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Čl. 1
Předmět a rozsah úpravy
(1) Pro bezpečnost a ochranu zdraví při praktickém vyučování žáků ve škole a na pracovištích
smluvních partnerů má výkon dohledu nad činností žáků mimořádný význam. Konkrétní
úkoly a podrobnosti v péči o bezpečnost a ochranu zdraví a dohledu nad žáky školy stanoví
obecně závazné právní předpisy.
(2) Tento metodický pokyn stanoví postupy vedoucí k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
žáků při praktickém vyučování.
Čl. 2
Omezení pro činnost žáků
(1) Pokud škola při vzdělávání žáků organizuje praktické vyučování, případně jiné práce,
mohou mladistvé žáky zaměstnávat pouze činnostmi, které jsou přiměřené jejich fyzickému a
rozumovému rozvoji a poskytují jim při práci zvýšenou péči.
(2) Na žáky se při praktickém vyučování vztahují ustanovení zákoníku práce, která upravují
pracovní dobu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, péči o zaměstnance a pracovní
podmínky žen a mladistvých, a další předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci.
(3) Škola dodržuje zákazy prací a pracovišť platné pro ženy a zákazy prací mladistvým a
podmínky, za nichž mohou mladiství tyto práce výjimečně konat z důvodu přípravy na
povolání.
Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993, Listina základních práv a svobod, Čl. 29
§ 29 , 65, 66 a 97 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů
§ 6, 79, 88, 92 a 103 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
§ 243 až 247 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
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§ 287 a 350 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 6 vyhlášky č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány ženám
a mladistvým
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 288/2003 Sb.
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při
práci
Čl. 3
Praktické vyučování
(1) Při praktickém vyučování musí být pracoviště a jeho vybavení, včetně výrobních a
pracovních prostředků a zařízení, v nezávadném stavu a musí odpovídat požadavkům
předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Musí být dodržovány předpisy
k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické předpisy a jiné právní předpisy
(např. upravující dělení tříd na skupiny). Žákům jsou na základě vyhodnocení rizik a
konkrétních podmínek činnosti podle potřeby přidělovány ochranné prostředky (Ćl. 7)
(2) Pokud se praktické vyučování uskutečňuje u jiné právnické nebo fyzické osoby, musí být
ve smlouvě, kterou o tom škola s touto osobou písemně uzavírá, obsažena mimo jiné i
ustanovení o opatřeních k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, včetně ochranných
opatření, která musí být přijata, poskytování ochranných prostředků, mycích, čisticích a
dezinfekčních prostředků apod. Právnická nebo fyzická osoba je povinna zajistit žákům
bezpečnost a ochranu zdraví při pracovní činnosti ve stejném rozsahu, jako tomu je u
vlastních zaměstnanců, s přihlédnutím k jejich věku, fyzickému a rozumovému rozvoji.
(3) Pro výkon povolání se vyžaduje potvrzení zdravotní způsobilosti před zahájením studia,
kterou posuzuje a posudek vydává praktický lékař pro děti a dorost, nebo registrující
poskytovatel. Žák je povinen při zahájení studia předložit potvrzení o stavu imunity proti
virové hepatitidě B (buď očkovací průkaz s platným očkováním, nebo výsledek vyšetření
hladiny protilátek proti HBsAg přesahující 10 IU/litr, nebo potvrzení od lékaře, že žák
prodělal onemocnění virovou hepatitidou B). Tato povinnost vyplývá z Vyhlášky č. 537/2006
§ 9, ve znění pozdějších předpisů. Pokud žák tuto podmínku nesplní, nemůže se účastnit
praktického vyučování. Pokud dojde v průběhu praktického vyučování a odborného výcviku,
ke změně zdravotního stavu, jsou žáci povinni se podrobit lékařské prohlídce u registrujícího
poskytovatele této osoby, a pokud tato osoba registrujícího poskytovatele nemá, u
poskytovatele pracovnělékařských služeb školy. Ten jim vydá nový lékařský posudek o
zdravotní způsobilosti, bez kterého se nemohou účastnit praktického vyučování. Žák je
povinen dodržet termín odevzdání lékařského posudku s platnou účtenkou, aby mu mohla být
poskytnuta finanční náhrada (§51 odst. 3 b, zákona č. 373/2011 Sb., o specifických
zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů). Na změnu zdravotního stavu je povinen
upozornit žák nebo zákonný zástupce (§ 28 odst. 2 ŠZ) školu bezodkladně!
S lékařskými posudky je nakládáno ve smyslu evropského nařízení ke GDPR zachovávat
mlčenlivost a chránit před zneužitím data, údaje a osobní údaje žáků školy, citlivé osobní
údaje, informace o zdravotním stavu, shromažďovat pouze nezbytné údaje a osobní údaje,
bezpečně je ukládat a chránit před neoprávněným přístupem, neposkytovat je subjektům, které
na ně nemají zákonný nárok, nepotřebné údaje vyřazovat a dál nezpracovávat.
Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném
vzdělávání, příloha č. 2
Vyhláška č. 537/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb
zákon č. 82/2015 Sb., kterým se mění zákon č.
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561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů,

ČL 4.
Poučení žáků
(1) Škola zajistí, aby žáci byli poučeni o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při všech
činnostech, jichž se účastní při praktickém vyučování nebo v přímé souvislosti s ním.
Žáky zároveň seznámí s konkrétními pokyny, právními a ostatními předpisy k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a se zásadami bezpečného chování, s možnými riziky a
odpovídajícími následnými opatřeními, se kterými se mohou žáci setkat při praktickém
vyučování
(2). Poučení se provádí před zahájením praktického vyučování (cvičení) ve škole, žáci se
seznámí s řádem odborné učebny a hygienickými normami. Dále pak před zahájením
praktického vyučování, odborného výcviku a odborné praxe na střediscích praktického
vyučování a střediscích odborného výcviku.
(2) Dokladem o provedeném poučení je záznam poučení v třídní knize, přílohy ke smlouvám:
Poučení BOZP a Pravidla chování žáků při praktickém vyučování. Zde je uvedena osnova
poučení a seznamy poučených žáků s podpisy.
(3) Žáky, kteří nebyli v době poučení přítomni, je třeba v nejbližším vhodném termínu poučit.
Žák, který nebyl dostatečně poučen, se nesmí zúčastnit praktického vyučování.
Čl. 5
Povinnosti žáků
(1) Žáci jsou povinni při praktickém vyučování
a) dodržovat školní řád, řády odborných učeben, předpisy a pokyny školy, provozní řád
střediska praktického vyučování a další pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli
prokazatelně seznámeni
b) plnit pokyny zaměstnanců škol a středisek praktického vyučování vydané v souladu s
právními předpisy a řády
(2) Žáci používají pracovní oděv: zdravotní obuv a osobní ochranné prostředky podle druhu
vykonávané činnosti a podle pokynů učitele a zaměstnance střediska praktického vyučování,
který dodržování tohoto požadavku kontroluje. Žák musí mít pracovní oděv a obuv v řádném
a použitelném stavu.
Čl. 6
Postup při poranění žáka během praktického vyučování
(1) Významnou součástí prevence poranění žáků je dodržování pravidel BOZP.
(2) Pokud i přesto dojde k poranění žáka při ošetřování kteréhokoliv pacienta a kontaminaci
rány biologickým materiálem, je třeba nechat ránu několik minut krvácet, pak asi 10 minut
důkladně vymývat mýdlem a dezinfikovat 0,2% roztokem Persterilu, nebo 70% roztokem
etylalkoholu event. jinými virulentními dezinfekčními prostředky. Pokud se jedná o drobné
poranění, která prakticky nekrvácí, je třeba začít s vymýváním ihned nebo krvácení vyvolat.
O každém případu zranění žáka se učiní v souladu s příslušnými bezpečnostními předpisy
záznam:
Zodpovědný pracovník (uč. odborných předmětů, zaměstnanec pracoviště) zajistí vyplnění
tiskopisů: Dokumentace poraněných osob, Hlášení mimořádné události (na pracovišti), Kniha
úrazů (ve škole).
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Zodpovědný pracovník zajistí a provede odběr vzorku krve u žáka a u pacienta (je-li známý)
na vyšetření podle tiskopisu Dokumentace poraněných osob – vyšetření před zahájením
profylaxe. Toto vyšetření se provádí se souhlasem lékaře na oddělení, kde došlo k poranění.
Kontrolní vyšetření za 1., 3. a 6. měsíc provádí praktický lékař, ke kterému je žák odeslán po
zapsání prvních výsledků vyšetření do tiskopisu Dokumentace poraněných osob.
Pedagogický pracovník je povinen bez prodlení informovat přímého nadřízeného pracovníka,
vedoucí učitelku odborných předmětů. Zaměstnanec střediska praktického vyučování
informuje učitelku odborných předmětů, která zajistí další postup. Vedoucí učitelka
odborných předmětů ověří okolnosti, za kterých k expozici došlo, informuje zákonné zástupce
žáka, a v případě problémů i epidemiologii (355 328 461 – Cheb, 355 328 411 – Karlovy
Vary). Dále provede opatření, která mohou zabránit opakování expozice u ostatních žáků. Vše
zaznamená písemně.
Po absolvování všech vyšetření, žák, zákonný zástupce event. praktický lékař doručí kopii
tiskopisu Dokumentace poraněných osob na příslušnou epidemiologickou stanici.
(3) Při vzniku ostatních úrazů a poranění u žáka zajistí zodpovědná osoba poskytnutí první
pomoci dle platných zásad a zapíše tuto skutečnost do Knihy úrazů ve škole.
Věstník MZČR – Metodická opatření k prevenci virových hepatid a řešení problematiky
infekce HIV/AIDS
Vyhláška č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních
onemocnění
Čl. 7
Pracovní oděvy a obuv, poskytování osobních ochranných pracovních prostředků,
mycích, čistících a dezinfekčních prostředků žákům SZŠ
(1) Obecná pravidla:
pracovní oděv a obuv si žáci pořizují na vlastní náklady, osobní ochranné pracovní prostředky
(rukavice zdravotní, ústenky, jednorázové oděvy, ochranné gumové zástěry, ochranné štíty),
mycí, čistící a dezinfekční prostředky obdrží žáci podle potřeb při vyučování ve škole a na
pracovišti smluvních partnerů - viz příloha č. 1
(2) Pracovní oděvy žáků denního studia
- obor M – pracovní oděv a obuv si žáci pořizují v září v 1. ročníku v prodejnách
zdravotnických potřeb nebo v prodejnách pracovních oděvů:
povinně: 2x bílé triko, 2x bílé kalhoty, zdravotní obuv bílá s patním páskem,
doporučeno: bílá vesta
- obor ZA – pracovní oděv si žáci pořizují na začátku 1. ročníku triko modré +
pohodlné kalhoty, legíny
- do června 2. ročníku z internetového obchodu http://www.odevy-irea.cz
povinně pro ženy: 2x Renáta – zdravotnická halena bílá +barevné provedení doplňku
tyrkys CH., 2x bílé kalhoty (např. lékařské kalhoty dámské D2-3),
povinně pro muže: 2x polokošile + barevné provedení doplňku tyrkys CH.), 2x bílé
kalhoty (např. lékařské kalhoty pánské P5-3)
obuv si žáci pořizují v prodejnách zdravotnických potřeb nebo v prodejnách
pracovních oděvů před nástupem na praktické vyučování v září ve 3. ročníku
povinně: zdravotní obuv bílá s patním páskem
- obor SČ - – pracovní oděv si žáci pořizují na začátku 1. ročníku triko zelené +
pohodlné kalhoty, legíny
do června 2. ročníku v prodejnách zdravotnických potřeb nebo v prodejnách
pracovních oděvů
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povinně pro ženy:, 2x bílé kalhoty (např. lékařské kalhoty dámské), polokošile – barva
zelená
povinně pro muže: 2x triko, polokošile + barevné provedení doplňku zelená, 2x bílé
kalhoty (např. lékařské kalhoty pánské)
obuv si žáci pořizují v prodejnách zdravotnických potřeb nebo v prodejnách
pracovních oděvů před nástupem na praktické vyučování v září ve 3. ročníku
povinně: zdravotní obuv bílá s patním páskem
- obor OŠ - pracovní oděv si žáci pořizují na začátku 1. ročníku triko žluté + pohodlné
kalhoty, legíny
do června 1. ročníku z internetového obchodu http://www.odevy-irea.cz
povinně pro ženy: 2x Renáta – zdravotnická halena bílá +barevné provedení doplňku
žlutá., 2x bílé kalhoty (např. lékařské kalhoty dámské D2-3),
povinně pro muže: 2x polokošile + barevné provedení doplňku žlutá), 2x bílé kalhoty
(např. lékařské kalhoty pánské P5-3)
obuv si žáci pořizují v prodejnách zdravotnických potřeb nebo v prodejnách
pracovních oděvů před nástupem na praktické vyučování v září ve 3. ročníku
povinně: zdravotní obuv bílá s patním páskem
(3) Pracovní oděvy žáků dálkového studia
- druh pracovního oděvu a doba pořízení se řeší individuálně
požadavky na obuv: zdravotní obuv s patním páskem
(4)Žákům, kteří doloží potvrzení o hmotné nouzi, pracovní oděv zapůjčí škola. Žák je povinen
oděv chránit před poškozením a dbát o jeho čistotu. Po ukončení studia nebo pomine-li důvod
zapůjčení pracovního oděvu, žák je povinen oděv vrátit ve stavu odpovídajícímu jeho
přiměřenému opotřebení, nebo uhradit jeho zůstatkovou hodnotu. Za škody na poskytnutém
pracovním oděvu způsobené žákem z nedbalosti nebo úmyslně, bude škola požadovat
náhradu v rozsahu jejich poškození. O zapůjčení pracovního oděvu může požádat i žák, který
nedoloží potvrzení o hmotné nouzi. V tomto případě uhradí v sekretariátu školy 200 Kč jako
půjčovné za jednu halenu a kalhoty na jeden školní rok a 300 Kč jako návratnou kauci.
Evidenci půjčeného pracovního oděvu vede pověřená učitelka odborných předmětů.
(5) Praní pracovních oděvů
Žáci mají možnost využít praní a čištění pracovního oděvu profesionální firmou za poplatek
dle platného ceníku firmy. V případě potřísnění pracovního oděvu biologickým materiálem,
pere pracovní oděv profesionální firma vždy na náklady SŽŠ.
Čl. 8
Kontrolní činnost
(1) Dodržování podmínek pro bezpečnost a ochranu zdraví žáků kontrolují průběžně vedoucí
zaměstnanci školy v rámci své působnosti.
(2) Pedagogičtí pracovníci poučují, kontrolují a vyžadují dodržování předpisů k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, jakož i dodržování pokynů žáky.
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