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SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY 
ZABEZPEČENÍ BOZP ŽÁKŮ 

 
1. Předcházení rizikům  
Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a výchově, činnostech s ním 
přímo souvisejících a při poskytování školských služeb. K zabezpečení tohoto úkolu škola 
přijímá na základě vyhledávání, posuzování a zhodnocování rizik spojených s činnostmi  
a prostředím opatření k prevenci rizik. Při stanovení konkrétních opatření bere v úvahu 
zejména možné ohrožení žáků při vzdělávání v jednotlivých předmětech, při přesunech žáků 
v rámci školního vzdělávání a při účasti žáků školy na různých akcích pořádaných školou. 
Zároveň přihlíží k věku žáků, jejich schopnostem, fyzické a duševní vyspělosti a zdravotnímu 
stavu.  
 
Škola podle školního vzdělávacího programu, zpracovaného na základě příslušného  
rámcového vzdělávacího programu, seznamuje žáky s nebezpečím ohrožujícím jejich zdraví  
tak, aby bylo dosaženo klíčových kompetencí vztahujících se k ochraně zdraví žáků a jejich  
bezpečnosti. Tyto klíčové kompetence jsou vytvářeny na základě vzdělávacího obsahu -  
očekávaných výstupů a účelně zvoleného učiva. Ve školním vzdělávacím programu je  
ochrana a bezpečnost zdraví součástí výchovy ke zdravému životnímu stylu a zdraví člověka,  
chápanému jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Jedná se o 
nadpředmětové téma, jehož součástí je mimo jiné dopravní výchova, ochrana člověka za 
mimořádných událostí, problematika první pomoci a úrazů, prevence sociálně patologických 
jevů, ochrana před sexuálním zneužíváním atp.  
 
Škola je při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských 
služeb povinna přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro 
jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů. Školní vzdělávací 
programy stanoví kromě konkrétních cílů, formy, délky a povinného obsahu vzdělávání i 
podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. 
  
Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců 
a podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně 
patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Školní řád nebo 
vnitřní řád zveřejní ředitel na přístupném místě ve škole, prokazatelným způsobem s ním  
seznámí zaměstnance a žáky školy a informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce 
nezletilých žáků. 
 
2. Povinnosti žáků  
Žáci jsou povinni na úseku zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zejména  
a) dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti,  
s nimiž byli seznámeni, 
b) plnit pokyny zaměstnanců škol vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo  
vnitřním řádem. 



3. První pomoc a ošetření  
Škola a osoba, na jejímž pracovišti se uskutečňuje praktické vyučování nebo praktická  
příprava, zajistí, aby byly vytvořeny podmínky pro včasné poskytnutí první pomoci a 
lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocněních. Odpovídá za vhodné rozmístění  
lékárniček první pomoci s potřebným vybavením. Rovněž zajistí, aby se zásadami 
poskytování první pomoci byli seznámeni žáci a všichni zaměstnanci školy. Na vhodných  
místech umístí seznam telefonních čísel zdravotnických zařízení včetně zdravotnických  
zařízení zajišťujících dopravu raněných, nemocných a rodiček. O provedených opatřeních  
informuje kromě pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy i žáky.  
 
Podle závažnosti úrazu a s ohledem na věk zraněného žáka, případně další okolnosti, zajistí 
škola jeho doprovod do zdravotnického zařízení a zpět nebo domů. O události a provedených 
opatřeních informuje neprodleně zákonného zástupce žáka. Doprovodem může být pouze 
zletilá osoba, osoba plně způsobilá k právním úkonům a v pracovněprávním vztahu ke škole. 
Opatření k zajištění první pomoci provede škola i při školních akcích konaných mimo školu.  
Úrazem žáků je úraz, který se stal při vzdělávání nebo s ním přímo souvisejících činnostech  
a při poskytování školských služeb.  
Úrazem žáků není úraz, který se žákům stane na cestě do školy a zpět, nebo na cestě na  
místo nebo cestou zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo prostory školy při akcích  
konaných mimo školu. 
 
4. Základní školení žáků o BOZP :  
Při zahájení školního roku provede třídní učitel školení žáků o BOZP, kde je seznámí se 
Školním řádem, rizicích ohrožení zdraví při běžných činnostech v prostorách školy a při 
dalších činnostech souvisících s výukou, které se mohou vyskytnout, stanovenými opatřeními 
na jejich eliminaci a s organizací zajištění BOZP ve škole. O provedeném základním školení 
žáků o BOZP založí písemný záznam a provede zápis do třídní knihy. 
Obdobným způsobem musí být provedeno školení žáků o BOZP před vyučováním předmětů, 
kde jsou žáci ohroženi na zdraví - tělesná výchova a ICT. Obsah školení stanovuje školitel -  
třídní učitel a vyučující předmětu, kde je vyšší riziko ohrožení zdraví. 
Obsahem záznamu je seznámení s riziky ohrožení zdraví žáků a stanovená opatření na jejich 
eliminaci, zákazy a pokyny na zajištění bezpečnosti žáků, ustanovení  platných předpisů 
souvisících s činností a prostorami včetně Školního řádu a provozních řádů prostor užívaných 
pro vyučování. V třídní knize navíc uvedou záznam o provedeném školení a o každém 
následném poučení. Je vhodné provést písemné ověření znalostí žáků. 
 
5. Pokyny pro bezpečnou činnost a práci žáků. 
Vyučující je povinen podávat žákům při každé zahajované činnosti informace a pokyny pro 
zajištění bezpečné práce a činnosti žáků, dle potřeby tyto pokyny opakovat. Vyučující trvale  
a vedoucí zaměstnanci opakovaně kontrolují dodržování zásad bezpečnosti při práci při 
všech činnostech žáků. Při zjištění závady jsou povinni provést účinná opatření k odstranění 
rizik ohrožení bezpečnosti žáků či dalších osob, kterých se činnost dotýká.  
 
6. Zvláštní pravidla při některých činnostech  
Kromě obecných zásad úrazové prevence jsou při některých činnostech dodržována  
další zvláštní pravidla. Je tomu tak zejména při výuce některých odborných předmětů se  
zvýšeným rizikem ohrožení zdraví a života, při praktickém vyučování, praktické přípravě při  



výuce tělesné výchovy, koupání, výuce plavání, lyžařském výcviku, sportovních a  
turistických akcích. Ve všech takových případech klade škola zvýšený důraz na dodržování  
pokynů, právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, pokynů  
a zásad úrazové prevence pedagogickými pracovníky i žáky. Důsledně je vyžadováno 
ukázněné chování žáků. Žák musí mít k dispozici svůj průkaz zdravotní pojišťovny nebo jeho 
kopii.  
 
Při pohybových a sportovních činnostech (míčové hry apod.) se účastníci řídí  
ustanoveními o bezpečnosti obsaženými v pravidlech pro příslušnou pohybovou činnost,  
danou věkovou skupinu a jejich modifikaci pro dané prostorové podmínky školy  
a ustanoveními soutěžních řádů daných sportů.  
 
Při praktickém vyučování, praktické přípravě, sportovních a jiných činnostech, kde je  
zvýšená možnost ohrožení zdraví, se žáci řídí pokyny vyučujícího.  Žák musí mít cvičební úbor 
v řádném a použitelném stavu. 
 
7. Lyžařský výcvik  
Lyžařský výcvik je veden pedagogickými pracovníky, kteří odpovídají za činnost  
instruktorů. Jejich kvalifikaci si ověří ředitel školy. Práci instruktorů řídí vedoucí kurzu  
určený ředitelem školy, který též schvaluje plán výcviku. Vedoucí kurzu před odjezdem  
na lyžařský výcvik upozorní na nutnost seřízení bezpečnostního vázání lyží. Žáci prokáží  
seřízení bezpečnostního vázání lyží potvrzením servisu, popř. čestným prohlášením  
zákonných zástupců nebo svým v případě zletilých žáků.  
Za řádnou organizační přípravu kurzu odpovídá jeho vedoucí. Zajišťuje vhodný objekt,  
dopravu, poučení žáků o předpisech a pokynech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví  
žáků. Při realizaci kurzu řídí činnost jednotlivých pracovníků, dbá na dodržování stanoveného  
programu praktické i teoretické části kurzu. 
 
8. Bezpečnost žáků při soutěžích a přehlídkách  
Vysílající školy zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví žáků po dobu dopravy na soutěže  
a ze soutěží, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak. V průběhu soutěže  
zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků organizátor. 
Po dobu vlastní soutěže přebírá náležitý dohled nad žáky organizátor soutěže.  
Vyhlašuje počátek a konec soutěže nebo přehlídky a zajišťuje podmínky pro bezpečnou účast  
žáků poskytnutím případných ochranných prostředků, náležitým vybavením laboratoří, 
jiných soutěžních míst a současně přihlédne k věku, fyzickému a rozumovému rozvoji žáků.  
U sportovních soutěží, uměleckých soutěží a dalších soutěží, kde to charakter soutěže  
vyžaduje a je to dáno organizačním řádem, zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků  
vysílající škola v plném rozsahu, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak. 
 
 
 
 
 
 
 



9. Exkurse a zahraniční výjezdy  
Škola odpovídají za bezpečnost a ochranu zdraví žáků při exkursích na území ČR a zahra-
ničních výjezdech, které organizuje v rámci vzdělávání nebo s ním přímo souvisejících 
činnostech. O konkrétních opatřeních a poučení žáků, případně jejich zákonných zástupců,  
se pořizuje před uskutečněním výjezdu záznam o poučení podepsaný jeho účastníky. Mezi 
účastníky výjezdu do zahraničí zařadí škola pouze ty žáky, kteří předloží písemný souhlas 
zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka a mají uzavřené pojištění odpovědnosti  
za škodu platné na území příslušného státu a pojištění léčebných výloh v zahraničí nebo  
v případě výjezdu do členského státu Evropské unie mají Evropský průkaz  
zdravotního pojištění nebo potvrzení tento průkaz nahrazující.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tato směrnice je platná od 1. 09. 2017 
 
V Prostějově, dne 1. 09. 2017       
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Marek Moudrý 
ředitel školy 


