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Oblast BOZ žáků 
 

Rizika a opatření k jejich snížení nebo eliminaci 

Podstatou zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví je vyhledání a zhodnocení rizik, která                

by mohla být příčinou poškození zdraví žáků (nebo i pracovníků), a snížení těchto rizik až k jejich 

úplné eliminaci organizačními nebo technickými prostředky. Vyhledávání těchto rizik a zjišťování 

jejich příčin a zdrojů provádí odborně způsobilá osoba, která pro organizaci koná činnosti v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků - tzv. technik BOZP a technik požární ochrany. Součástí 

snižování rizik je pravidelná kontrola úrovně BOZ a dodržování předpisů.  

Příklady rizik a opatření k jejich snížení ve vztahu k žákům: 

a. Nesvéprávnost jednání přiměřená věku žáka - občanský zákoník považuje nezletilého za způsobilého              
k právnímu jednání co do povahy přiměřeného rozumové a volní vyspělosti nezletilých jeho věku1, 
svéprávným se stává dovršením 18 let. 
Rizika: nezkušenost, nezralost, nižší míra odpovědnosti za dodržování pravidel, předpisů apod. 
Opatření: seznámení s vnitřními předpisy a ověřování jejich znalosti (seznámení s riziky a opatřeními, 
která je snižují, např. vnitřní řád, požární a evakuační řád atd.), pedagogický dohled a kontrola chování. 

b. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem   
Rizika: závada v rozvodech, poškození bezpečnostního krytu spotřebiče, jeho síťové šňůry, jiná závada, 
která může způsobit el. výboj a poškození zdraví. 
Opatření: znát návod k použití užívaného spotřebiče od výrobce, zákaz používat poškozený nebo 
nepovolený (neregistrovaný) spotřebič, opravovat ho; oznámit poruchu el. rozvodů (např. zásuvek, 
vypínačů) a el. zařízení v majetku DM, nevyměňovat prasklou žárovku atd. - poučení žáků, resp. 
seznámení se směrnicí ředitele k registraci a užívání el. spotřebičů. 

c. Nebezpečí úrazu při běžném pobytu v DM  
Rizika: neopatrné či neodpovědné chování a jednání, vědomé či nevědomé porušení pravidel atd. 
projevující se jako nesprávné užívání vybavení a zařízení, používání nevhodné obuvi nebo oblečení                  
v DM, manipulace s těžkými břemeny, neopatrné používání nástrojů, náčiní (např. nože); porušení 
zákazu manipulace s otevřeným ohněm, užívání nepovolených tepelných spotřebičů, ponechání 
tepelných spotřebičů v majetku DM bez dozoru po jejich zapnutí (včetně neodstavení varné konvice               
po použití), přechovávání hořlavin a těkavých látek v DM, zasahování do el. instalace; nebezpečí pohybu 
po budově (kluzká podlaha, schodiště, skleněné výplně dveří a oken) apod. 
Opatření: technická opatření - např. kryty na zařízení, označení schodů, sníženého podhledu, 
bezpečnostní a požární značky apod.; organizační opatření: seznámení s vnitřním řádem, provozními 
řády rizikových prostor v DM a s pravidly BOZ a PO, zejména: zákaz přemisťovat nábytek, porušovat 
provozní řády kuchyněk, porušovat pravidla požární ochrany a směrnice k užívání el. spotřebičů a další - 
ověřovat znalosti a kontrolovat dodržování opatření. 

d. Nebezpečí poškození zdraví při pobytu vně DM (DM nenese odpovědnost, přesto seznámí) 
Rizika: úrazu při pohybu na veřejných komunikacích nebo jiných prostorách, porušení pravidel silničního 
provozu pro chodce, pravidel veřejné přepravy, možnost konfliktu s cizími osobami (přijetí a požití 
návykových látek apod.), 
Opatření: je-li to možné, tak se pohybovat ve městě nejméně ve dvou; je zakázáno požívat alkoholické 
nápoje a jiné návykové látky, resp. přicházet pod jejich vlivem do DM, vstupovat do heren, koupat se             
ve vodních nádržích kromě veřejných koupališť; dodržovat pravidla přepravy v MHD a pravidla silničního 
provozu pro chodce, vyhýbat se místům, kde se nacházejí rizikové osoby (před restauracemi, 
obchodními domy, nádražími apod.), znát tel. čísla na zdravotnické záchranné služby a policii - 
seznámení s Poučením o chování v době pobytu mimo DM, s pravidly silničního provozu pro chodce, 
pravidly přepravy v přepravních prostředcích, ověřování znalostí. 
 
 

                                                             
1 § 31 z. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
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e. Sportovní a jiné pohybové činnosti  

Rizika: nebezpečí úrazu působením tělocvičného nářadí a náčiní, prostředí, v němž se činnost koná, 
změněného zdravotního stavu žáka, porušení pravidel sportovních her a soutěží, přecenění svých 
schopností, neopatrnost apod. 
Opatření: technická opatření: revize tělocvičného nářadí a náčiní, kontrola bezpečného stavu náčiní, 
nářadí a prostor pro činnost před zahájením činnosti;  
organizační opatření: eliminace rizik kontrolou způsobilosti žáků (zdravotní stav, schopnost plavání 
apod.), dodržování pravidel sportů a her (zajistit rozhodování u kontaktních sportů), příprava organismu 
na zátěž (rozcvičení), zamezení přetěžování, poskytování záchrany a pomoci při náročnějších cvičeních 
apod. - seznámení žáků s provozním řádem posilovny, tělocvičny, hřiště apod., s pravidly her,                     
s organizací cvičební jednotky, zajištění bezpečného přesunu dna místo cvičení (je-li mimo DM).   

f. Zneužívání návykových látek 
Rizika: poškození zdraví v důsledku požití a zneužití návykové látky. 
Opatření: zákaz vnášení, distribuce a požívání návykových látek v DM a na akcích organizovaných DM - 
seznámení s vnitřním řádem (povinně musí tento zákaz vnitřní řád obsahovat), kontrola a případné 
testování žáků na přítomnost návykové látky v případě důvodného podezření ze zneužití a existuje-li 
odůvodněné riziko poškození zdraví nebo majetku2. 

g. Hygienické podmínky ubytování (příp. stravování) 
Rizika: porušování zásad hygieny žáky (nedostatečnost osobní hygieny, nepořádek na pokoji                         
a v osobních věcech, skladování potravin apod.) nebo i zaměstnanci (pozdní či nepravidelná výměna 
ložního prádla, používání nevhodných úklidových prostředků, nedostatečný úklid apod.), výskyt 
parazitů, plísní, výskyt epidemií apod.  
Opatření: seznámení žáků se zásadami osobní hygieny a způsobem udržování pořádku na pokoji, 
pravidelná kontrola uložení osobních věcí a pořádku na pokoji, oznamovací povinnost v případě 
zjištěných nedostatků v zajištění hygieny, výskytu parazitů, plísní, epidemiologických onemocnění apod. 

h. Jiná rizika a opatření k jejich snížení 
Další rizika mohou vyplývat ze specifického architektonického uspořádání konkrétního DM a jeho okolí 
(rizikové prostory, překážky, zařízení), z organizace a obsahu činnosti DM (např. specifických zájmových 
aktivit, výletů aj.), příp. obecných kompetencí žáků (u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami bude 
pravděpodobně potřeba při některých rizikovějších činnostech navýšit dohled).  

 

Omezení rizik začíná u vchodu do budovy 

K této problematice vydalo MŠMT ČR Metodické doporučení k bezpečnosti dětí, žáků a studentů                 

ve školách a školských zařízeních – Minimální standard bezpečnosti3 (Čj.: MSMT-1981/2015-1). 

Doporučení obsahuje: 

 prostorová a organizačně-technická opatření - k umožnění vstupu do budovy pouze 

oprávněným osobám (jeden vchod, kontrola oprávnění, monitorování vstupů, vjezdů a jejich 

osvětlení apod.), 

 personální opatření - zajištění dohledu v prostorách zařízení v průběhu vzdělávání, zajištění 

zastupitelnosti pedagogů apod., 

 vnitřní předpisy, dokumentace zařízení - jasná analýza rizik na pracovišti a opatření k jejich 

eliminaci, vypracované dokumenty pro mimořádné události a předpisy či pokyny k výkonu 

dohledu, k užívání technických prostředků ochrany budov, k poučení žáků a zaměstnanců,                   

k pravidlům pro konání činností s vyšším rizikem úrazu (např. výlety, výcviky, tělovýchovné                

a sportovní aktivity dle podmínek DM), veřejně přístupné řády pracovišť (zejm. odborných 

pracoven, sportovišť) a další. 

                                                             
2 http://www.prevence-info.cz/stanovisko-k-testovani-ve-skolach 
3
 odkazujeme na adresu: http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/minimalni-standard-bezpecnosti-

a-vyhlaseni-neinvesticniho?highlightWords=minim%C3%A1ln%C3%AD+standard 
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Bezprostředním podnětem k vypracování metodického doporučení ministerstvem byl případ 

smrtelného zranění žáka střední školy ve Žďáru nad Sázavou psychicky narušenou osobou, která 

vnikla do školy neoprávněně a její přítomnost nevzbudila pozornost. Analýza příčin poukázala 

například na nedostatečný přehled o dění v prostorách školy, a proto jsou ministerstvem 

doporučovány také technické prostředky, jejichž cílem je snížit riziko vstupu neoprávněné osoby                

do budovy. Například vstup na čipy, turnikety, kamerový systém4, elektronický vrátný, alarm 

s tísňovými tlačítky napojený na dispečink apod. Nenahraditelnou je však fyzická osoba - vrátný                   

u jediného vchodu do budovy... 

Poučení žáků 

Poučení žáků o bezpečném chování patří mezi základní a také nejdůležitější povinnosti vychovatele, 

vedoucího činnosti. Poučení a kontrola dodržování pokynů z poučení vyplývajících patří mezi 

organizační opatření ke snížení rizik. Obsah a způsob poučení žáků konkretizuje čl. 9 Metodického 

pokynu k BOZ žáků.  

Z tohoto článku vyplývá: 

 poučení se musí vztahovat ke všem činnostem, které se v DM uskutečňují, probíhají a jichž                   

se žáci účastní, přitom jsou žáci seznámeni s riziky (možné ohrožení zdraví) a konkrétními 

pokyny, předpisy k zajištění BOZ a se zásadami bezpečného chování, příp. i s důsledky 

plynoucími z porušování pokynů, 

 poučení se má týkat i okolí DM (nebezpečí od neznámých lidí, násilí, šikany apod.), 

 poučení se vztahuje i na konkrétní činnosti, akce nebo pracoviště (řády odborných pracoven, 

sportovišť, používání náčiní apod., kde bylo shledáno jiné než běžné riziko při činnosti), 

 protože vnitřní řád obsahuje základní informace k bezpečnému chování v DM, tak musí být žáci 

přirozeně seznámeni i s tímto dokumentem, 

 dokladem o provedeném poučení je záznam o poučení (např. v deníku výchovné skupiny), 

přílohou je osnova poučení, 

- k tomu poznámka: doporučujeme vyhotovit prezenční listinu s podpisy poučených žáků5 

(ze záznamu v deníku nemusí být na první pohled jasné, kdo a o čem konkrétně byl 

poučen, vychovatel může ztratit přehled o poučených a nepoučených žácích), osnovu 

poučení by měla vypracovat osoba odborně způsobilá - technik BOZ, příp. technik PO. 
 

Dohled nad nezletilými žáky 

Dohled nad nezletilými je základní a nepřetržitou metodou zajišťování BOZ žáků, resp. kontroly 

dodržování pravidel bezpečného chování. Je také metodou výchovnou, při které probíhá interakce 

mezi vychovatelem a žákem formou předávání instrukcí, pokynů. Proto dohled v DM spadá do činností 

charakteru přímé pedagogické činnosti a také proto je školským zákonem požadováno, aby dohled 

konal pedagogický pracovník, který je oprávněn vydávat závazné pokyny ke způsobu chování žáka.  

Pojem dohled a dozor je třeba chápat jako synonyma, která mají v podstatě shodný obsah. Dohled má 

přece jen význam poněkud osobnější. Jako by v něm obsaženo více osobní intervence vychovatele vůči 

                                                             
4 Při užití kamerových systémů je nutné zajistit ochranu osobních údajů, a proto je třeba učinit oznámení o 
systému na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) https://www.uoou.cz/registr/ds-
1511/p1=1511. K možnostem využití kamerových systémů v prostorách školy vydal ÚOOÚ vyjádření na adrese: 
https://www.uoou.cz/files/vyjadreni_a_doporuceni_uoou.pdf 
5 viz Záznam o poučení žáků o bezpečnosti a ochraně zdraví a o protipožárních opatřeních v DM, sešit 3., b. 5.1. 
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jednotlivci, a proto v tomto materiálu budeme tento pojem používat. Pojem dozor ale najdeme např.             

v metodickém pokynu ministerstva k zajištění BOZ žáků, ale je tam i výraz dohled. 

Podrobnosti k organizaci dohledu uvádí metodický pokyn k zajištění BOZ žáků v čl. 10: 

 dohled zabezpečují a výchovně působí pedagogičtí pracovníci v zájmu předcházení škodám              

na zdraví, majetku a životním prostředí, 

 o zajištění dohledu rozhoduje ředitel, který vychází z konkrétních podmínek a přihlíží                          

k vykonávané činnosti, věku žáků a jejich rozumové vyspělosti, dopravním a jiným rizikům, 

 ředitel stanoví rozvrh dohledu a vyvěsí ho na místě dostupném kontrolním orgánům, jestliže ale 

pracovník vykonávající dohled v budově dočasně zastupuje nepřítomného vychovatele, tak                

je vhodné umístit informaci se jménem dohlížejícího pracovníka na místě přístupném žákům, 

 dohled nad žáky při školním stravování vykonává právnická osoba, která vykonává činnost 

školního stravování, 

 při akcích mimo DM, kdy místem pro shromáždění žáků není budova DM (školy), začíná dohled 

15 minut před dobou shromáždění; po skončení akce dohled končí na předem určeném místě               

a v předem stanoveném čase; tyto údaje oznámí DM žákům nebo jejich zákonným zástupcům 

(podle charakteru činnosti) nejméně den před konáním akce, 

 podle rozhodnutí ředitele mohou konat dohled i jiné osoby, které jsou v pracovně právním 

poměru k DM, osoby musí být řádně (písemně) poučeny o povinnostech dohledu, 

 při akcích konaných mimo DM dodržují žáci předpisy k BOZ platné v jiných objektech (ubytovací 

zařízení, tělocvičny, hřiště a další prostory jiných provozovatelů). 

Obvyklou otázkou, kterou řeší ředitel odpovědný za dohled, bývá - kolik pedagogických pracovníků by 

mělo konat dohled nad určitou skupinou žáků (při běžné činnosti DM, na výletě, na sportovní akci,            

v tělocvičně apod.). Informace k některým rizikovým činnostem (výcviky a kurzy) jsou v metodickém 

pokynu k BOZ žáků, ale DM spíše řeší situace - kolik pracovníků by mělo konat dohled, aby bylo možné 

říci v případě poškození zdraví žáka, že dohled byl dostatečný, odpovídající rozumové a volní vyspělosti 

nezletilých (nesvéprávných) žáků například v noci, na výletech apod.? 

Z informací z ministerstva školství soudíme, že do připravované vyhlášky k BOZ žáků by měly být 

zahrnuty i tzv. standardy dohledu. To znamená, že ředitel by mohl s větším osobním klidem určit          

k výkonu dohledu nad žáky dostatečný počet pedagogů. Otázkou je, kdy bude vyhláška vydána a zda 

bude obsahovat skutečně vše, co DM zajímá a potřebuje. Proto navrhujeme k dostatečnosti dohledu 

(standardu) akceptovat tyto okolnosti: 

 počet žáků ve výchovné skupině od 20 do 30 (výjimečně i 33)6 bez ohledu na zletilost                         

či nezletilost členů skupiny nám dává základní informaci; vycházejme tedy z toho, že 30 

nezletilých na jednoho vychovatele v době běžného provozu v DM lze považovat za výchozí 

standard, 

 doporučujeme, aby ředitel stanovil standardy pro konkrétní provozní podmínky s přihlédnutím        

k potřebám dohledu zejména v době dopolední a noční a v době s menší potřebou práce 

(příjezdové a odjezdové dny). 

Kromě toho je třeba specifikovat obsah činnosti pracovníků konajících dohled v konkrétních 

prostorách nebo činnostech. Například: 

 při výkonu tzv. hlavní služby - koná dohled pedagogický pracovník obvykle ve společných 

prostorách, včetně školní jídelny, která je součástí DM a na pokojích žáků, jejichž vychovatel 

není přítomen apod. (za dohled na pokojích svých žáků samozřejmě odpovídá vychovatel), 

                                                             
6 vyhl. 108/2005 Sb., § 3 odst. 1 
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 při vedení zájmového útvaru, při organizování akce - seznámí žáky s riziky činnosti a vydá pokyny 

k bezpečnému chování, oznámí svoji dočasnou nepřítomnost hlavní službě v DM, aby konala 

dohled na pokojích v době nepřítomnosti či nemožnosti opustit rozběhlou akci, byť v DM, 

 jsou-li k výkonu dohledu určeni dva pracovníci, musí jim být vymezeny činnosti, prostory, 

specifické úkoly atd. 

Podléhají dohledu také zletilí žáci? 

Povinnost dohledu ve smyslu sdílení případné odpovědnosti za škodu vůči dospělým domov nebo 

konkrétní vychovatel samozřejmě nemá. Zletilý žák plně zodpovídá za své jednání, protože je v duchu 

občanského zákoníku svéprávným. Povinnosti kontrolovat jeho jednání v souladu s vnitřním řádem                 

a dalšími normami vztahující se k BOZ žáků se vychovatel přirozeně nezprostí. I na zletilého je třeba 

působit výchovně a pokud porušuje zásady, tak vychovatel jeho jednání koriguje i v oblasti dodržování 

zásad bezpečného pobytu a činnosti. Dospělí tedy nesnižují objem práce vychovatelů, alespoň ne                      

v oblasti BOZ žáků.  
 


