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Program školení 

08:30 – 09:00 Prezence  

09:00 – 09:05 Přivítání účastníků 

09:05 – 09:20 Význam problematiky BOZP z pohledu ředitele školy 

Mgr. Milan Holub, ředitel školy (Fakultní základní školy Barrandov II při PedF UK) 

09:20 – 10:10 Zkušenosti z kontrolní činnosti prováděné ve školách 

zástupce Oblastního inspektorátu práce pro Hlavní město Prahu 

10:10 – 10:30 Coffee Break 

10:30 – 11:20 Přehled legislativy bezpečnosti a ochrany zdraví pro oblast školství 

JUDr. Petr Kožmín, soudní znalec (Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.) 

11:20 – 12:00 Požadavky na zajištění technické bezpečnosti při provozu školských objektů a úkoly a oprávnění 

zřizovatele 

Martin Ptáček, vedoucí oddělení provozně technické správy budov  

(Úřad městské části Praha 5 – odbor školství) 

12:00 – 12:40 Oběd 

12:40 – 13:20 Zkušenosti s plněním úkolů na úseku prevence rizik v mateřských a základních školách 

Ing. Jakub Marek, specialista BOZP (Úřad městské části Praha 5 – odbor školství) 

13:30 – 14:20 Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků při výuce a souvisejících činnostech – aktuální téma:  

»Výuka chemie dle nové právní úpravy – na co si dát pozor« 

RNDr. Mgr. Petr A. Skřehot, Ph.D., soudní znalec (ERGOWORK s.r.o.) 

14:20 – 14:30 Diskuse, výměna názorů a zkušeností, předání osvědčení absolventům školení 

14:30 Závěr a ukončení akce 

 

■  Datum konání: 20. 9. 2016  /  21. 9. 2016 

■  Místo: Fakultní základní škola Barrandov II při PedF UK,  

 V Remízku 7, 159 00 Praha 5 

■ Spojení: Tram č. 6, 12, 14 a 20, zastávka Sídliště Barrandov 

 

 

Každý účastník obdrží osvědčení prokazující absolvování školení 

vedoucích zaměstnanců z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle 

§ 103, odst. 2 zákoníku práce ! 
 

 


