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Stručný výčet prováděných pracovních činností:
• Výchova a vzdělávání zaměřené na získávání vědomostí, dovedností a hygienických a sociálních návyků dětí v rámci školního vzdělávacího programu mateřské

školy.
• Podpora rozvoje osobnosti dítěte předškolního věku, zdravého citového, rozumového a tělesného rozvoje, osvojení pravidel chování a životních hodnot.
• Podněcování osobního vývoje dětí, vyrovnávání nerovností vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání, pedagogická konzultace o vzdělávání dětí

s rodiči a diskutování o jejich pokrocích, spolupráce s odbornými partnery.
• Vykonávání prací a úkolů souvisejících s přímou pedagogickou činností, včetně dohledu nad dětmi, vedení evidence o pedagogické činnosti, hodnocení

účinnosti vzdělávacích programů, spolupráce se školskými a zdravotnickými zařízeními.
• Tvorba vzdělávacího programu třídy mateřské školy.
• Navrhování a aplikace vzdělávacích a výchovných metod včetně individuální práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.
• Tvorba a koordinace školního vzdělávacího programu mateřské školy nebo tvorba vzdělávacích programů pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

a individuálních vzdělávacích plánů, popř. stanovení koncepce rozvoje školních vzdělávacích programů mateřských škol a jejich koordinace v regionu.

Charakteristika místa výkonu práce:
Práce je vykonávána zejména uvnitř objektů mateřských škol, případně uvnitř jiných objektů, které učitel s dětmi navštěvuje. Dále je práce vykonávaná na
venkovních prostranstvích, zejména v areálu mateřské školy (školní zahradě) a dalších pracovištích, které učitel s dětmi navštěvuje (dětská hřiště, kulturní akce,
městské parky, zoologická zahrada apod.).

Kvalifikační požadavky:
Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika. Jinou alternativu představuje vyšší
odborné vzdělání v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika, magisterský studijní program v oboru speciální pedagogika, střední vzdělání s maturitní
zkouškou (bez vyučení) v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika a bakalářský studijní program v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika.

Relevantní mimořádné provozní události: 
• Fyzické napadení (dítětem, rodičem dítěte).
• Úraz zaměstnance v důsledku účinků mechanických rizik (ostré hrany, špičaté

předměty, hrubý nebo nerovný povrch).
• Poškození muskuloskeletálního systému (např. poranění zad následkem

nesprávné manipulace s břemeny včetně zvedání dětí).
• Zranění zaměstnance při provádění pohybových aktivit.
• Zranění při pohybu po mokré/znečištěné podlaze.
• Srážka s dopravním prostředkem (zejména při pohybu mimo areál školy).
• Psychické zhroucení.
• Požár (nesprávná manipulace s tkaninou znečistěnou nebezpečnou látkou

např. ředidlem, nebezpečná manipulace se svíčkou, prskavkou apod.).

Četnost periodických lékařských prohlídek (dle vyhlášky č. 79/2013 Sb.):
1x za 4 roky, nebo 1x za 2 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku a pracuje ve školách a školských zařízeních podle školského zákona. 
Pozn.: Práce ve školách a školských zařízeních podle školského zákona, je považována za práci, jejíž součástí je riziko ohrožení zdraví, viz vyhláška č. 79/2013 Sb.

Rizikové faktory: Doporučené Výsledné zařazení do kategorie práce 
kategorie práce: a přijatá opatření pro minimalizaci 

zdravotních rizik (doplňte):
� Prach 1 – 2 – 3 – 4
� Chemické látky 1 – 2 – 3 – 4
� Hluk 1 – 2 – 3 – 4
� Vibrace 1 – 2 – 3 – 4
� Fyzická zátěž 1 – 2 – 3 – 4
� Pracovní poloha 1 – 2 – 3 – 4
� Zátěž teplem 1 – 2 – 3 – 4
� Zátěž chladem 1 – 2 – 3 – 4
� Psychická zátěž 1 – 2 – 3 – 4
� Neionizující záření a elektromagnetická pole 1 – 2 – 3 – 4
� Zraková zátěž 1 – 2 – 3 – 4
� Práce s biologickými činiteli 1 – 2 – 3 – 4
� Zvýšený tlak vzduchu 1 – 2 – 3 – 4

Základní opatření pro předcházení mimořádným událostem nebo
jejich následkům:
• Práci smí vykonávat jen zdravotně a odborně způsobilé osoby.
• Školení o právních a ostatních předpisech v oblasti BOZP a PO.
• Seznámení zaměstnanců s rizikovými faktory a opatřeními proti jejich

působení.
• Proškolení zaměstnanců v poskytování předlékařské první pomoci.
• Používání pouze určených a nepoškozených pracovních zařízení,

pomůcek a nářadí.
• Důsledná kontrola technického stavu zařízení, nářadí (včetně cvičného)

a pomůcek před započetím práce i během ní.
• Dodržování zákazu provádění zakázaných prací.
• Seznámení zaměstnanců s pracovními postupy, zákazy, příkazy,

umístěním prostředků první pomoci a hasebních prostředků, jakož
i způsobem přivolání pomoci.

Základní právní předpisy, které se týkají
výkonu práce (v platném znění):

• Zákon č. 262/2006 Sb. § 101–106
• Zákon č. 309/2006 Sb. § 2, 4, 5, 6
• Zákon č. 561/2004 Sb. § 22, 29, 30
• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. § 28, 29, 41, 45
• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. § 3, 4
• Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. Příloha
• Vyhláška č. 180/2015 Sb. § 2–4
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Ohrožená část těla Hodnocení rizik
Hlava Horní končetiny Dolní končetiny Různé

Seznam nebezpečí lebka sluch zrak dýchací obličej celá ruce paže chodidlo nohy pokožka trup vnitřní celé N P MR
orgány hlava /prsty část těla tělo (NxP)

Mechanická nebezpečí
Padající předměty
Odletující částice
Ostré hrany X
Pohybující se části zařízení
Pohybující se předměty X
Kluzký / nestabilní povrch X
Špičaté předměty X
Látky pod tlakem nebo za sníženého tlaku
Zvířata
Chemická nebezpečí
Nebezpečné plyny a páry
Nebezpečné kapaliny
Nebezpečné pevné látky
Aerosol, kouř
Nedostatek kyslíku
Nebezpečné odpady
Biologická nebezpečí
Patogenní látky
Alergeny
Živočišné jedy (toxiny)
Mikroorganizmy (viry, bakterie)
Paraziti X
Hmyz X
Elektrická nebezpečí
Elektrický oblouk
Živé části
Statická elektřina
Elektromagnetické pole
Elektrický zkrat
Blesk, atmosférická elektřina
Nebezpečí záření
Optické záření (IČ, VIS a UV)
Nízkofrekvenční el-mag záření
Vysokofrekvenční el-mag záření
Laserové záření
Ionizující záření
Tepelná nebezpečí
Sálavé teplo
Konvektivní teplo
Kontakt s horkou kapalinou
Kontakt s horkým plynem
Kontakt s taveninou
Kontakt s horkým povrchem X
Plamen
Výbuch
Kontakt s chladnou kapalinou
Kontakt s chladným plynem
Kontakt s chladným povrchem
Sníh, led, tříšť
Nebezpečí hluku
Vysoce impulsní hluk
Proměnný hluk
Ustálený hluk
Vysokofrekvenční hluk
Ultrazvuk
Infrazvuk a nízkofrekvenční hluk
Nebezpečí vibrací
Vibrace přenášená na ruce
Vibrace způsobující kmitání páteře a hlavy
Vibrace přenášené na celé tělo
Ergonomická nebezpečí
Vysoká teplota vzduchu
Nízká teplota vzduchu
Nízká/vysoká vlhkost vzduchu
Nízká úroveň osvětlení
Oslňující světlo
Blikání, stroboskopické jevy
Příliš malé vizuální detaily
Nevhodná výška pracovní roviny
Nedostatečná výška pracoviště
Omezený pracovní prostor
Ztížený průchod
Nepřijatelná pracovní poloha
Nevhodné dosahové vzdálenosti
Monotónní činnost
Vnucené pracovní tempo
Trvalé sledování obrazovek
Ruční manipulace
– s nářadím
– s břemeny X
– s vozíky
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Doporučený rozsah osobních ochranných pracovních prostředků Požadavek na shodu s normou Orientační životnost (měs.)
Pro ochranu hlavy
� ochranná přilba / průmyslová přilba s vysokým stupněm ochrany EN 397+A1, EN 14052+A1 PV
� průmyslová přilba chránící při nárazu hlavou EN 812 24
� ochrana proti skalpování 24
� ochrana hlavy proti teplu a plameni (kukla) EN ISO 11612 24
� ochranná pokrývka hlavy proti slunečnímu záření nebo prachu 12
� ochranná pokrývka hlavy proti chladu EN 342 24
Pro ochranu sluchu
� zátkové chrániče sluchu a podobné prostředky EN 352-2 PO
� mušlové chrániče sluchu EN 352-1 12
� akustické přilby (tzv. protihlukové přilby) 24
� mušlové chrániče sluchu, které lze připojit k ochranným přilbám EN 352-3 12
� chrániče sluchu s přijímačem nebo s interkomem EN 352-4,-5,-6 PV
Pro ochranu očí a obličeje
� ochranné brýle EN 166 12
� ochranné brýle proti rentgenovému, laserovému, UV, IČ a VIS záření EN 169, EN 170, EN 171, EN 172, EN 379+A1, EN 175 12
� ochranné obličejové štíty EN 166, EN 1731 12
� svářečské kukly a štíty (štíty s držadlem, kukly s upínacím náhlavním páskem nebo kukly na ochranné přilby) EN 166, EN 175, EN 379+A1 24
Pro ochranu dýchacích orgánů
� filtrační polomasky (respirátory) / filtrační polomasky s integrovanou vrstvou aktivního uhlí EN 149+A1 PO
� masky s filtry proti částicím, parám, plynům s vhodnou lícnicovou částí EN 405+A1, EN 140, EN 136, EN 143, PO
� izolační dýchací přístroje s přívodem vzduchu EN 137, EN 138, EN 14593-1;2, EN 14594 36
� prostředky na ochranu dýchacích orgánů včetně snímatelné svářečské kukly EN 12941+A2 / EN 12942 PV
Pro ochranu rukou a paží
� rukavice na ochranu před mechanickými riziky nebo proti pořezu EN 420+A1, EN 388, EN 381-1, EN 1082-1,-2 PO až 3
� rukavice na ochranu před vibracemi EN ISO 10819 6
� rukavice na ochranu před chemickými látkami a biologickými činiteli EN 374-1,-2,-3,-4 PO až 2
� rukavice na ochranu před elektřinou EN 60903-ed.2, EN 12477+A1, EN 16350 3 až 6
� rukavice na ochranu před teplem nebo ohněm EN 407, EN 12477+A1 3 až 6
� rukavice na ochranu před nízkými teplotami EN 511 3 až 6
� rukavice na ochranu před ionizujícím zářením a radioaktivním látkám EN 421 24
� palcové rukavice EN 420+A1, EN 388 2
� ochranné návleky na prsty 1
� ochranné rukávy, náloketníky, zápěstní řemínky (nátepníky) EN 1082-1,-2 6 až 24
� ochranné rukavice pro práce ve vlhkém, mokrém nebo znečišťujícím prostředí EN 420+A1 PO
Pro ochranu nohou
� obuv polobotková, kotníčková, poloholeňová, holeňová a vysoká, zejména do vlhkého prostředí EN ISO 20 347, EN ISO 20 345 24
� obuv s ochrannou a bezpečnostní tužinkou EN ISO 20 345, EN ISO 20 346 12 až 24
� obuv, kterou lze rychle vyzout 12
� obuv s podešví odolnou proti žáru (perko) EN ISO 20 349 12
� obuv, vysoká obuv, přezůvková obuv s protiskluznou podešví EN ISO 20 345 9 až 24
� obuv, vysoká obuv, přezůvková obuv odolná proti vibracím EN ISO 20 345 12
� obuv, vysoká obuv, přezůvková obuv antistatická EN ISO 20 345 12
� obuv, vysoká obuv, přezůvková obuv tepelně izolační EN ISO 20 345 6
� obuv chránící před chemickými látkami EN 13832-2,-3 6 až 12
� ochranná obuv pro obsluhu přenosných řetězových pil EN ISO 17249 ed.2 12
� ochrana nohou proti pořezání (kamaše) EN ISO 381-5 6 až 12
� chrániče kolen EN 14404+A1 12
� chrániče nártu EN 13277 12
� vyměnitelné podešve (odolné proti žáru, propíchnutí nebo potu) EN ISO 20345 24 až 36
Pro ochranu trupu a břicha
� ochranné vesty, kabáty a zástěry na ochranu před mechanickými riziky nebo proti pořezu EN ISO 13998, EN 381-11 24 až 48
� ochranné vesty, kabáty a zástěry na ochranu před rozstříknutým roztaveným kovem EN ISO 9185 24
� ochranné vesty, kabáty a zástěry na ochranu před chemickými látkami a biologickými činiteli EN 14605+A1 6 až 12
� ochranné vesty, kabáty a zástěry proti chladu EN 342 24 až 36
� vyhřívané vesty 36 až 72
� ochranné zástěry proti vodě 18
� záchranné plovací vesty EN ISO 12402-6+A1 24 až 48
� zástěry na ochranu před rentgenovým zářením EN 61331-3 24 až 36
� bederní pásy, protektory 24 až 36
Prostředky pro prevenci pádů
� úplná výstroj pro prevenci pádů včetně veškerých doplňků EN 353-1, EN 354, EN 361, EN 362, EN 795, 12
� brzdné zařízení pohlcující kinetickou energii včetně veškerých nezbytných doplňků EN 355, EN 360, EN 363 PV
� prostředky pro polohování těla EN 358 PV
Ochranné oděvy
� ochranné pracovní oděvy (dvojdílné, kombinézy) EN ISO 13688, EN 342, EN 343+A1, EN 381-5,-11, EN 1149-5, 

EN ISO 20471+A1, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 13034+A1 6 až 24
� oděvy poskytující ochranu před strojním zařízením a ručním nářadím (proti bodnutí, pořezání apod.) EN 381 12
� oděvy na ochranu před chemickými látkami a biologickými činiteli EN 14605+A1 12 až 24
� oděvy na ochranu před nebezpečnými mikroorganismy EN 14126 JP
� oděvy chránící před rozstřikem roztaveného kovu nebo před infračerveným zářením EN 348, EN ISO 11612, EN ISO 6942 PO až 24
� oděvy odolné proti žáru a ohni EN 11611, EN ISO 11612, EN 1486, EN ISO 14116 6 až 24
� oděvy proti chladu EN 342, EN 343+A1, EN 14058 36
� oděvy proti vodě s impregnací (nepromokavé) EN 342, EN 343+A1, EN 14058, EN 14360, EN ISO 15027-1 12 až 24
� oděvy na ochranu před ionizujícím zářením EN 1073-1,2 36
� oděvy na ochranu před kontaminaci radioaktivními částicemi EN 1073-2 JP
� oděvy na ochranu proti statické elektřině a elektrickému oblouku EN 1149-1,2,3,5, EN 61482-1-2 12
� oděvy prachotěsné a proti kapalným aerosolům EN 14605+A1, EN ISO 13982-1;  EN 13034 + A1 JP
� oděvy plynotěsné EN 943, EN 14126 PV
� oděvy a doplňky s vysokou viditelností z retroreflexních a fluorescenčních EN ISO 20471 6 až 24

PV Podle určení výrobce
PO Po opotřebení (u ochrany dýchacích orgánů do nasycení filtračního média)
JP Pro jednorázové použití
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Pokyny pro zajištění bezpečnosti práce
Obecné zásady
Pokyny pro bezpečnou práci:
• Práci smí vykonávat jen odborně a zdravotně způsobilá osoba.
• Technická zařízení lze používat pouze k účelům, ke kterým byla vyrobena a obsluhovat je dle návodu k obsluze, stanovený výrobcem.
• Při práci je nutno postupovat v souladu se stanovenými pracovními postupy a praktikami vyučování.
• Na pracovišti je potřeba udržovat pořádek.
• Pro práci lze používat pouze nezávadné pracovní pomůcky, nářadí, nástroje a technická zařízení.
• Při zjištění závady na technickém zařízení, která ohrožuje jeho bezpečný provoz, je nutné toto zařízení vyřadit z provozu až do doby jeho opravy.
• Při používání nebezpečných látek (např. s nebezpečnou vlastností hořlavé) je nutné postupovat dle stanovených pokynů zaměstnavatelem a bezpečnostních listů příslušných látek.
• Pracoviště musí být vybaveno lékárničkou s prostředky pro poskytnutí předlékařské první pomoci.
• Pracoviště musí být vybaveno věcnými prostředky požární ochrany v požadovaném počtu a druzích.
• Zaměstnanci školy musí oznamovat ředitelce MŠ všechny nedostatky a závady, které by mohly ohrozit bezpečnost a zdraví při práci.
• Zaměstnanci školy se musí podrobit vstupním, periodickým lékařským prohlídkám a mimořádným vyšetřením nařízených zaměstnavatelem. 
• Na pokyn zaměstnavatele se zaměstnanci musí podrobit vyšetření, za účelem zjištění, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
• Zaměstnanci jsou povinni dodržovat pokyny a příkazy sdělované prostřednictvím bezpečnostních značek vyvěšených organizací.
• Zaměstnanci se účastní stanovených školení, výcviků a přezkušování znalostí, pokud se na ně tato povinnost vztahuje.
• Mokrou nebo jinak znečištěnou podlahu, na které reálně hrozí nebezpečí uklouznutí, neprodleně uklidit, nebo zajistit její úklid.
Zakázané práce:
• Pracovat s poškozenými zařízeními, nářadím a pomůckami.
• Porušovat stanovené pracovní postupy a praktiky vyučování.
• Neúčastnit se školení nebo lékařských prohlídek nařízených zaměstnavatelem.
• Požívat v pracovní době alkohol, nebo jiné návykové látky.
• Provádět práce ve výšce (nad 1,5 metru) a nad volnou hloubkou.
• Skladovat materiály způsobem a v množství, které by významně zvyšovalo riziko požáru. 
• Vykonávat pracovní činnosti, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu.
• Vykonávat práce, které nesouvisejí s plněním stanovených pracovních úkolů, resp. práce, které nebudou nařízeny příslušným vedoucím zaměstnancem.

Zajišťování aktivit pro děti 
Pokyny pro bezpečnou práci:
• Provádět pouze takovou činnost, pro kterou je zaměstnanec odborně a tělesně způsobilý.
• Při provádění pohybových aktivit dbát zvýšené opatrnosti a pro výkon činností zajistit dostatečně veliký prostor.
• Před zahájením pohybových aktivit se přesvědčit o bezzávadnosti pracovního prostoru (podlah, nábytku apod.).
• Pro provádění pohybových aktivit musí být zajištěno dostatečné osvětlení.
• Cvičné nářadí používané při pohybových aktivitách musí být bez závad. V opačném případě nesmí být použito.
• Při rozbití skleněných předmětů musí být neprodleně zajištěn jejich úklid (střepy se nesmějí sbírat holou rukou).
• Při práci s ručním nářadím (např. nůžky, nože) nebo pracovními pomůckami, dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat stanovené pracovní postupy.
• Při používání keramické pece se musí dodržovat návod k obsluze a stanovené pracovní postupy.
• Při práci na hrnčířském kruhu musí zaměstnanec přijmout veškerá opatření proti nebezpečí namotání pracovního oděvu, nebezpečí skřípnutí prstů rukou apod.
• Pohybové aktivity musí být prováděny dle stanovených cvičících praktik. 
Zakázané práce:
• Provádět při pohybových aktivitách prudké a nekontrolovatelné pohyby.
• Používat poškozené technické zařízení, nebo zařízení bez provedené revize, odborné prohlídky, v rozporu s požadavky výrobce apod.
• Používat poškozené cvičící nářadí a pomůcky. 
• Obsluhovat technická zařízení bez provedeného odborného školení, zácviku a praxe.
• Provádět pohybové aktivity v nedostatečně velikém prostoru.

Výkon pracovní činnosti mimo areál školy 
Pokyny pro bezpečnou práci:
• Při pohybu v městském provozu dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat pravidla silničního provozu. 
• Používat zaměstnavatelem přidělené osobní ochranné pracovní prostředky.
• Pohybovat se pouze po vytyčené trase, zpevněné komunikaci určené pro chodce, bez výmolů, prohlubní a překážek.
• Dbát zvýšené opatrnosti při přecházení dopravní komunikace.
• Přecházek dopravní komunikaci pouze v místech k tomu určených (přechod pro chodce).
• Pohybovat se mimo areál školy zejména ve dne.
• V dostatečném předstihu zaměstnavateli, nebo pověřenému zaměstnanci nahlásit přepokládaný čas pobytu mimo areál školy, trasu nebo cíl vycházky.
Zakázané práce:
• Porušovat pravidla silničního provozu.
• Porušovat bezpečnostní značení.
• Pohybovat se po staveništi.

Metodologie pro vyhodnocení rizik (k tabulce na s. 16)

P Pravděpodobnost N Následky (závažnost)

Lze očekávat (stává se často) 10 Katastrofa (mnoho SÚ, nebo škoda přes 100 mil.Kč) 100

Je to možné 6 Závažná havárie (několik SÚ, nebo škoda přes 10 mil. Kč) 40

Ne příliš obvyklé, ale možné 3 Havárie ( jeden SÚ, nebo škoda přes 1 mil. Kč) 15

Ne příliš pravděpodobné, ale již se někde stalo 1 Vážná nehoda (těžký úraz, nebo škoda přes 100 tis.Kč) 7

Možné, ale nepravděpodobné, ještě se nestalo 0,5 Nehoda (úraz bez trvanlivých následků, nebo škoda přes 10 tis.Kč) 3

Prakticky nemožné 0,2 Porucha (drobné poranění, nebo škoda nad 1 tis. Kč) 1

Vyloučené 0,1 Poznámka: SÚ = smrtelný úraz

Míra rizika (MR) Úroveň rizika Kategorie přijatelnosti Priorita opatření

≥ 160 velmi vysoké riziko
nepřijatelné riziko Přerušit provoz nebo ihned přijmout opatření ke snížení rizika

48 až 159 vysoké riziko

20 až 47 významné riziko
podmíněně přijatelné riziko Opatření ke snížení rizika přijmout bez zbytečného odkladu

8 až 19 zvýšené riziko

3,1 až 7 mírné riziko
přijatelné riziko Opatření ke snížení rizika provést podle pořadí významnosti

≤ 3 zanedbatelné riziko

Poznámka: Tato karta BOZP je pouze základním východiskem pro praktické uplatňování zásad prevence rizik na pracovištích a neřeší uvedenou problematiku vyčerpávajícím způsobem.
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