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Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 

Číslo materiálu VY_32_INOVACE_4_OV-E_04_ Domovní instalace.  

Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, 
Hustopeče, Masarykovo nám. 1 

Autor UOV Malinka Lubomír 

Název BOZP 

Téma hodiny Zajištění proškolení žáků z BOZP- pro práci na 

domovních instalacích. 

Předmět Odborný výcvik 

Ročník /y/ E 2 ,3. 

Datum tvorby 30.1.2013 

Anotace Pracovní listy obsahují stručný návod dodržování BOZP 
na domovních instalacích a zásady pracovních postupů. 

 

Očekávaný výstup Žáci  rozumí výkladu a podmínkám ,které musí dodržovat 
při práci na domovních instalacích. 

Druh učebního 
materiálu 

pracovní list 

Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora 
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BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO PRÁCI NA DOMOVNÍCH 
INSTALACÍCH 

 

1. Při práci na stavbách je nutná vhodná pracovní obuv a ochranná přilba. 
2. Při vysekávání drážek pro vodiče je nutné používat ochranné brýle. Ruku 

ve které držíme sekáč je vhodné chránit rukavicí. 
3. Všechny svislé otvory na stavbách musí být ohraněny nebo zakryty. 
4. Práce ve výškách (paty nohou výše jak 1,5m) je mladistvím osobám 

zakázána. Pracovat tak mohou pouze pod odborným vedením při výuce a 
zácviku pouze po dobu nezbytně nutnou, při zajištění bezpečnosti všemi 
dostupnými prostředky. 

5. Při práci ve výšce se musí pracovník jistit. 
6. Při kladení vedení do drážek je nutné počítat s možným poraněním očí 

sádrou či maltou, jsou vhodné ochranné brýle.  
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Při zapojování se řídíme předpisy pro práci s vodičem 

7. Před započetím práce je nutné zkontrolovat veškeré nářadí, osobní 
ochranné pomůcky, stav dvoudílných žebříků (štaflí), které musí mít 
ramena spojená řetízkem. Je zakázáno pracovat s ruční vrtačkou z 
opřeného žebříku (vždy z postavených štaflí!). 

8. Při protahování vodičů může dojít k poranění o ostré hrany zdiva a 
instalačních krabic. 

9. Kontrolu zapojení mohou provádět poučené osoby pouze bezpečným 
napětím. 

10. Zařízení je možné připojit pod napětí až po výchozí revizi. 
11. Před zahájením rekonstrukcí je nutné zajistit a ověřit beznapěťový 

stav.

 

 

Kontrolní otázky: 

1.Co je nutné při sekání drážek ? 

2.Do jaké výšky mohou pracovat mladiství ? 

3.Co je nutné před zahájením rekonstrukce ? 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 


