
BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ P ŘI PRÁCI 
 

 

Všeobecné bezpečnostní pokyny: 
 

• Mysli vždy na bezpečnost svého počínání. 

• Počínej si vždy tak, abys neohrožoval(a) zdraví své ani svých spolupracovníků. 

• Poznávej nebezpečí své práce a nauč se je včas odstraňovat nebo alespoň potlačovat. 

• Upozorni ihned na každou závadu či skutečnost, která by mohla způsobit úraz. 

• Dodržuj pořádek na pracovišti! Čím je prostor pracoviště stísněnější                                                 
a čím horší světelné podmínky tam jsou, tím více stoupá význam tohoto pokynu. 

• Nerozptyluj svoje spolupracovníky ani ostatní kolem pracující zaměstnance. 

• Dbej na správné používání ochranných pomůcek a nepoškozuj je. 

• Na pracovištích, kde hrozí poranění nohy, je zakázáno používat lehkou obuv. 

• Respektuj zákazy vstupů ! 

• Buď zvláště obezřetný(á) při práci v blízkosti dopravních, energetických, elektrických, 
požárně nebezpečných zařízení, v blízkosti strojů, apod. 

• Dodržuj průchodní cesty a cesty vyhrazené k průjezdu vozidel. 

• Dodržuj požární předpisy, zjistíš-li závady, upozorni na ně bez prodlení. 

• Nechoď pod zavěšeným břemenem. 

• Je zakázáno dostavit se na pracoviště pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek. 

• Konzumace alkoholu na pracovišti, jakož i používání návykových látek je zakázáno. 

• Při úrazu pomáhej postiženému podle svých vlastních schopností. 

• Každý úraz ohlas ihned svému vyučujícímu. 

• O úrazu bude pořizován protokol …   ( tzn. zajistit svědky celé události ). 

• Z přítomných poskytne první pomoc ten, kdo to nejlépe umí. 

• Porušení zásad bezpečnosti práce bude postihováno jako porušení kázně. 

 

Některé zvláštnosti při měřických pracích v okolí školy: 
 

• Za bezpečnost práce při měřických pracích je vyučujícímu odpovědný vedoucí 
pracovní skupiny (čety). Proto musí být vždy určen. 

• Četa musí mít tolik žáků, aby byla zajištěna její bezpečnost. Při přidělování práce                       
vyučující bere v úvahu zdravotní stav a tělesné schopnosti každého z Vás. 

• Podle povahy úkolu a místa práce vybavujeme cvičící skupiny reflexními vestami. 

• Při přesunech a práci na chodnících, pěších zónách, apod. dbáme na to, abychom 
neohrozili bezpečnost a nezpůsobili škody na věcech (zaparkovaná auta). Co nejméně 
zasahujeme do kapacity chodníku. Je nepřípustné vytvořit na chodníku nepořádek! 



• Na nejnižší možnou míru omezujeme vstupování do vozovek a cyklistických stezek.  

• Pozor na pobíhající psy: zjišťujeme včas, kde mají svého majitele, pozorujeme 
obezřetně jejich chování (někdy pouze obtěžují, nelze však vyloučit ani napadení…). 

• Nikdy nevložíme holou ruku do místa, kam bezpečně nevidíme !!!   

• Nedotýkáme se nalezených injekčních stříkaček, mrtvých zvířat a podezřelých 
předmětů. Nález ohlásíme vyučujícímu a postupujeme dle jeho pokynů. 

• Pozor na správné zacházení se sečnými a bodnými nástroji při průklestu záměr 
(sekera, mačeta) a při vyhledávání stabilizačních značek v porostu pomocí hrotu 
výtyčky (nebezpečí poranění chodidel). 

 

BOZP při školním vyučování v předmětu PRA: 
 

Obecné zásady plynoucí ze Zákoníku práce a Vyhlášky č. 324/1990 Sb.                            
jsou v platnosti při školním vyučování a při soustředěných praxích přiměřeně. 

V zásadě roli zaměstnavatele plní Váš vyučující a škola jako instituce. 

Roli zaměstnance a jeho povinnosti přiměřeně plní žáci s tím, že pracovní oděv                            
si zabezpečují na svoje vlastní náklady, podle pokynů vyučujícího. 

Vyučování praxe bude vždy organizováno tak, aby rizika ohrožení bezpečnosti a 
zdraví žáků byla minimalizována. Každé praktické cvičení je především vyučováním                       
se vzdělávacím cílem.  

Rozhodne-li vyučující, že budete na některých pracovištích vybaveni reflexními 
vestami, pak je potřeba tento příkaz splnit bez výhrad, všichni, a po celou dobu práce. 

Ustanovený vedoucí skupiny z řad žáků má povinnost při pochybnostech nezahájit, 
resp. okamžitě přerušit práce, vyrozumět vyučujícího a vyčkat na jeho rozhodnutí. 

Největší rizika při práci v okolí školy plynou z dopravního provozu v ulicích. 
Dbáme tedy maximální opatrnosti při přecházení ulic, chováme se „čitelně“ při používání 
značených přechodů pro chodce. Přechází-li skupina ulici pod vedením vyučujícího, který 
stojí uprostřed přechodu, pak přejdeme všichni co nerychleji a nezdržujeme ty řidiče, kteří 
nám ohleduplně zastavili. I když přecházíme ve skupině, sledujeme každý sám okamžitý 
vývoj dopravní situace a přiměřeně a včas zareagujeme. 

Nepodceňujeme nebezpečí cyklistické stezky. Cyklisté patří bohužel k těm nejvíce 
bezohledným účastníkům provozu. Střet s cyklistou může být pro nás velmi nebezpečný ! 

Po skončení práce si ještě v terénu překontrolujeme úplnost materiálu a svých 
osobních věcí - abychom si vše, co jsme přinesli, připravili k odnesení. Právě urychlené 
vracení se pro nějakou zapomenutou věc je z hlediska bezpečnosti práce nastražená past. 
Ve spěchu bývá každý z nás mnohem méně ostražitý…  

Každou vážnější událost ohlásíme vyučujícímu. Nenecháme si ohlášení úrazu, byť 
lehkého, na další den (až když máme komplikace). Evidenci úrazů provádí hospodářka 
školy, paní Ing. Klabouchová. V její kanceláři je i lékárnička s potřebným vybavením. 

Doma se dobře prohlédneme, zda nemáme někde přisáté klíště.      


