; současně se zastavením chodu zařízení nebo jeho nebezpečné 

části se musí vypnout přívody energií k jeho pohonům, s výjimkou případů, kdyby 

tím došlo k ohrožení života a zdraví zaměstnanců, 

l) vybavení zařízení zřetelně identifikovatelnými zařízeními pro jeho odpojení od 

všech zdrojů energie; následné připojení zařízení ke zdrojům energie nesmí 

představovat pro zaměstnance žádné riziko, 

m) vybavení pracoviště, kde je zařízení umístěno, ovladači k zastavení některého nebo 

všech zařízení v závislosti na druhu rizika, 

n) upevnění, ukotvení nebo zajištění zařízení nebo jeho části vhodným způsobem, je-

li to nutné pro bezpečný provoz a používání, 

o) neohrožování zaměstnance rizikovými faktory, například hlukem, vibracemi nebo 

teplotami, které vyvíjí zařízení, 

p) v případě potřeby označení výstražnými nebo informačními značkami, sděleními, 

značením nebo signalizací, které jsou srozumitelné, mají jednoznačný charakter a 

nesmí být poškozovány běžným provozem zařízení, a 

q) vybavením vhodným ochranným zařízením a zabezpečením před ohrožením života 

a poškozením zdraví tak, aby chránilo zaměstnance zejména 

 před padajícími, odlétajícími nebo vymrštěnými předměty uvolněnými ze 

zařízení 

 před rizikem požáru nebo výbuchu s následným požárem nebo účinků 

výbušných směsí látek vyráběných, užívaných nebo skladovaných 

v zařízení 

 před nebezpečím vzniklým vypouštěním nebo únikem plynných, kapalných 

nebo tuhých emisí 
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 před možným poškozením života zaměstnance způsobených zachycením 

nebo destrukcí pohybujících se částí zařízení. 

Oprava, seřizování, úprava, údržba a čištění zařízení se provádějí, jen je-li zařízení 

odpojeno od přívodů energií; není-li to technicky možné, učiní se vhodná ochranná opatření. 

Ochranné zařízení  

a) musí mít pevnou konstrukci odolnou proti poškození, 

b) musí být umístěno v bezpečné vzdálenosti od nebezpečného prostoru, 

c) nesmí bránit montáži, opravě, údržbě, seřizování, manipulaci a čištění; přístup 

zaměstnance musí být omezen pouze na tu část zařízení, kde je prováděna činnost, 

a to pokud možno bez sejmutí ochranného zařízení, 

d) nesmí být snadno odnímatelné nebo odpojitelné, 

e) nesmí omezovat výhled na zařízení více, než je nezbytně nutné, 

f) musí splňovat další technické požadavky na blokování nebo jištění stanovené 

zvláštním právním předpisem, popřípadě normovou hodnotou, nevyplývají-li další 

požadavky ze zvláštního právního předpisu. 

Kontrola bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu je prováděna podle 

průvodní dokumentace výrobce. Není-li výrobce znám nebo není-li průvodní dokumentace 

k dispozici, stanoví rozsah kontroly zaměstnavatel místním provozním bezpečnostním 

předpisem. Zařízení musí být vybaveno provozní dokumentací. Následná kontrola musí být 

prováděna nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním bezpečnostním 

předpisem, nestanoví-li zvláštní právní předpis, popřípadě průvodní dokumentace nebo 

normové hodnoty rozsah a četnost následných kontrol jinak. Provozní dokumentace musí být 

uchovávána po celou dobu provozu zařízení. [2]  

2.6. Základní informace k pracovištím a pracovním prostředím  

Pracoviště musí být po dobu provozu udržována potřebnými technickými a organizačními 

opatřeními, splňujícími požadavky tohoto nařízení, ve stavu, který neohrožuje bezpečnost a 

zdraví osob. Zaměstnavatel při zajištění bezpečného stavu pracoviště vychází z hodnocení 

rizik vyplývajících z možných zdrojů ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců ve vztahu k 

vykonávané činnosti, zejména z posouzení možností omezení úrovně rizikových faktorů 

pracovních podmínek, požadavků na ochranu zaměstnanců před účinky škodlivin a rizik 

vyplývajících z provozování a používání výrobních a pracovních prostředků a zařízení. [4, 13]  
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3. Dotazník pro přehled informací o školách 

 Pro potřeby zpracování praktické části bylo osloveno 5 středních odborných škol a učilišť. 

Odborné zaměření není pro všechny školy totožné, proto byl pro možnost alespoň určitého 

porovnání sestaven kontrolní dotazník, který zohledňuje přibližně jednotlivé spojující prvky. 

Získané informace jsou dále zapracovány v přehledu informací o jednotlivých školských 

zařízeních. 

IDENTIFIKACE RIZIK 

1. Jakým způsobem probíhá identifikace rizik? 

2. Existují hodnocení rizik? 

3. Kdo tvoří hodnocení rizik? 

4. Je kontrolována správnost a aktuálnost hrozících rizik? Jak často? 

5. Jsou výsledky hodnocení rizik následně promítány do průběhu školení? 

6. Jsou s riziky seznamováni studenti? 

7. Jakou formou jsou s nimi seznamováni? 

8. Jakým způsobem se řeší zbytková rizika? 

ŠKOLENÍ 

9. Jsou prováděna školení BOZP, která jsou v souladu s legislativou? 

10. Jsou prováděna nějaká specifická školení? Jaká? 

11. Je zpracována osnova školení? Jsou školení dokumentována? 

12. Musí noví studenti vždy projít vstupním školením? Jak je prováděno? 

13. Jak je prováděno školení pro výkon specializovaných činností? 

14. Jak často probíhá opakované školení BOZP? 

ÚRAZY, NEHODY 

15. Je vznik úrazu definován ve vnitřních předpisech? 

16. Jsou evidovány všechny úrazy? Jakým způsobem? 

17. Závažné úrazy jsou registrovány? 

18. Kdo vyhotovuje záznam o úrazu? V kolika stejnopisech? Jaká je lhůta na jeho 

vyhotovení? Kam se zasílá? 

19. Jsou žáci odškodňováni? (Odškodňovací komise?) 

20. Jsou ve škole vyšetřovány, analyzovány a projednávány nehody? 

21. Evidují se a případně projednávají i skoronehody? Zabývá se tím někdo? 

22. Kdo nehody vyšetřuje? Jak jsou projednávány? 

23. Musí být výsledky projednávání hlášeny vedení? 
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PRACOVNÍ PODMÍNKY ŽÁKŮ 

24. Manipulují s břemeny? Jaký váhový limit pro manipulaci se na žáky vztahuje? 

25. Pracují na firemních zakázkách? 

26. Kolik hodin denně mohou odpracovat? Nekonají práci přesčas? 

ORGANIZACE A PŘÍSTUP K BOZP 

27. Kdo je ve škole zodpovědný za BOZP? 

28. Má škola bezpečnostního technika? 

29. Existuje ve škole příručka BOZP? (Nebo něco podobného?) 

30. Kdy byly naposledy kontrolovány místní bezpečnostní předpisy? 

31. Jsou prováděny kontroly dodržování BOZP? 

OOPP 

1. Je veden seznam OOPP? 

2. Z čeho jsou OOPP financovány? 

 

4. Analýza úrazů  

4.1. Přehled vybraného vzorku škol 

Tabulka shrnuje stručný přehled oslovených škol. Na základě vzájemné dohody nebudou 

školy konkrétně jmenovány. 

Tabulka 1 Přehled oslovených škol 

 

V následující tabulce jsou uvedeny počty úrazů v jednotlivých školách za poslední 4 

školní roky. Z přehledu vyplývá, že k podstatně většímu množství úrazů došlo na školách 

v Moravskoslezském kraji. Školy v Olomouckém kraji mají poměrně méně studentů, což 

může mít souvislost i s celkovým počtem úrazů. 

 

Název školy Zaměření výuky Počet studentů Kraj 

SPŠ a SOU strojírenské Strojírenství 446 Olomoucký  

SOU Obchodní Obchod, služby 463 Olomoucký  

SŠS  Strojírenství 370 Olomoucký  

SOŠ 1 Strojírenství 780 Moravskoslezský  

SOŠ 2 Strojírenství 981 Moravskoslezský  
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Tabulka 2 Přehled počtu úrazů 

 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

SPŠ a SOU 

strojírenské 

3 3 0 1 

SOU 

Obchodní 

0 5 3 2 

SŠS 0 1 1 0 

SOŠ 1 15 7 19 0 

SOŠ 2 Jiný 

zřizovatel 

10 11 8 

 

Pozn. 1: Škola „SOŠ 2“ přešla před 3 lety pod jiného zřizovatele, a proto údaje o úrazech 

z roku 2008/2009 nebyly dostupné. 

Pozn. 2: Školní rok 2011/2012 byl vyhodnocen od 1. 9. 2011 do 31. 3. 2012. 

 

 

 

 

Obrázek 1 Graf počtu úrazů v Olomouckém kraji  

Z výše uvedeného grafu vyplývá, že číselně nejvíc úrazů bylo evidováno na SOU 

Obchodní. Avšak jednalo se spíš o úrazy lehčího charakteru – nejčastěji pořezání při práci 
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s kuchyňskými nástroji, přičemž z grafu vyplývá, že výskyt úrazů má nyní mírně klesavou 

tendenci. Objektivně nejméně úrazů se stalo na SOŠ Strojírenské. Je to dáno s nejvyšší 

pravděpodobností tím, že technická úroveň strojů a zařízení je zde na vysoké úrovni, žáci 

pracují na novějších modernějších strojích, což mohlo pozitivně ovlivnit riziko vzniku úrazu. 

 

 

Z následujícího grafu je evidentní, že počet zaznamenaných úrazů na školách 

v Moravskoslezském kraji je podstatně vyšší oproti Olomouckému kraji. Do jisté míry to 

může být dáno tím, že navštívené školy v Moravskoslezském kraji jsou větší, nejenom co se 

týče počtu studentů, ale i množství pracovišť praktického vyučování.  

 

 

 
Obrázek 2 Graf počtu úrazů v Moravskoslezském kraji 
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Obrázek 3 Vývoj počtu úrazů za jednotlivé školní roky 

Z výše uvedeného grafu vyplývá, že počet úrazů měl v posledních několika letech 

stoupavou tendenci. Pro aktuální školní rok 2011/2012 je třeba brát v úvahu, že ještě není 

uzavřený, počet úrazů tedy není konečný a je uveden pouze do března 2012. 

 

Jako nejčastější příčina úrazů byly uváděny neopatrnost, nepozornost a malá zručnost 

žáka. 

 

Vzhledem k tomu, že většinu oslovených škol spojuje strojírenské zaměření, bude 

vytipování rizik zpracováno zejména pro tento obor. Seznam rizik je zpracován pro práci se 

stroji, které žáci ve výuce používají nejčastěji, jedná se o vrtačky, frézky, soustruhy a brusky. 
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5. Seznam rizik 

Tabulka 3 Seznam rizik 

Zdroj rizika Riziko Bezpečnostní opatření 

Kovoobrábění -  

vrtačky 

* zranění očí, popálení očí a obličeje 
třískami 

* používání brýlí nebo obličejového štítu 

 
* pořezání třískami, pořezání rukou o ostří 

nástrojů (vrtáků), o třísku namotanou popř. 
ulpěnou na nástroji, o upínací zařízení nebo o 
upínané obrobky 

* používání rukavic (ale jen při manipulaci s obrobkem 
pokud je nástroj v klidu); 

* k odstraňování třísek používat štětců, škrabek, 

smetáků nebo vyfukovacích vzduchových pistolí; 
* zákaz odstraňování třísek holou rukou nebo 

v rukavicích, zákaz obrábění materiálu v ruce 

 
* pohmoždění rukou popř. nohou způsobené 

pádem vrtaného předmětu nebo svěráku 
*správná manipulace a držení obrobku 
*správné upevnění obrobku 

 
* zachycení, navinutí ruky, nežádoucí kontakt 

ruky s vrtákem; (zachycení volně vlajícího konce 
pracovního oděvu, neupnutých rukávů, za prstýnky, 
řetízky, náramky, hodinky, obvazy na rukou, 
rukavice rotujícím vřetenem, sklíčidlem, nástrojem - 
vrtákem); 

* zachycení rotujícím vrtákem, kličkou a klínem 
ponechaným ve vřetenu)  

* zachycení vlasů, skalpování při kontaktu s 
rotujícím vrtákem nebo vřetenem 

* neodstraňování třísek rukou; 
* nebrždění vřetena se sklíčidlem rukou; 

*nesahání rukou do nebezpečného prostoru za chodu; 

* neponechávání kličky ve vřetenu; 

* dodržování zákazu používat při obsluze stroje rukavic; 

* vhodné ustrojení bez volně vlajících částí, bez obvazu na 
ruce atd.; * použití čepice, šátku správně zavázaného, má-li 
obsluha dlouhé vlasy; 

 
*zachycení a vtažení končetiny řemeny při 

přehazování rychlosti 

* zakrytování řemenových převodu od el. motoru k 
vrtacímu vřetenu; 

* přehazování řemenů provádět za klidu stroje 

 
* zlomení nástroje, náhlý pád vřetena do 

dolní polohy s nárazem vrtáku na obrobek 

 

* vyvážení zdvihu vřetene, zajištění proti samovolnému 
posuvu vřetena do dolní polohy; 

* používání ostrého vrtáku, vhodné velikosti a druhu; 

* řádné upnutí nástroje, opírání nástroje o dno sklíčidla; 

řádný technický stav ozubení sklíčidla i kličky; 
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* neponechávání kličky ve sklíčidle; 

 
* zasažení obsluhy nástrojem při jeho 

odmrštění 
* tržné rány, zhmožděniny obsluhy vymrštěním 

zástrčného klíče z upínacího zařízení 

* zajištění obrobku proti pootočení (nezaručuje-li toto 
hmotnost obrobku); 

* použití vhodného přípravku pro upevnění obrobku; 

* vybavení vrtačky svěrákem; 

 
* zranění rukou, naražení ruky do frémy vrtačky 

(při vrtání obrobku ve volné ruce, při přidržování 
obrobku a nedostatečně upevněném obrobku); 

* boční kryt konce upínacího vřetene s maticí; 

* zákaz broušení z boční strany kotouče po demontáži 

krytu; 

Kovoobrábění - 

brusky  

* zachycení volně vlajícího konce 
pracovního oděvu, vlasů, obvazů na rukou 
apod. volným nekrytým koncem vřetene s 
upínací maticí 

* správné ustrojení obsluhy, upnutý oděv apod.; 

 
* zachycení a odhození obrobku, vtažení 

obrobku včetně ruky mezi brusný kotouč a vnitřní 
okraj podpěry nebo krytu 

* poranění prstů (zbroušením) při styku ruky 

obsluhy s rotujícím kotoučem během broušení; 

* vybavení brusky opěrnými podpěrkami a při broušení 
v ruce používat nastavitelné opěrky (správně nastavené); 

* nepoužívat nadměrně opotřebované kotouče; 

* včasné seřizování mezery mezi podpěrou a obvodem 

brousícího kotouče (max. 3 mm)* udržování rovné, 

nevybroušené přední hrany podpěry; správná obsluha a 

držení obrobku; 

* používání sklopných krytů z netříštivého skla, nebo 

ochranných brýlí nebo obličejového štítu 

 
* zranění očí, obličeje zasažením odlétajícími 

úlomky, drobnými částicemi a prachem vznikajícím 
při broušení i orovnávání brousícího kotouče 

* používání sklopných krytů z netříštivého skla, nebo brýlí 
příp. obličejového štítu 

 
* prašnost, ohrožení dýchacích cest * brusku opatřit sacím nástavcem s nádobkou s vodou pro 

zachycení hrubších částic prachu a obsah nádobky včas 
vyměňovat a obnovovat 

 
* zranění obsluhy popř. i dalších osob v okolí 

brusky zasažením úlomky a částicemi kotouče v 
případě roztržení brousícího kotouče 

* zasažení, pohmoždění, udeření obsluhy 

odmrštěným obrobkem 

* správné skladování a zacházení s kotouči, použití 
nepoškozeného vyzkoušeného kotouče a jeho správné upnutí 
zkušeným a k tomu pověřeným pracovníkem, 

*před upnutím brusného kotouče zjistit jeho vhodnost 

pro brusku, prohlídkou a poklepem ověřit jeho 

neporušenost, 

* po upnutí kotouče provést zkušební chod, 
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*vyloučení porušení pevnosti kotouče např. 

nadměrným a nestejnoměrným přítlakem broušeného 

předmětu na kotouč, nebrzdit dobíhající kotouč, 

* správný pracovní postup při broušení, nebroušení z 

boční strany kotouče, 

* nenamáhání tenkého řezacího kotouče na ohyb, 

* nepoužívat brusku s naprasklým, naštípnutým nebo jinak 

poškozeným brusným/řezacím kotoučem, 

* nepřekročit max. dovolenou obvodovou rychlost a 

počet otáček v závislosti na průměru kotouče dle štítku na 

stroji, 

*správně konstruovaný, instalovaný a používaný ochranný 

kryt včetně hradítka (neodstraňovat kryty brusných kotoučů), 

* vhodné umístění brusky s ohledem na jiná pracoviště 

mimo rovinu rotace kotouče 

 
* zachycení volně vlajícího konce 

pracovního oděvu, vlasů obvazů na rukou 
apod. volným nekrytým koncem vřetene s 
upínací maticí 

* boční kryt konce upínacího vřetene s maticí, 

* zákaz broušení z boční strany kotouče po demontáži 

krytu, 

 
* zachycení a odhození obrobku, vtažení 

obrobku včetně ruky mezi brusný kotouč a vnitřní 
okraj podpěrky nebo krytu, 

* poranění prstů (zbroušením) při styku ruky 

obsluhy s rotujícím brousícím kotoučem během 

broušení 

* správné ustrojení obsluhy, upnutý oděv apod * vybavení 
brusky opěrnými podpěrkami a při broušení v ruce používat 
nastavitelné opěrky správně nastavené, 

* nepoužívání nadměrně opotřebovaného kotouče, včasné 

seřizování mezery mezi podpěrou a obvodem brousícího 

kotouče (max. 3 mm), 

* udržování rovné, nevybroušené přední hrany podpěry, 

správná obsluhy a držení obrobku, 

* používání sklopných krytů z netříštivého skla, nebo 

ochranných brýlí nebo obličejového štítu 

 
* pohmoždění nohou způsobené pádem 

broušeného předmětu, 

* správná manipulace a držení obrobku, 

* používání podpěrky (kromě jemného broušení nástrojů) 
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 * vybavení obsluhy OOPP - pracovní obuv, ochranná 

přilba 

 
* náhlé uvolnění obrobku z upínací desky 

po ztrátě elektromagnetické upínací síly, 

vyřazení bezpečnostní funkce upínání, vymrštění 

obrobku řezným odporem 

* samočinné odjetí brousícího vřeteníku odbroušeného 
obrobku a zastavení stolu, samočinné zařazení bezp. funkcí již 
při zasunutí vidlice do zásuvky 

 
* zasažení obsluhy rotujícím unašečem a 
vnášecím kolíkem 

* zakrytování unášeče a vnášecího kolíku 

 
* vymrštění obrobku z upínací desky, náraz, 
odraz obrobku, zasažení obsluhy 

* umístění výškově stavitelných zachycovacích krytů na 
obou koncích stolu 

 
* ruční orovnávání segmentů - kontakt 

končetiny s rotujícím nástrojem, pořezání, 

obroušení ruky, navinutí rukavice s rukou 

* použití orovnávačů upevněných na stole brusky 
(orovnávací kladka upnutá na rameni nasazením na otočném 
čepu) 

 
* zasažení pracovníka přejíždějícím koncem 
stolu 

* bezpečnostní označení čel stolu 

Kovoobrábění -  

soustruhy 

* zásah obsluhy do pracovního prostoru, 

zachycení, navinutí, přitlačení, stisknutí 

* správná manipulace a držení obrobku, 

* používání podpěrky (kromě jemného broušení nástrojů) 
* vybavení obsluhy OOPP - pracovní obuv, ochranná 

přilba 

 
* zasažení, udeření obsluhy, ostatních 
procházejících osob 

* zakrytování tyčí 

 
* zachycení, přimáčknutí, pohmoždění 
obsluhy revolverovou hlavou 

* snímatelné ovladače např. snímatelná páka pro zajištění 
revolverové hlavy, ruční kolo se samočinným vypínáním 

 
* zachycení obsluhy * zajišťovací zařízení zabraňující náhlému pootočení 

 
* zlomení, vymrštění nože zasažení obsluhy * při montáži koncové šablony ji seřídit tak, aby se nožový 

suport s nástrojem vyhnul v bezpečné vzdálenosti sklíčidlu 

 
* zasažení očí, obličeje třískou * ochranné kryty, používání OOPP, 

* mechanizovaný odsun třísek 
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* přimáčknutí, zasažení obsluhy 
pohybujícími se částmi nakladače 

* samostatné signální zařízení upozorňující na chod 
nakladače, zamezení přístupu do nebezpečného pracovního 
prostoru 

 
* zranění očí, popálení očí a obličeje, pořezání 

nechráněných částí těla odlétajícími třískami 
* používání ochranných zařízení (krytů) proti odletujícím 

třískám, není-li kryt k dispozici nutno chránit zrak brýlemi 
nebo obličejovým štítkem, 

* správná, optimální volba řezných podmínek, 

 
* pohmoždění rukou popř. nohou způsobené 

pádem obrobku při výměně a upínání, pádem 
upínacího zařízení 

* použití vhodných přípravků zejména při manipulaci s 
těžšími upínacími zařízeními a obrobky, správný pracovní 
postup 

 
* tržné rány, zhmožděniny a jiná zranění 

obsluhy vymrštěním zástrčného klíče z upínacího 
zařízení 

* správný pracovní postup, dodržování zakázaných 
manipulací 

 
* zranění obsluhy i jiných osob při roztržení 
tělesa sklíčidla 

* nepřetěžování, k vyvození větší upínací síly nepoužívání 
klíče se zvětšenou pákou 

 
* zachycení rukou, volně vlajícího konce 

pracovního oděvu, neupnutých rukávů, vlasů, 

šály, za prstýnky náramky, řetízky, hodinky, apod. 

rotujícím univerzálním sklíčidlem, unášecím 

srdcem, unášecím kotoučem, upínacími úhelníky, 

případně i nezakrytými hnacími a převodovými 

mechanismy 

* úder rotujícím univerzálním sklíčidlem, 

* zachycení obsluhy rotujícími čelistmi 

sklíčidla, unášecím srdcem 

* při odstraňování třísek používat háčky, smetáky, štětce, 
škrabky, 

* správné ustrojení obsluhy bez volně vlajících částí, v 

případě nebezpečí zachycení vlasů používat čepici nebo 

správně uvázaný šátek, 

* měření a výměnu obrobků provádět za klidu vřeten, 

* použití ochranných odklopných krytů nebo unášecích 

desek rotačního tvaru 

 
* nežádoucí spuštění soustruhu, ohrožení 

vřetenem, namotání, navinutí volných částí oděvu, 
končetiny obsluhy 

* při ručním pojištění páky vřetena proti nahodilému 
přepnutí z nulové polohy, 

* pojištění ruční ovládací páky, mechanickým blokováním 

nebo tvrdší aretace 

 
* zachycení volného konce pracovního oděvu, 

vlasů obsluhy, úder různých částí těla rozkmitaným 
koncem materiálu při obrábění vyčnívajícího 
nechráněného tyčového obrobku 

* použití ochranné vodící trubky při obrábění dlouhého 
materiálu (tyčoviny, trubek apod.) k zamezení přístupu k 
rotujícímu obráběnému materiálu, který vyčnívá ze stroje ven 
z uličky a k zabránění ohnutí zpracovávaného materiálu  
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* pořezání ruky obsluhy o ostří nástrojů 
(soustružnických nožů) při upínání obrobků, 

výměně, čistění, pořezání o namotanou třísku, 
bodnutí o ostrou hranu a otřepy na obrobku 

* udržování pracoviště v čistotě a pořádku, včasné a 
pravidelné odklízení odpadu, 

* používání rukavic (ne však při vlastní obsluze 

soustruhu)  

* k odstraňování třísek používat štětců, škrabek, 

smetáků nebo vyfukovacích vzduchových pistolí 

 
* pořezání chodidel a prstů nohou ostrými 

třískami (po proříznutí podrážky obuvi), závažné 
úrazy vznikají stykem s dlouhou třískou, možnost 
pořezání kotníku 

* udržování pracoviště v čistotě a pořádku, včasné a 
pravidelné odklízení odpadu, používání rohoží na stanovišti 
obsluhy, 

* používání ochranné obuvi s ocelovou špičkou a podešví 

s protiskluznou úpravou 

 
* zranění rukou obsluhy při nesprávných 

pracovních postupech při leštění a ručním srážení 

hran 

* při leštění nedržet smirkové plátno v ruce, ale přichytit 
jej na držák, pilník apod. 

* dodržování zákazu pilování nebo leštění obrobku s 

vystupujícími částmi, výřezy nebo drážkami 

Kovoobrábění - 

frézky 

* rozlet třísek, ohrožení pracovníků 

kovovou odlétnuvší částicí 

* nesousledné frézování, vhodná volba průměru nástroje, 
optimální záběr, odváděče třísek, 

* použití OOPP k ochraně zraku, popř. i obličeje (brýle, 

štít) 

 
* pohmoždění končetin obsluhy způsobené 

pádem předmětu 

* předměty neponechávat na kraji upínacího stolu stroje, 

* správné ukládání materiálu, pořádek na stole, 

 
* řezná poranění ruky obsluhy rotujícím 
nástrojem 

* instalace a používání snadno seřiditelného ochranného 
krytu 

 
* pořezání rukou o ostří nástrojů (válcové a 

kotoučové frézy, frézovací hlavy, sdružené 

frézy, pilové kotouče), o namotanou nebo ulpělou 

třísku na nástroji, 

* dodržování zákazu odstraňování třísek holou rukou nebo 
v rukavicích, 

* k odstraňování třísek používat štětců, škrabek, 

smetáků nebo vyfukovacích vzduchových pistolí 

 
* tržné rány, zhmožděniny a jiná zranění po 

úderu obsluhy vyraženým obrobkem, 

* pád upínacího zařízení a zranění dolních 

končetin 

* dokonalé upnutí obrobku do upínacího zařízení, 

* upevnění upínacího zařízení na pracovním stole 
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* zachycení, navinutí vlasů 

(skalpování)vyčnívající hlavou šroubu pro upnutí 
nástroje a trnem 

* zakrytí krytem 
* správné ustrojení obsluhy (pracovní oděv bez volně 

vlajících konců s upnutými rukávy, pracovat bez šálů, 
prstýnků, řetízků, náramků, hodinek, obvazů na rukou 
apod. 

 
* zachycení oděvu, navinutí vlasů otáčejícím se 

koncem vřetene v zadní části frézky 
* zakrytí ochranným krytem 

 
* nežádoucí dotyk s nástrojem při upínání, 

vyjímání obrobku z upínacího zařízení za chodu 
* zakrytí frézovací hlavy krytem upevněným na vřeteníku 

a čelním krytem, vratné frézování, 

* zakrytí frézovacího nástroje, 
* upínat a vyměňovat obrobky jen za klidu vřetena a je-li 

upínací stůl v klidu 

 
* pád nástroje při upínání, kontakt obsluhy s 

nástrojem během upínání 

* ochranný prstenec ze dřeva, 

* používání pracovních rukavic (ne však při vlastní 

obsluze frézky) 

 
* naražení hlavou pracovníka do 
vyčnívajícího podpěrného ramene (zúžení 

průchozího profilu) 

* použití gumových, kožených chráničů konců ramen, 

* výstražné bezpečnostní označení vyčnívající části stroje, 
* použití OOPP k ochraně hlavy 

 
* vyražení obrobku z upínacího zařízení při 

najetí frézy do řezu 

* spolehlivé upnutí obrobku, 
* správné použití mechanického, hydraulického, 

pneumatického rychloupínacího zařízení 

 
* náraz kliky rychloposuvu, udeření, 
navinutí obsluhy, zranění končetin 

* kontrola funkce pružin ovládacího zařízení 

 
* pořezání chodidel a prstů nohou pracovníka 

ostrými třískami (po proříznutí podrážkami obuvi) 
* používání vhodné pracovní obuvi, 

* umístění rohoží na pracovním stanovišti stroje, 

* včasný úklid pracoviště 

* používání ochranné obuvi s ocelovou špičkou a podešví 

s protiskluznou úpravou 
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6. Přehled informací o navštívených učilištích 

Získané informace z kontrolního dotazníku jsou zapracovány v následujícím přehledu 

informací o jednotlivých školských zařízeních. 

6.1. SOŠ a SOU strojírenské 

6.1.1. Zaměření školy a přehled vyučovaných oborů 

Škola se nachází v Olomouckém kraji. Poskytuje úplné střední odborné a střední odborné 

vzdělání. Součástí přihlášky musí být potvrzení o zdravotní způsobilosti žáka, který se na 

školu chce přihlásit. V následující tabulce je uveden přehled studijních oborů. 

 

Tabulka 4 Přehled oborů SOŠ a SOU strojírenské 

Název oboru Délka studia Ukončení studia 

Elektrotechnika  4 roky Maturitní zkouška 

Stavebnictví (zaměření: 

pozemní stavitelství) 

4 roky Maturitní zkouška 

Strojírenství (zaměření: 

počítačové systémy a 

programování) 

4 roky Maturitní zkouška 

Mechanik strojů a zařízení 4 roky Maturitní zkouška 

Mechanik seřizovač 4 roky Maturitní zkouška 

Obráběč kovů 3 roky Výuční list 

Nástrojař 3 roky Výuční list 

Strojní mechanik 

(Zámečník) 

3 roky Výuční list 

Provozní technika 

(nástavbové studium) 

2 roky Maturitní zkouška 

6.1.2. Identifikace rizik, místní provozní bezpečnostní předpisy 

Pro školní budovu teoretického vyučování jsou zpracovány dokumenty „Identifikace rizik 

a přijatá bezpečnostní opatření.“ a „Směrnice pro zajištění BOZP při práci.“ Tyto se částečně 

vztahují i na žáky, ve vymezeném rozsahu. Hodnocení rizik sestavuje bezpečnostní technik. 

Aktuálnost hrozících rizik je kontrolována průběžně.  

http://spsasou.prostejov.cz/obory/ele.php
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Na pracovišti odborného výcviku (dále jen „dílna“) je vedena další dokumentace 

vztahující se k jednotlivým stanovištím odborné výuky. Na zvláštním listu jsou ke každému 

stroji zpracovány zásady bezpečné práce. O těchto zásadách jsou žáci informováni v rámci 

školení pro práci na konkrétním stroji. V pracovních prostorech u strojů jsou navíc umístěny 

informativní bezpečnostní tabulky, ve kterých jsou stručně shrnuty bezpečné pracovní 

postupy. Pomocí těchto informačních a výstražných tabulek jsou také žáci upozorňováni na 

zbytková rizika. Všeobecné bezpečnostní zásady pro výuku žáků při svařování jsou 

ustanoveny v samostatném dokumentu. 

6.1.3. Průběh školení žáků 

V rámci teoretické výuky jsou žáci v den nástupu do ročníku seznámení se školním 

řádem, pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve škole a při akcích organizovaných 

školou, postupem při evidenci a registraci školních úrazů a pokyny ředitele školy pro 

evakuaci prostor školy na všech budovách v případě vyhlášení požárního poplachu nebo 

nenadálé události. Podpisem potvrdí, že výše uvedenému rozumí. Nakonec tento dokument 

podepisuje třídní učitel a předá k uložení. 

Před nástupem na praktický výcvik do dílen žáci prochází vstupním školením BOZP a 

PO, mají formu pohovoru. Následná školení týkající se práce se stroji a technickými 

zařízeními probíhají podle potřeby a podle toho, s kterým strojem či zařízením bude žák 

pracovat. Školení v dílnách provádí technik BOZP, stanovený vedením školy.  

Pro každého žáka je veden samostatný tzv. „Záznamník bezpečnosti práce“ v listinné 

podobě, do kterého se provádí záznamy o vstupním školení BOZP, i následných opakovaných 

specializovaných školeních a instruktážích a obsahuje osnovy jednotlivých školení. Uvádí se 

v něm datum a obsah školení; žák stvrdí podpisem, že je s danou problematikou seznámen a 

svůj podpis připojí i technik BOZP. 

6.1.4. Úrazy, evidence, dokumentace, nehody 

Podrobnosti o drobných úrazech jsou zapisovány do „sešitu drobných zranění“. Při 

každém zápisu do něj se uvádí datum, kdy k úrazu došlo; jméno zraněného žáka, druh 

zranění, zraněná část těla a součástí je i podpis žáka. 

Pokud dojde k vážnému úrazu (nepřítomnost žáka je delší než 2 po sobě jdoucí vyučovací 

dny), žák podstoupí vyšetření u lékaře a vyhotovuje se záznam o úraze. Tento dokument se 

zasílá stanoveným orgánům dle vyhlášky č. 64/2005 Sb. 
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Nehodami a skoronehodami ve škole se zabývá bezpečnostní technik a výchovní poradci. 

Vyšetřuje a projednává je školní výchovná komise, která výsledky jednání hlásí vedení školy.   

6.1.5. Žákovské praxe, pracovní podmínky žáků 

Praxe jsou uvedeny v osnovách a plánech výuky jednotlivých studijních oborů. Tyto praxe 

jsou součástí praktické výuky provozované v dílnách učilišť. Dále žáci absolvují provozní 

praxe ve firmách, se kterými má škola podepsanou smlouvu a jsou za ně finančně 

odměňováni. Některé firmy žákům dokonce nabízí různé stipendijní programy. 

Žáci mohou manipulovat s břemeny o váze max. 15 kg. Délka praktického vyučování je 

pro žáky do 16 let 6 hodin, pro starší žáky 7 hodin. Žáci nekonají práci přesčas. 

6.1.6. Ochranné osobní pracovní prostředky 

OOPP jsou žákům vydávány na základě potřeby pro výkon jednotlivých činností 

v praktickém výcviku. Vychází se z tabulky vyhodnocení rizik pro výběr a použití OOPP. 

Pomocí OOPP jsou řešena i zbytková rizika. Dále je veden Seznam pracovišť a povolání pro 

poskytování OOPP, ve kterém je stanovena doba životnosti a potřebný počet kusů 

jednotlivých ochranných prostředků. V prvním ročníku zpravidla žáci dostávají ochranné 

brýle a čepice pro práci na strojích. Sami si obstarávají pracovní oděv a obuv. Technik BOZP 

si zaznamená velikosti pracovního oděvu a obuvi a od druhého ročníku je žákům zařizuje. 

Ostatní OOPP jsou žákům vydávány průběžně podle potřeby. Zásady používání ochranných 

prostředků jsou součástí vstupního školení, podrobné informace o ustrojení pracovního oděvu 

jsou žákům opakovaně vysvětlovány před započetím práce na jednotlivých strojích a 

zařízeních. 

Při práci v dílnách jsou ochranné prostředky součástí vybavení pracoviště a finanční 

prostředky na ně jsou získávány z provozních nákladů školy. Hradí je ekonomický úsek 

školy. Ostatní nutné ochranné prostředky k použití při práci, například vybavení svářečského 

pracoviště, jsou k dispozici na pracovištích a podléhají kontrole vedoucím konkrétních 

pracovních míst. Při pracovním vyučování na smluvních pracovištích jsou ochranné 

prostředky zajišťovány na náklady daného pracoviště. 

6.1.7. Svářečská škola 

Na učilišti je provozována svářečská škola. Výuka i svářečské zkoušky probíhají 

v základních kurzech.  

Žáci 1. a 2. ročníků mají v osnovách pouze základní seznámení s výše uvedenými 

svářečskými metodami. Obory Mechanik strojů a zařízení a Zámečník mají základní kurz 
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svařování kovů zdarma. Délka kurzu je přibližně 20 pracovních dní. Kurz se uzavírá 

zkouškou, u které je přítomen instruktor, technolog (vedoucí sv. školy) a zkušební komisař. 

6.1.8. Stroje, technická zařízení, nářadí; technická dokumentace  

V praktické výuce jsou žáci seznamováni s prací na rozličných strojích a zařízeních. Dílny 

jsou uspořádány tak, že na jednotlivých pracovištích jsou umístěny stroje určitého typu. 

Zejména se jedná o hrotové univerzální soustruhy, frézky, hrotové brusky, stojanové brusky. 

Samostatné pracoviště tvoří svářečská škola, na které jsou svářecí soupravy, uspořádané vedle 

sebe a oddělené přepážkami. Nachází se zde také stojany pro tlakové lahve, dále stojanové 

brusky, pákové nůžky a pracovní stůl se svěráky. Stroje jsou již poměrně opotřebované, což je 

dáno jejich dlouholetým používáním. Podléhají však pravidelným revizím a kontrolám, takže 

jsou udržovány v relativně dobrém stavu. Tam, kde to bylo nutné, byly stroje upraveny 

v souladu s aktuálním stavem zákonných požadavků, především v rozsahu minimálních 

bezpečnostních požadavků stanovených v NV č. 378/2001 Sb. a dalších technických 

požadavků na strojní zařízení určených v NV č. 176/2008 Sb. Provoz, údržba a revize jsou 

prováděny v souladu s průvodní a provozní dokumentací. Žáci pracují i s přenosným 

elektrickým nářadím, jako jsou úhlové brusky a příklepové vrtačky. Při práci používají i 

běžné ruční nářadí, jako jsou kladiva, svěráky, apod. Ruční nářadí je žákům vydáváno na 

výdejně, v návaznosti na činnost, kterou mají vykonávat. Po skončení prací nářadí 

odevzdávají zpět na výdejnu. O bezvadný stav nářadí se starají učitelé odborného výcviku, 

případně pracovník údržby. 

Pro stroje, zařízení a přenosné elektrické nářadí je k dispozici technická dokumentace. U 

některých starších strojů některé dokumenty chybí, proto jsou pro ně zpracovány místní 

bezpečnostní předpisy, ve kterých je popis funkce stroje a nebezpečí, která jsou s provozem 

spojena. 

6.1.9. Organizace a přístup k BOZP 

Za BOZP ve škole odpovídá ředitel školy a bezpečnostní technik. Kontroly dodržování 

BOZP  jsou náplní práce zástupce ředitele pro praktické vyučování a bezpečnostního technika 

a jsou uskutečňovány 3krát až 4krát ročně.  
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6.2. SOU Obchodní 

6.2.1. Zaměření školy a přehled vyučovaných oborů 

Škola se nachází v Olomouckém kraji a nabízí studium ve tříletých učebních oborech, 

jejichž studium je zakončeno získáním výučního listu a ve čtyřletých oborech zakončených 

maturitní zkouškou. Náhled do praktické výuky probíhal v oborech Cukrář a Výrobce 

kožedělného zboží. Následující tabulka shrnuje přehled studijních oborů. 

 

Tabulka 5 Přehled oborů SOU Obchodní 

Název oboru Délka studia Ukončení studia 

Kosmetické služby 4 roky Maturitní zkouška 

Obchodník 4 roky Maturitní zkouška 

Výrobce kožedělného zboží 3 roky Výuční list 

Cukrář 3 roky Výuční list 

Číšník, servírka  3 roky Výuční list 

Kuchař 3 roky Výuční list 

Prodavač 3 roky Výuční list 

Řezník, uzenář 3 roky Výuční list 

Podnikání (nástavbové 

studium) 

2 roky Maturitní zkouška 

6.2.2. Identifikace rizik, místní provozní bezpečnostní předpisy 

Ve školním řádu jsou zakotveny obecné požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví žáků a 

zásady bezpečného chování v rámci celé školy. O těchto pravidlech jsou všichni žáci poučeni 

vždy na začátku nového školního roku. Dále je ve škole zpracována Směrnice pro zajištění 

BOZP žáků, která svým obsahem vychází zejména z Metodického pokynu k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních 

zřizovaných MŠMT. Pro jednotlivá pracoviště OV jsou vytvořeny provozní řády a dále 

bezpečnostní pokyny pro manipulaci a ovládání jednotlivých strojů či zařízení. Hodnocení 

rizik sestavuje školní bezpečnostní technik. Aktuálnost hrozících rizik je kontrolována 

průběžně.  

Při odborném výcviku oboru Cukrář jsou používány zejména šlehací stroje – menší stolní 

a velký pro zpracování větších množství surovin, dále elektrická varná stolička, elektrický 

vařič, elektrická horkovzdušná trouba a rychlovarné konvice. Rizika vyplývají z druhu 
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používaných zařízení, nejčastěji hrozí popálení při používání vařičů a jiné varné techniky či 

pořezání při práci s noži. Riziková je i práce se šlehacími stroji. Žáci, respektive žákyně, musí 

mít sepnuté vlasy a mít je schované pod síťkou, vyloučeny jsou řetízky, prstýnky, výrazně 

velké náušnice, a to pochopitelně nejen z hygienického hlediska; nezbytné jsou i upnuté 

rukávy. Při šlehání by jinak mohlo dojít k navinutí vlasů nebo oblečení na šlehací metly. 

V oboru Brašnář je nejvíce riziková samotná práce se stroji a nářadím. U šicích strojů 

hrozí nejvíce prošití prstů, píchnutí jehlou při výměně. Z používaného nářadí vyplývají další 

možné příčiny úrazů, nejvíce pořezání, píchnutí nůžkami nebo noži. Přestože žáci mají 

k dispozici různé šablony a pravítka, při úpravě materiálů do určitých tvarů je nelze vždy 

použít. 

6.2.3. Průběh školení žáků 

První den při nástupu na pracoviště žáci prvních ročníků prochází vstupním školením 

BOZP. Jsou důkladně seznámeni s provozním řádem pracoviště a základními postupy 

bezpečné práce, i s důrazem na případné úrazy, které se jim mohou přihodit. O školení se 

vyhotovuje záznam, který žáci podepisují a archivuje jej vedoucí odborného výcviku. Vstupní 

školení absolvují také vyšší ročníky, žákům jsou opětovně vysvětleny pracovní postupy a 

zopakovány zásady BOZP. Následně jsou žáci seznamováni s funkcí a obsluhou jednotlivých 

strojů, nářadí a zařízení podle pracovního zařazení a potřeby výkonu dané pracovní operace. 

Při takovém konkrétním proškolení vedoucí odborného výcviku vycházejí zejména z návodu 

k používání a případně dalších dokumentů náležejících k danému zařízení. I o tomto školení 

je veden záznam, který opět musí žáci podepsat a uschová ho vedoucí OV. Školení probíhají 

většinou pohovorem. 

6.2.4. Úrazy, evidence, dokumentace, nehody 

Méně závažné úrazy se zapisují do deníků drobných úrazů, které jsou vedeny na každém 

pracovišti OV. Ošetření drobných poranění je v naprosté většině provedeno učitelem OV na 

pracovišti. Závažnější úrazy se evidují v knize úrazů, o každém takovém úrazu je vyhotoven 

záznam o úrazu. Žák je odeslán na ošetření k lékaři, podle toho, o jaké zranění se jedná. Škola 

je pojištěná, po ošetření či případném skončeném léčení lékař vyhodnotí úraz z hlediska 

závažnosti a na základě tohoto posudku je žák finančně odškodněn. Záznam o úraz se zasílá 

stanoveným orgánům dle vyhlášky č. 64/2005 Sb. 

Nehody vyšetřuje a projednává školní výchovná komise, která výsledky jednání hlásí 

vedení školy. Skoronehody se neevidují. 
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6.2.5. Pracovní oděvy a OOPP 

Škola má zpracované vnitřní směrnice týkající se problematiky pracovních oděvů a 

OOPP. Podle této směrnice se přiřazují jednotlivým učebním oborům, jelikož každý obor 

vyžaduje něco jiného. Žáci si stanovené OOPP a pracovní oblečení pořizují sami, na základě 

dokladu o pořízení jim škola proplatí buď celou výši vynaložené částky, nebo její část, podle 

příslušného ustanovení vnitřní směrnice. Finanční prostředky škola získává z dotací kraje. 

Pokud ovšem potřebují rezervní pracovní oblečení, hradí si jej žáci sami. 

6.2.6. Žákovské praxe, pracovní podmínky 

Délka praktického vyučování je pro žáky do 16 let 6 hodin, pro starší žáky 7 hodin. Žáci 

nekonají práci přesčas. Váhové limity pro práci s břemeny jsou dodržovány.  

6.2.7. Obor Cukrář 

Odborná výuka probíhá na odloučeném pracovišti SOU Obchodního. V přijímacím řízení 

musí studenti prokázat zdravotní způsobilost – musí mít zdravotní průkaz a musí podstoupit 

alergologické vyšetření, aby se vyloučila možnost alergických reakcí při kontaktu se 

surovinami. 

Žáci musí mít pracovní oblečení bílé barvy, významná je z hlediska bezpečnosti zdravotní 

obuv s protiskluzovou podrážkou, neboť na pracovišti hrozí nebezpečí pádu na kluzké 

podlaze. Pracoviště je tvořeno dvěma hlavními místnostmi, ve kterých jsou umístěny pracovní 

stoly se stroji a další elektrické a jiné spotřebiče. Místnosti jsou spojeny menší chodbou. U 

obou místností je malý sklad a chladicí prostor. Na spojovací chodbě je výklenek, který slouží 

k odpočinku žáků při přestávkách. Žáci tohoto oboru pracují i na firemních zakázkách.  

6.2.8. Obor Výrobce kožedělného zboží – Brašnář 

Žáci tohoto oboru pracují převážně se šicími a kosícími stroji, stolními pákovými nůžkami 

a také s ručním nářadím jako jsou nůžky, nožíky, kladiva, pravítky na ořezávání apod. Na 

praxi musí být vhodně ustrojeni, předepsána je pracovní obuv, plášť nebo zástěra. Podobně 

jako u cukrářů je zakázáno nošení přívěšků, řetízků, prstýnků; dlouhé vlasy musí být sepnuté. 

Pracoviště je poměrně jednoduše a přehledně uspořádáno, na jedné straně jsou umístěny šicí a 

kosící stroje, na druhé jsou pracovní stoly, kde žáci provádí ruční úpravy materiálů, připravují 

si materiál pro šití – okrajují jej, vyřezávají, apod. U vchodu do dílen jsou po pravé straně 

umístěny ruční pákové nůžky. Do strojů nemají žáci povoleno nijak zasahovat, mimo 

vymezené pracovní operace. Veškeré úpravy strojů a změnu pracovních postupů po technické 
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stránce má na starosti učitel odborného výcviku, odborné opravy zajišťuje mechanik  firmy, 

v jejímž areálu se dílna nachází. 

6.2.9. Organizace a přístup k BOZP 

Za BOZP ve škole odpovídá ředitel školy a bezpečnostní technik. Kontroly dodržování 

BOZP  jsou náplní práce zástupce ředitele pro praktické vyučování a bezpečnostního technika 

a jsou uskutečňovány asi 2krát za školní rok. Místní bezpečnostní předpisy byly kontrolovány 

naposled na začátku školního roku 2011/2012.  

 

6.3. Střední škola strojírenská 

6.3.1. Zaměření školy a přehled vyučovaných oborů 

Škola se nachází v Olomouckém kraji. Škola připravuje žáky pro výkon dělnických 

povolání a odborných činností v oblasti strojírenství v odpovídajících učebních oborech, které 

jsou ukončeny závěrečnou zkouškou a ve studijních oborech pro výkon náročných dělnických 

povolání, kde je studium ukončeno maturitní zkouškou. V tabulce je uveden přehled oborů. 

 

Tabulka 6 Přehled oborů SŠS 

Název oboru Délka studia Ukončení studia 

Mechanik seřizovač 4 roky Maturitní zkouška 

Karosář 3 roky Výuční list 

Nástrojař 3 roky Výuční list 

Obráběč kovů CNC 3 roky Výuční list 

Strojní mechanik 3 roky Výuční list 

Podnikání (nástavbové 

studium) 

2 roky Maturitní zkouška 

6.3.2. Identifikace rizik, místní provozní bezpečnostní předpisy  

Škola má zpracované dokumenty o identifikaci a hodnocení rizik. Zpracovává je 

bezpečnostní referent, se kterým škola spolupracuje. Aktualizována jsou operativně dle 

pracovní činnosti. Referent dále vypracovává a aktualizuje Směrnici BOZP, která se týká 

obecné bezpečnosti práce v praktické výuce. 

Dílny jsou rozděleny na pracoviště podle učebních oborů a také podle typu strojů. Pro 

každé pracoviště je sestaven místní bezpečnostní předpis, který obsahuje zásady bezpečné 
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práce pro konkrétní pracovní činnost na jednotlivých strojích a zařízeních. V blízkosti všech 

strojů jsou ještě umístěny informativní tabulky, které přehledně shrnují důležité zásady 

bezpečnosti při práci s nimi a upozorňují na související rizika, i zbytková.  

6.3.3. Průběh školení žáků 

Prvotním předpokladem pro přijetí žáků je potvrzení jejich zdravotní způsobilosti 

lékařem. Tento doklad je součástí přihlášky. V průběhu teoretické výuky jsou žáci poučeni o 

zásadách bezpečnosti a bezpečného chování ve škole. Dále jsou v průběhu výuky seznámeni 

s funkcí jednotlivých strojů a zařízení a bezpečné práce s nimi.  

V první den nástupu do odborné výuky žáci absolvují obecné vstupní školení podle 

stanovené osnovy. Záznam o provedení školení se vpisuje do záznamníku, resp. deníku 

bezpečnosti práce, který je veden pro každého žáka samostatně. Každé další absolvované 

školení, ať už opakované vstupní na začátku dalšího ročníku či speciální školení k práci na 

určitém typu stroje, je do záznamníku zapsáno taktéž. U každého školení nebo instruktáže se 

uvede datum, osnova, podle které bylo školení provedeno a čeho se týkalo. Součástí každého 

zápisu školení je i podpis žáka a učitele OV, případně jiné kompetentní osoby, která školení 

provedla.  Deníky jsou uloženy u vedoucích odborného výcviku. 

Jako určitou součást školení žáků o BOZP v dílnách lze chápat i informativní nástěnky, 

které jsou vyvěšeny na hlavní spojovací chodbě mezi jednotlivými pracovišti v dílnách. Na 

těchto nástěnkách jsou vystaveny veškeré OOPP, které musí žáci používat při práci. Dále jsou 

zde umístěny fotografie, rozdělené do dvou skupin. V jedné z nich jsou fotografie situací, u 

kterých práce neprobíhá způsobem, kterým by měla a v druhé části jsou naopak správné 

příklady pracovních postupů. 

6.3.4. Žákovské praxe, pracovní podmínky 

Žáci vyšších ročníků absolvují provozní praxe ve firmách, které jsou smluvně dohodnuty 

se školou. Za odvedenou práci dostávají finanční odměnu. Některé firmy nabízejí žákům 

stipendijní podporu již při studiu, s tím že jim umožní absolvovat praxi a při úspěšném 

zakončení studia absolventovi zajistí pracovní místo ve firmě. Žáci mají dokonce možnost 

zúčastnit se praxí v zahraničí, hlavně v Německu. Zúčastňují se i prací na firemních 

zakázkách. 

Žáci nekonají práci přesčas. Manipulovat s břemeny mohou, ale jen v rámci legislativně 

stanovených hodnot. 
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6.3.5. Úrazy, evidence, dokumentace, nehody 

Všechny úrazy se evidují do knihy zranění. Ke každému evidovanému úrazu se zapisuje 

datum a čas, jméno postiženého žáka, místo a činnost, při které k úrazu došlo. Dále se uvádí 

jméno osoby, která úraz ošetřila a o jaký typ zranění se jednalo a přijatá opatření. Pokud se 

jedná o závažnější úraz, je žák odeslán na ošetření ke školní lékařce do zdravotního střediska, 

které se nachází v blízkosti školních dílen; případně je odvezen do nemocnice. Vyhotovuje se 

záznam o úrazu, který se zasílá stanoveným orgánům dle vyhlášky č. 64/2005 Sb. Drobné 

úrazy jsou žákům ošetřeny v místnosti výdejny nářadí, která je vybavena lékárničkou. 

Nehody vyšetřuje a projednává školní výchovná komise, která výsledky jednání hlásí 

vedení školy. Skoronehody se neevidují. 

6.3.6. OOPP  

Ve škole je zpracována vnitřní směrnice týkající se poskytování a přiřazování OOPP a 

čisticích a dezinfekčních prostředků. Její součástí je Seznam pracovišť a povolání pro 

poskytování OOPP, kde je stanoven počet a předpokládaná životnost jednotlivých 

používaných ochranných prostředků. Jejich přiřazování probíhá podle tabulky vyhodnocení 

rizik pro jednotlivé činnosti a prostřednictvím poskytování OOPP jsou řešena i zbytková 

rizika. Žáci mají předepsanou pracovní obuv, pracovní blůzu a kalhoty, čepice a ochranné 

brýle a také rukavice. O správném ustrojení pracovního oděvu jsou žáci poučeni již v rámci 

teoretické výuky. V rámci školení a instruktáží pro práci na konkrétních strojích a zařízeních 

jsou opakovaně poučováni o správném ustrojení pracovního oděvu. 

6.3.7. Svářečská škola 

V rámci výuky některých oborů žáci absolvují kurs svařování a řezání plamenem, a také 

svařování el. obloukem pod ochrannou atmosférou CO2. Před nástupem do kursu žáci 

absolvují školení, které se jim samozřejmě zaznamenává do deníku bezpečnosti práce. Při 

školení se postupuje podle osnovy zpracované pro výuku v kursu svařování. 

6.3.8. Stroje, technická zařízení, nářadí; technická dokumentace 

Dílny jsou uspořádány logickým způsobem tak, že jednotlivá pracoviště jsou dělena 

konstrukčně podle oborů a také podle typu strojů a zařízení, přičemž stejné stroje jsou 

sdružovány na konkrétních pracovištích. Ta jsou umístěna podél hlavní spojovací uličky. 

Součástí dílen je i nástrojárna, kam si žáci chodí vyzvedávat potřebné nástroje pro práci. 
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Každý žák má 10 tzv. známek, oproti kterým si může půjčit nástroje. Nástrojárna zároveň 

slouží i jako ošetřovna první pomoci.  

Přestože náplní každého oboru je práce s různými nástroji, zařízeními a nářadím, obecně 

se dá říct, že žáci pracují nejvíce se stojanovými bruskami, svislými i vodorovnými frézkami, 

ohýbačkami, stojanovými vrtačkami, hrotovými soustruhy. Se základy práce na těchto 

strojích jsou seznámeni i ti žáci, kteří je v rámci svého oboru nutně nemusí používat. Dále 

pochopitelně (v závislosti na oboru) pracují i s příručním elektrickým nářadím, jako jsou 

příklepové vrtačky a brusky, a také s ručním nářadím – nejčastěji se jedná o kladiva, pilníky, 

šroubováky atd. Žáci oboru karosář pracují také s hydraulickým zvedákem.  

Technický stav strojů v dílnách je dobrý. Většina strojů je staršího data, a proto byly 

v nutných případech uvedeny do stavu minimálně takového, jaký vyžaduje legislativa. Škola 

získala finanční podporu z Evropské unie zapojením do projektu Středisko celoživotního 

vzdělávání ve strojírenských oborech, což jí umožnilo vyměnit staré stroje a zařízení za nové 

CNC stroje, které zajišťují vysokou úroveň bezpečnosti práce z technického hlediska. 

Technickou dokumentaci k jednotlivým strojům, zařízením, nářadí má v kompetenci 

pověřený učitel OV. Na základě dokumentace jsou všechna zařízení provozována, udržována 

a revidována. Revize zajišťuje smluvní revizní firma prostřednictvím revizního technika, 

veškeré revizní zprávy škola zakládá a uchovává. 

6.3.9. Organizace a přístup k BOZP 

Za BOZP ve škole odpovídá ředitel bezpečnostní referent a další pověření pracovníci. 

Kontroly dodržování BOZP  jsou náplní práce zástupce ředitele pro praktické vyučování a 

bezpečnostního referenta a jsou uskutečňovány průběžně několikrát ročně. Místní 

bezpečnostní předpisy byly kontrolovány naposled v únoru 2012.  

 

6.4. Střední odborná škola 1 

6.4.1. Zaměření školy a přehled vyučovaných oborů 

Škola se nachází v Moravskoslezském kraji a poskytuje žákům možnost absolvování 

studijních oborů v délce 4 roky, které jsou zakončeny maturitní zkouškou, dále dvouletých a 

tříletých učebních oborů ukončených získáním výučního listu. V následující tabulce je uveden 

přehled oborů, které jsou vyučovány v dílnách odborného výcviku. Součástí přihlášky je 

v návaznosti na zvolený obor potvrzení praktického lékaře o zdravotní způsobilosti žáka. 
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Tabulka 7 Přehled oborů SOŠ 1 

Název oboru Délka studia Ukončení studia 

Dopravní prostředky 4 roky Maturitní zkouška 

Provoz a ekonomika 

dopravy 

4 roky Maturitní zkouška 

Mechanik seřizovač 4 roky Maturitní zkouška 

Autoelektrikář 3 roky Výuční list 

Karosář 3 roky Výuční list 

Mechanik opravář 

motorových vozidel 

3 roky Výuční list 

Obráběč kovů 3 roky Výuční list 

Strojní mechanik 3 roky Výuční list 

6.4.2. Identifikace rizik, místní provozní bezpečnostní předpisy 

Škola má zpracované dokumenty o identifikaci a hodnocení rizik a BOZP, veškeré jsou 

zakomponovány v osnovách jednotlivých školení. Osnovy jsou číslované podle problematiky, 

které se týkají. Obecné seznámení s organizací BOZP a PO, řešení školních úrazů, obecná 

charakteristika rizik v dílnách a další zásadní témata tvoří první dokument, na něj navazuje 

pokyny pro zajištění BOZP při práci s obráběcími stroji na kovy a další činnosti. Škola má 

zpracované Směrnice BOZP, ze kterých školení vychází. Tuto dokumentaci pro školu 

zpracovává bezpečnostní technik. 

Dílny jsou rozděleny na pracoviště podle typu strojů. Konkrétní bezpečnostní předpisy 

k jednotlivým pracovištím jsou zpracovány a zařazeny v dokumentaci BOZP školy. Na 

nejčastější rizika jsou žáci upozorňováni průběžně před zahájením práce na strojích a také 

prostřednictvím informačních bezpečnostních tabulek umístěných na jednotlivých 

pracovištích. 

6.4.3. Průběh školení žáků 

Žáci jsou školeni dle osnovy školení, která je velmi přehledně zpracovaná pro jednotlivá 

témata, kterých se školení týká. V osnovách je veden i přehled identifikovaných rizik.  

Základem je vstupní školení, které probíhá na začátku každého nového školního roku. Na něj 

potom navazují konkrétní školení vztahující se k práci na daném typu stroje nebo zařízení, 

případně další instruktáže k jednotlivým odborným pracovním činnostem. Součástí školení je 
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písemný test ověření znalostí. Každé úspěšně absolvované školení je žákovi zapsáno do 

deníku bezpečnosti práce, který je každému veden zvlášť. 

6.4.4. Žákovské praxe, pracovní podmínky žáků 

Žáci zejména vyšších ročníků se zúčastňují individuálních odborných praxí na školních 

pracovištích, se kterými má škola smluvní dohodu. Pokud pracují na firemních zakázkách, za 

svou práci jsou odměňováni. 

Žáci nekonají práci přesčas. Manipulovat s břemeny mohou, ale jen v rámci legislativně 

stanovených hodnot. 

6.4.5. Úrazy, evidence, dokumentace, nehody 

Všechny úrazy se evidují do deníku úrazů. Pokud se jedná o drobnější zranění, žák je 

ošetřen a provede se pouze zápis do deníku úrazů. Jedná-li se o závažnější úraz, v závislosti 

na jeho rozsahu je žák ošetřen, případně odvezen na ošetření k lékaři nebo do nemocnice. 

V tomto případě se vypisuje dokument Záznam o úraze, tento dokument se zasílá stanoveným 

orgánům dle vyhlášky č. 64/2005 Sb. Na základě lékařského posudku a bodového ohodnocení 

úrazu je žákovi poskytnuta finanční kompenzace. 

Nehody vyšetřuje a projednává školní výchovná komise, která výsledky jednání hlásí 

vedení školy. Skoronehody nejsou evidovány. 

6.4.6. OOPP 

Předepsané ochranné pomůcky pro žáky jsou pracovní blůza, kalhoty, a pracovní obuv, 

eventuálně ochranné brýle nebo rukavice. Přidělování OOPP žákům probíhá na základě 

zpracované tabulky vyhodnocení rizik pro jednotlivé činnosti; prostřednictvím OOPP jsou 

řešena i zbytková rizika. Škola má zpracované Vnitřní směrnice týkající se poskytování a 

přiřazování OOPP a čisticích a dezinfekčních prostředků. Součástí tohoto dokumentu je 

Seznam pracovišť a povolání pro poskytování OOPP, kde je stanoven počet a předpokládaná 

životnost jednotlivých používaných ochranných prostředků. Ochranné pracovní pomůcky 

žákům hradí škola.  

6.4.7. Svářečská škola 

V rámci praktické výuky v dílnách je i kurs svařování, při kterém žáci získají svářečský 

průkaz. U některých oborů je to dokonce podstatná náplň práce. Žáci jsou seznamováni se 

svařováním plamenem nebo elektrickým obloukem.  
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6.4.8. Stroje, technická zařízení, nářadí, technická dokumentace 

V dílnách žáci pracují zejména s obráběcími stroji na kovy – soustruhy, frézkami, 

vrtačkami a bruskami. Dále používají ruční elektrické nářadí, jako jsou brusky, vrtačky, atd. 

V neposlední řadě používají k práci i ruční nářadí - kladiva, pilníky, apod. V závislosti na 

oboru pracují také se svářecími soupravami. 

Větší část strojů je poměrně zastaralá a opotřebovaná. Stroje jsou však pravidelně 

revidovány a jsou funkční. Škola získala peněžní příspěvek z fondu EU na pořízení několika 

nových, moderních CNC obráběcích strojů. Bezpečnost práce při provádění pracovních 

operací s těmito zařízeními je na velmi vysoké úrovni, po navolení konkrétního programu 

prakticky celá operace probíhá v uzavřeném zakrytém zařízení. 

6.4.9. Organizace a přístup k BOZP 

Za BOZP ve škole odpovídá ředitel školy a bezpečnostní technik. Kontroly dodržování 

BOZP  jsou náplní práce zástupce ředitele pro praktické vyučování a bezpečnostního technika 

a jsou uskutečňovány několikrát v průběhu školního roku.  

6.5. SOŠ 2 

6.5.1.  Zaměření školy a přehled vyučovaných oborů 

Jedná se o školu, která umožňuje vzdělání v technických oborech zakončených výučním 

listem nebo maturitních zkouškou. Nachází se v Moravskoslezském kraji. Součástí přihlášky 

je potvrzení o zdravotní způsobilosti žáka. 

Tabulka 8 Přehled oborů SOŠ 2 

Název oboru Délka studia Ukončení studia 

Ekonomika a podnikání 4 roky Maturitní zkouška 

Hutník operátor 4 roky Maturitní zkouška 

Mechanik elektrotechnik 4 roky Maturitní zkouška 

Letecký mechanik 4 roky Maturitní zkouška 

Mechanik seřizovač 4 roky Maturitní zkouška 

Mechanik seřizovač  4 roky Maturitní zkouška 

Mechanik strojů a 

zařízení 

4 roky Maturitní zkouška 

Strojírenství 4 roky Maturitní zkouška 

Autoelektrikář 3 roky Výuční list 
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Elektrikář 3 roky Výuční list 

Karosář 3 roky Výuční list 

Automechanik 3 roky Výuční list 

Modelář 3 roky Výuční list 

Nástrojař 3 roky Výuční list 

Obráběč kovů 3 roky Výuční list 

Slévač 3 roky Výuční list 

Strojní mechanik  3 roky Výuční list 

Truhlář 3 roky Výuční list 

6.5.2. Identifikace rizik, místní provozní bezpečnostní předpisy 

Škola má zpracované dokumenty o identifikaci a hodnocení rizik a BOZP, veškeré jsou 

součástí  osnov jednotlivých školení. Dokumenty jsou číslované a seřazené podle 

problematiky, které se týkají. Opatření a zásady BP tvoří první kategorii, další je registr 

předpisů, soubor právních předpisů, bezpečnostní kapitoly a bezpečnostní instrukce Tuto 

dokumentaci pro školu zpracovává bezpečnostní technik. 

Dílny jsou rozděleny na pracoviště podle typu strojů. Konkrétní bezpečnostní předpisy 

k jednotlivým pracovištím jsou zpracovány a zařazeny v dokumentaci BOZP školy. Na 

nejčastější rizika a na zbytková rizika jsou žáci upozorňováni průběžně před zahájením práce 

na strojích a také prostřednictvím informačních bezpečnostních tabulek umístěných na 

jednotlivých pracovištích. 

6.5.3. Průběh školení žáků 

Žáci prvních ročníků prochází hned po nástupu vstupním školením, které se týká obecné 

bezpečnosti práce. Zápis o tomto školení se provádí do tzv. Zápisníku bezpečnosti práce, 

který má každý žák veden. Další školení probíhají v návaznosti na tom, se kterou činností má 

být žák ve výuce seznámen. Před nástupem k práci na konkrétním stroji nebo zařízení žáci 

prochází úvodní instruktáží, při které se seznámí se základy práce a zásadami bezpečné práce 

při určitém druhu činnosti (např. soustružení) a následně absolvují školení týkající se přímo 

konkrétního stroje, se kterým budou pracovat. O tomto školení se vede zápis v Knize 

instruktáží a školení. Žáci vyšších ročníků prochází na začátku každého školního roku 

opakovaným školením BP, stejně jako návaznými školeními ke konkrétním pracovním 

činnostem. 
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6.5.4. Žákovské praxe, pracovní podmínky 

Kromě praktického vyučování, které probíhá v jednotlivých dílnách odborného výcviku, 

se žáci hlavně vyšších ročníků, zúčastňují i odborných praxí ve smluvených firmách. Za tyto 

praxe jsou finančně odměňováni v závislosti na počtu odpracovaných hodin. 

Žáci nekonají práci přesčas. Manipulovat s břemeny mohou, ale jen v rámci legislativně 

stanovených hodnot. 

6.5.5. Úrazy, evidence, dokumentace, nehody 

Úrazy se evidují v knize úrazů. Pokud se jedná o drobnější zranění, žák je ošetřen a 

provede se pouze zápis do deníku úrazů. Stane-li se úraz závažnější, dle jeho rozsahu je žák 

ošetřen, případně odvezen na ošetření k lékaři nebo do nemocnice. V tomto případě se 

vypisuje dokument Záznam o úraze. Tento dokument se zasílá stanoveným orgánům dle 

vyhlášky č. 64/2005 Sb. Na základě lékařského posudku a bodového ohodnocení úrazu je 

žákovi poskytnuta finanční kompenzace. 

Nehody vyšetřuje a projednává bezpečnostní referent a školní výchovná komise, která 

výsledky jednání hlásí vedení školy. Skoronehody se evidují a zabývá se jimi bezpečnostní 

referent a vedoucí učitelé odborného výcviku.  

6.5.6. OOPP 

Škola má zpracované vnitřní směrnice týkající se poskytování a přiřazování OOPP a 

čisticích a dezinfekčních prostředků. Součástí tvoří i Seznam pracovišť a povolání pro 

poskytování OOPP, kde je určen počet a předpokládaná životnost jednotlivých používaných 

ochranných prostředků. Ty jsou žákům přiřazovány podle tabulky vyhodnocení rizik pro 

jednotlivé činnosti; poskytováním OOPP jsou řešena i zbytková rizika. Žáci mají předepsanou 

pracovní obuv, pracovní blůzu a kalhoty, čepice a ochranné brýle a také rukavice. O správném 

ustrojení pracovního oděvu jsou žáci poučeni již v rámci teoretické výuky a následně 

opakovaně při školeních a instruktážích pro práci na konkrétních strojích a zařízeních. OOPP 

poskytuje žákům výhradně škola z vyhrazených finančních prostředků.  

6.5.7. Stroje, technická zařízení, nářadí, technická dokumentace 

Při  praktické výuce jsou žáci seznamováni s prací na mnoha strojích a zařízeních. Dílny 

jsou uspořádány podle jednotlivých oborů a na jednotlivých pracovištích jsou umístěny stroje 

určitého typu, které žáci při praktickém vyučování konkrétních oborů využívají. Zejména se 

jedná o hrotové univerzální soustruhy, frézky, hrotové brusky, stojanové brusky a vrtačky. 
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Některé obory využívají i pákové nůžky, svěráky, různé ohýbačky plechů, apod. 

V truhlářských dílnách pracují i s kotoučovými a pásovými pilami, tloušťkovačkami, atd. 

Některé stroje jsou již opotřebované, což je výsledek jejich dlouholetého používání. Podléhají 

však pravidelným revizím a kontrolám, takže jsou udržovány v relativně dobrém stavu. Kde 

to bylo nutné, byly stroje upraveny v souladu s aktuálním stavem zákonných požadavků, 

především v rozsahu minimálních bezpečnostních požadavků stanovených v NV č. 378/2001 

Sb. a dalších technických požadavků na strojní zařízení určených v NV č. 176/2008 Sb. 

Provoz, údržba a revize jsou prováděny v souladu s průvodní a provozní dokumentací. Žáci 

pracují i s přenosným elektrickým nářadím, jako jsou úhlové brusky a příklepové vrtačky. Při 

práci používají i běžné ruční nářadí, jako jsou kladiva, svěráky, pilníky, apod. Ruční nářadí je 

žákům půjčováno na výdejně, podle činnosti, kterou mají vykonávat. Po skončení prací nářadí 

odevzdávají zpět na výdejnu. O bezvadný stav nářadí se starají učitelé odborného výcviku, 

případně pracovník údržby. 

Pro stroje, zařízení a přenosné elektrické nářadí je k dispozici technická dokumentace. U 

některých starších strojů některé dokumenty chybí, proto jsou pro ně zpracovány místní 

bezpečnostní předpisy, ve kterých je popis funkce stroje a nebezpečí, která jsou s provozem 

spojena. 

6.5.8. Svářečská škola 

Součástí praktické výuky v dílnách je i kurs svařování, při kterém žáci mohou získat 

svářečský průkaz. U některých oborů žáci procházejí pouze zaškolením. Žáci jsou 

seznamováni se svařováním plamenem nebo elektrickým obloukem.  

6.5.9. Organizace a přístup k BOZP 

Za BOZP ve škole odpovídá ředitel školy a bezpečnostní technik. Kontroly dodržování 

BOZP  jsou náplní práce zástupce ředitele pro praktické vyučování a bezpečnostního technika 

a jsou uskutečňovány několikrát ročně.  

 

7. Zjištění 

7.1. SOŠ a SOU Strojírenské 

Celkový stav strojů a zařízení v dílnách je dobrý, i přestože se jedná o starší typy. Stroje 

jsou udržovány pravidelnými revizemi ve funkčním stavu.  
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Zjištění: Žák na fotografii nemá při práci na stroji předepsané ochranné pracovní 

pomůcky. 

 

Obrázek 4 Pracující žák bez vhodných OOPP 

Návrh technických a organizačních opatření: 

Navrhuji: 

- Vybavit žáka potřebnými OOPP. 

- Kontrolovat jejich používání.  

 

Zjištění: Součástí dílen je i menší sklad, ve kterém je ukládáno převážně nářadí. Pro jeho 

provoz není vypracován žádný místní řád skladu. 

Návrh technických a organizačních opatření: 

Navrhuji 

- Vypracovat Místní řád skladu. 

 

Zjištění: Regály ve skladu byly chybně označené. 

Návrh technických a organizačních opatření: 

Navrhuji 

- Zkontrolovat nosnost regálů v jednotlivých buňkách a buňky označit. 
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Zjištění: Ve skladu, kde se skladují plynové láhve je používáno nevhodné uchycení. 

 

Obrázek 5 Nevhodné uchycení lahví ve skladu 

Návrh technických a organizačních opatření: 

Navrhuji 

- Uchytit láhve řetízkem za tělo přibližně ve 2/3, nikoliv za krček láhve. 

 

7.2. SOU Obchodní 

Žádné významné nedostatky nebyly při návštěvě pracovišť odborného výcviku shledány. 

Zjištění: V dílnách oboru Brašnář chyběly některé návody k použití, na které se odkazují 

místní provozní řád a pokyny bezpečné práce na jednotlivých strojích. 

Návrh technických a organizačních opatření: 

Navrhuji 

- Zajistit návody k používání od výrobce, případně vypracovat místní bezpečnostní 

pokyny pro používání daných strojů. 

 

7.3. SSŠ Strojírenská 

Technický stav strojů a zařízení v tomto školském zařízení se objektivně jeví jako 

nejlepší. Díky příspěvkům Evropské unie škola disponuje novějšími typy strojů, které 

poskytují vysokou úroveň bezpečné práce. 
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7.4. SOŠ 1 

Zjištění: Následující dvě fotografie zachycují poškozené – prasklé ochranné kryty na 

různých strojích. 

 

Obrázek 6 Poškozený kryt strojního zařízení - soustruhu 

 

Obrázek 7 Poškození krytu strojního zařízení - brusky 

 

Návrh technických a organizačních opatření: 

Navrhuji: 

- Nahradit poškozené kryty novými. 
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Zjištění: Na dalších dvou snímcích jsou vidět poškozené rukojeti na ručním nářadí.  

 

 

Návrh technických a organizačních opatření: 

Navrhuji 

- Poškozené nářadí vyřadit z provozu. 

 

Zjištění: Následující snímky zachycují poškozené kabely u elektrických svařovacích 

soustav. 

 

Obrázek 10 a 11 Poškozené kabely elektrické svařovací soustavy 

Návrh technických a organizačních opatření: 

Navrhuji 

- Vyměnit poškozené elektrické přívodní kabely za nové.  

 

Obrázek 8 Poškozená rukojeť pilníku Obrázek 9 Prasklá rukojeť ručního nářadí 
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Zjištění: Na místě svařovacího pracoviště bylo zjištěno poškozené odsávací zařízení. 

   

Obrázek 112 Poškozené odvody odsávacího zařízení 

Návrh technických a organizačních opatření: 

Navrhuji 

- Vyměnit poškozené odsávací trubky za nové. 

7.5. SOŠ 2 

Zjištění: Prasklé ochranné kryty u kovoobráběcích strojů 

 

Obrázek 123 Prasklý kryt strojního zařízení 
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Obrázek 134 Poškozený kryt strojního zařízení 

Návrh technických a organizačních opatření: 

Navrhuji 

- Nahradit poškozené kryty novými. 

 

Zjištění: Poškozený přívodní plynový kabel svařovací soupravy.

 

Obrázek 145 Poškozený kabel přenosné plynové svařovací soustavy 

Návrh technických a organizačních opatření: 

Navrhuji 

- Vyměnit poškozené plynové hadice u přenosné svařovací soupravy za nové 

nepoškozené. 
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7.6. Obecná doporučení 

 Zjištění: Pro práci na strojních zařízeních v praktické výuce jsou žáci vybavováni 

OOPP. Přestože žáci jsou o jejich používání a nošení poučeni během školení a 

instruktáží, často ochranné pomůcky nepoužívají. 

 Doporučení: Častější kontroly dodržování správného pracovního ustrojení. 

 Zjištění: Většina škol neeviduje a neřeší skoronehody, tedy případy mimořádných 

situací, kdy mohlo dojít k nějakému úrazu, ale  příznivou shodou okolností k němu 

nedošlo.  

 Doporučení: Přestože implementace normy [15] je po finanční stránce pro většinu 

školních zařízení nepřijatelná, adaptace alespoň některých požadavků má své 

opodstatnění při prevenci úrazů a dosažení vyšší úrovně BOZP. 



53 

 

8. Závěr 

Hlavním stanoveným cílem práce bylo zhodnocení stavu strojů a technických zařízení z 

hlediska BOZP, na kterých studenti a žáci provádí přípravu na budoucí povolání u vybraného 

vzorku škol a odborných učilišť. Pro účely splnění tohoto cíle, byl sestaven kontrolní 

dotazník, který byl použit u jednotlivých navštívených škol. Ke zhodnocení jednotlivých škol 

bylo přistupováno individuálně, jelikož odborné zaměření není pro všechny stejné a každá 

z navštívených škol má určitá specifika. Odpovědi, získané z dotazníku jsou zahrnuty do 

konkrétního hodnocení každé školy. 

Ke splnění hlavního cíle přispělo do jisté míry stanovení dílčích cílů. Nejprve byla 

provedena analýza pracovních úrazů žáků a studentů. Na základě analýzy úrazů byl vytvořen 

seznam rizik v dílnách a střediscích praktického vyučování, který je zaměřen na práci 

s kovoobráběcími stroji, které žáci při praktické výuce používají nejčastěji. Konkrétně se 

jedná o vrtačky, brusky, soustruhy a frézky. 

V poslední části práce jsou uvedeny zjištěné nedostatky u některých provozovaných 

technických zařízení z jednotlivých škol. K nim byla navržena technická a organizační 

opatření k jejich odstranění, v konkrétním i obecném požadavku. 

Objektivně vzato se jedná o problematiku velmi komplexní. Zajištění bezpečnostních 

požadavků po stránce technického vybavení je celkově vzato jen počáteční krok. Základní 

seznámení studentů s BOZP by mělo probíhat už v rámci teoretické výuky. Je pochopitelně 

nutné dbát na ochranu zdraví samotných studentů, ať už prostřednictvím prostředků 

kolektivní či osobní ochrany a případných dalších opatření. V neposlední řadě je nezbytné též 

kontrolovat, zda studenti dodržují příslušná ustanovení a nepřehlížet jejich porušování. 

Vštěpování základních pravidel pro dodržování bezpečnosti při praktické výuce studentů má 

svůj význam i pro jejich následující profesní uplatnění. Na zřeteli je třeba mít i sledování 

aktuálnosti zákonných ustanovení a technických norem. A v souvislosti s tím dbát na 

udržování místních bezpečnostních předpisů v jednotě s legislativními požadavky. 

Práci je možno využít v praxi pro hodnocení škol podobného zaměření z hlediska BOZP, 

potažmo malých firem, s použitím vypracovaného kontrolního dotazníku, který lze úměrně 

upravit podle potřeby a konkrétního účelu zhodnocení. V práci je prezentován možný přístup 

k řešení dané problematiky, s prvním krokem analýzy úrazů, dále sestavení přehledu rizik, 

zjištění nedostatků a následnému navržení příslušných technických a organizačních opatření.    
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