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BOZP A BOZ VE ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH



Co znamená zkratka BOZP?

• BP - bezpečnost práce, zákon č. 262/2006 Sb., 
zákon č. 309/Sb. a související právní předpisy

• OZ - ochrana zdraví – zákon č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví a související právní 
předpisy
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Školení zaměstnanců a vedoucích 
zaměstnanců
• Vstupní školení - § 37 odst. 5 zákona č. 262/2006 

Sb.

• Periodické školení zaměstnanců - § 103 odst. 2, 3 
zákona č. 262/2006 Sb. – 1 x za 2 roky

• Periodické školení vedoucích zaměstnanců – 1 x za 
3 roky

Kompetence leadera úspěšné školy

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008145



Poučení žáků

• čl. 9 Metodického pokynu MŠMT - č. j.: 37 
014/2005-25                    

- účast je docházka v třídní knize 

- osnova poučení 

• Poučení žáků před prázdninami není povinné!
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Povinnosti škol a školských zařízení 
vyplývající ze školského zákona

• § 29 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon
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Povinnosti ředitele školy a školského 
zařízení

• § 164 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon
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Práva a povinnosti zaměstnance

• § 106 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
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Školní úraz

• Vyhláška č. 64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků 
a studentů, ve znění pozdějších předpisů

• Rozbor školní úrazovosti – za školní rok
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Odpovědnost za škodu při úrazech 
dětí a žáků

• MŠ, SVČ – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
§2921

• ZŠ, ZUŠ, SŠ atd. – § 391 zákona č. 262/2006 Sb.
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Dohled nad žáky

• § 6 vyhlášky č. 263/2007 Sb., pracovní řád
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Použité zdroje
• Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů

• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

• 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

• Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

• Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění pozdějších předpisů

• Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských 
zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným 
svazkem obcí

• 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
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Děkuji za pozornost.
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