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Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál,  
příspěvková organizace 

 

ORGANIZAČNÍ  ŘÁD  ŠKOLY 

část:  12.  OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ 
PROSTŘEDKY 

Č.j.:           ZSJN/731/2009 

Vypracoval: Mgr. Karel Handlíř, ředitel školy  

Schválil: Mgr. Karel Handlíř, ředitel školy  

Pedagogická rada projednala dne:           28.8. 2009 

Směrnice nabývá platnosti ode dne:           28.8. 2009      

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:             1.9. 2009 
Změny ve směrnici jsou prováděny formou  číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. 

 

Obecná ustanovení 

1. Na základě ustanovení § 104 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce v platném znění 

vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu 

školy 
 

2. Tato směrnice upravuje poskytování OOPP a hospodaření s nimi příspěvkové organizaci na 

základě zhodnocení rizik pracovních činností a konkrétních podmínek na pracovištích 

příspěvkové organizace. Směrnice vychází z ustanovení  zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku 

práce, v platném znění a podle ustanovení nařízení vlády č. 495/2001Sb., kterým se stanoví 

rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích a 

dezinfekčních prostředků, z odborného posouzení rizik provedeného odborně způsobilou 

osobou. Součástí této směrnice je seznam pracovních činností pro poskytování OOPP, který 

obsahuje druh OOPP pro jednotlivá pracovní zařazení zaměstnanců, životnost OOPP v 

měsících a uvedení důvodu poskytnutí OOPP. 

 

3. Ochrannými prostředky pro účely této směrnice nejsou:  

a)  běžné pracovní oděvy a obuv, které nejsou určeny k ochraně zdraví zaměstnanců před 

riziky a které nepodléhají při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění, 

b)  výstroj a vybavení záchranných sborů a služeb vykonávajících činnost podle zvláštních 

právních předpisů, 

c)  speciální ochranné prostředky používané v armádě nebo pořádkových a bezpečnostních 

silách, 

d)  výstroj a vybavení používané při provozu na pozemních komunikacích, 

e)  sportovní výstroj a vybavení, 

 

4. Tam, kde přítomnost více než jednoho rizika vyžaduje, aby zaměstnanci používali současně 

více ochranných prostředků, musí být tyto ochranné prostředky vzájemně slučitelné. 

 

5. Způsob, podmínky a dobu používání ochranných prostředků stanoví zaměstnavatel na 

základě četnosti a závažnosti vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce a pracoviště a s 
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přihlédnutím k vlastnostem těchto ochranných prostředků. Při hodnocení rizik se postupuje 

podle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 495/2001 Sb. v platném znění. Při vývěru OOPP se 

postupuje podle příloh č. 2 a 3 k tomuto nařízení vlády. 

 

6. OOPP jsou přidělovány zaměstnancům školy, případně jiným osobám vykonávajícím práci 

pro příspěvkovou organizaci a přiměřeně pro všechny osoby, které se s vědomím 

zaměstnavatele zdržují na jeho pracovištích do bezplatného užívání po dobu trvání 

pracovněprávního vztahu, nebo na dobu nezbytně nutnou, zůstávají přitom majetkem 

příspěvkové organizace. 

 

7. Zaměstnanci jsou povinni používat OOPP výhradně při výkonu pracovní činnosti vyplývající 

z pracovněprávního vztahu k příspěvkové organizaci. 

 

8. Obstaráváním, výdejem, evidencí a kontrolou používání je pověřen školník školy, který má 

tyto činnosti zakotveny ve své pracovní náplni. 

 

9. Nakupovat lze OOPP pouze ve specializovaných obchodech, které se zabývají prodejem 

pracovních oděvů, obuvi a dalších pracovních potřeb. Nákup je prováděn zpravidla 

hromadně, bez hotovostní platby. V odůvodněných případech si mohou zaměstnanci 

zakoupit OOPP sami a cena OOPP je jim po předložení daňového dokladu proplacena. Na 

nákupním dokladu musí být vyznačeno, že jde o pracovní obuv či oděv. Pro dodržení zásady 

hospodárnosti v takovýchto případech školník předem zjistí ceny obvyklé v těchto 

specializovaných prodejnách a nákup je zaměstnancům proplacen pouze do výše této ceny. 

Nakupovat lze pouze OOPP, které splňují technické podmínky a jsou schváleny jako OOPP. 

 

10. Údaj o životnosti je stanoven pro plnou pracovní dobu (celý úvazek). Pokud zaměstnanec    

pracuje na kratší pracovní dobu, životnost se úměrně prodlužuje a přepočítává. Stejně se 

postupuje u pedagogických pracovníků při výuce odborných předmětů – životnost je 

propočítána na plný úvazek odborného předmětu. Pokud výuka předmětu, kde vzniká nárok 

na OOPP, tvoří jen část úvazku zaměstnance, životnost OOPP se úměrně prodlužuje (Např. 

polovinu úvazku tvoří výuka chemie, kde vzniká nárok na OOPP a polovinu výuka 

matematiky, kde nárok nevzniká, životnost OOPP se prodlužuje na dvojnásobnou dobu). 

Tato doba je orientační, délka použitelnosti se řídí schopností přiděleného OOPP plnit 

ochrannou funkci. Při ztrátě funkčnosti nebo snížení ochranné schopnosti je zaměstnanec 

povinen informovat vedoucího zaměstnance a požadovat výměnu OOPP. Kontrola 

funkčnosti OOPP je nedílnou součástí ročních Veřejných prověrek nad stavem BOZP. 

 

11. Evidence OOPP je vedena na individuálních evidenčních kartách jednotlivých zaměstnanců, 

kde je vždy uvedeno datum přidělení OOPP zaměstnanci, druh OOPP, podpis zaměstnance. 

 

12. Kontrolu provádí pověřený vedoucí zaměstnanec školy nejméně dvakrát za rok a výsledek 

kontroly zapisuje na tyto evidenční karty – datum kontroly a konkrétní výsledek, např. 

”Zaměstnanec při výkonu pracovní činnosti nepoužívá přidělené OOPP”. 

 

13. Tato směrnice a konkrétní seznam je aktualizován jednou ročně ředitelem školy, zpravidla 

při zahájení školního roku po přidělení úvazků vyučujícím. 

 

14. K předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění poskytuje zaměstnavatel na pracovišti 

dezinfekční prostředky. Za dezinfekční prostředky se považují také ochranné masti s 

dezinfekčním účinkem. 
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15. OOPP vydávané jednotlivým zaměstnancům pro jejich pracovní zařazení 

 

Prac.zařazení Učitel - dílenského vyučování, chemie, fyziky, pěstitelské práce, výtvarné 

výchovy 

Ohrožená část 

těla 

Název OOPP Důvod Poznámka 

Ruce Rukavice ochranné G3 Ch – 2x ročně 

 Rukavice ochranné G3,G18,G19 Tp, Pp, - 1x ročně 

Tělo Pracovní oděv nebo plášť ochranný L12 Tp, Pp, - 1x za 2 roky 

 Plášť ochranný L16 Ch, F – 1x za 2 roky 

Hlava Ochranný štít nebo brýle E2, E3 stálé vybavení dílny 

 

Prac.zařazení Učitel - vaření 

Ohrožená část  Název OOPP Důvod Poznámka 

Tělo Plášť ochranný N16  Pč, Dom. -  1x za 2 roky 

 

Prac.zařazení Školník  ZŠ 

Ohrožená část  Název OOPP Důvod Poznámka 

Ruce Rukavice ochrané G3 1x za 2 roky 

Nohy Obuv ochranná protiskluzová J4 podrážka W  

 Obuv pracovní zateplená J4, J7 max. 1x za 5 let 

Tělo Pracovní oděv nebo plášť ochranný N16,18 1 x ročně 

 Prošívaný kabát 3/4 N7 max. 1x za 5 let 

Hlava Zimní čepice N7 max. 1x za 5 let 

 

Prac.zařazení Uklízečka v lehkých provozech 

Ohrožená část  Název OOPP Důvod Poznámka 

Ruce Rukavice gumové G3, G15 Dle potřeby (1x měsíc) 

Nohy Obuv ochranná protiskluzová J4  1x ročně 

Tělo Pracovní oděv nebo plášť ochranný N12,16  1 x ročně 

 

Prac.zařazení Archivář, administrativní pracovník 

Ohrožená část  Název OOPP Důvod Poznámka 

Ruce Rukavice gomové G12 1 x ročně 

Tělo Plášť ochranný G12  max. 1x za 2 roky 

 

16. Čisticí a mycí prostředky 

 

Práce čistá Administrativa, školství 

Mycí prostředek 100 gramů za měsíc 

Ručník dle potřeby 

 

Práce méně čistá Úklid  

Mycí prostředek 100 gramů za měsíc 

Ručník Dle potřeby 

Ochranný krém Dle potřeby 

 

 

 



Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace 

Organizační řád školy – součást: 12 - "Osobní ochranné pracovní prostředky"  str. 4 z  4 

17. Závěrečná ustanovení 

 

a) Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen 

    zaměstnanec: Ivana Moravcová 

b) O kontrolách provádí písemné záznamy 

c) Směrnice nabývá platnosti dnem:   28.8. 2009  

d) Směrnice nabývá účinnosti dnem : 1.9. 2009 

 

 

V Krnově  dne: 24. 8. 2009 

 

 

 

 

 

Karel Handlíř 

ředitel školy 


