Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem.

Osnova školení BOZP zaměstnanců
podle § 103 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Organizace (název a sídlo provozovny): ……………………………………….



Mezinárodní úmluva č. 155: Základní listina lidských práv a svobod



Zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů - část pátá Bezpečnost
a ochrana zdraví při práci §§ 101-108, dále pak § 238 (práce zakázané ženám
a mladistvým), §§ 281-285 (zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci), §§ 320-323 (oprávnění odborových orgánů, kontrolní činnost
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), §§ 365-393 (Odpovědnost
zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání).



Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.



Seznámení se „Směrnicí k řízení a zajišťování BOZP“ a identifikací rizik.



Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání
záznamu o úrazu.



Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a
dezinfekčních prostředků.



Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších
předpisů.



Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací
do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a
náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, seznámení
s kategorizací prací organizace.
Pracovnělékařské služby a jejich zajištění, poskytovatel pracovnělékařských
služeb, zdravotní způsobilost k práci, (zákon č. 373/2011 Sb. §§ 53-68, vyhl. č.
79/2013 Sb.), interní směrnice.
Poskytování první pomoci (úrazy, bezvědomí, krvácení, popálení, kontakt
s chemickou látkou, úraz elektrickým proudem), vybavení pracovišť prostředky
předlékařské první pomoci.
Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými
tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně
souvisejících zákonů, Zákoník práce § 103 odst. 1, písm. l).
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví
při práci, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a
pracovní prostředí.
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví
vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů.
Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, §3.
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Manipulace s břemeny, vyhláška č. 48/1982 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, nař. vlády č. 361/2007 Sb.



Zákaz výstupu na stoly, židle, parapety, nábytek apod., které nejsou určeny
pro zvýšená místa práce.



Práce na zvýšených místech - žebříky jednoduché a dvojité, žebříkové
schůdky atd. (příloha nařízení vlády č. 362/2005 Sb., bod III).



Bezpečnost práce s ostrými nástroji a drobnou kancelářskou technikou jako
např. nůžky, žiletky, děrovačky, sešívačky, špendlíky apod.



Upozornění na zákaz vyřazovat z provozu zabezpečovací a ochranná zařízení
a neodstraňovat nebo přemisťovat neoprávněně věcné prostředky požární
ochrany, např. přenosné hasící přístroje.

Případné doplňující specifické předpisy a pokyny:
 Seznámení s rozsahem kontroly el. spotřebiče před jeho použitím (ČSN 33
1600 ed. 2)
 Zaměstnavatel zajistí seznámení s návody k obsluze strojů, přístrojů a
zařízení používaných při práci v organizaci, případně s interními
bezpečnostními provozními předpisy

Zpracováno podle předpisů platných k 1. 4. 2014

.....……………………………………

razítko a podpis zaměstnavatele

Poznámka:
Tato osnova školení je nedílnou součástí prezenční listiny. Prezenční listinu, osnovu
školení a doklad o zdravotní způsobilosti vede zaměstnavatel jako povinnou
dokumentaci BOZP. Školení se opakuje 1 x za ….. pokud zaměstnavatel neurčí lhůtu
kratší.
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