
školení žáků o BOZP pro účely praktického vyučování a o povinnosti dodržovat mlčenlivost 

 

Stvrzuji svým podpisem, že jsem byl(a) poučen(a) a seznámen(a) s: 

 Cílem praktického vyučování 

 Směrnicí k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků SZŠ při praktickém vyučování 

 Výkony, které může žák(yně) provádět pod odborným dohledem registrovaného zdravotnického pracovníka a 

které pouze pod přímým dozorem registrovaného zdravotnického pracovníka   

 S kritérii hodnocení při praktickém vyučování 

 Pravidly chování během praktického vyučování 

 Způsobem omlouvání nepřítomnosti 

 Etickým kodexem práv pacientů a klientů 

 Etickým kodexem zdravotníků, sociálních pracovníků 

 Zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve zdravotnickém zařízení a v zařízení sociálních služeb 

 Zásadami dodržování hygienických požadavků na provoz zdravotnických zařízení a zařízení sociálních 

služeb 

 Protipožárními předpisy 

 Zákonným ustanovením pro práci mladistvých, žen, těhotných žen a matek do 9. měsíce po porodu 

 Zásadami poskytování první pomoci při pracovních úrazech ve zdravotnickém zařízení a předpisy o jejich 

oznamování a záznamech 

 Podmínkami předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění 

 Prevencí nosokomiálních nákaz 

 Zákazem zneužívání léků, tiskopisů, zdravotnické dokumentace a zdravotnického materiálu 

 Nutností dodržovat lékařské a služební tajemství 

 Práva a povinnosti zdravotnického pracovníka 

 Pojistné plnění při vzniku úrazu na pracovišti a při neúmyslném poškození majetku žákem bude hrazeno 

z pojistky školy – spoluúčast činní 1000,- 

Zákon č. 262/2006 Sb. – Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů 

pracovní doba, přestávky; BOZP;povinnosti zaměstnavatele a práva a povinnosti zaměstnance; předcházení škodám; 

odpovědnost zaměstnance za škodu; odpovědnost zaměstnavatele za škodu, odpovědnost zaměstnavatele za škodu při 

pracovních úrazech a  nemocech z povolání 

Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách  

Zákon č.  379/2005 o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými 

návykovými látkami novelizovaný zákonem č. 305/2009 

Zákon č. 96/ 2004 Sb. O podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických 

povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotnické péče novelizovaný zákonem č. 105/2011 Sb 

Vyhl. MZČR č. 424/2004, kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků 

Vyhláška č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, 

zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a 

pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství 

zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a 

pracovištích 
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 306/2012 o podmínkách předcházení a šíření infekčních onemocnění a 

hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče 

Věstník Ministerstva zdravotnictví částka 12 vydaná v prosinci 2000 - Metodická opatření -Prevence virových 

hepatitid 

Věstník Ministerstva zdravotnictví částka 8, vydaná v srpnu 2003 - Metodická opatření - Problematika infekce 

HIV/AIDS 

Protipožární ochrana 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhl. o 

požární prevenci)  

Mlčenlivost-lékařské a služební tajemství 

Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti  čl. 10, odst.1 v souvislosti s aplikací biologie a 

medicíny 

Zákon č. 372/2011Sb. o zdravotních službách, vyhl. MZČR ČR č. 385/2006 o zdravotnické dokumentaci, ve znění 

vyhl.č. 98/2012 ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách ve znění pozdějších předpisů 

Trestní zákon § 180 odst. 2, 3 písm. c 

Zák. č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů § 13, § 15§ 23, § 447 



Vyhláška o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech 

epidemiologicky závažných, hlava 5 

Zákon č.108/2006 o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů § 100 - mlčenlivost 
 

Všechny jednotlivé body jsem pochopil(a). Uvědomuji si, že nedodržení těchto závazných předpisů bude 

hodnoceno jako hrubé porušení školního řádu a zásad bezpečnosti práce a může být postiženo až vyloučením ze 

studia.             

 

 

  Příjmení a jméno 
Datum 
nar. Třída 

poučen(a) 
dne podpis žáka (žákyně) 

      
 

 

 

Poučení provedla učitelka odborného výcviku: 

 

         …………………………………………… 

 


