
PODROBNÝ ROZPIS – ROZSAH PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 

OBLAST BOZP – rozsah činností a požadavků zadavatele 

 

1. 
zpracování podkladů pro zatřídění zaměstnanců do kategorizace prací dle aktuálního 
stavu pracovních pozic zadavatele 

2. 
vyhledávání, identifikování a hodnocení rizika a navrhování zadavateli opatření k jejich 
odstraňování nebo omezení jejich působení, stanovení zdrojů a příčin rizik 

3. zajišťování odborného poradenství, konzultační a informační činnost v oblasti BOZP 

4. 
zastupování zadavatele jako odborný poradce při kontrolách státního dozoru, orgánů 
veřejného zdraví či jiných orgánů kontrolujících BOZP na vyzvání zadavatele 

5. 
spolupráce se zadavatelem na zpracování zpráv a rozborů z hlediska bezpečnosti 
pro nadřízené orgány 

6. 
zpracování dokumentace BOZP dle platné legislativy, na základě vzniklé potřeby 
připravení návrhů nové dokumentace a aktualizování stávající dokumentaci BOZP 
dle platné legislativy 

7. kontrolování odstranění závad uvedených v kontrolních záznamech 

8. 
kontrolování pracovišť, pracovního prostředí, pracovních podmínek, strojů 
a technického zařízení z hlediska BOZP vč. vyhotovování příslušné dokumentace 
(protokolů) 1x měsíčně (namátkové kontroly) 

9. 
vyjadřování se k rizikovým pracovištím a pracovištím s výskytem úrazů a nemocí 
z povolání 

10. 
připravování podkladů ke školení BOZP, osnovy školení a v případě ověření znalosti 
písemnou formou i zkušební otázky 

11. vstupní školení nově přijatých zaměstnanců 

12. 
školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců v oblasti BOZP dle stanovených 
periodik 

13. 

prošetřování vzniklých pracovních úrazů a školních úrazů žáků, nemoci z povolání, 
zpracování návrhů na opatření, stanovení výše odpovědnosti zaměstnavatele či 
vlastního zavinění postiženého, v případě naplnění zákonných povinností vypracování 
záznamu o pracovním úrazu 

14. 
na základě spolupráce s vedoucími zaměstnanci a vyhodnocení rizikových faktorů 
zpracování seznamu profesí, kterým je potřeba přidělovat OOPP a typ OOPP, které 
budou poskytnuty; tento seznam pravidelně aktualizovat dle potřeby 

15. provádění kontroly přidělovaných OOPP zaměstnancům 



16. 
ve spolupráci se zadavatelem namátkové sledování provádění pravidelných lékařských 
prohlídek 

17. 
zajišťování provedení ročních prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; 1x ročně 
na všech pracovištích zadavatele 

18. 
odborný dohled na dodržování bezpečnostních předpisů a bezpečných postupů práce 
na pracovištích 

19. 
zpracovávání kontrolních záznamů o výsledcích kontrol;  v případě zjištěných 
nedostatků navrhovat opatření k nápravě; tyto záznamy předávat zadavateli 

20. 
výkon osoby odborně způsobilé k prevenci rizik podle § 9 zákona č. 309/2006 Sb., 
zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

21. 
odborná školení zaměstnanců v oblasti obsluhy křovinořezů, sněhových fréz a travních 
sekaček na základě požadavků zadavatele 

 

Výše uvedený soupis činností je orientační, tedy bude se jednat zejména, nikoli však o pouze 
zde uvedené činnosti.  

Požadavkem zadavatele je plnění povinností zejména v rozsahu zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoníku práce, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu 
evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vyhlášky č. 64/2005 Sb., o evidenci 
úrazů žáků, dětí a studentů, nařízením vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích 
na pracoviště a pracovní prostředí, nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví 
podmínky ochrany zdraví při práci, nařízením vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší 
požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 
vyhláškou Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní 
požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.  
 

 

OBLAST PO – rozsah činností a požadavků zadavatele 
 

1. 
kvalifikace odborně způsobilé osoby bude v souladu s požadavky § 11 zákona o požární 
ochraně doložena osvědčením vydaným Ministerstvem vnitra 

2. organizační zajišťování školení o požární ochraně 

3. 
provádění školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně, zajištění účasti podřízených 
zaměstnanců zadavatele na školení o požární ochraně 

4. vedení schválené dokumentace požární ochrany a její aktualizace 

5. 
pravidelné provádění kontrol dodržování předpisů o požární ochraně prostřednictvím osoby 
odborně způsobilé v požární ochraně, a to 1x za 6 měsíců 

6. 
navrhování odstranění závad požární ochrany zjištěné kontrolami provedenými osobou 
odborně způsobilou v požární ochraně nebo státním požárním dozorem 



7. 
navrhování zajištění vybavení objektů zadavatele hasicími přístroji, požárně bezpečnostními 
zařízeními dle Požárně bezpečnostního řešení stavby (požární zprávy), které je součástí 
projektové dokumentace 

8. zpracovávání dokumentace o začlenění do kategorie činností podle požárního nebezpečí 

9. zpracovávání další potřebné dokumentace požární ochrany 

10. 
provádění preventivních požárních prohlídek objektů a pracovišť zadavatele, a to minimálně 
1x za 6 měsíců 

11. 
provádění kontroly dokumentace požární ochrany jednou za rok nebo po každém požáru, 
nebo po každé změně, která měla vliv na její obsah 

12. účast na požárních kontrolách a dohlídek státní požárního dozoru 

13. 

provádění kontroly vytváření podmínek pro hašení požárů a záchranné práce - zejména 
udržování volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové 
cesty a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, 
k uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům 

14. 
kontrola dodržování technických podmínek a návodů vztahujících se k požární bezpečnosti 
výrobků nebo činností 

15. 
návrhy na označování pracoviště a ostatní míst příslušnými bezpečnostními značkami, 
příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně 

16. 
pravidelná kontrola dodržování předpisů o požární ochraně a neprodlené odstraňování 
zjištěné závady 

17. 
zpracování tematického plánu a časového rozvrhu školení zaměstnanců, odborné přípravy 
preventivních požárních hlídek 

 
Výše uvedený soupis činností je orientační, tedy bude se jednat zejména, nikoli však o pouze 
zde uvedené činnosti. 

Požadavkem zadavatele je plnění povinností v rozsahu zákona o PO a vyhlášky Ministerstva 
vnitra ČR č. 246/2001 Sb. § 40 o požární prevenci pro činnosti se zvýšeným požárním 
nebezpečím provozovaných zadavatelem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Doplňující informace o zadavateli: 

 

Celkový počet zaměstnanců stav k 1. 2. 2022:  81 

 

Rozdělení zaměstnanců Počet 

Učitelé teoretického vyučování 34 

Učitelé odborného výcviku 30 

Nepedagogičtí zaměstnanci THP 10 

Nepedagogičtí zaměstnanci – dělnické profese 7 

 

 

Celkový počet žáků školy – stav k 30. 9. 2021: 499 

 

Přehled vyučovaných oborů vzdělání: 

 
Denní forma:  
       

Kód oboru Název oboru 

36-52-H/01 Instalatér 

39-41-H/01 Malíř a lakýrník 

36-66-H/01 Montér suchých staveb 

36-64-H/01 Tesař 

33-56-H/01 Truhlář 

36-67-H/01 Zedník-Obkladač 

36-67-H/01 Zedník 

33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba 

23-51-E/01 Strojírenské práce 

36-67-E/01 Zednické práce 

33-41-L/01     Technik CNC dřevoobráběcích strojů 

36-67-E/02     Stavební práce 

 
 
Nástavbové studium denní:  
 

Kód oboru Název oboru 

33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba 

36-44-L/51 Stavební provoz 



Areál školy – U Studia 2654/33, Ostrava-Zábřeh 

- Ředitelství školy, správní budova, škola – teoretické vyučování, centrální učňovské 
dílny, sportoviště (tělocvična, sportovní hřiště) 

 

 

 



Učňovské dílny – Zengrova 823/2, Ostrava-Vítkovice 

- Výuka oborů Instalatér a Strojírenské práce (v objektu Střední průmyslové školy, 
Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Centrum pracovní rehabilitace, 5. května 5472, Ostrava-Třebovice 

- Doplňková činnost školy – vzdělávací a rekvalifikační kurzy, zakázková činnost 
(truhlářství) 

 

 

 

 


