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ANOTACE  

Paverová, J.: Dokumentace BOZP v zařízení pro mimoškolní výchovu dětí a mládeže, 

Bakalářská práce, VŠB-TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2008 

 

Bakalářská práce se zabývá problematikou bezpečnosti a ochranou zdraví při práci ve 

školských či mimoškolských zařízeních. Počáteční část práce se zabývá systémem řízení 

BOZP, který vyhází z normy OHSAS 18001. Další část práce je zaměřena na dokumentaci 

BOZP, kterou je důležité vést v zařízení jako je dům dětí a mládeže, se stručnou 

charakteristikou jednotlivých dokumentů. Obsahem poslední části práce je analýza 

současného stavu BOZP a navržená opatření k odstranění nedostatků společně s koncepcí 

návrhu zavedení systému řízení BOZP v zařízení. 

 

 

 

ANNOTATION 

Paverová, J.: OSH Documentation in a Facility for the Out-of-School Education of 

Children and Youth, Bachelor work, VŠB-TU Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 

2008 

 

 The bachelor work engage in problems safety and protection at school or out-of-school 

facilities. Initial part of work engage in system of control OSH, it go out of norm OHSAS 

18001. Next part of work is intented on documentation OSH which is important conduct in 

facilities like home of children and youth, with brief characterization of single documents. 

Contents last part of work is analysis contemporary state OSH and proposed measure to 

ablation lacks together with conception of proposal introduction system of control OSH in 

facility. 

 

 

 



‐ 6 ‐ 

 

OBSAH: 
 

1. Úvod 8 

2. Systém řízení  BOZP 10 

2.1. Podklady pro systém řízení BOZP 10 

2.2. Zavedení systému řízení 11 

2.3. Vedení dokumentace 15 

3. Dokumentace BOZP 15 

3.1. Směrnice k zajištění BOZP 18 

3.2. Vnitřní řád 18 

3.3. Provozní řád 18 

3.4. Lhůty revizí, kontrol a prohlídek 19 

3.5. Osobní ochranné pracovní prostředky, mycí a dezinfekční prostředky 19 

3.5.1. Osobní ochranné pracovní prostředky 19 

3.5.2. Mycí a dezinfekční prostředky 20 

3.6. Školení zaměstnanců a poučení dětí 21 

3.6.1. Školení zaměstnanců 21 

3.6.2. Poučení dětí 22 

3.7. Práce a pracoviště zakázané těhotným ženám, matkám do konce devátého 

 měsíce po porodu a mladistvým 23 
3.8. Pracovní úrazy a úrazy dětí 25 

3.8.1. Kniha úrazů 25 

3.8.2. Záznamy o pracovním úrazu 26 

3.8.3. Záznam o úrazu dítěte 26 

3.9. Zajištění první pomoci 27 

3.10. Zdravotní preventivní péče a zdravotní způsobilost zaměstnanců 28 

3.11. Dozor nad dětmi 28 

3.12. Vyhledávání a hodnocení rizik 29 

3.13. Evidence dětí 29 

4. Profil posuzovaného zařízení 30 

4.1. Představení zařízení 30 

4.2. Popis situace 31 

4.3. Rozbor stavu BOZP 32 



‐ 7 ‐ 

 

5. Doporučení a shrnutí 34 

5.1. Návrhy na odstranění nedostatků 34 

5.2. Návrhy na zavedení systému řízení BOZP 35 

5.3. Shrnutí 37 

6. Závěr 38 

Literatura a ostatní zdroje 39 
Seznam obrázků 41 
Seznam tabulek 42 
Seznam příloh 43 



‐ 8 ‐ 

 

1.     Úvod 
 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se stává součástí každodenního života všech 

zaměstnanců. Spočívá ve vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí 

a pracovních podmínek vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně 

přijímáním opatření k předcházení rizikům. 

 

V dnešní době se vyskytuje mnoho malých a středních podniků (dále jen MSP), které 

podporují rozvoj ekonomiky nejen evropské ale i české. Ať už se jedná o zaměstnavatele či 

zaměstnance MSP jsou často patrné nedostatečné zkušenosti a znalosti, které přispívají ke 

zvýšení bezpečnostních rizik.   

 

Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání dětí ve školách, školských a 

i mimoškolských zařízeních má dohled nad činností dětí mimořádný význam. Konkrétní 

úkoly a podrobnosti v péči o bezpečnost a ochranu zdraví a v jejich rámci i úkoly dohledu nad 

dětmi stanoví pro jednotlivé typy škol, školských a mimoškolských zařízení obecně platné 

právní předpisy. Právní předpisy ale neuvádí všechny konkrétní případy, které se mohou ve 

školách, školských a mimoškolských zařízeních vyskytnout. V tuto chvíli lze přihlédnout 

k jednotlivým metodickým pokynům MŠMT. Zde bych poukázala především na Metodický 

návod k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v regionálním školství, Metodický 

pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků ve školách a školských zařízeních. 

 

Podle mého mínění je v malých podnicích či organizacích věnována nedostatečná 

pozornost otázkám BOZP. Moje domněnka byla potvrzena, když jsem začátkem září byla 

požádána Domovem dětí a mládeže (dále jen DDM) ve Vratimově o výpomoc při 

zpracováním dokumentace BOZP, jelikož jejich stávající dokumentace byla značně 

neaktuální, případně některé důležité dokumenty zcela chyběly. Těžko k nalezení jsou i 

informace o nutné dokumentaci BOZP, která by měla být v takovém zařízení vedena.  

 

V době kdy jsem byla požádána o výpomoc při zpracování dokumentace BOZP, byl 

samotný dům dětí a mládeže v rozsáhle rekonstrukci a tak bylo nutné po dokončení 
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rekonstrukce zaměřit se na celkovou problematiku zajištění BOZP u zaměstnanců a BOZ u 

dětí a mládeže. 

 

V své bakalářské práci se zaměřím obecně zavádění systému řízení BOZP a následně 

popíši i návrh pro zavedení systému přímo pro potřeby DDM Vratimov. Zaměřím se 

především na dokumentaci BOZP, na dokumenty které by měly být její součástí a jejich 

stručnou charakteristiku. Uvedu zde své poznatky a návrhy na rozsah dokumentace BOZP pro 

DDM Vratimov.  

 

Cílem bakalářské práce je navrhnout možnost systémového přístupu k řízení BOZP 

pro potřeby DDM a poskytnout přehled dokumentace BOZP, kterou je nutné vést ve škole, 

školském či mimoškolském zařízení a která obsahuje souhrn všech požadavků nutných 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců, dětí a mládeže.  

 

 

 

 

 

 



‐ 10 ‐ 

 

2. Systém řízení BOZP 
 

Máli být zajištěná bezpečnost a ochrana zdraví při práci efektivně, je vhodné zavést 

v zařízení systém řízení BOZP. Avšak jeho zavedení je přínosné pouze tehdy pokud se systém 

řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci stane součástí celkového systému řízení 

uplatňovaného v organizaci.  

 

Systém řízení BOZP slouží především k uplatnění požadavků předpisů a umožňuje tak 

neustále zlepšování při měnících se podmínkách. Zahrnuje zejména organizační strukturu, 

plánovací činnosti, odpovědnosti, postupy při vývoji, uplatňování, naplňování, 

přezkoumávání a udržování politiky BOZP a tím přispívá k řízení rizik BOZP, která jsou 

spojena s činností organizace. [14] 

  

2.1 Podklady pro systém řízení BOZP 
 

Podkladem pro systémové řízení pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví by mohla být 

norma OHSAS 18001:1999, OHSAS 18002:2000 

 

OHSAS 18001:1999 Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

je mezinárodní standard týkající se systému řízení bezpečnosti práce a ochrany zdraví 

pracovníků, který umožňuje organizacím řídit svoje rizika a neustále se zlepšovat v této 

oblasti. Svou strukturou navazuje na normy ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 

14001:2005. Je koncipována tak aby byla použitelná pro organizace různé velikosti a typu. 

Tato norma je zaměřena na oblast BOZP nikoliv na oblast bezpečnosti výrobků a služeb. [12] 

 

OHSAS 18002:2000 Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

– směrnice pro zavadění OHSAS 18001, vysvětluje základní zásady OHSAS 18001, pro 

pochopení a uplatnění OHSAS 18001 popisuje jeho záměry, vstupy, procesy a výstupy. 
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2.2 Zavedení systému řízení 
 
 

Zavedením systému řízení BOZP zajistíme ochranu zdraví zaměstnanců i ostatních 

osob zdržujících se na pracovišti a samozřejmě i ochranu majetku před škodami vznikajícími 

při mimořádných událostech.  

 
 

Zavést systém řízení BOZP nestačí k tomu, aby byl systém provozuschopný. Jedná se 

jen o základní krok. Systém řízení BOZP musí být začleněn do celkového systému řízení 

v organizaci, což umožňuje jeho ustavičné zlepšování.  

 
 

Zapojením systému řízení BOZP do celkového systému řízení umožní zejména[12]: 

 zvýšení bezpečnosti podniku i jeho okolí a to přispívá k pozitivnímu vnímání 

organizace obchodními partnery i veřejností 

 snížení nebezpečí újmy na zdraví zaměstnanců 

 zvýšit úroveň kultury práce 

 zmenšovat škody podniku, tím že dojde k omezení možností vzniku 

mimořádných událostí 

 zvýšit prestiž organizace 

 zdokonaluje podmínky pracovní a sociální pohody na pracovišti 

 snížení škod organizace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Při zavádění systému řízení BOZP je nutné znát základní prvky úspěšného systému, ty 

jsou znázorněné na obr. č. 1 

 

 

Neustálé 

zlepšování 

 
 

Obr. č. 1 Základní prvky systému řízení BOZP 

 

Politika BOZP 

 

Vedení organizace stanoví politiku BOZP a zajistí, aby s ní byli seznámeni všichni 

zaměstnanci, k vytvoření povědomí o jejich povinnostech v oblasti BOZP. Organizace se 

vyhlášením politiky BOZP zavazuje k neustálému zlepšování a zvyšování výkonnosti 

systému ochrany zdraví a bezpečnosti, k zajištění ochrany životního prostředí na pozemku 

organizace i mimo něj a k plnění požadavků platné legislativy BOZP. [12] [15] 

 

Plánování 

 

Organizace vytvoří plán pro naplnění politiky a dosažení vyšší úrovně BOZP. 

Samotnému plánování předchází přezkoumání dosavadního systému BOZP, který je zaveden 

‐ 12 ‐ 
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v organizaci. Podkladem pro stanovení cílů, cílových hodnot jsou výsledky z přezkoumání. 

Z těch se také stanoví měřitelné ukazatele úrovně BOZP. [12] 

 

Zavedení a provoz systému 

 

Aby došlo k uskutečnění tohoto prvku systému řízení BOZP musí organizace stanovit 

několik důležitých opatření, jimiž jsou: 

- úkoly, pravomoc a odpovědnost zaměstnanců 

- potřeby v oblasti školení 

- postupy k identifikaci možnosti vzniku havarijní situace 

- zásady pro dokumentování systému řízení BOZP [12] 

 Tyto opatření by měly zajistit efektivnější zavedení politiky BOZP do celého systému 

řízení. 

  

 Kontrola a nápravná opatření 

  

Systematickou kontrolou a přijetím potřebných opatření určených k nápravě zjištěných 

nedostatků si organizace zajišťuje lepší funkčnost systému řízení BOZP. Z tohoto důvodu si 

stanoví postupy pro měření výkonu systému a k odhalení možných příčin vzniku 

mimořádných událostí. Měření výkonu zahrnuje jak aktivní tak i relativní monitorování. 

 

Pod aktivním monitorováním si lze představit zejména [12]: 

 ověřování plnění bezpečnostní politiky a stanovených výkonnostních kritérií 

 monitorování zdravotního stavu zaměstnanců 

 ověřování provádění stanovených kontrol a auditů a jejich následného přínosu 

pro zlepšení systému řízení 

 ověřování jestli byla splněna nápravná opatření, přijatá v souvislosti s výsledky 

z kontrol a auditů 

 sledování použití OOPP  

  

Reaktivní monitorování zahrnuje především [12]: 

 monitorování mimořádných situací, selhání systému řízení 
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 monitorování zjištěných nedostatků vlastní kontrolou i příslušnými kontrolními 

orgány 

 monitorování riskantních podmínek při práci 

 

U nápravných opatření organizace zaznamená změny, které nastaly po jejich zavedení. 

Nápravná opatření jsou nutná ke splnění závazku neustálého zlepšování, který si organizace 

stanovila. 

 

Přezkoumávání vedením 

 

Vrcholové vedení organizace kontroluje v určitých intervalech (přinejmenším jednou 

ročně) systém řízení BOZP, jeho funkčnost, účinnost a vhodnost pro dosažení politiky a cílů 

BOZP. Vedení organizace za pomocí výsledků z přezkoumání zváží, jestli se provedou nějaké 

změny v politice BOZP, nebo je-li i nadále vhodná. S ohledem na závazek neustálého 

zlepšování vedení organizace vytvoří nové nebo doplní současné cíle BOZP a provede nutné 

úpravy ke zvýšení efektivnosti a výkonnosti systému BOZP. [15] 

 

Skutečnosti zjištěné při přezkoumání má vedení organizace povinnost dokumentovat a 

informovat o těchto zjištěních všechny zaměstnance organizace. 

 

Neustálé zlepšování 

 

I když je v organizaci zaveden systém řízení BOZP, nejedná se o konečný stav. Tento 

zavedený systém řízení je potřeba pořád doplňovat a upravovat na základě vzniklých nových 

podmínek, které v organizaci nastanou.  

 

Neustálé zlepšování systému řízení BOZP je opakující se a nikdy nekončící proces. 

Staví před vedení organizace nové úkoly a cíle, což vede při splnění ke zvýšení úrovně BOZP 

a zároveň zlepšování výkonnosti systému řízení BOZP. [12]   
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2.3 Vedení dokumentace 
 

Důležitým aspektem v systému řízení BOZP je vedení dokumentace. Ta je spojena se 

všemi základními prvky tvořící systém řízení BOZP. Neboť všechny etapy zavádění systému 

řízení BOZP by měly být správně zdokumentovány a udržovány aktuální. Informace obsažené 

v dokumentaci popisují základní prvky systému řízení a jejich vzájemné propojení. 

 

U vedení dokumentace je nutné dodržovat pár základních kroků [15] [16]: 

 údaje a dokumentace musí být snadno k nalezení, pravidelně se kontrolují, 

revidují a jejich správnost by měl potvrdit oprávněný pracovník 

 zastaralé dokumenty musí být nahrazeny aktuálními verzemi a musí být 

dostupné v nezbytných místech pro fungování 

 zastaralé dokumenty je třeba odstranit z míst, kde se používají a zajistit proti 

neúmyslnému použití 

 aktuální verze dokumentů se nacházejí na místech, kde jsou prováděny činnosti 

nezbytné pro účinné fungování systému 

 archivní dokumenty, které  je nutné uchovávat by měly být vhodně označené 

 

3.   Dokumentace BOZP  
 

Žádný právní předpis neuvádí povinou dokumentaci, která musí být vedena v zařízení. 

Musí se tedy vycházet z toho, co budou vyžadovat kontrolní organy při provádění kontrol. 

Lze vycházet i z toho, co nám uvádí zákoník práce [1]. 

 

„Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou 

předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické 

předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy a předpisy o zacházení 

s hořlavinami, výbušninami, chemickými látkami a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud 

upravuji otázky týkající se ochrany života a zdraví." [1] 

 

Dokumentace k zajištění BOZP obsahuje více dokumentu, které je možné roztřídit do 

několika skupin znázorněných na obr. č. 2 



Dokumentace BOZP 
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Dokumentace v oblasti organizace řízení 

Směrnice k zajištění BOZP 

Pracovní a organizační rád 

Zápisy z kontrol provedených 
příslušnými orgány např. IP, SIBP 

Dokumentace pro pracovně-právní oblast a 
pracovní podmínky 

Dokumentace o školení zaměstnanců

Záznam o zdravotní 
způsobilosti zaměstnance 

Kniha úrazů

Seznam poskytovaných OOPP

Záznam o analýze a vyhodnocování 
pracovních rizik a přijatých opatření

Provozní dokumentace

Dokumentace bezpečnosti pracovních činností 

Dokumentace k nemocím z povolání 

Dokumentace z oblasti pracovního prostředí 

Provozní řády 

Doklady o stavu budov a 
dalších prostor 

Dokumentace ke kotelně

Revizní knihy, doklady o provádění 
předepsaných prohlídek 

Návody k použití zařízeni 

Pracovní postupy 

Obr. č. 2 Rozdělení dokumentace BOZP 
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Přehledná dokumentace vedená zaměstnavatelem umožňuje snadné sledování a 

hodnocení stavu BOZP. 

Dokumentaci k zajištění BOZP, kterou je zaměstnavatel povinen vést, tvoří zejména: 

 Směrnice k zajištění BOZP 

 Vnitřní řád 

 Provozní řád tělocvičen, hřišť, dílen, učeben apod. 

 Zápis o provedeném školení a přezkušování zaměstnanců a dětí 

 Evidence dětí 

 Knihu úrazů a záznamy o úrazech zaměstnanců a dětí 

 Dokumentace zdravotní způsobilosti zaměstnanců 

 Evidence poskytovaných osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, 

čistících a desinfekčních prostředků 

 Zajištění první pomoci 

 Doklady o stavu budovy a všech dalších prostor, zejména doklady o kolaudaci dílen, 

laboratoří, tělocvičen a stavební plány objektů 

 Vyhledávání a hodnocení rizik, opatření k odstranění rizik a k omezení jejich působení 

na zaměstnance a děti 

 Evidence pracovní doby a přesčasových hodin 

 Doklady o provádění předepsaných revizí, kontrolách technických zařízení 

 Evidence uznaných nemoci z povolání 

 Rozbor pracovní a školní úrazovosti 

 Dokument o pracích a pracovištích zakázaných těhotných ženám, matkám do konce 

devátého měsíce po porodu a mladistvým 

 Kniha závad 

 Rozvrh dozorů nad žáky 

 Zápisy o výsledcích kontrol provedených příslušnými orgány, např. IP, SIBP, orgány 

ochrany veřejného zdraví 

 Zápisy z kontrol dokumentace, zda jsou předpisy stále aktuální a nedošlo-li k nějakým 

změnám 
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3.1 Směrnice k zajištění BOZP 
 

Tato směrnice není povinou dokumentací, ale pouze doporučením. Ředitel zařízení pro 

školní i mimoškolní výchovu dětí potřebuje rozdělit úkoly nejen svým zaměstnancům ale i 

osobám, se kterými se dohodl na plnění některých úkolů v oblasti BOZP. K tomuto by měla 

sloužit právě směrnice k zajištění BOZP. [11]   

Jelikož se tato směrnice vztahuje na děti i na zaměstnance je třeba, aby byli všichni 

s touto směrnicí prokazatelně seznámení. 

 

3.2 Vnitřní řád 
 

Ředitel školského zařízení vydává vnitřní řád. Tento řád upravuje nejen podrobnosti 

k výkonu práv a povinností dětí, i jejich zákonných zástupců ve školském zařízení ale i 

podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky, podmínky k 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy 

včetně projevů diskriminace, nepřátelství nebo násilí a podmínky zacházení s majetkem ze 

strany dětí.[11] Vnitřní řád musí ředitel školského zařízení zveřejnit na přístupném místě 

v zařízení a prokazatelným způsobem s ním seznámit zaměstnance a děti. 

 

3.3 Provozní řád 
 

Provozní řád udává pravidla pro provoz nutná k zajištění bezpečnosti, pořádku a 

ochrany zařízení i jeho uživatelů a je závazný pro všechny uživatele objektu včetně 

zaměstnanců (tělocvična, hřiště, dílna, apod.). Provozovatel zařízení určí osobu, která dohlíží 

na dodržování tohoto provozního řádu. 

 

Provozovatel venkovní hrací plochy určené pro hry dětí je povinen zajistit, aby písek 

užívaný ke hrám dětí v pískovištích nebyl mikrobiálně a parazitárně znečištěn nad povolené 

limity upravené prováděcím předpisem, kterým je vyhláška č.135/2004 Sb. [5] s přílohami, 

kde jsou hygienické limity uvedeny. Provozní řád dětského hřiště a pískoviště by měl 

obsahovat údaje o provozovateli, správci, odpovědnosti za úklid a údržbu, provozní době, 
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denním úklidu a údržbě, péči o písek, výměně písku, zábraně vstupu volně pobíhajících zvířat 

apod. 

 

3.4 Lhůty revizí, kontrol a prohlídek 
  

V následujícím přehledu jsou uvedeny orientační lhůty revizí, kontrol a prohlídek 

nejčastěji se vyskytujících zařízení ve školství. 

  

Elektrická zařízení 3 roky 

Elektrické spotřebiče držené v ruce a přenosné 1 rok 

Hromosvody 5 let 

Plynové zařízení 3 roky 

Hasicí přístroje a hydranty 1 rok 

Tělovýchovné nářadí a venkovní hřiště 1 rok 

Kotelna – revize 3 roky 

Kotelna – odborná prohlídka 1 rok 

Plynové spotřebiče 1 rok 

Tlakové nádoby 1 rok 

Tab. č. 1 Lhůty revizí [17] 

 

3.5 Osobní ochranné pracovní prostředky, mycí a 
dezinfekční prostředky 

 

3.5.1 Osobní ochranné pracovní prostředky 
 

Jednou z povinností zaměstnavatele v oblasti BOZP je poskytovat zaměstnancům i 

jiným osobám zdržujících se s jeho vědomím v objektu, tedy i dětem, k bezplatnému 

používání potřebné osobní ochranné pracovní prostředky (dále jen OOPP) v případech kdy to 

vyžaduje ochrana jejich života a zdraví. 
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Výchozími předpisy pro poskytování OOPP jsou zákoník práce § 104 [1] a nařízení 

vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování OOPP [7].  

 

Zásady pro poskytnutí OOPP: 

 Nelze-li rizika odstranit nebo dostatečně omezit technickými prostředky nebo 

opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům i 

jiným uživatelům objektu na základě povolení ke vstupu osobní ochranné pracovní 

prostředky. 

 

V prostředí, v němž oděv nebo obuv podléhá při práci mimořádnému opotřebení nebo 

znečištění, poskytuje zaměstnavatel jako OOPP též oděv a obuv.  

 

Poskytování osobních ochranných prostředků nesmí zaměstnavatel nahrazovat 

finančním plněním. 

 

Ochranné prostředky musí splňovat[7]: 

 po dobu používání musí být účinné proti vyskytujícím se rizikům a jejich používáním 

nesmí dojít k jinému ohrožení 

 musí odpovídat podmínkám na pracovišti 

 musí být přizpůsobeny fyzickým předpokladům jednotlivých uživatelů 

 měly by respektovat ergonomické požadavky a zdravotní stav uživatelů  

 

3.5.2 Mycí a dezinfekční prostředky 
  

Na základě hodnocení rozsahu znečištění zaměstnanců při práci je zaměstnavatel 

povinen poskytovat zaměstnancům mycí, čisticí a desinfekční prostředky. Jako dezinfekční 

prostředek jsou též považovány ochranné masti s dezinfekčním účinkem. 

  

Zaměstnavatel poskytne dezinfekční prostředky k tomu, aby předešel vzniku a šíření 

infekčních onemocnění. Zaměstnancům, kteří přicházejí do styku s látkami, jež mohou 

způsobit podráždění pokožky, poskytne zaměstnavatel podle druhu látky mycí a čisticí 

prostředky, případně regenerační krémy a masti. 
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Množství mycích a čisticích prostředků doporučených pro jednotlivé druhy práce je 

uvedeno v tab. č. 2 

 

Druh práce Mycí prostředky – množství v g/měsíc 

Práce velmi nečistá 200 

Práce nečistá 100 

Práce méně čistá 100 

Práce čistá 100 

Tab. č. 2 Množství prostředků podle druhu práce [7] 

 

Činnost ve školství je zahrnuta do druhu práce čisté, což znamená, že by mělo být 

poskytnuto alespoň 100 gramů mycího prostředku za měsíc. Jelikož se v zařízeních jako je 

DDM pohybuje  hodně lidí a dětí, doporučila bych určitě množství zvýšit. 

 

3.6 Školení zaměstnanců a poučení dětí 
 

3.6.1 Školení zaměstnanců 
 

Povinnost školení vyplývá ze Zákoníku práce [1], kde je uvedeno, že zaměstnavatel je 

povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 

Školení je základní prevencí před úrazy a škodami. Je často až překvapivé, jakých 

chyb se dokáže neškolený zaměstnanec dopustit. Důležitou součástí prevence je i proškolení 

zaměstnanců v oblasti bezpečnosti. Pokud lidé vědí, co mají dělat nejen v kritických 

případech, ale i při běžné práci, může to významně přispět k bezpečí všech zúčastněných. 

 

Rozlišujeme několik druhů školení: 

• Vstupní školení – seznámení s pracovním řádem, vnitřními předpisy, právními a 

ostatními předpisy k zajištění BOZP, které musí při své práci 

dodržovat. 
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• Školení na pracovišti – o ostatních právních předpisech k zajištění BOZP, které 

doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro 

výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a 

vztahujícím se k rizikům, s nimiž může přijít 

zaměstnanec do styku na pracovišti 

• Periodická školení  

• Školení při zavedení nové technologie nebo změny výrobních a pracovních 

prostředků případně po úrazu zaměstnance 

  

 Vstupním školením musí procházet všichni zaměstnanci, a to před tím, než začnou 

vykonávat práci na základě pracovní smlouvy či jiného pracovněprávního vztahu a to 

nejpozději v den nástupu do práce. Je možné se dohodnout se zaměstnancem o proškolení 

několik dní před nástupem, pokud je to pro obě strany výhodné.    

  

 U opakovaného, neboli periodického školení, si lhůtu školení stanoví ředitel zařízení 

s ohledem na vyhodnocení rizik, rozsah právních předpisů a ostatních předpisů k zajištění 

BOZP souvisejících s výkonem práce zaměstnanců, pracovní úrazovost apod. Doporučuje se 

stanovit lhůtu tak, jak je doposud obvykle, což je po 12 měsících, pokud není pro některé 

profese určena lhůta školení zvláštním právním předpisem. 

  

 O provedeném školení musí být vedena dokumentace. Je vhodné, aby obsahovala 

prezenční listinu, osnovu školení s uvedením konkrétních právních a ostatních předpisů 

včetně určitých paragrafů a doklad o prokazatelném ověření znalostí, buď to záznamem o 

ústním pohovoru, nebo zkušební test. 

 

 3.6.2 Poučení dětí 
  

 Při poučení dětí se postupuje podle Metodického pokynu k zajištění bezpečnosti a 

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

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

  



 Poučení se provádí vždy na začátku školního roku, a to v první úvodní hodině. 

Dokladem o provedeném poučení je záznam o poučení. Nezbytné je také poučení před akcemi 

konanými zařízením, jakými jsou např. výlety, kurzy atd. 

  

O takovém poučení je vhodné doložit osnovu poučení. Rozsah a obsah osnovy není 

stanoven a záleží na konkrétních podmínkách. Stanovení obsahu osnovy schvaluje ředitel 

zařízení. 

 

3.7 Práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, 
kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a 
mladistvým  
  

Ženy nesměji být zaměstnávány pracemi, které jsou pro ně fyzicky nepřiměřené nebo 

škodí jejich organizmu, zejména pracemi, které ohrožují jejich mateřské poslání. Těhotná 

žena nesmí být zaměstnávána též pracemi, které podle lékařského posudku ohrožují její 

těhotenství ze zdravotních příčin tkvících v její osobě. To platí obdobně o ženě, která kojí, a 

matce do konce devátého měsíce po porodu. Nejvyšší přípustné hmotnostní limity pro 

zvedání a přenášení břemen těhotnými ženami a matkami do konce devátého měsíce po 

porodu v pracovní poloze vstoje nebo vsedě jsou uvedeny v tab. č. 3 

Tab. č. 3 Hmotnostní limity pro těhotné ženy a matky [9] 

‐ 23 ‐ 

 



Zaměstnavatel nesmí mladistvé zaměstnávat prací přesčas a prací v noci. Mladiství 

nesmějí být zaměstnáváni pracemi, které jsou pro ně nepřiměřené, nebezpečné nebo škodlivé 

jejich zdraví. Nejvyšší přípustné hmotnostní limity pro zvedání a přenášení břemen chlapci od 

15 do 18 let v pracovní poloze vstoje nebo vsedě jsou k nalezení v tab. č. 4. 

Tab. č. 4 Hmotnostní limity pro chlapce [9] 

 

Nejvyšší přípustné hmotnostní limity pro zvedání a přenášení břemen dívkami od 15 

do 18 let v pracovní poloze vstoje nebo vsedě najdeme v tab. č. 5 

 
Tab. č. 5 Hmotnostní limity pro dívky [9] 

 

‐ 24 ‐ 

 



‐ 25 ‐ 

 

3.8 Pracovní úrazy a úrazy dětí 
 

 Za pracovní úraz se považuje jakékoliv poškození zdraví nebo smrt, ke kterému došlo 

u zaměstnance při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.  

 Úrazem dítěte je úraz, který se stal dětem při výchovné či vzdělávací činnosti, od 

vstupu dítěte do prostor výchovného zařízení až do odchodu. 

 

 3.8.1 Kniha úrazů 
 

 Evidenci o všech pracovních úrazech i úrazech dětí vede zaměstnavatel v knize úrazů, 

i když nebyla způsobena pracovní neschopnost nebo byla způsobena pracovní neschopnost 

nepřesahující tři kalendářní dny. Podle nařízení vlády č. 494/2001 Sb. [6], má kniha úrazů 

obsahovat všechny údaje potřebné k sepsání záznamu o úrazu, tzn. má sloužit jako spolehlivý 

doklad pro případ pozdějšího sepsání záznamu o úrazu.  

 

Právní předpis nestanoví, zda musí jít o skutečnou knihu (deník, kam se budou 

zapisovat případy úrazů ručně), či zda se má vést taková kniha v elektronické podobě. Není 

přípustné, aby se mezi evidencí úrazů dětí vedla evidence pracovních úrazů. Proto je 

vhodnější, aby si zaměstnavatel vedl dvě knihy úrazů. 

 

 Kniha úrazů by měla zejména obsahovat:  

 pořadové číslo úrazu 

 jméno a příjmení zraněného  

 datum narození zraněného  

 datum a hodina úrazu 

 místo, kde k úrazu došlo 

 činnost, při které k úrazu došlo 

 druh zranění a zraněná část těla 

 kdo poskytl první pomoc 

 ošetření u lékaře 

 popis příčin a okolností, za nichž k úrazu došlo, 

 jaké předpisy byly v souvislosti s úrazem porušeny a kým, 
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 jména a podpisy zraněného, svědka, zaměstnance výchovného zařízení, který 

provedl zápis do knihy úrazů 

 datum evidování úrazu. 

 

V příloze č. 6 přikládám vzorový list knihy úrazů určené pro úrazy dětí ve výchovném 

zařízení. Kniha úrazů je součástí povinné dokumentace zařízení, proto je potřeba knihu 

zaevidovat a opatřit razítkem zařízení. 

 

 3.8.2 Záznamy o pracovním úrazu 
  

Povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců při vzniku pracovního úrazu jsou 

definovány v zákoníku práce [1]. Způsob evidence, hlášení a zasílání záznamů o pracovním 

úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a 

zasílá záznam o pracovním úrazu, stanoví nařízení vlády č. 494/2001 Sb.  

 

Záznam o úrazu by měl být zpracován tak, aby kdokoliv mohl posoudit, za jakých 

okolností došlo k úrazu. Jedná se o úřední doklad určený pro orgány inspekce práce, pro další 

zainteresované orgány a pro potřeby statistického šetření. [13] 

 

 3.8.3 Záznam o úrazu dítěte 
 

 Obecně slouží pro stanovení nápravných opatření a pro jejich kontrolu. Je podkladem 

pro evidenci, statistiku a rozbory úrazovosti. Záznam o úrazu se sepisuje i u úrazu, kde 

nedošlo k nepřítomnosti dítěte ve výuce, ale u nichž lze předpokládat, že zákonní zástupci 

budou požadovat náhradu za bolest, nebo na žádost zákonného zástupce. 

 

Jedno vyhotovení záznamu o úrazu předá zařízení zákonnému zástupci dítěte a jeden 

výtisk si ponechá. Další vyhotovení zasílá zařízení zřizovateli, zdravotní pojišťovně dítěte a 

příslušnému inspektorátu práce. Pokud jde o smrtelný úraz, či byl v souvislosti s úrazem 

spáchán trestný čin, zašle zařízení ještě záznam o úrazu Policii České republiky. [8] 
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3.9 Zajištění první pomoci 
  

Zaměstnavatel je povinen podle §103, odst. 1, písmena j) zákoníku práce [1], zajistit 

zaměstnancům poskytnutí první pomoci. Pracoviště musí být, po dohodě s příslušným 

zařízením poskytujícím závodní preventivní péči, vybavená prostředky pro poskytnutí první 

pomoci a prostředky pro přivolání zdravotnické záchranné služby. [11] 

 K zajištění první pomoci náleží zejména: 

 vybavení lékárniček první pomoci, které by mělo odpovídat rizikovosti 

vykonávané práce. Měl by být také sledován obsah lékárničky za účelem 

pravidelného doplňování a kvůli kontrole prošlých léčivých přípravků a 

zdravotnických potřeb a jejich následné vyřazení 

 správné a účelné umístění lékárniček na místech viditelných a dostupných a co 

nejblíže místu možného úrazového děje 

 zajištění ošetřoven v případech kdy je to nutné v závislosti na rizikovosti práce 

 zajištění potřebného počtu zaměstnanců vyškolených k poskytování první 

pomoci 

 

Prostor pro poskytnutí první pomoci musí být umístěn na lehce přístupném místě, a 

toto místo uložení prostředků pro první pomoc musí být řádně označené. 

 

Vždy je nutné na viditelném místě zveřejnit informace o telefonních číslech k lékaři 

závodní preventivní péče, na lékařskou službu první pomoci a rychlou záchrannou službu. 

  

V případě úrazu dítěte je nutné zajistit doprovod do zdravotnického zařízení a domů. 

Doprovodem může být pouze zletilá osoba, plně způsobilá k právním úkonům a 

v pracovněprávním vztahu ke školskému zařízení. O úrazu a opatřeních informuje školské 

zařízení neprodleně zákonného zástupce dítěte. Za okolností kdy není možné žádným 

způsobem informovat zákonného zástupce. Případně je informován, ale je zcela mimo dosah 

řešení situace, se vrátí dítě s doprovodem do školy a tam bude rozhodnuto o dalším postupu. 
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3.10 Závodní preventivní péče a zdravotní způsobilost 
zaměstnanců  

 

Zaměstnavatel má povinnost zajistit, aby zaměstnanec nebyl pověřen prací, jejíž 

výkon by neodpovídal jeho schopnostem nebo zdravotní způsobilosti, a to od vzniku 

pracovního poměru po celou dobu jeho trvání. Dále je jeho povinností zajistit, aby se 

zaměstnanec před uzavřením pracovní smlouvy podrobil vstupní lékařské prohlídce. 

  

Zdravotní způsobilost k práci se posuzuje na základě zjištění zdravotního stavu 

zaměstnance při preventivní nebo jiné lékařské prohlídce a na základě znalostí požadavků, jež 

na něho klade práce, případně jiná činnost. 

 

 3.11 Dozor nad dětmi 
 

  Mimořádný význam z hlediska odpovědnosti za bezpečnost a ochranu zdraví dětí má 

výkon dozoru nad činností dětí. Dozor je odpovědný za nezletilé, děti nemohou ovládat svoje 

jednání a posoudit jeho následky.  Zaměstnanci pověření dozorem nad dětmi zabezpečují 

dozor po celou dobu konání výuky.  

 

O zajištění náležitého dozoru rozhoduje ředitel zařízení se zřetelem k 

daným okolnostem, zejména k možným ohrožením dětí souvisejícím s vykonávanou činností. 

Bere v úvahu věk dětí, jejich ukázněnost a zdravotní stav. 

 

Dozor mohou konat pouze osoby, které jsou zletilé, plně způsobilé k právním úkonům 

a jsou v pracovněprávním vztahu k výchovnému zařízení. Tyto osoby musí být řádně poučeny 

o povinnostech dozoru. Ředitel zařízení o tomto poučení provede zápis, který osoba pověřená 

dozorem podepíše. [18] 
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3.12 Vyhledávání a hodnocení rizik 
 

Omezení rizik, která ohrožují zdraví a životy zaměstnanců a dětí by mělo být úkolem 

každého zaměstnavatele. To lze však uskutečnit jen tehdy, pokud jsou soustavně vyhledávána 

rizika, která se vztahují k prováděným činnostem.  

 

Hodnocení rizik umožňuje konat účinná opatření k ochraně zdraví pracovníků. Díky 

stanovení nebezpečí a vyhodnocení rizik by měl být zaměstnavatel schopen: [19] 

 učinit rozhodnutí o požadovaných ochranných opatřeních a zohlednit tak příslušné 

právní požadavky,  

 kontrolovat, zda jsou zavedená opatření odpovídající,  

 zjistit, zda se v úrovni ochrany pracovníků dosáhlo zlepšení.  

 

Hodnocení rizik by mělo odpovídat nebezpečím, rizikům a možnému poškození. 

Velký průmyslový závod bude mít nejspíše velice rozsáhlý systém hodnocení, ale malý 

podnik nebo organizace, jako je zařízení pro mimoškolní výchovu dětí vykonávající činnosti 

představující nízká rizika, potřebuje jasný a jednoduchý systém. 

 

 3.13 Evidence dětí 
  

 Dokumentace by měla být vedena i o všech dětech, které navštěvují zařízení pro 

mimoškolní výchovu dětí. Evidence poskytuje podrobný přehled o počtech dětí v jednotlivých 

výukách, ale zejména informace o samotném dítěti. 

 

 V evidenci dítěte by měly být zejména tyto údaje: [2] 

 jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu 

 údaje o zdravotních potížích, pokud dítě nějaké má 

 údaje o tom zda je dítě zdravotně postiženo, včetně údaje o druhu postižení 

 jméno a příjmení zákonného zástupce, telefonické spojení 

 

Změna údaje v evidenci se provádí hned po zjištění. Při vedení evidence a zpracování 

osobních údajů dětí musí zařízení postupovat podle právního předpisu [3]. 
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4. Profil posuzovaného zařízení 
 

4.1.  Představení zařízení 
 

Domov dětí a mládeže se sídlem na ulici Frýdecká 377/61, ve Vratimově. Dům dětí a 

mládeže Vratimov je příspěvková organizace s právní subjektivitou, zřizovaná 

Moravskoslezským krajem. Jejím úkolem je vytvářet podmínky dětem a mládeži pro aktivní 

trávení volného času a poskytnout zájemcům seberealizaci prostřednictvím svých koníčků na 

úrovni zábavné a oddechové. 

  

DDM Vratimov pomáhá rozvoji talentů a poskytuje jim i možnosti prezentace a 

porovnání výsledků jejích činností na výstavách.  

 

Během školního roku nabízí 23 kroužků v oblasti hudby, výtvarné výchovy, sportu a 

tance, techniky a dalších. Nejen pro děti a mládež pak nabízí letní tábory a pobytové kurzy, 

odpolední, víkendové a prázdninové akce. Je zde možnost také pro ty, kteří se chtějí věnovat 

svým koníčkům bez přímého dozoru dospělých (fotbalové hřiště, dětské hřiště). 

 

V současné době zaměstnává 5 pedagogických pracovníků, kteří se spolu s téměř 8 

externisty a dobrovolníky starají o kvalitní realizaci volného času. 

 

Nejedná se tady o průmyslové zařízení, ale jde o typ školského zařízení. Pro tento typ 

zařízení se uplatňují obecné požadavky na bezpečnost a hygienu práce jako u každého 

podniku. Avšak existují zde i specifické požadavky, které musí být dodrženy. Ty vyplývají 

především z toho, že v tomhle typu zařízení najdeme mimo zaměstnanců i děti a mládež. 

Specifické požadavky se týkají především prostorových podmínek, osvětlení, vytápění a 

úklidu. 

 
 
 
 
 



4.2 Popis situace 
  

V roce 2007 prošla celá budova rozsáhlou rekonstrukcí. Došlo k navýšení budovy o 

jedno poschodí. Vnitřní prostory byly také pozměněny. Nyní má budova dva vchody. Jeden 

vchod pro děti a mládež a druhý pro zaměstnance. Děti a mládež při příchodu do budovy 

čekají v předsíni, dokud si je vyzvedne odborný pedagogický dozor zájmové činnosti.  

 

V přízemí budovy se nachází velký taneční sál s jevištěm, sprchy pro chlapce a dívky, 

vstupní prostor, šatna pro dívky a chlapce, úklidový sklad, provozní kanceláře. Schodištěm se 

dostáváme do dalšího patra, kde se nacházejí místnosti pro zájmové činnosti (malý taneční 

sál, kuchyňka, klubovny). Do prvního patra pak vede ještě venkovní železné točité schodiště, 

které se běžně nepoužívá. Nejvyšší patro není využíváno a slouží jako pudní prostor. Za 

budovou se dále nachází sportovní a dětské hřiště. 

  Obr. č. 3 DDM před rekonstrukcí  
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Obr. č. 4 DDM po rekonstrukci 
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4.3 Rozbor stavu BOZP 
 

Organizace a dokumentace BOZP 

 

V organizaci není zaveden žádný systém řízení BOZP, není stanoven žádná jasná 

politika BOZP. Úkoly v prevenci rizik zajišťuje v DDM ředitelka DDM.  

 

V zařízení není vedena všechna dokumentace k zajištění BOZP. V zařízení jsou jen 

některé důležité dokumenty, jako je vnitřní řád, zápis školení zaměstnanců, vyhledávání rizik, 

dokumentace pracovních úrazů a úrazů dítěte, zajištění první pomoci. Chybí zde některé 

klíčové dokumenty např. provozní řády, směrnice BOZP, doklady o provádění předepsaných 

revizí, dokument o pracích a pracovištích zakázaných těhotným ženám, kojícím ženám, 

matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvými a další. 

 

Domov dětí a mládeže nemá vlastní útvar ani technika BOZP, který by se věnoval 

pouze této problematice. Za stav a dodržování BOZP v DDM je odpovědná ředitelka DDM. 

 

Školení zaměstnanců a poučení dětí 

 

Školení zaměstnanců k zajištění BOZP zajišťuje zaměstnavatel, ale samotná osnova 

školení (příloha č. 8) neobsahuje některé důležité odkazy na právní předpisy, které vyplývají 

z dané činnosti, např. NV 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí, vyhláška ČUBP č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice, zákon 

251/2005 Sb. o inspekci práce, a obsahuje některé již zrušené předpisy. Není stanoven způsob 

ověřování znalostí zaměstnanců.  

 

Osnova poučení dětí není vůbec zpracována.  

 

 

 

 

 

 



 Stav pracovišť 

  

První a poslední stupně schodů schodiště nejsou vhodně kontrastně označeny a 

rozeznatelné od okolní podlahy (jak je znázorněno na obr. č. 5). Tak jak by to mělo být podle 

nařízení vlády o požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí [10]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 5 Schodiště v DDM 

  

Venkovní točité schodiště (zobrazeno na obr. č. 6), 

které je využívané i jako únikový východ z prvního patra, 

není příliš vhodným řešením pro únik dětí z budovy. 

Z venkovní strany navíc není nijak vstup na schodiště 

znepřístupněn. 

  

Vchod pro děti a mládež je sice bezbariérový, ale 

přístup do dalších pater budovy již bezbariérový není. A 

jelikož se v přízemní části budovy nachází jen taneční sál a 

kancelářské místnosti, nic tento vchod neřeší. 

 

 

 

 

  Obr. č. 6 Točité schodiště nik 

‐ 33 ‐ 

 



‐ 34 ‐ 

 

5. Doporučení a shrnutí 
 

5.1  Návrhy na odstranění nedostatků 
 

V oblasti školení zaměstnanců je nutné zpracovat aktualizované osnovy vstupního a 

opakovaného školení, doplnit o právní předpisy, které se vztahují k činnosti v DDM a stanovit 

způsob ověřování znalostí (návrh osnovy školení je v příloze č. 4). V DDM by myslím stačilo 

u proškolených zaměstnanců ověřit znalosti ústním pohovorem.   
 

Zpracovat obecnou osnovu poučení dětí, která by se pro jednotlivé kroužky a kurzy 

dala doplnit (návrh poučení dětí, které jsme zpracovala je v příloze č. 5). 

 

Doporučují hlavně doplnit chybějící důležité dokumenty k zajištění BOZP, tak aby 

dokumentace k zajištění BOZP byla kompletní.  

 

Zpracovat směrnici k zajištění BOZP, která by obsahovala i článek o tom, kdo je 

pověřený a odpovědný za provedení kontroly nově platných právních předpisů. Tuto kontrolu 

provádět minimálně jednou za tři měsíce. Při zjištění změny pověřená osoba provede kontrolu 

dopadu změny právních předpisů zejména na osnovy školení zaměstnanců. Veškeré návrhy 

změn v dokumentaci předloží pověřená osoba ředitelce zařízení.  

  

Jelikož v DDM nejsou vypracovány provozní řády pro jednotlivé vybavení v objektu 

(návrhy provozních řádů jsou vypracovány v přílohách č. 2,3,7). 

 

Doporučují určitě vytvořit si evidenci dětí, které docházejí do DDM. Navrhuji, aby 

evidence byla rozdělena do dvou částí. V první částí by byl souhrnný seznam dětí s jejich 

údaji a druhá část by obsahovala jednotlivé seznamy dětí v kurzech a kroužcích. Tím je 

zajištěn přehled jak o dětech, tak i o počtech dětí v kroužcích. 

 

DDM má sice zpracovanou dokumentaci k vyhledávání rizik, ale ta je tak rozsáhlá, že 

převyšuje potřeby DDM. Doporučila bych vyhodnocení rizik přepracovat, tak aby byl systém 
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jednoduchý a jasný. V okamžiku potřeby je nutné mít přehlednou dokumentaci k rychlému 

vyhledání potřebných informací.  

 

5.2  Návrh pro zavedení systému řízení BOZP 
 

Domov dětí a mládeže nemá zaveden žádný systém řízení BOZP, ale doporučuji pro 

efektivní zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jej zavést. Je mi úplně jasné, že 

zavádět certifikovaný systém řízení BOZP v DDM Vratimov nemá opodstatnění, avšak je 

vhodné zavést alespoň nějaký upravený systém řízení BOZP.  

 

Dále uvedu návrh postupu pro zavedení systému řízení BOZP, který bude zjednodušen 

pro potřeby malého podniku či organizace jakým je DDM. Vycházím ze směrnice pro 

zavedení systému řízení BOZP OHSAS 18002. Systém by měl pomoci naplnit požadavky 

předepsaných právních předpisů v oblasti BOZP. Myslím, že je možné uplatnit pět základních 

prvků, které jsme popsala v práci na str. v bodě  

 

Jedná se o prvky:  

 politika BOZP 

 plánování  

 zavedení a provoz 

 kontrola a nápravná patření 

 přezkoumávání vedením 

 

Politika BOZP 

 

V rámci organizace musí politika odpovídat rozsahu a povaze rizik BOZP a obsahovat 

závazek k plnění právních předpisů ke zlepšování samotného systému řízení BOZP. Politika 

musí být dokumentovaná, což znamená, že DDM nejdřív musí zdokumentovat oblasti BOZP, 

které jsou zdokumentovány nedostatečně popřípadě vůbec. Následně by měla být sdělena 

všem zaměstnancům, aby bylo vytvořeno povědomí o povinnostech v BOZP. 

 

Efektivní politika by měla stanovit cíle organizace. Tyto cíle by měly být zvoleny tak, 

aby jich mohla organizace dosáhnout.  
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Pro ukázku uvádím některé navrhované cíle: 

 zpracování pracovních postupů pro bezpečné provádění jednotlivých činností 

údržby 

 zpracování pracovních postupů pro bezpečnou manipulaci se zvířaty 

 zpracování pracovních postupů pro bezpečné provádění jednotlivých činností 

dřevařské dílny 

 zpracování pracovních postupů pro bezpečné provádění jednotlivých činností 

kuchyňky 

 

Plánování  

 

Je nutné vytvořit plán pro naplnění politiky BOZP v organizaci, ten by měl obsahovat 

postup identifikace rizik, cíle, právní a jiné předpisy. Jelikož DDM Vratimov je specifické 

zařízení s omezeným nebezpečím, neměla by být identifikace rizik tak rozsáhlá jako ve 

velkých průmyslových firmách. Stanovené cíle musí byt dokumentovány a sdělovány 

zaměstnancům, kterých se jednotlivé cíle týkají. V DDM by měl být vytvořen přístup 

k právním a jiným požadavkům BOZP, ty musí být pravidelně aktualizovány. V případě 

DDM by mělo jít o vytvoření uceleného přehledu všech právních i vnitřních předpisů 

tykajících se zařízení. Některé důležité předpisy týkající se zaměstnanců a dětí zabývající se 

bezpečnosti práce by měly být přímo v místě činnosti Ostatní dokumenty by měly být 

založené, ale dostupné. 

 

Zavedení a provoz 

 

Pro zavedení a provoz politiky BOZP je v DDM důležité stanovit odpovědnost a 

pravomoci. V DDM půjde zejména o ředitelku DDM a zástupkyni ředitelky. Hlavně u těchto 

funkcí bude třeba specifikovat odpovědnost a pravomoc v oblasti BOZP.  Pro úspěšný provoz 

politiky BOZP je podstatná komunikace o informacích o BOZP mezi vedením a zaměstnanci. 

V případě DDM se nejedná o problém vzhledem k počtu zaměstnanců, ale i přesto by mělo 

být zřejmé, jak jsou zaměstnanci informování o oblasti BOZP např. nástěnky nebo porady. 

Dalším důležitým aspektem pro efektivní systém řízení BOZP je bezesporu vedení 

dokumentace. V DDM vedou dokumentaci jen v tištěné formě, do budoucna bych doporučila 

při zavádění systému řízení mít dokumentaci v elektronické podobě. Tu je možno snadněji 
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aktualizovat v závislosti na potřebách. Je však důležité mít některou dokumentaci i v tištěné 

formě, protože je přístupnější pro zaměstnance. 

 

Kontrola a nápravná opatření 

 

V DDM Vratimov by měla kontrolní činnost spočívat hlavně na prohlídce procházkou 

a z každé takové prohlídky vytvořit zápis i s uvedením nápravného opatření Měla by být u 

toho uvedena i doba, do kdy musí být zjištěná závada odstraněna a zodpovědná osoba za 

odstranění nedostatků. 

 

Přezkoumávání vedením 

 

Má-li být zvolena politika BOZP v DDM Vratimov dobře plněna je nutné, 

zkontrolovat každoročně systém řízení BOZP. Po přezkoušení na základě výsledků se stanoví 

nové cíle, případně se upraví stávající. 

 

5.3  Shrnutí 
 

Hlavní prioritou pro zlepšení stavu BOZP v DDM Vratimov by mělo být odstranění 

výše popsaných nedostatků a zpracování chybějících dokumentů, které by měly být vedeny 

k zajištění BOZP a zařazeny do dokumentace BOZP. Dokumentaci k vyhledávání rizik je 

nutné upravit do přehledné a jasné formy. 

 

Osnovu školení je třeba aktualizovat a přidat právní předpisy vztahující se k činnostem 

prováděným v DDM. Také by mělo být stanoveno, jak budou ověřovány znalosti u 

proškolených zaměstnanců. Dále je nutné zpracovat poučení dětí, pro lepší zajištění jejich 

bezpečnosti. 

 

Důležité je také zavedení systému řízení BOZP k zajištění efektivní ochrany a 

bezpečnosti zdraví, tak aby vyhovoval DDM a naplňoval požadavky právních předpisů. 

 

Veškeré kroky provedené k zajištění BOZP je nutné náležitě dokumentovat. 
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6.  Závěr 
  

 Problematika BOZP je složitá, alespoň určitě pro většinu vedení zařízení podobných 

DDM Vratimov. Při tak velkém množství zákonů, nařízení a vyhlášek vztahujících se 

k BOZP, se není čemu divit. Velkým přínosem pro organizaci je jistě zavedení určitého 

systému řízení BOZP.  Tímto zavedením si vedení zařízení určitě zjednoduší práci a může si 

být jisté, že jak zaměstnanci, tak i děti jsou chráněni před nebezpečím vzniku úrazu.  

  

Vzhledem k tomu, že v DDM Vratimov není možné zavést certifikovaný systém řízení 

BOZP, navrhla jsme určitou koncepci zavedení systému řízení. Samotná úroveň realizace 

systému řízení BOZP však záleží až na samotném zavedení. Jeho efektivnost spočívá na 

vedení DDM Vratimov, jelikož záleží, jak bude systém udržován. 

 

Samotné zařízení DDM Vratimov vede jen nejdůležitější dokumentaci, která 

se vztahuje ke školení zaměstnanců, k identifikaci rizika a k poskytnutí první pomoci. Cílem 

této práce bylo vypracování potřebné chybějící dokumentace BOZP nutné k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví jak zaměstnanců, tak dětí v DDM. Navržená chybějící 

dokumentace plně odpovídá požadavkům právních předpisů plynoucích zejména ze zákoníku 

práce a školského zákona. 

 

Domnívám se, že bakalářská práce je vhodná k použití i v jiných podobných 

zařízeních a představuje určitý koncept návrhu pro zavedení systému řízení BOZP. 

Bakalářská práce má konkrétní přínos pro samotné DDM, protože posuzuje současný stav 

v DDM, určuje problémové okruhy a obsahuje doporučení k řešení daných problémů. Pro mě 

samotnou bylo vypracování bakalářské práce velkým přínosem. Studium literatury a právních 

předpisů mě obohatilo o nové poznatky a vědomosti, jenž mohou být uplatnitelné v mé 

budoucí profesi. 
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