
Úvodní slovo 
 

Vážení kolegové, přátelé i 

obchodní partneři, jsou před 

námi Velikonoce a blíží se 

pomalu polovina roku. 

Připravili jsme pro vás nové 

číslo Karouše, letos to 

vypadá, že z našeho 

neperiodického zpravodaje 

udělám zpravodaj periodický.  

 

Sníh již ustoupil a přichází 

jaro a s ním také plná 

pracovní stavební sezóna, 

která se projevuje zvýšeným 

poptávkovým řízením, i 

samotnou stavební činností. 

Jistě jste sami  zaznamenali 

zvýšený pohyb pracovních 

strojů na silnicích, uzavírky, 

objížďky, komplikace. Buďte 

na svých cestách za prací i 

osobním životě ostražití. 

 

Chtěla bych vám všem popřát 

krásné prožití Velikonoc, 

příjemné chvíle strávené s 

rodinou v klidu a pohodě, 

zahrádkářům relaxaci při 

nové výsadbě a mnoho 

úspěchů při pomlázce i úrodě. 

 

Děkuji, že nám zachováváte 

přízeň, voláte, konzultujete, a 

vracíte se k nám . 

 

 

Ing. Eva Grenová, Ph.D. 

04/18 

Plánované akce 
 

Nejbližší volné termíny pro 

přípravný kurz v jsou:  

14. – 16. května 2018 v 

Ostravě,, a nejbližší termín 

zkoušek je 17. května2018 v 

Ostravě a 24. května 2018 v 

Havlíčkově Brodě.  

 

Je možné se zúčastnit 

přípravného kurzu kdekoli a 

zkoušku absolvovat v jiném 

termínu a městě, než ten který 

navazuje na přípravný kurz. 

Uchazeč má tak prostor vše 

nastudovat a připravit bez 

stresu a v pohodě. 

 

Přidali jsme další pracovní 

postup v podobě zpracovaného 

pro výměnu poklopů a další 

požadavky na pracoviště, a 

usilovně pracujeme na dalších, 

pro vás zajímavých, 

pracovních postupech. 

 

Další termíny přípravných 

kurzů, jednodenních 

seminářů i zkoušek z 

odborné způsobilosti k 

činnostem koordinátora 

BOZP na staveništi 

naleznete na našich 

webových stránkách 

www.karoei.cz. 

 

 

 

 

neperiodický zpravodaj pro odborníky v oblasti koordinace BOZP ve 
stavebnictví, zadavatele, zhotovitele staveb a nejen pro ně 

Důležité informace 
 

Dámy a pánové, pomalu se 

blíží polovina roku, a nám se 

plní termíny před prázdninami 

i na závěr roku ke zkouškám i 

přípravným kurzům. Prosím o 

včasné přihlášení. Přípravné 

kurzy nejsou kapacitně 

omezeny, ale zkoušky ano. 

Překontrolujte si termín 

zkoušky, tak aby jste s 

předstihem měli zajištěné 

místo u zkoušky periodické. 

 

Před každou zkouškou 

nabízíme třídenní přípravný 

kurz. Jestli se však zúčastníte 

celého kurzu, nebo jen jeho 

části (např. 1 dne), nechám 

plně na vás. 

 

Přípravné kurzy a odborné 

vzdělávací kurzy jsou pro 

všechny kteří se zabývají 

danou problematikou a chtějí 

si rozšířit své obzory. A to jak 

pro kolegy, kteří se teprve ke 

zkoušce chystají, tak i pro 

„hotové“ koordinátory,  

projektanty, zadavatele či 

zhotovitele staveb, nebo třeba 

jen nadšence v dané oblasti. 

 

Aktivně spolupracujeme s 

kontrolními orgány (SUIP, 

MPSV), ale také vzdělávacími 

institucemi (VŠB-TUO) či 

neziskovými odbornými 

organizacemi. 



Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

 

stále se na naši společnost obrací s dotazy uchazeči o zkoušku z odborné způsobilosti 
k činnostem koordinátora BOZP na staveništi. Bohužel ne všem můžeme dát kladnou 
odpověď, že jimi uvedené vzdělání je dostačující k absolvování zkoušky. Někteří 
uchazeči mají například maturitní vysvědčení z gymnázia, na kterém maturovali 
z češtiny, angličtiny, matematiky a účetnictví. Bohužel, takovéto maturitní vysvědčení 
je ke zkoušce z odborné způsobilosti koordinátora BOZP nedostačující. 

Jak pro zkoušku, tak i pro periodickou zkoušku koordinátora je zapotřebí maturitní 
zkouška v oboru vzdělání technického zaměření.  

Ale co teď? 

Naše společnost vede jednání se středními školami, na kterých bychom mohli 
takového technické vzdělání získat. Ale zatím to vypadá jako běh na dlouhou trať. I 
když některým našim kolegům se již podařilo na některých středních školách takové 
studium absolvovat. 

Určitě to bude záviset na každém z nás, kteří zatím takového vzdělání nesplňují, 
abychom si pro nás vyhovující školu našli a vzdělání technického zaměření doplnili. 

Střední školy, které podle ustanovení § 85 školského zákona poskytují střední 
vzdělání s maturitní zkouškou v daném oboru vzdělání, mohou v tomto oboru 
vzdělání uskutečňovat také zkrácené studium pro získání středního vzdělání 
s maturitní zkouškou. Zkrácené studium trvá 1 až 2 roky; délku stanoví rámcový 
vzdělávací program příslušného oboru vzdělání. Ke zkrácenému studiu se mohou 
hlásit uchazeči, kteří již získali střední vzdělání s maturitní zkouškou v jiném oboru 
vzdělání. 

  

Pro vaši informaci uvádím výtah ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění 
pozdějších předpisů. 

  

Zkoušky koordinátora BOZP bez 
stresu – Co to je technické vzdělání? 



Zkoušky koordinátora BOZP bez 
stresu – Co to je technické vzdělání? 

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLÁCH 

§ 113 

Jednotlivá zkouška 

(1) V rámci dalšího vzdělávání může každý, kdo získal alespoň základní vzdělání a není 
žákem střední školy, konat za podmínek stanovených v odstavcích 2 až 7 ve střední 
nebo vyšší odborné škole jednotlivou zkoušku, která svým obsahem a formou 
odpovídá závěrečné zkoušce, absolutoriu, zkoušce profilové části maturitní zkoušky z 
příslušného zkušebního předmětu nebo zkoušce společné části maturitní zkoušky z 
příslušného zkušebního předmětu, uskutečňované v dané škole. 

 

(2) Jednotlivou zkoušku lze konat na základě přihlášky podané  

a) řediteli Centra, pokud uchazeč hodlá konat jednotlivou zkoušku odpovídající 
obsahem a formou zkoušce společné části maturitní zkoušky; 

b) řediteli školy podle odstavce 1 v ostatních případech; ředitel školy sdělí uchazeči 
písemně nejpozději do 20 dnů po obdržení přihlášky, zda může požadovanou zkoušku 
konat. 

Přihláška obsahuje rodné číslo uchazeče, bylo-li mu přiděleno, jinak datum a místo 
jeho narození. 

 

(3) Na konání, organizaci, průběh a hodnocení jednotlivé zkoušky, která svým 
obsahem a formou odpovídá 

a) závěrečné zkoušce, se obdobně použijí ustanovení tohoto zákona upravující 
závěrečnou zkoušku, 

b) absolutoriu, se obdobně použijí ustanovení tohoto zákona upravující 
absolutorium, 

c) zkoušce maturitní zkoušky, se obdobně použijí ustanovení tohoto zákona 
upravující maturitní zkoušku s výjimkou: 

 



1. jmenování předsedy zkušební maturitní komise; předsedu jmenuje v případech 
podle odstavce 2 písm. a) ředitel Centra, v případech podle odstavce 2 písm. b) je 
předsedou ředitel školy nebo ředitelem pověřený pedagogický pracovník; 

2. termínů konání jednotlivé zkoušky, které v souladu s prováděcím právním 
předpisem stanovuje a zveřejňuje v případech podle odstavce 2 písm. a) Centrum a v 
případech podle odstavce 2 písm. b) ředitel školy. 

 

(4) Jednotlivá zkouška podle odstavce 2 písm. a) se koná ve škole, kterou určí 
Centrum. Před konáním jednotlivé zkoušky je uchazeč povinen prokázat se řediteli 
školy průkazem totožnosti opatřeným fotografií. Nepředložení průkazu totožnosti 
nebo důvodné pochybnosti o totožnosti uchazeče, který jej předkládá, mohou být 
důvodem pro nepřipuštění uchazeče ke zkoušce. 

 

(5) Pokud se jedná o praktickou zkoušku z odborného výcviku nebo z odborných 
předmětů závěrečné zkoušky nebo o zkoušku maturitní zkoušky konanou formou 
praktické zkoušky, je podmínkou konání jednotlivé zkoušky podle odstavce 1 
absolvování praktického vyučování v rozsahu stanoveném rámcovým vzdělávacím 
programem. Absolvování praktického vyučování může ředitel školy zčásti nebo zcela 
prominout, pokud uchazeč prokáže odpovídající praxi v činnosti, která je předmětem 
praktického vyučování. 

 

(6) Centrum a v případech podle odstavce 2 písm. b) ředitel školy vyrozumí uchazeče 
o výsledku jednotlivé zkoušky do 20 pracovních dnů ode dne konání zkoušky. 

 

(7) Pokud uchazeč jednotlivou zkoušku nevykoná úspěšně, může zkoušku opakovat 
nejvýše dvakrát, a to vždy nejdříve po uplynutí 1 roku od předchozího konání 
zkoušky. Podmínkou je podání přihlášky podle odstavce 2. 

 

Zkoušky koordinátora BOZP bez 
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(8) Dokladem o úspěšném vykonání jednotlivé zkoušky je osvědčení o jednotlivé 
zkoušce, které vydává v případech podle odstavce 2 písm. a) Centrum a v případech 
podle odstavce 2 písm. b) škola. Úspěšným vykonáním jednotlivé zkoušky se nezíská 
stupeň vzdělání a v případě jednotlivé zkoušky zdravotnického oboru vzdělání ani 
způsobilost k výkonu zdravotnického povolání. 

  

§ 113a 

(1) Vykonání jednotlivých zkoušek se poskytuje za úplatu, která je v případě podle § 
113 odst. 2 písm. a) příjmem Centra, v ostatních případech příjmem právnické osoby 
vykonávající činnost školy. Právnická osoba vykonávající činnost školy, v níž se konala 
zkouška podle § 113 odst. 2 písm. a), má nárok na poskytnutí finančních prostředků 
ze státního rozpočtu ve výši odpovídající podílu z úplaty za danou zkoušku 
stanovenému prováděcím právním předpisem. 

 

(2) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem pravidla stanovení a 
zveřejnění termínů konání jednotlivé zkoušky, formu, obsah a termíny podání 
přihlášky k vykonání jednotlivé zkoušky, formu a obsah dokumentace a osvědčení o 
vykonání jednotlivé zkoušky, a dále nejvyšší možnou úplatu za zkoušku podle § 113 
odst. 2 písm. a), nejvyšší možnou úplatu za zkoušku podle § 113 odst. 2 písm. b) 
konanou ve škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí a podíl z úplaty 
za zkoušku pro účely poskytnutí finančních prostředků státního rozpočtu právnické 
osobě vykonávající činnost školy podle odstavce 1 věty druhé. 

Je tedy na nás, abychom si vybrali vhodný typ školy a pro nás vhodný „technický“ 
předmět zkoušky, dohodli si s vedením školy způsob studia a složili závěrečnou 
maturitu z vybraného předmětu. 

 

A potom vzhůru ke zkoušce koordinátora BOZP. Přeji hodně úspěchů. 

JoŠt 
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Nejbližší termíny zkoušek 
Zarezervujte si je pro sebe  

Zkoušky pro první polovinu roku 

2018: 

5.4.2018 - zkouška (Praha) 

6.4.2018 - zkouška (Praha) 

26.4.2018 - zkouška (Tábor) 

17.5.2018 - zkouška (Ostrava) 

24.5.2018 - zkouška (Havlíčkův Brod) 

7.6.2018 - zkouška (Praha) 

21.6.2018 - zkouška (Plzeň) 

 

 

 

 

Kontaktní informace 
 

Ing. Josef Štoudek   Ing. Eva Grenová, Ph.D. 

josef.stoudek@karoei.cz   eva.grenova@karoei.cz 

Tel: 724 029 890   Tel: 724 323 588 

 

Těšínská 467/147   Nikola Němčíková 

716 00  Ostrava – Bartovice  administrátorka zkoušek a seminářů 

IČ: 253 68 397   nikola.nemcikova@karoei.cz 

 

 

www.karoei.cz 

www.facebook.com/karoei.cz 

 

 

Zkoušky pro druhou polovinu 

roku 2018: 

13.9.2018- zkouška (Ostrava) 

27.9.2018 - zkouška (Plzeň) 

11.10.2018 - zkouška (Praha) 

25.10.2018 - zkouška (Tábor) 

29.11.2018 - zkouška (Ostrava) 

13.12.2018 - zkouška (Praha) 

 

 

 

Karouš – starší vydání Karouše naleznete na www.karoei.cz v části Další nabídka 

Pracovní postupy do Plánu BOZP i pro praxi: 

Nabízíme k zakoupení v tištěné verzi pracovní postupy pro praxi, ale také jako 
pomůcka pro tvorbu Plánu BOZP jak v přípravě tak v realizaci. 
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