Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
České Budějovice, Rudolfovská 92

Organizační směrnice č. 8/2019
k provádění prověrky BOZP
Na základě Zákoníku práce č. 262/2006 Sb. a po dohodě s odborovou organizací
ukládám
provádět ve škole v měsíci dubnu každého kalendářního roku prověrku bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci.
K provedení prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci stanovuji komisi, jejíž členy
budou:
předseda:
členové:

Ing. Milan Pavel
Ing. Markéta Švajnerová Ph. D.

Tato komise provede
1. Kontrolu dokumentace BOZP vedenou školou, odstranění závad zjištěných při
prověrce minulé a kontrolu pracovišť a prostor školy včetně školních hřišť.
2. K provedené prověrce BOZP zpracuje souhrnnou zprávu o závadách a nedostatcích,
zjištěných při prohlídkách pracovišť.
3. Zpráva o výsledku BOZP bude projednána za účasti ředitele školy a odborů
do 31. května každého kalendářního roku.
K provedení prohlídek pracovišť je zpracován metodický návod, který je uveden na dalších
stránkách.
Prohlídky jednotlivých pracovišť a všech prostor budou zaměřeny na kontrolu plnění
přijatých opatření z prověrky BOZP prováděné v minulém roce a dále pak oblasti, které
nepříznivě ovlivňují stav úseku BOZP a pracovní a školní úrazovost.
Orientační zaměření prohlídky - kontrolují se zda:
1. Registrace a evidence pracovních a školních úrazů:
– je ve škole vedena v souladu s OS č. 2/2007
– záznamy o pracovnících a školních úrazech jsou sepisovány do dvou dnů
– záznamy jsou odesílány příslušným orgánům

2. Seznamování zaměstnanců a ubytovaných s bezpečnostními předpisy, zásadami
bezpečnosti práce a bezpečnostního chování (periodická školení):
– opakovaná (periodická) školení jsou prováděna ve stanovených
termínech
– o školení jsou vedeny prokazatelné záznamy (obsah školení s uvedením
předpisů, prezenčních listech)
3. Vstupní a periodické lékařské prohlídky:
– zda provozní zaměstnanci a pracující důchodci se podrobují vstupní
lékařské prohlídce (k provádění pracovní činnosti je nutné vyjádření
lékaře o způsobilosti práce provádět)
– zda jsou prováděny periodické prohlídky u vybraných profesí (svářeči,
řidiči, elektrikáři apod.)
4. Zabezpečení první pomoci při úrazech:
– zda jsou ve škole v potřebném počtu umístěny a řádně vybaveny
lékárničky pro poskytnutí první pomoci
– zda učitelé znají telefonní čísla k přivolání lékařské pomoci popř. vědí,
kde tato čísla jsou uvedena (požární poplachová směrnice)
5. Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků:
– je vedena řádná evidence o vybraných OOPP
– jsou nové OOPP přidělovány až po ztrátě funkčních vlastností OOPP
přidělených minule
– zaměstnanci předepsané a jim vydané OOPP při pracovní činnosti
používají (hlavně pak při práci na strojích a dalších činnostech se
zvýšeným nebezpečím vzniku úrazu)
– kontrolu používání OOPP provádí vedoucí zaměstnanec
6. Budovy - zařízení budov:
– zda je budována ve stavu, který neohrožuje bezpečný provoz
a bezpečnost žáků
– zda vstup na střechu budovy je zabezpečen proti vstupu nepovolaným
osobám a žákům
– zda komunikace nejsou zužovány různým materiálem, nábytkem apod.
– zda na pracovištích a všech prostorách školy je udržována čistota
a pořádek (hygienické a sociální zařízení, sklepní prostory, dvůr apod.)
– zda jsou v areálu školy zakryty nebo ohrazeny případné otvory nebo
prohlubně
– volné strany schodů a odpočívadel jsou opatřeny neškodným zábradlím
a schodišťová ramena mají madlo alespoň na jedné straně
– zda první a poslední schod je barevně odlišen (žlutý nebo bílý pruh)
– zda je dodržena podchodová výška 2,10 m - do této výšky nesmí
vyčnívat žádné konstrukční zařízení apod.
– zda je v budově označeno umístění hlavního uzávěru vody
– zda je potrubí barevně označeno podle protékajícího média v souladu
s ČSN 13 0072 (účinná od 8/1991)
– zda jsou dodržovány lhůty pro čištění oken stanovené předpisy
o hygienických požadavcích dle pracovního prostředí
– zda stav umělého osvětlení odpovídá příslušnému předpisu

–

zda nejsou v budově rozbitá okna - skla (stav oken)

7. Elektrická zařízení:
– zda je označen hlavní vypínač elektrické energie pro budovu
a zaměstnanci znají jeho umístění
– datum poslední periodické revize elektrických zařízení a hromosvodu
– zda osoby, pracující na elektrických zařízeních mají příslušnou
elektronickou kvalifikaci
– zda elektrické rozvaděče, rozvodové skříně jsou zabezpečeny proti
neoprávněné manipulaci (uzavřeny)
– zda jsou pohyblivé přívody zajištěny proti poškození
– zda používané elektrické přenosné nářadí je podrobováno předepsaným
kontrolám a revizím podle ČSN 33 1600 (účinnost od 31. 12. 2010)
– zda jsou svítidla opatřena ochrannými kryty, zvláště pak na požárně
nebezpečných místech (sklepní prostory, sklady apod.)
8. Výtah:
–
–
–
–

zda je prováděna přepsaná kontrola a revize výtahy ve školní jídelně,
budově mechanizačního a veterinárního oboru, dílen
zda je stanovena odpovědná osoba za provoz a technický stav výtahu
zda je výtah označen maximální nosností
zda jsou zaměstnanci prokazatelně seznámeni s obsluhou výtahu

9. Sklady:
–
–
–
–

zda ženy nemanipulují s břemeny nadlimitní hmotností (20 kg občasné
přenášení břemene a 15 kg při častém přenášení břemene)
zda jsou regály označeny maximální nosností, vykazují bezpečný stav
a zda nejsou jednotlivá pole regálu přetěžována
zda nehrozí sesutí skladového materiálu
zda materiál v horní části regálu je vyskladňován bezpečný způsobem
(schůdky apod.)

10. WC, umývárny, šatny - soc. zařízení:
– zda sociální zařízení jsou pravidelně uklízena
– zda ve sprchách a umývárnách jsou stěny do výše 180 cm opatřeny
omyvatelným nátěrem nebo obkladem světlé barvy
– zda ve sprchách jsou podlážky z plastické hmoty dle platných
hygienických předpisů
– zda počet skříněk v šatnách zaměstnanců odpovídá počtu pracovníků
11. Dílna školníka - údržbáře:
– zda jsou na pracovišti vyvěšeny bezpečnostní předpisy pro obsluhu strojů
– zda umělé osvětlení (zářivkové)nezpůsobuje stroboskopický jev
Ruční nářadí:
– zda rukojeti, násady a jiná místa, kde je třeba nářadí uchopit, nemají
otřepy, trhliny praskliny
– zda násady a rukojeti jsou zajištěny proti uvolnění

12. Žebříky:
–
–
–

zda jsou dostatečně pevné, nepoškozené, nepokroucené
zda nevykazují závadu (nesmí chybět příčle, postranice nesmí být
prasklé, příčle nesmí být neodborně opravované)
u dvojitých žebříků nesmí být poškozené kování a žebřík musí být
vybaven řetízkem proti rozevření

13. Svařování:
– zda pracovníci provádějící sváření mají platný svářečský průkaz
– zda jsou prováděny předepsané prohlídky svářečských agregátů
– zda pro práci, kde hrozí nebezpečí požáru je vydáno povolení ke sváření
a je prováděn následný dozor po dobu 8 hodin po provedeném sváření
14. Vyhrazená zařízení (kompresory, stabilní tlakové nádoby, zdviže):
– zda je vedena dokumentace a tato vyhrazená technická zařízení
podrobována předepsaným revizím, kontrolám a údržbě a opravám
15. Tělocvičné nářadí:
– zda jsou prováděny kontroly tělocvičného nářadí a stavu posilovny
a prováděny odborně opravy tohoto zařízení
Tato směrnice ruší organizační směrnici č. 11/2007 ze dne 2. ledna 2007.
České Budějovice 26. srpna 2019

Ing. Břetislav Kábele
ředitel školy

