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                                                                                                      V Praze dne 18. dubna 2011 
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, 
 
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., se již řadu let v rámci své činnosti zabývá 
metodami a nástroji k utváření pozitivních postojů mládeže, učitelů a managementu škol 
k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP).  
V České republice je dlouhodobě zaznamenávána vysoká míra rizikového chování a jednání 
mladé generace. Míra úrazovosti pracujících ve věku do 24 let je výrazně vyšší, než míra 
úrazovosti ostatních věkových kategorií. V roce 2009 bylo zaznamenáno 6194 pracovních 
úrazů osob ve věku do 24 let. Údaje dokladují závažnost problematiky i nutnost ji různými 
preventivními aktivitami pomáhat systematicky řešit. Před ukončením školní docházky  
a vstupem na trh práce je třeba mládež informovat o problematice BOZP, o rizicích a jejich 
prevenci. 
Na podporu výuky BOZP na školách – pro učitele i žáky a studenty již byla VÚBP, v.v.i. 
zřízena a úspěšně funguje webová stránka http://skoly.vubp.cz/ . 
 

 
 

V letošním roce v termínu od 18. 4. do 20. 5. 2011 je zde připravena internetová 
informa ční kampa ň pro cílovou skupinu žáků, učňů a studentů končící školní docházku  
či studium s názvem: 

„BEZPE ČNĚ DO PRVNÍHO ZAMĚSTNÁNÍ“  
Klíčové sd ělení:  Ročně šest tisíc mladých lidí si v zaměstnání způsobí pracovní úraz  
a poškodí si své zdraví. Znalost a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
minimalizuje toto riziko!  
Komunikovaný slogan:  V práci risk není zisk! 
Cílem kampaně je přispět ke zvýšení informovanosti a povědomí mládeže o BOZP i celkově 
ji motivovat k žádoucímu chování. Dalším cílem kampaně je informovat a motivovat 
pedagogy k šíření a začleňování problematiky BOZP do výchovně vzdělávacího procesu. 
Učitelé jsou těmi, kteří děti a mládež motivují, informují, poučují. Jsou nenahraditelnými 
průvodci ve světě informací. Oni mohou mládež správně nasměrovat a ukázat jim význam  
i místa či zdroje, kde všude je možné získat potřebné informace. Proto se VÚBP, v.v.i., snaží 
vybavovat učitele vhodnými nástroji (informace, plakáty, letáky, brožury, metodické pomůcky 
pro vedení učňů a studentů apod.). 
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, rádi bychom Vás požádali o spoluúčast  
a zapojení do realizace kampaně. Všechny materiály (ke stažení) i informace o kampani jsou 
umístěny na výše uvedené webové stránce pro školy. Dovolujeme si Vás také požádat  
o sdělení, zda se Vy, Vaši učitelé této osvětově informační akce zúčastníte, tzn. seznámíte 
Vaše žáky/u čně/studenty s materiály, které jsou v rámci této kamp aně umíst ěny na 
webové stránce http://skoly.vubp.cz/ . Stačí odpověď na daný kontaktní e-mail: ano 
zúčastníme se .  
Kontaktní osobou kampaně je Ing. Zdenka Opletalová, opletalova@vubp-praha.cz;  
tel.: 221 015 889. 
Těšíme se na spolupráci a předem děkujeme za aktivní zapojení do kampaně. 
Za realizační tým projektu 


