Vzdělávací agentura
Mgr. Jitka Blechová
akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT

POZVÁNKA
BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ
vzdělávací akce č. 5020
akreditováno MŠMT č. j. MSMT-22805/2017-1-915
URČENO:

Vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení
a pracovníkům pověřeným plněním úkolů BOZP

Seminář je určen pro všechny vedoucí zaměstnance, na něž se vztahuje zákon č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 101 odst. 2 ZP – „péče o bezpečnost a ochranu zdraví
při práci uložená zaměstnavateli je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích
zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají“. Z tohoto ustanovení
vyplývá, že všichni vedoucí zaměstnanci musí být proškoleni odborně způsobilou osobou
v oblasti BOZP. Vedoucím zaměstnancem je každý, kdo pobírá příplatek za vedení - ředitel,
zástupce ředitele, vedoucí školní jídelny, vedoucí vychovatel, vedoucí učitelka MŠ, školník apod.

LEKTOR:

Ing. Jan Romaněnko – ODBORNĚ ZPŮSOBILÁ OSOBA v prevenci rizik
BEPR/017/PREV/2018;
byl členem skupiny expertů BOZP při ČMKOS a členem stálého výboru Rady
vlády BOZP; autor publikací „BOZP při práci ve školské praxi“ a „Legislativa
BOZP ve školství“ a „BOZP a PO v příkladech školské praxe“

TERMÍN:

středa 2. prosince 2020

ČAS:

8.30 – 14.30 h (prezence a přístup do učebny od 8 h)

MÍSTO:
Uherské Hradiště, Studentské náměstí 1531, budova UH3
(areál bývalých kasáren, příjezd kolem parkoviště Kauflandu); parkovat lze před budovou UH3
OBSAH:
Zásadní legislativní změny v oblasti BOZP v souladu se zákoníkem práce, zákonem
o BOZP č. 309/2006 Sb. a hygienickými předpisy v návaznosti na předpisy EU.
Výklad zákonných ustanovení v oblasti BOZP bude dokládán praktickými příklady z praxe
a řešením konkrétních situací.
Účastníci semináře získají osvědčení pro BOZP s platností 36 měsíců.
1. Dokumentace BOZP, vybrané § ZP týkající se BOZP, pracovní řád, kontrolní orgány
2. Zákony, nařízení vlády, směrnice, vyhlášky a metodické pokyny, které souvisí
s bezpečností a ochranou zdraví při práci zaměstnanců a žáků
3. Ověření znalostí testem, na jehož základě bude vydáno osvědčení pro BOZP
CENA:

950 Kč; nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA:

20. 11. 2020 (po uzávěrce se lze informovat telefonicky)

Do přihlášky uveďte rodné číslo (v poznámce) – nutné pro vystavení osvědčení BOZP.
Přihlašování na vzdělávací akce online na webových stránkách agentury.
IČ 75188953
www.blechova.cz

telefon: 731 316 507
e-mail: agentura@blechova.cz
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Listina základních práv a svobod jako ústavní zákon č. 2/1993 Sb., čl. 31 - právo občanů
na ochranu zdraví.
Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce (ZP), ve znění pozdějších předpisů - výtah
z ustanovení §§:
1,2,6,7,11,32,37,41,74,75,76,88,89,93,101,102,103,104,105,106,107,108,207,208,224,226,248
,249,265,275,279,280,301,302,304,321,364,366,367,368,369,370,371,372,373,375,376,377,
378,379,380,381,382,383,384,385,386,387,391,394,395.
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví podmínky
ochrany zdraví při práci – vybrané §§.
Kontrolní orgány BOZP: zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce; činnost odborových orgánů
(§ 322 ZP); orgány ochrany veřejného zdraví
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. a § 105, odst. 7 ZP – o způsobu evidence úrazů, hlášení
a zasílání záznamu o úrazu.
Školní úrazy – vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění
pozdějších předpisů.
Traumatologický plán, nástěnné lékárničky a brašny první pomoci – vybavení a kontrola.
Pracovní řád – ZP § 306, vyhláška č. 263/2007 Sb.
Vyhláška č. 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 48/1982 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.
ZP § 104, nařízení vlády č. 495/2001 Sb. - poskytování, používání, údržba a čištění OOPP.
ZP § 238 – 247, vyhláška č. 288/2003 Sb. - zakázané práce zaměstnankyním,….
Vyhláška č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby, ve znění pozdějších
předpisů.
Vyhláška č. 410/2005 Sb. - hygienické požadavky na prostory pro výchovu a vzdělávání dětí,
v platném znění.
Vyhláška č. 238/2011 Sb. hygienické požadavky na koupaliště a sauny.
Posuzování zdravotní způsobilosti - ZP § 103, odst. 1 písm. d), Zákon č. 258/2000 Sb., ILO
161, zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů;
vyhl. č. 79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických
zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové
péče)
Nařízení vlády č. 375/2017 Sb. – vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů.
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.
Vyhláška č. 106/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů – o hygienických požadavcích na
zotavovací akce pro děti.
Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.
Metodický pokyn MŠMT k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách
a školských zařízeních pod č.j.: 37 014/2005-25.
Vyhláška ČÚBP č. 50/1978 Sb. ve znění pozdějších předpisů, § 3.
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím
pádu z výšky nebo do hloubky.
Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů – vybrané §§.
Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon - § 29.
Prováděcí vyhlášky k zákonu č. 561/2004 Sb., školský zákon, vztahující se k jednotlivým
školám a školským zařízením.
Kategorizace prací - § 37 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, v platném znění;
vyhláška č. 432/2003 Sb.
Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů
a spotřebičů paliv.
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník – vybrané §§
Vyhláška č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu
Nařízení vlády č. 339/2017 Sb., o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních
postupů při práci v
lese a na pracovištích obdobného charakteru
Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů - § 29
Prováděcí vyhlášky k zákonu č. 561/2004 Sb., školský zákon, vztahující se k jednotlivým
školám a školským zařízením
Seznámení s riziky.
Ověřování znalostí – testem.
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