
Bezpečnostní opatření pro zaměstnance a žáky školy během 

rekonstrukce školy a jejího okolí. 
 

Rekonstrukce proběhne od září 2013 do ledna 2014. Není možné předem odhadnout 

všechna možná rizika, která mohou nastat. Mohou vzniknout rizika z vyšší moci (počasí – 

např. silný vítr může vířit prach, přenášet neupevněný materiál nebo mráz – vytvoří náledí se 

zmrazky stavebních materiálů a odpadů na komunikacích pro pěší) nebo lidskými chybami a 

neopatrností vč. snížené zdravotní způsobilosti pracovníků stavby (opilost). 

Proto je bezpodmínečně nutné si soustavně uvědomovat, že se pohybujete v prostorách 

staveniště a chovat se podle toho. Není nutné znát paragrafové znění předpisů, ale i při 

pouhém podezření, že něco není v pořádku, informovat ředitele nebo správce školy případně 

technika BOZP (tel. 739 572 556), kteří zajistí odstranění závady. V případě potřeby osobní 

účastí zabránit jiným osobám, aby se k možnému riziku přiblížily. 

 

Ke zřejmým rizikům, definovaným v Plánu BOZP stavby, je nutné přijmout 

následující opatření. 

Seznámit všechny zaměstnance s riziky a vyžadovat jejich dodržování. 

Seznámit před zahájením výuky s riziky všechna žáky (s přihlédnutím k jejich chápání) a 

vyžadovat jejich dodržování. 

Seznámit s riziky všechny návštěvníky školy. 

Všechna seznámení provést prokazatelně. U zaměstnanců a žáků, kteří nebudou přítomni při 

hromadném seznamování s riziky, provést toto ihned při jejich nástupu do zaměstnání nebo k 

výuce. 

 

Riziko: poranění během chůze v prostorách školy a jejím blízkém okolí. 

Opatření: 

Chodit jen po komunikacích pro chodce. Respektovat zákazy vstupu a zábran vstupu 

(plot, červenobílá páska). 

Během stavby se po těchto komunikacích mohou pohybovat i motorová vozidla. Dbát 

zvýšené pozornosti kolem kontejnerů na stavební odpad a míst se skladováním stavebních 

materiálů – zvlášť nebezpečné je couvání vozidla. 

Vyhýbat se místům, kde se pracuje na žebříku – může dojít k pádu nářadí, materiálu i 

pracovníka. 

Nechodit po komunikacích, na kterých leží stavební materiál nebo odpad – hrozí 

pořezání, probodnutí hřebíkem, zakopnutí. 

Vyhýbat se otevřeným nezajištěným otvorům a výkopům. Kolem výkopů chodit 

alespoň jeden metr daleko a přecházet je jen po stabilních přechodech, širokých alespoň 0,75 

m a vybavených zábradlím. 

Kolem míst, kde se pracuje ve výšce (střecha, výměna oken apod.) procházet 

urychleně vně oplocení nebo zábranové pásky a sledovat, zda z pracoviště nepadá 

nekontrolovaně předmět. Nejnebezpečnější jsou deskové materiály, které může vítr zanést i 

desítky metrů daleko. 

Nepřibližovat se k lešením, i když nejsou oplocená. Bezpečná vzdálenost je 1/10 

výšky + 3 metry, v případě této stavby min. 5 m. 

Nedotýkat se rozvodů elektrické energie ani strojů a nářadí stavby. Vodiče nesmí ležet 

na komunikačních plochách. 

Vnitřní komunikační cesty nesmí být stavebním materiálem nebo odpadem zúženy na 

méně než 1,65 m (tj. 3 únikové pruhy). 
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