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Prioritní oblasti a činnosti

Video o agentuře EU-OSHA

https://www.youtube.com/watch?v=2GIbZy0TDJk
https://www.youtube.com/watch?v=2GIbZy0TDJk
https://www.youtube.com/watch?v=2GIbZy0TDJk
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Napo pro učitele

https://www.napofilm.net

S využitím populární postavičky NAPO ze stejnojmenného 

animovaného seriálu zpracovala Evropská agentura pro 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci spolu s konsorciem 

NAPO sérii výukových filmů pro učitele o otázkách 

bezpečnosti a ochraně zdraví. 

Materiály jsou zaměřené na seznámení žáků základních

škol s problematikou bezpečnosti a ochraně zdraví nejen

při práci, zábavným a tvůrčím způsobem.
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Napo pro učitele 

LEKCE

• Návod pro učitele

• Cíle výuky

• Přehled činností – Viz podrobnější plán lekcí 

• Požadované podklady nebo zdroje 

• Návaznost na témata/osnovy 

• Podrobný plán lekce



http://osha.europa.eu/cs

5

Napo pro učitele 

Tento výukový modul BOZP je určen 

dětem mezi 7 až 9 lety. V tomto věku 

děti začínají myslet abstraktně, 

rozvíjejí argumentační schopnosti a 

začínají se učit s využitím jazyka a 

logiky a dělat si na věci vlastní 

úsudek. V tomto věku je seznámení s 

problematikou bezpečnosti a 

ochrany zdraví osob nejvhodnější 

pro vytváření základů bezpečných a 

zdravých návyků a zvyklostí.

Příběh nejlepšího bezpečnostního značení

O těle chytře s postavičkou Napo

https://www.napofilm.net/cs/node/20
https://www.napofilm.net/cs/node/29
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Napo pro učitele – Příběh první pro děti 7 až 9 let

Příběh nejlepšího bezpečnostního značení 

Tento modul seznamuje děti se základními bezpečnostními 

značkami. Zábavným a hravým způsobem jim pomáhá je poznávat, 

rozlišovat mezi různými tvary značek a pochopit proč nám značky 

napomáhají k vlastnímu bezpečí.
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Napo pro učitele – Příběh první pro děti 7 až 9 let

Příběh nejlepšího bezpečnostního značení 

 Lekce jedna – Značky nebezpečí a zákazu

 Lekce dvě – Značky příkazu a informací pro únik a evakuaci
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Napo pro učitele – Příběh druhý pro děti 7 až 9 let

O těle chytře s postavičkou Napo

Tento modul seznamuje děti s důležitostí ochrany pokožky a zad

před poškozením či úrazem, ke kterým může dojít kdykoliv. Na

příkladech řady úkonů a činností se modul zaměřuje na

rozpoznávání rizik při nebezpečném chování, kterému můžeme

předejít, předcházet podobným rizikům v obdobných situacích a na

vysvětlení, jak jim lze předejít.
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Napo pro učitele – Příběh první pro děti 7 až 9 let

O těle chytře s  postavičkou Napo 

 Lekce jedna – Pokožka

Tento modul seznamuje děti s důležitostí ochrany pokožky a zad před 
poškozením či úrazem, ke kterým může dojít kdykoliv. Na příkladech řady úkonů 
a činností se modul zaměřuje na rozpoznávání rizik při nebezpečném chování, 
kterému můžeme předejít, předcházet podobným rizikům v obdobných situacích 
a na vysvětlení, jak jim lze předejít.

 Lekce dvě – Záda 

Tento modul seznamuje děti s důležitostí ochrany zad před poškozením či 
úrazem, ke kterým může dojít kdykoliv. Na příkladech řady úkonů a činností se 
modul zaměřuje na rozpoznávání rizik při nebezpečném chování, kterému 
můžeme předejít, předcházet podobným rizikům v obdobných situacích a na 
vysvětlení, jak se podobným rizikům lze vyhnout.
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Napo pro učitele – Příběh první pro děti 9 až 11 let

Napo - Lovec nebezpečí

Tento modul pomáhá dětem seznámit se 

prostřednictvím řady žertovných scének 

s existencí nebezpečí a rizik jak ve 

škole, tak doma. Nabízí dětem nástroje 

pomáhající jim pochopit vlastní 

odpovědnost ve vztahu k rizikům a jak 

vyhodnocovat různou závažnost rizik.
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Napo pro učitele – Příběh první pro děti 9 až 11 let

Napo - Lovec nebezpečí

 Lekce jedna – Identifikace nebezpečí a rizik

V této lekci se děti naučí rozpoznávat nebezpečí nebo rizika, která 
mohou ohrozit nejen je, ale i jejich přátele jak ve škole, tak doma. 
Během modulu se naučí zvládat využívání nových znalostí a také 
pravidla vzájemné spolupráce.

 Lekce dvě – Náprava a prevence rizik

Poté se co se děti seznámily s existencí nebezpečí a rizik se v druhé 
lekci seznamují s nástroji pomáhající jim pochopit vlastní 
odpovědnost ve vztahu k rizikům a jak vyhodnocovat různou 
závažnost rizik.
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Napo pro učitele – Příběh druhý pro děti 9 až 11 let

Lekce jedna – Identifikace nebezpečí a rizik
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Napo pro učitele – Příběh druhý pro děti 9 až 11 let

Lekce dvě - Náprava a prevence rizik
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Více informací

https://www.napofilm.net/en/using-napo/napo-for-teachers

http://osha.europa.eu

http://www.ceskyfocalpoint.cz/

https://www.napofilm.net/en/using-napo/napo-for-teachers
http://www.ceskyfocalpoint.cz/

