Zlínský kraj
Bezpečná škola – konference Kroměříž, SZŠ
10.6.2008

Činnosti Krajského úřadu související s
bezpečným prostředím ve školách
Oddělení pro zvláštní úkoly – bezpečnost kraje, krizový štáb
Odbor životního prostředí a zemědělství – koordinátor ZK pro
otázky související s aktivitami Národní sítě zdravých měst, koordinátor
projektu Zdraví 21 ve ZK

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – otázky související se
zdravím populace

Odbor kancelář hejtmana, oddělení neziskového sektoru,
protidrogová problematika, bezpečnost, kriminalita

Odbor školství mládeže a sportu – pracovník BOZP,PO,CO
metodická a kontrolní činnost škol, krajská školská koordinátorka prevence

Projekt ZK Bezpečně do školy
Program prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR – Partnerství


Cílem projektu bylo zvýšit bezpečnost dětí na přechodech pro
chodce na úsecích frekventovaných komunikací v bezprostřední
blízkosti malých obecních a městských škol.



Potřebnost projektu: Zlínský kraj patří do skupiny nejvíce
postižených regionů v oblasti silniční infrastruktury. Kraj není
doposud zcela napojen na dálniční ani silniční síť ČR pro motorová
vozidla a řadí se tak mezi pět krajů, na jejichž území se tento typ
silnic vůbec nenachází.
Jedním z rizikových bodů jsou přechody pro chodce u malých
městských či obecních škol nacházejících se bezprostřední blízkosti
rychlostních komunikací.

Projekt ZK Bezpečně do školy


1. technická opatření: instalace dopravních značek „Pozor děti“ nebo
„Přechod pro chodce“ s retroflexním podkladem, vodorovné dopravní
značení „Pozor děti“ + nápis DĚTI.
Opaření se týkala lokalit:
Vizovice, Hulín, Rusava,
Slavkov pod Hostýnem,
Strání, Starý Hrozenkov,
Záhorovice, Suchá Loz,
Vigantice, Bystřička,
Zubří, Vidče, Strání,
Záhorovice, Suchá Loz a
dalších.

Projekt ZK Bezpečně do školy


2. Výchovný program: vzdělávací programy bezpečnosti chodce a
cyklisty v dopravě v rozsahu 2x1 hodina ve třídě, 1. hodina teorie ve
třídě, 2. hodina na hřišti – praktické dovednosti. Dětem byly rozdány
reflexní doplňky oděvů.

Projekt ZK Bezpečně do školy


Celková částka projektu: 694 000,- Kč, 13 škol,1510 dětí



Partneři projektu: OŘ Policie ČR, BESIP, Pedagogicko psych.
poradny ZK, Ředitelství silnic Zlínského kraje, Ředitelství silnic a
dálnic ČR, Správa Zlín, Krajská hygienická stanice ZK.

Aktivity školství v oblasti prevence
dětských úrazů









Zajišťování bezpečnosti a zdraví ve školách a školských zřízeních
prostřednictvím právních předpisů a kontroly jejich dodržování
zajišťované ČŠI, pracovníkem OŠMS
Výchova a vzdělávání dětí, žáků a studentů v úrazové problematice
Pregraduální a další vzdělávání učitelů v úrazové problematice
Podpora sportovních aktivit
Podpora naplňování volného času a spolupráce s neziskovými
organizacemi
Evidence úrazů, ke kterým došlo při vzdělávání ve školách a
školských zařízeních
Plnění Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže do roku
2007, podílení se na plnění dlouhodobého programu „Zdraví 21 pro
všechny v 21. století“, „Úmluvy o právech dítěte, WHO programu o
zdravém životním prostředí pro děti.

Aktivity škol v prevenci dětských
úrazů









Rozvíjet a podporovat efektivní formy dopravní výchovy na všech stupních
škol
Zajistit výuku první pomoci v souladu s rámcovými vzdělávacími programy
Podpořit změny ve výchovně vzdělávacím procesu se zaměřením na
snížení dětských úrazů
Zajistit začlenění problematiky bezpečí dětí do průřezových témat
Rozvíjet projektové vyučování se zaměřením na prevenci úrazů
Podporovat pregraduální a další vzdělávání pedagogických pracovníků v
oblasti prevence úrazů
Zvyšovat tělesnou obratnost dětí a mládeže prostřednictvím podpory
sportovních aktivit
Podporovat všechny činnosti vedoucí k podpoře zdravého životního stylu

Co všechno by měly školy znát?















Přehled zákonů a vyhlášek v oblasti BOZP
50/1978 - vyhláška ČÚBP o odborné způsobilosti v elektrotechnice
18/1979 – vyhláška ČBÚ …tlaková zařízení
48/1982 – vyhláška ČÚBP … zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení
91/1993 – vyhláška ČÚBP … nízkotlaké kotelny
290/1995 – nařízení vlády kterým se stanoví nemoci z povolání
342/ 1997 – vyhláška MZ kterou se uznává postup při uznávání nemocí z povolání…
167/1998 – zákon o návykových látkách
87/2000 – Vyhláška MV o požární bezpečnosti při svařování
258/2000 – zákon o ochraně veřejného zdraví ( úplné znění 471/2005 Sb.)
361/2000 – zákon o povozu na pozemních komunikacích
369/2001- vyhláška MZ o požadavcích užívaní staveb osobami s omezenou
schopností..
89/2001 – vyhláška MZ …zařazování prací do kategorií
102/2001 – zákon o obecné bezpečnosti výrobků …

106/2001 – vyhláška MZ o hygienických požadavcích na zotavovací
akce pro děti
378/2001 - nařízení vlády …požadavky na bezpečný provoz a
používání strojů, přístrojů …
440/2001 - vyhláška MZ o odškodnění bolesti a ztížení společenského
uplatnění
494/2001 – nařízení vlády …evidence a hlášení pracovních úrazů
495/2001 – nařízení vlády …poskytování OOPP…
168/2002 – nařízení vlády …zajištění provozování dopravy dopravními
prostředky
11/2002 – nařízení vlády … bezpečnostní značky a signály
432/2003 – vyhláška MZ …zařazování prací do kategorií
277/2004 – vyhláška MZ …zdravotní způsobilost k řízení motorových
vozidel
288/2003 - vyhláška MZ …práce zakázané těhotným ženám, kojícím
matkám…
137/2004 – vyhláška MZ o hygienických požadavcích na stravovací
služby …

277/2004 – vyhláška MZ o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení
motorových vozidel
406/2004 – nařízení vlády …zajištění bezpečnosti v prostředí
s nebezpečím výbuchu
67/2005 – nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku …
101/2005 – nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště
a pracovní prostředí
38/2005 - vyhláška kterou se mění postup při uznávání nemocí
z povolání …
251/2005 – zákon o inspekci
338/2005 – úplné znění zákona o státním odborném dozoru
362/2005 – nařízení vlády … nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky
379/2005 - …ochrana před škodami způsobenými tabákovými výrobky,
alkoholem …
410/2005 – vyhláška MZ …hygienické požadavky provozoven pro
výchovu a vzdělávání dětí a mladistvích

434/2005 – zákon o chemických látkách a chemických přípravcích
262/2006 – zákoník práce
266/2006 – o úrazovém pojištění zaměstnanců (příloha 1 Seznam nemocí
z povolání)
292/2006 – vyhláška …změna (135/2004) hygienických požadavků na
koupaliště, sauny, pískoviště…
309/2006 – zákon kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany
zdraví….
465/2006 – úplné znění zákona č. 361/2000 Sb. (zákon o provozu na
pozemních komunikacích)
567/ 2006 – NV o minimální mzdě, ztížení pracovního prostředí…
591/2006 – Nařízení vlády o bližších požadavcích BOZP při práci na
staveništích
111/2007 – změna zákona 20/1966 o péči a zdraví lidu
250/2007 – vyhláška kterou se mění postup při uznávání nemocí z povolání
361/2007- nařízení vlády kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví
zaměstnanců při práci

Školské předpisy












64/2005 – vyhláška MŠMT o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
2/2006 – vyhláška MV kterou se provádí některá ustanovení školského zákona
561/2004 – zákon o předškolním, základním, středním, a jiném vzdělávání (školský
zákon)
Metodický pokyn MŠMT k zajištění BOZP…
135/2004 - kterou se stanoví hygienických požadavků na koupaliště, sauny,
pískoviště…
263/2007 – vyhláška - Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení
137/1998 – vyhláška o obecných požadavcích na výstavbu
108/2005 – vyhláška o školských, výchovných a ubytovacích zařízeních a …
438/2006 – vyhláška kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a
ochranné výchovy ve školských zařízeních
343/2007 – zákon o změně školského zákona 561/2004
Metodická informace k zabezpečení provozu a údržby ve sportovních zařízeních …

Úrazy na ZŠ a SŠ v letech 2004 2007 – Zlínský kraj









Základní školy
Školní rok 2004/2005 - 3717
Školní rok 2005/2006 - 3540
Školní rok 2006/2007 - 4309
Střední školy
Školní rok 2004/2005 - 379
Školní rok 2005/2006 - 319
Školní rok 2006/2007 - 361

Záznam o úrazu (dítě, žáka,
studenta)
 „Robin procházel výstavištěm, neznámý muž do něj strčil. Robin mu řekl –






nežduchej do mě, neznámý muž Robina uhodil pěstí do obličeje a Robin
upadl na zem.“
„Při stříhání paznechtů kráva bez zjevné příčiny dotyčného kopla.“
„Při pobytu venku si děti hrály na dětském hřišti ve
….pí.učitelka…napomenula všechny děti, které našly na hřišti klacky, aby je
vyhodily (odložily mimo dosah jejich hry). J.C. neuposlechl. Pí. učitelka ho
3x upozornila na to, aby svůj klacek vyhodil. Poté si ho schoval pod mikinu.
Při jízdě na skluzavce se mu klacek zapíchl do dutiny ústní.“
„Náraz sklenicí do předního zubu při pití nealko“
„Službu konající žákyně zavelela k nastoupení žáků k podání hlášení. Při
povelu „pozor“ se Patrikovi zatočila hlava a jsa v postoji „pozor“, upadl na
zem ( s předpažením). „

Co není v zákonech, směrnicích,
předpisech, nařízeních a metodických
pokynech ?


Bezpečná škola je především bezpečnou školou
pro všechny žáky i učitele, je to škola bez
sociálně patologických jevů. Je to škola důvěry,
pochopení, porozumění, vyslechnutí. Škola ve
které se nejen učí, ale i naslouchá, řeší a vnímá
a všímá. Do které se těší žáci i učitelé, která má
dobré sociální klima.

Zveřejnění
Webové stránky ZK
 Školský portál www.zkola.cz
 Úřední deska


Děkuji za pozornost
PhDr. Jarmila Peterková, odbor
školství,mládeže a sportu KÚ ZK
Karla Kopečná, odbor kancelář hejtmana

