
STAVBA 
– ŠKOLENÍ BOZP

ŽIVOT 
A PRÁCE



Práce ve stavebnictví nelze vykonávat bez 
řádného proškolení!

Zaměstnavatel je povinen zajistit vstupní 
a periodické školení BOZP pro cizince pracující 
na staveništích v jazyce, který je pro cizince 
srozumitelný!

MiniMální obsah školení boZP 
A. Školení o právních a ostatních předpisech 
k zajištění BOZP

• Povinnosti zaměstnavatele při předcházení 
ohrožení života a zdraví při práci

• Práva a povinnosti zaměstnanců při 
zajišťování BOZP

• Odborná a zdravotní způsobilost (kvalifikace 
zaměstnance pro danou činnost/práci)

• Všeobecné pokyny a znalosti k zajištění 
bezpečné práce

• Bezpečnost technických zařízení a související 
právní a ostatní předpisy

• Osobní ochranné pracovní prostředky, 
pracovní oděvy a obuv, mycí, čisticí 
a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje

• Pracovní úrazy a nemoci z povolání (hlášení 
úrazu, poskytnutí první pomoci) 

• Systém řízení BOZP a platné interní předpisy

• Právní předpisy o zajištění BOZP na 
staveništi (§ 3 Zák. č. 309/2006 Sb.) podle 
vykonávané činnosti na staveništi  
(NV č. 591/2006 Sb.)

• Ostatní předpisy k zajištění BOZP (vnitřní 
předpisy zaměstnavatele, technické normy, 
stavební předpisy, dopravní předpisy, 
předpisy o požární ochraně apod.)

B. Instruktáž, informace a pokyny na 
konkrétním pracovišti zaměstnance

• Řešení pracovního místa (plán staveniště/
stavby)

• Upozornění na rizika, které se na pracovišti 
vyskytují, příp. mohou vyskytnout

• Přístupové a únikové komunikace

• Umístění vypínačů přívodu elektrické 
energie, případně uzávěrů zpracovávaných 
látek, plynů apod.

• Význam zvukových a světelných signálů 
využívaných v provozu pro signalizaci 
nebezpečných stavů zařízení

• Chování zaměstnance v blízkosti stavebních 
strojů

• Místo první pomoci, umístění lékárničky

• Důležitá telefonní čísla, případně osoby, na 
které je třeba se v případě zjištění závad nebo 
nebezpečných situací obrátit

• Požární ochrana (požární poplachové 
směrnice, požární evakuační plán)

• Obsluha elektrických spotřebičů

• Vymezení povolených prací s elektrickými 
zařízeními osobám bez příslušné 
elektrotechnické kvalifikace

• Další zásady BOZP dle převažujících prací



Vytvořeno v rámci projektu financovaného MPSV „Odstraňování 
bariér a zvyšování úrovně BOZP u zahraničních pracovníků“


