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1. Popis vzdělávacího         
programu

Vzdělávací program je určen především pro
pedagogické pracovníky mateřských škol.
✓ Zaměření: základní charakteristika prevence a

předcházení rizikům v mateřských školách.
✓ Právní odpovědnost pedagogických pracovníků

mateřských škol při dohledu nad dětmi, při úrazu..
✓ Povinnosti pedagogických pracovníků mateřských

škol v oblasti BOZP a BOZ dětí.
✓ Systém zajištění první pomoci ve škole a podávání

léků v mateřských školách.
✓ Nejčastější chyby a nedostatky v oblasti BOZP,

příklady z praxe, řešení modelových situací.
✓ Problematika přijímání k předškolnímu vzdělávání

dvouletých dětí do mateřských škol, zajištění
bezpečnostních, hygienických, prostorových i
materiálních podmínek.

✓ Obecné zdravotní a bezpečnostní požadavky na
hračky a na venkovní tělovýchovné nářadí atd.
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2. Podrobný obsah     

výuky I.

• Základní pojmy v oblasti BOZP - znalost základních
pojmů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, využití v praxi.

• Práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců -
práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců,
které vyplývají ze ZP, zákona o bezpečnosti, zákona o
ochraně veřejného zdraví, školského zákona a
pracovního řádu.

• Provozní řády v mateřské škole - provozní řád školy a
provozní řád venkovní hrací plochy.

• Pracovní a školní úrazy - nařízení vlády č. 201/2010
Sb., vyhláška č. 64/2005 Sb. a odpovědnost za škodu
vzniklou úrazem.

• Školení zaměstnanců a poučení dětí - školení
vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců v oblasti
BOZP; poučení dětí v oblasti BOZ.
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3. Podrobný obsah     

výuky II.

• Pracovní podmínky zaměstnanců, zaměstnankyň a
mladistvých - požadavky na pracoviště a pracovní
prostředí, hygienické požadavky na prostory a
provoz zařízení a provozoven.

• Osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čisticí a
dezinfekční prostředky - povinnosti zaměstnavatele
vyplývající ze ZP a nařízení vlády č. 495/2001 Sb.

• Prevence rizik, odborná způsobilost v prevenci rizik -
povinnosti zaměstnavatele vyplývající ze ZP a zákona
o bezpečnosti.

• Kategorizace prací - povinnosti zaměstnavatele
vyplývající ze zákona o ochraně veřejného zdraví a
vyhláška č. 432/2003 Sb.

• Prověrka BOZP - příprava a provedení prověrky stavu
BOZP ve škole a školském zařízení.
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4. Cena kurzu a lektoři

CENA ZA STUDIUM:
• člen ČMOS PŠ 600 Kč
• ostatní 1 100Kč

HODINOVÁ DOTACE: 8 vyučovacích hodin.
LEKTOR:
Ing. Jan Romaněnko
Vystudoval Vysokou školu dopravy a spojů v Žilině, má za
sebou rozsáhlou pedagogickou i lektorskou činnost, je
autorem několika studijních a odborných publikací.
Mgr. Martin Kaplán
Vystudoval magisterský studijní obor „Právo a právní
věda“ na Právnické fakultě UK v Praze, právník ČMOS PŠ.
Lektorská praxe zaměřená na vedení seminářů
zaměřených na pracovní právo
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Těšíme se na Vás
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