
 

 

Osnova Základního školení A 
pracovníků z předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen 

BOZP) dle zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce a dalších odpovídajících 

předpisů. Základní školení A je určeno pro pracovníky, kteří práci ve výškách 

vykonávají převážně z žebříku, lešení či plošin. 

Úvod školení – 0,5 hodina 

1. Profesní zaměření účastníků školení, cíl školení 

2. Seznámení s osnovou školení, organizace školení 

Novinky v oboru – 1 hodina 

1. Seznámení s novinkami v oboru z hlediska legislativy, osobních 

ochranných pracovních prostředků i případů z praxe 

2. Seznámení s úrazovostí spojenou s pádem z výšky nebo do hloubky – 

rozbor statistiky ČSÚ včetně nejčastějších chyb 

Legislativa – 2 hodiny 

1. Trestněprávní a občanskoprávní odpovědnost v rámci BOZP  
2. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
3. Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů 
4. Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky 

5. Nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a 
dezinfekčních prostředků 

6. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších 
předpisů 

7. Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů 

8. Vyhláška č. 79/2013 Sb., vyhláška o provedení některých ustanovení 

zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění 

pozdějších předpisů 

Závěr školení – ověření znalostí – 0,5 hodiny 

1. Teoretická část - test 20 otázek 
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