
 

 

 
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v . v.  i., zve na konferenci 

MYSLETE NA BEZPEČNOST – NA BEZPEČNOSTI ZÁLEŽÍ  

27. září 2017, 10-15 hod. 
Český svaz vědeckotechnických společností,  

Praha 1, Novotného lávka 5, 3. patro, sál č. 319 

P R O G R A M 

9.30 – 10.00 Prezence 

10.00 – 10.30 Přivítání účastníků 
RNDr. Stanislav Malý, ředitel Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.  v.  i. 

Úvodní slovo ke konferenci  
Mgr. Alena Horáčková, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.  v.  i., partner 
projektu “Mind Safety-Safety Matters” 

O projektu “Mind Safety-Safety Matters!” (představení cílů, předpokládaných 
výsledků a výstupů projektu) 
Diana Policarpo, ACT - Autoridade para as Condições do Trabalho, Portugalsko 
(koordinátorka mezinárodního projektu) 

10.30 - 11.40 

 

Problematika bezpečnosti ve školním vzdělávání z pohledu České školní 
inspekce 
PhDr. Ondřej Andrys, MAE, náměstek ústředního školního inspektora, Česká 
školní inspekce 

Vzdělávání nevidomých a těžce slabozrakých k bezpečnosti – zkušenosti z ČR  
Mgr. Marie Svobodová, Česká asociace pečovatelské služby, z.s. 

11.40 - 12.10 Přestávka / Oběd   

12.10 - 13.30 

 

Problematika bezpečnosti práce jako součást očekávaných výsledků 
odborného vzdělávání  
PhDr. Jiřina Novotná, Národní ústav pro vzdělávání  

Otevřené vzdělávací zdroje „OSH – What a bright idea!“ - bližší představení 
výstupů projektu: 

 Praktický průvodce BOZP pro učitele 
Dr. Nuria Mancebo, Univerzita Girona, Španělsko (koordinátorka výstupu) 

 Brožura pro studenty 
Luis Pedro, Phd., Univerzita Aveiro, Portugalsko (pověřený koordinátorkou 
výstupu) 

 Bezpečnost ve školách 
Ing. Ilona Vaculová, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, oddělení péče 
o pedagogické pracovníky 



 

 

13.30 - 13.40 Přestávka  

13.40 - 14.40 

 

Zdravotní způsobilost k praktické přípravě a odbornému výcviku, včetně 
přístupu k BOZP k mladistvým a studentům z pohledu kompetencí rezortu 
zdravotnictví 
Mgr. Aneta Nuslová, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Oddělení hygieny práce 
a pracovního lékařství 

Používání chemických látek (nejen) ve školách: Jak rozumíte štítkům na 
chemikáliích?   
MUDr. Miroslava Hornychová, CSc., Státní zdravotní ústav 

14.40 – 15.00 Diskuze k tématům: 

 začlenění problematiky bezpečnosti (a bezpečnosti práce) do školního 

a jiného vzdělávání 

 zajišťování bezpečnosti žáků při vyučování a obecně ve školách 

             15.00 Závěr konference 

 

Konference se koná v rámci mezinárodního projektu “Mind Safety - Safety Matters!” 

podporovaného programem ERASMUS+. 

 

 


