Vzdělávací agentura
Mgr. Jitka Blechová
akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT

POZVÁNKA
BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
PRO UČITELE TĚLESNÉ VÝCHOVY
vzdělávací akce č. 3718
akreditováno MŠMT č. j. MSMT-14454/2017-1-654
URČENO:

učitelům tělesné výchovy základních a středních škol

LEKTOR: Ing. Jan Romaněnko – Svazový inspektor BOZP ČMOS
pracovníků školství pro ČR; OZO v prevenci rizik ROVS/2548/PRE/2013;
člen skupiny expertů BOZP při ČMKOS; člen stálého výboru Rady vlády BOZP; autor
publikací „BOZP při práci ve školské praxi“ a „Legislativa BOZP ve školství“

TERMÍN:

středa 18. dubna 2018

ČAS:

9.00 – 15.00 h (prezence 8.30 – 9.00 h)

MÍSTO:

Zlín, Technologické inovační centrum Zlín, Vavrečkova 5262 –
23. budova průmyslového areálu Svit (vchod vedle restaurace Prašád);
veřejné parkoviště vedle Baťova institutu 14|15

OBSAH:
Obsahem semináře je seznámení s platnou legislativou k bezpečnosti pohybových aktivit
ve škole.
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Základní charakteristika prevence a předcházení rizikům na sportovně-turistických
akcích.
Právní odpovědnost učitelů tělesné výchovy při dohledu nad žáky, při úrazech žáků.
Metodika šetření školních úrazů.
Povinnosti učitelů tělesné výchovy v oblasti BOZP a BOZ žáků.
Odborná kvalifikace učitelů tělesné výchovy.
Školení učitelů tělesné výchovy.
Kontrolní systém v tělocvičnách a na školních sportovištích.
Systém zajištění první pomoci ve škole a na sportovních akcích školy.
Pravidla BOZP a BOZ při speciálních činnostech, zásady pro zpracování provozních řádů
v tělocvičnách a na školních sportovištích. Letní výcvikové kurzy – vodní turistika,
cykloturistika, turistika.
Zimní výcvikové kurzy – lyžování.
Zařazování atraktivních sportovních odvětví (in-line bruslení, adrenalinové sporty apod.).
Školní hřiště, školní posilovna, tělocvična, horolezecká stěna, bazén a další sportoviště.
Podmínky pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků.
Nejčastější chyby a nedostatky v oblasti BOZP, příklady z praxe, řešení modelových
situací.
Uvolňování žáků z výuky tělesné výchovy.
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Výklad zákonných ustanovení BOZP bude dokládán praktickými příklady ze sportovního
prostředí.
CENA:

850 Kč; nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA:

10. 4. 2018 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

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