
Koncepce přístupu MŠMT k BOZ dětí, žáků a studentů ve školách 

a školských zařízeních v regionálním školství ČR 

Přehled opatření pro období 2021 – 2023 

Číslo  Opatření - legislativa 

1 MŠMT stanoví vyhláškou látky, směsi, prachy a biologické činitele, se kterými mohou žáci 
nakládat při vzdělávání, a poskytování školských služeb a s ním přímo souvisejících 
činnostech, a podmínky nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi 
a způsob výkonu dohledu při tomto nakládání a podmínky výkonu činností spojených 
s nebezpečnou expozicí prachu a biologickým činitelům, způsob výkonu dohledu 
při těchto činnostech a požadavky na osobu vykonávající dohled při těchto činnostech. 
 
Odpovědnost: MŠMT  
Spolupráce:     MZd 
Termín:            2021 

 

Číslo  Opatření – metodické pokyny 

2 Vydat novou Informaci k zajištění BOZ ve školách, která bude obsahovat aktualizované 
metodické pokyny MŠMT k zajištění BOZ ve školách, a to včetně materiálů ostatních 
resortů související s BOZ ve školách. 
 
Odpovědnost: MŠMT 
Spolupráce:     MV, MV – GŘ HZS ČR, MPSV, MZd, MZe, MŽP, MZV, ČMOS PŠ, ČŠI 
Termín:            2022 
 

3 Koncentrovat dokumenty vztahující se k BOZ žáků ve školách na jednom místě v rámci 
webu MŠMT (Edu.cz). 
 
Odpovědnost: MŠMT  
Spolupráce:     - 
Termín:            do 6 měsíců od schválení a vydání koncepce 
 

4 V rámci aktualizace Metodického pokynu k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, 
žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy, č.j.: 37 014/2005-25 rozšířit problematiku hygienických 
podmínek. 
 
Odpovědnost: MŠMT  
Spolupráce:     MZd, MPSV, MZe, MŽP, ČMOS PŠ, ČŠI 
Termín:            2022 
 

5 V rámci aktualizace Metodického pokynu k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, 

žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy, č.j.: 37 014/2005-25 rozšířit problematiku osobních ochranných 

pracovních prostředků a praktického/teoretického vyučování. 

Odpovědnost: MŠMT  
Spolupráce:     MZd, MŽP, MPSV, ČMOS PŠ 
Termín:            2022 
 



6 V rámci aktualizace Metodického pokynu k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, 
žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy, č.j.: 37 014/2005-25 rozšířit problematiku tělesné výchovy, akce 
škol a činností souvisejících se vzděláváním. 
 
Odpovědnost: MŠMT   
Spolupráce:     MD, MZV, MZd, ČMOS PŠ, ČŠI 
Termín:            2022 
 

7 V rámci aktualizace Metodického doporučení k bezpečnosti dětí, žáků a studentů 
ve školách a školských zařízeních – Minimální standard bezpečnosti, č.j.: MSMT-
1981/2015-1 doplnit problematiku mimořádných událostí a krizového řízení. 
 
Odpovědnost: MŠMT  
Spolupráce:     MV, MV - GŘ HZS ČR, ČŠI 
Termín:            2022 
 

8 V rámci aktualizace Metodického doporučení k bezpečnosti dětí, žáků a studentů 
ve školách a školských zařízeních – Minimální standard bezpečnosti, č.j.: MSMT-
1981/2015-1 rozšířit problematiku měkkých cílů. 
 
Odpovědnost: MŠMT  
Spolupráce:     MV 
Termín:            2022 
 

9 Vytvořit standard pracoviště pro fyzické nebo právnické osoby mající oprávnění 
k činnosti související s daným oborem vzdělání (praktické vyučování) v souladu 
s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2019 
– 2023. 
 
Odpovědnost: MŠMT  
Spolupráce:     zaineteresované subjekty 
Termín:             2023 
 

Číslo  Opatření - vzdělávání 

10 V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků nabídnout tematicky a prakticky 
zaměřené kurzy v oblasti BOZ (např. kyberbezpečnost, dopravní výchova, mimořádné 
události, primární prevence rizikového chování, školská legislativa, první pomoc apod.).   
 
Odpovědnost: MŠMT, NPI ČR  
Spolupráce:     zaineteresované subjekty 
Termín:            2021 
 
 

11 Zvýšit metodickou podporu témat BOZ obsažených v RVP. 
 
Odpovědnost: MŠMT  
Spolupráce:     ČŠI, MV, MV - GŘ HZS ČR, MZd, MD 
Termín:             2023 
 
 



Číslo  Opatření - analýza 

12 Vyhodnotit připravenost určených škol v době nouzového stavu. 
 
Odpovědnost: MŠMT  
Spolupráce:     ČŠI 
Termín:             do 3 měsíců od zveřejnění koncepce 
 

13 Realizovat pravidelná výběrová zjišťování znalostí žáků v bezpečnostních tématech 
prostřednictvím ČŠI.  
 
Odpovědnost: ČŠI 
Spolupráce:     MŠMT, MV, MV - GŘ HZS ČR, MZd, MD 
Termín:            2022 
 

 

Kontrolní mechanismus: 

• Průběžné vyhodnocování plnění jednotlivých opatření koncepce a pravidelné reporty Radě 

vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (1x za rok) a Stálému výboru pro sociálně-

zdravotní problematiku a národní dokumenty Rady vlády pro BOZP (1x za 3 měsíce) 

• Pravidelná setkání pracovních skupin k jednotlivým opatřením a jejich řešení 

• 1x ročně průběžné vyhodnocování plnění jednotlivých opatření koncepce  

 

 

Použité zkratky: 

 

ČMOS PŠ  Českomoravský odborový svaz pracovníků školství 

ČŠI    Česká školní inspekce 

MD    Ministerstvo dopravy 

MPSV    Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MŠMT   Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

MV   Ministerstvo vnitra 

MV - GŘ HZS ČR Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství hasičského záchranného sboru 

České republiky 

MZd   Ministerstvo zdravotnictví 

MZe   Ministerstvo zemědělství 

MZV   Ministerstvo zahraničních věcí 

MŽP   Ministerstvo životního prostředí 

RVP   rámcové vzdělávací programy 


