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Všeobecné podmínky BOZP pro žáka odborného výcviku. 
 
 
 
 

Ve věci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci máš tato práva: 
 

           Vědět o tom, s jakým nebezpečím se na pracovišti můžeš setkat, jak máš 
postupovat, abys byl v bezpečí, a jaké kroky je třeba podniknout, pokud dojde k 
nehodě nebo mimořádné situaci. 
 

Obdržet o této problematice informace, pokyny a školení, konkrétně zaměřené 
na danou pracovní činnost a pro dané pracoviště. 

 
Být vybaven osobními ochrannými pracovními prostředky, potřebnými pro 

vykonávání dané činnosti, a mít dostatek informací o jejich používání. 
 
Odmítnout práci, o které se domníváš, že ohrožuje Tvé zdraví. 
 
Zapojit se do dění prostřednictvím dotazů, oznamování nebezpečných 

pracovních postupů nebo podmínek a žádostí o řešení situace, která nastala.  
 
Školení o BOZP má být prováděno v podobě  vstupního proškolení jak před 

samostatným nástupem na výcvik, tak opakovaně v každém novém školním roce 
před nástupem žáků na cvičné pracoviště nebo při jakékoliv změně místa výkonu 
práce a pracovní činnosti. 

 
Nechat se informovat a být informován o možných rizikách spojených 

s výkonem práce. 
 
Na pracoviště vstupovat řádně oblečen a upraven. 
 
Dodržuj zásady bezpečného chování, při práci se řiď instrukcemi a radami, 

které jsi obdržel od UOV. 
 
Při práci se chovej tak , abys neohrozil sebe ani nikoho jiného a měj na paměti 

že jsi stále žákem školy. 
 
  
 
 
 
 
 
 
   
 

 
 

 
 



 
 

 Dělej jen práce , které Ti byly přiděleny a na místě které jsi dostal přiděleno 
UOV nebo jinou osobou která vede výuku. 

 Na práci se soustřeď. 

 Pokud je Ti méně , jak 18 let, nesmíš být zaměstnáván pracemi, které uvádí § 
6, odst.1 vyhlášky č.288/2006 Sb. Výjimku tvoří práce z důvodů přípravy na povolání 
pod odborným dozorem, kde je dostatečná ochrana mladistvých. 

 Přestávky pro odborný nebo praktický výcvik stanoví dílenský řád a podle 
vykonávané činnosti s přihlédnutím na dispozice žáků.  

  

 A něco závěrem: 

Seznam se s novým zařízením nebo výkonem nové práce a neboj se požádat o 
pomoc a proškolení. 

Pokud si nejsi jist radši se zeptat znovu. 

Ptej se , pokud máš pochybnosti třeba i ředitele nebo vedoucího odborného výcviku, 
dozoru , aby byla zajištěna Tvoje bezpečnost , zdraví i život  ostatních 
spolupracovníků. 

Bez váhání informuj své nadřízené o změně svého zdravotního stavu nebo 
spolužáků. 

Jestliže zjistíš, že máš zdravotní problémy z výkonu práce navštiv lékaře. 

Vzdělávej se a získej co nejvíce informací o výkonu své práce a spojené s tím 
bezpečnosti práce.  

 

 Otázky :  

1. Vysvětli, jaká máš práva na pracovišti ? 

2.Jakou práci můžeš odmítnout ? 

3.Kdy a jak  se provádí školení o BOZP ? 

      4.Co musíš mít na pracovišti ? 

 

 

 

 



Seznam použitého materiálu a zdrojů: 

Zákon č.65 z r. 2006 – Zákoník práce ,práce mladistvých 

Dílenský řád SOŠ a SOU Hustopeče  

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak je Malinka Lubomír. 

 


