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ÚVOD 

Výchova a vzdelávanie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je proces 

cieľavedomého a systematického utvárania a rozvíjania vedomostí, odborných 

schopností, návykov a zručností, formovania uvedomelého vzťahu, ţiaducich postojov 

a foriem správania sa detí, ţiakov, študentov, zamestnancov vo vzťahu k úlohám v 

oblasti ochrany práce. Tento proces má svoj začiatok v rodine, v predškolských 

zariadeniach, pokračuje vo všetkých stupňoch vzdelávania a v príprave na povolanie. 

Je súčasťou celoţivotného vzdelávania, ktorého účelom je neustále zlepšovanie 

vedomostí, zručností a celkových spôsobilostí ľudí, permanentnej kultivácie človeka, 

jeho rozvoja a zvyšovania poznatkovej úrovne vo všetkých obdobiach ţivota. 

Štatistiky úrazovosti detí nie sú mediálne zviditeľňované, prípady úrazov detí, 

o ktorých z času na čas počujeme, nás však nenechávajú ľahostajnými. Preto súčasťou 

výchovno-vzdelávacieho procesu musí byť aj výchova k bezpečnému ţivotu, znalosť 

mantinelov správania sa ţiakov, dodrţiavanie nariadení a predpisov, postoje k ochrane 

ţivota, znalosť nebezpečenstiev, zaradenie vzdelávania o rizikách do učebných osnov, 

ale aj správna reakcia pri ţivot ohrozujúcich stavoch. Toto všetko sa musí 

uskutočňovať systematicky, primerane veku a v neposlednom rade odborne 

pripravenými učiteľmi. 

Vychovávať ţiakov s kladným postojom k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je 

dlhodobý proces získavania vedomostí, zručností, schopností dôleţitých pre správne 

konanie človeka v beţnom, občianskom, pracovnom a najmä v profesionálnom ţivote. 

Na jednej strane tohto procesu stoja ţiaci a na druhej ich učitelia. Práve oni sú popri 

rodičoch hlavným článkom kultivačného procesu cieleného na vytváranie správnych 

postojov a kvalitnej hodnotovej orientácie detí a mládeţe.  

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu si musí byť vedomé, ţe spoločne s 

poţiadavkou nového poňatia vzdelávania ţiakov na základných školách je potrebné sa 

zaoberať otázkou, či je vzdelávanie učiteľov na pedagogických fakultách prispôsobené 

poţiadavkám ich budúceho povolania  a ako je popri tom moţné zabezpečiť ďalšie 

vzdelávanie  učiteľov z praxe. Tento problém si vyţaduje z hľadiska obsahu a metód 

vzdelávania aj odbornú prípravu učiteľov (v našom prípade hovoríme o učiteľoch 

základných škôl), vrátane príslušnej kvalifikácie pre výchovu ţiakov k zdraviu a 

odborných znalostí v témach bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.  

Vykonaný výskum v dizertačnej práci na jednej strane poukazuje na to, ako sú učitelia 

základných škôl pripravení po odbornej stránke z hľadiska znalostí potrebných k 

formovaniu a rozvíjaniu kompetencií ţiakov, k aktívnemu rozvoju a ochrane 

fyzického, duševného a sociálneho zdravia ţiaka a k zodpovednosti zaň, na druhej 

strane sú ukázané moţné spôsoby a formy na podporu a rozšírenie ich pedagogického 

pôsobenia pri výchove ţiakov v otázke bezpečnosti, rozvoja a ochrany zdravia svojho 

i druhých. 
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1 ŠTRUKTÚRA DIZERTAČNEJ PRÁCE 

 

ABSTRAKT .................................................................... Chyba! Záloţka nie je definovaná. 

ABSTRACT ......................................................................................................................... 7 

OBSAH ............................................................................ Chyba! Záloţka nie je definovaná. 

ÚVOD .............................................................................. Chyba! Záloţka nie je definovaná. 

1 STAV VZDELÁVANIA V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA

 .......................................................................................... Chyba! Záloţka nie je definovaná. 

1.1 Stratégia Európskej politiky bezpečnosti a ochrany zdravia a vzdelávaniaChyba! Záloţka 

nie je definovaná. 

1.2 Stav vzdelávania v bezpečnosti a ochrany zdravia v Slovenskej republikeChyba! Záloţka 

nie je definovaná. 

1.2.1 Stratégia bezpečnosti a ochrany zdravia v Slovenskej republikeChyba! Záloţka nie je 

definovaná. 

1.2.2 Bezpečnosť a ochrany zdravia v dokumentoch výchovy a vzdelávania škôl .... Chyba! 

Záloţka nie je definovaná. 

1.2.3 SWOT analýza stavu vzdelávanie v Slovenskej republike ....... Chyba! Záloţka nie je 

definovaná. 

1.3 Stav vzdelávania v bezpečnosti a ochrany zdravia v Českej republikeChyba! Záloţka nie 

je definovaná. 

 

2 ÚLOHA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA VO  

   VÝCHOVNO-VZDELÁVACOM SYSTÉME A PROCESE V ŠKOLEChyba! Záloţka 

nie je definovaná. 

2.1 Bezpečnosť a ochrana zdravia v školských osnováchChyba! Záloţka nie je definovaná. 

2.1 Úloha bezpečnosti a ochrany zdravia v odbornej príprave učiteľovChyba! Záloţka nie je 

definovaná. 

 

3  VÝSKUMNÁ  ČASŤ .................................................. Chyba! Záloţka nie je definovaná. 

3.1 Východiská výskumu .............................................. Chyba! Záloţka nie je definovaná. 

3.2 Ciele výskumu ......................................................... Chyba! Záloţka nie je definovaná. 

3.3 Hypotézy a výskumné otázky ................................. Chyba! Záloţka nie je definovaná. 

3.4 Úlohy pre dosiahnutie cieľov .................................. Chyba! Záloţka nie je definovaná. 

3.5 Výskumná vzorka .................................................... Chyba! Záloţka nie je definovaná. 

3.6 Charakteristika podmienok výskumu ...................... Chyba! Záloţka nie je definovaná. 

3.6.1 Predvýskum .......................................................... Chyba! Záloţka nie je definovaná. 

3.6.2 Samotný výskum .................................................. Chyba! Záloţka nie je definovaná. 

3.7 Metodika výskumu .................................................. Chyba! Záloţka nie je definovaná. 

3.8 Časový harmonogram riešenia úloh dizertačnej práceChyba! Záloţka nie je definovaná. 

3.9 Plánovaný prínos dizertačnej práce pre prax ........... Chyba! Záloţka nie je definovaná. 

 

4 VÝSLEDKY PREDVÝSKUMU K DIZERTAČNEJ PRÁCI ..... Chyba! Záloţka nie je 

definovaná. 
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4. 1 Metódy a reprezentatívna vzorka respondentov predvýskumu ... Chyba! Záloţka nie je 

definovaná. 

 

5 ANALÝZA A INTERPRETÁCIA VÝSLEDKOV VÝSKUMU . Chyba! Záloţka nie je 

definovaná. 

5.1 Porovnanie stavu bezpečnosti a ochrany zdravia v školstve v Slovenskej republike  

     a v Českej republike na základe dostupnej odbornej literatúry ..... Chyba! Záloţka nie je 

definovaná. 

5.2 Analýza štatistických údajov v oblasti úrazovosti na základných a stredných školách  

      v Slovenskej republike a v Českej republike .......... Chyba! Záloţka nie je definovaná. 

5.2.1 Analýza úrazovosti u chlapcov a dievčat v Slovenskej republikeChyba! Záloţka nie je 

definovaná. 

5.2.2 Analýza školských úrazov s následkami smrti ţiaka na základných školách  

         v Slovenskej republike a v Českej republike........ Chyba! Záloţka nie je definovaná. 

5.2.3 Analýza indexu školskej úrazovosti v Slovenskej republike a v Českej republikeChyba! 

Záloţka nie je definovaná. 

5.3 Identifikácia najvýznamnejších úrazových znakov podmieňujúcich  

      vznik úrazovosti na základných školách v Slovenskej republike Chyba! Záloţka nie je 

definovaná. 

5.3.1 Zisťovanie najvyšších hodnôt úrazových znakov na základných školách ......... Chyba! 

Záloţka nie je definovaná. 

5.4 Analýza poznatkov a postojov ţiakov vo vybraných základných  

      a stredných školách v oblasti predchádzania úrazomChyba! Záloţka nie je definovaná. 

5.4.1 Analýza rozdielov v uplatňovaní a vnímaní bezpečnosti a ochrany zdravia  

         ţiakmi základných a stredných škôl ..................... Chyba! Záloţka nie je definovaná. 

5.4.2 Analýza stanovísk učiteľov a ţiakov základných škôl ako vedia ţiaci  

         predchádzať  poškodeniam chrbtice ..................... Chyba! Záloţka nie je definovaná. 

5.4.3 Analýza poznatkov ţiakov o opatreniach na prevenciu rizika .. Chyba! Záloţka nie je 

definovaná. 

5.4.4 Zisťovanie významne odlišných odpovedí ţiakov  

         na otázky v dotazníku ţiakov ZŠ ......................... Chyba! Záloţka nie je definovaná. 

5.5 Analýza opodstatnenosti informačných materiálov pre učiteľov  

       na zniţovanie úrazovosti v školách a tým aj zvýšenia povedomia o BOZChyba! Záloţka 

nie je definovaná. 

5.5.1 Dostupnosť informačných materiálov k BOZ a pripravenosť učiteľov 

         na vzdelávanie BOZ ............................................. Chyba! Záloţka nie je definovaná. 

5.6 Verifikovanie nami vytvorenej príručky z pohľadu potrieb učiteľa a prínosu  

      pre výchovno-vzdelávací proces ............................. Chyba! Záloţka nie je definovaná. 

5.6.1 Analýza odpovedí učiteľov pred oboznámením sa s príručkou  

        a po jej preštudovaní ............................................. Chyba! Záloţka nie je definovaná. 

 

6 DISKUSIA .................................................................... Chyba! Záloţka nie je definovaná. 
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6.1 Porovnanie stavu bezpečnosti a ochrany zdravia v školstve v Slovenskej  

      republike a v Českej republike na základe dostupnej odbornej literatúryChyba! Záloţka 

nie je definovaná. 

6.2 Štatistické údaje v oblasti úrazovosti na základných a stredných školách  

      v Slovenskej republike a v Českej republike .......... Chyba! Záloţka nie je definovaná. 

6.3 Identifikácia najvýznamnejších úrazových znakov podmieňujúcich vznik úrazovosti  

      na základných školách v Slovenskej republike ....... Chyba! Záloţka nie je definovaná. 

6.4 Porovnanie poznatkov a postojov ţiakov na vybraných  

      základných a stredných školách .............................. Chyba! Záloţka nie je definovaná. 

6.5 Opodstatnenosť informačných materiálov pre učiteľov na zniţovanie školskej  

      úrazovosti a tým zvýšenia povedomia o BOZ ........ Chyba! Záloţka nie je definovaná. 

6.6 Verifikovanie nami vytvorenej príručky z pohľadu potrieb učiteľa a prínosu  

      pre výchovno-vzdelávací proces ............................. Chyba! Záloţka nie je definovaná. 

7 Odporúčania a prínosy ............................................... Chyba! Záloţka nie je definovaná. 

 

ZÁVER ............................................................................ Chyba! Záloţka nie je definovaná. 

ZOZNAM POUŢITEJ LITERATÚRY ....................... Chyba! Záloţka nie je definovaná. 

ZOZNAME PUBLIKÁCIÍ ............................................ Chyba! Záloţka nie je definovaná. 

PRÍLOHY ....................................................................... Chyba! Záloţka nie je definovaná. 
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2 SÚČASNÝ STAV RIEŠENEJ PROBLEMATIKY 

 

Svetová zdravotnícka organizácia uvádza v Zdravie 21 - zdravie pre všetkých v 21. Storočí 

(1999), ţe kaţdý štát stojí pred otázkou, kde a ako čo najefektívnejšie investovať do 

zdravia obyvateľstva. Akýkoľvek prístup sa pouţije, mal by byť zaloţený na vyčíslení 

zdravotného a ekonomického zaťaţenia vyplývajúceho zo zbytočných predčasných 

úmrtí a zo zdravotného postihnutia. Zníţiť toto zaťaţenie si vyţaduje integrovaný 

prístup k podpore zdravia, prevencii chorôb, liečbe a rehabilitácii. Napĺňaní 

odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie (1999) na zníţenie úrazovosti prijali 

mnohé krajiny európskeho regiónu Národné akčné plány, ktoré si vyţadujú aktívnu 

medzirezortnú spoluprácu. Vláda SR prijala aj Stratégiu bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci v Slovenskej republike do roku 2020. 

Európska politika bezpečnosti a ochrany zdravia a vzdelávania označila oblasť  BOZP 

a prevenciu vo svojej stratégii ako kľúčové faktory udrţiavania a zlepšovania kvality 

práce. Model, ktorý navrhla, pozostáva zo štyroch základných a vzájomne prepojených 

krokov, a to: 1. Európska politika BOZP a vzdelávania, 2. Národná politika BOZP 

a vzdelávania, 3. Regionálne iniciatívy BOZP a vzdelávania, 4. Miestne iniciatívy 

BOZP a vzdelávania. (EU-OSHA, 2004).  

Podľa NCZI (2010) deti a mládeţ patria k skupine osôb vysoko exponovanej úrazom. 

MacKay (2012) uvádza, ţe podľa aktuálnych údajov z roku 2012 v členských 

krajinách EÚ umiera ročne okolo 35 000 detí a mladých ľudí vo veku pod 20 rokov na 

rôzne úrazy. Z hodnotenia European Child Safety Alliance (2012a) v porovnaní z 28 

krajinami v európskom regióne sa Slovensko nachádza na 16 mieste s mierou 

štandardizovaného úmrtia 9,27/100000 detí 

Podľa Dandovej (2008) pri zvýšenom počte detí na jednom mieste je riziko vzniku 

úrazu vyššie, čo zodpovedá definícii rizika. Medzi takéto miesta patrí aj školské 

prostredie. Rovný (2010) uvádza, ţe medzi najčastejšie miesta úrazov detí a mládeţe 

patrí domáce prostredie (36 %), ďalej športoviská (23 %), cesta (21 %) a škola (17%). 

Úrazy predstavujú váţny zdravotnícky, ekonomický a spoločenský problém na celom 

svete. Cielenou edukáciou obyvateľstva o zvýšení bezpečnosti vlastného zdravia za 

predpokladu adekvátnych podmienok v ich ţivotnom a pracovnom prostredí, je možné 

mnohým úrazom predchádzať, ich počet a závažnosť minimalizovať.  

V školách je priestor pre edukáciu ţiakov v oblasti BOZ hlavne v rámci začlenenia 

problematiky do voliteľného obsahu vzdelávania v učebnom pláne alebo podporením 

medzipredmetových vzťahov a prierezových tém. 

V správach EU-OSHA (2008) o začleňovaní BOZ do učebných osnov sa tieţ 

konštatuje, ţe je potrebné pripraviť príslušné učebné zdroje na odbornú prípravu 
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učiteľov na podporu stratégie začleňovania vzdelávania o rizikách do procesu 

vzdelávania. Platí to aj na odbornú prípravu učiteľov. 

Informácie vyplývajú zo správy o prípadoch odbornej prípravy budúcich učiteľov 

a učiteľov, ktorí uţ svoje povolanie vykonávajú, a  to buď v oblasti BOZP, alebo v  

oblasti poskytovania vzdelávania o rizikách. V ideálnom prípade by mali všetci 

učitelia v priebehu svojej pracovnej kariéry absolvovať odbornú prípravu o  BOZP, 

ako aj o  spôsobe začlenenia vzdelávania o rizikách do svojej kaţdodennej práce (EU-

OSHA, 2012). 

EU-OSHA (2012) vychádzajúc z prípadových štúdií uvádza, ţe učebné osnovy 

všetkých učiteľov pracujúcich vo všeobecnom vzdelávaní by mali byť zamerané na: a) 

získanie poznatkov a zručností potrebných na to, aby vedeli zaradiť vzdelávanie o 

rizikách do svojej kaţdodennej pedagogickej práce, b) získanie základných postojov a 

poznatkov súvisiacich s ich vlastnou BOZ, c) získanie poznatkov a zručností 

potrebných na to, aby vedeli pozitívne prispievať k svojej vlastnej BOZ na školách, 

ako aj bezpečnosti a ochrane zdravia ostatných.   

Podľa Školského zákona sú školy a školské zariadenia pri výchove a vzdelávaní, pri 

činnostiach priamo súvisiacich s výchovou a vzdelávaním a pri poskytovaní sluţieb 

povinné vytvárať podmienky na zdravý vývin detí a ţiakov, zaistiť bezpečnosť a 

ochranu zdravia detí a ţiakov a poskytnúť nevyhnutné informácie na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ţiakov (Zákon č. 245/2008 Z. z.). 

Hatina (2006) definuje BOZP ako spojenie „bezpečnosti práce“ a „ochrany zdravia pri 

práci“. Bezpečnosť práce je súbor opatrení, prostredníctvom ktorých moţno významne 

obmedziť moţnosť poškodenia zdravia pri výkone činností. Súbor opatrení 

predstavuje metódy a prostriedky určených na dosiahnutie ochrana zdravia pri práci, 

tzn. zachovanie zdravia. Školského zákona pouţíva pojem bezpečnosti a ochrane 

zdravia vo výchove a vzdelávaní. Školy sú pri výchove a vzdelávaní, pri činnostiach 

priamo súvisiacich s výchovou a vzdelávaním a pri poskytovaní sluţieb povinné 

vytvárať podmienky na zdravý vývin detí a ţiakov, zaistiť bezpečnosť a ochranu 

zdravia detí a ţiakov a poskytnúť nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a 

ochrany zdravia detí a ţiakov. Z hľadiska zamerania práce sme sa rozhodli pouţívať  

ďalší termín „bezpečnosť a ochrana zdravia“ a skratku BOZ. Tento termín 

zahŕňa obsahovú definíciu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci od Hatinu (2006), 

ale čiastočne pokrýva aj oblasť bezpečnosti a ochrane zdravia vo výchove 

a vzdelávaní. Zdravie detí, ţiakov a študentov je prvoradé, a preto je starostlivosť 

o bezpečnosť a ochranu zdravia osobitne sledovaná. Škola musí mať na zreteli 

bezpečnosť svojich ţiakov účastných na výchovno-vzdelávacom procese, a zároveň aj 

svojich pracovníkov. 
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3 VÝSKUMNÁ ČASŤ 

 

3.1 Ciele a hypotézy výskumu 

 

Hlavným cieľom práce je: Zistiť stav vzdelávania v oblasti bezpečnosti a ochrany 

zdravia v školstve. Vykonať analýzy úrazovosti ţiakov. Zrealizovať dotazníkový 

prieskum a tým zistiť úroveň vzdelávania ţiakov v oblasti BOZ na základný 

školách a stredných školách. Vypracovať príručku vzdelávania BOZ pre 

pedagógov, verifikovať jej opodstatnenosť a prínos pre učiteľov vo výchovno-

vzdelávacej činnosti v oblasti BOZ. 

 

Stanovili sme si parciálne ciele výskumu, ktoré nám pomohli dosiahnuť hlavný cieľ 

práce. Ich naplnenie sme verifikovali určenými hypotézami a výskumnými otázkami. 

 

Cieľ 1. Porovnať stav bezpečnosti a ochrany zdravia v školstve v Slovenskej 

a Českej republike na základe dostupnej odbornej literatúry. 

Cieľ 2.  Analyzovať  štatistické údaje v Slovenskej republike a Českej 

republike v oblasti  úrazovosti na základných a stredných školách. 

Cieľ 3.  Identifikovať najvýznamnejšie úrazové znaky podmieňujúce vznik 

úrazovosti na základných školách v Slovenskej republike. 

Cieľ 4.  Dotazníkovým prieskumom zistiť poznatky a postoje ţiakov 

vo vybraných základných a stredných školách ako predchádzať 

úrazom.  

Cieľ 5. Analyzovať opodstatnenosť informačných materiálov pre učiteľov 

na zniţovanie úrazovosti v školách a tým aj zvýšenia povedomia 

o BOZ. 

Cieľ 6. Verifikovať nami vytvorenú príručku z pohľadu potrieb učiteľa 

a prínosu pre výchovno-vzdelávací proces. 

 

Aby bolo moţné splniť hlavný cieľ a parciálne ciele dizertačnej práce, stanovili sme 

nasledovné úlohy:  

 Analyzovať a spracovať dostupné zdroje,  publikácie, predpisy a  pedagogické 

dokumenty. 

 Porovnať stav vzdelávania v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia s Európskou 

politikou vzdelávania v oblasti BOZ, v Slovenskej republike a v Českej republike. 
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 Zostaviť postojovo-vedomostný dotazník pre ţiakov ZŠ a SŠ, ktorý bude 

obsahovať otázky z oblasti BOZ. Dotazník vypracovať na základe školského 

zákona, školského poriadku a všeobecných zásad a poţiadaviek BOZ.  

 Zostaviť postojovo-vedomostný dotazník pre učiteľov, obsahujúci poloţky 

z oblasti BOZ, ktorými zistíme, ako vnímajú učitelia dodrţiavanie bezpečnosti 

a ochrany zdravia ţiakmi v škole a ako ţiaci dodrţiavajú svoje práva a povinnosti 

z oblasti BOZ. Otázky vyplývajú z poţiadaviek zákona o BOZP, školského zákona, 

iných všeobecne záväzných školských predpisov, predpisov na zaistenie 

zdravotných a bezpečnostných poţiadaviek. V dotazníku majú učitelia priestor pre 

návrhy na zlepšenie výučby BOZ. 

 Vypracovať príručku Bezpečnosť a ochrana zdravia so zameraním na prostredie 

základných škôl. Tento materiál vytvoriť na základe analýzy stavu BOZ v školstve, 

školskej úrazovosti, potrieb učiteľov a výsledkov z dotazníkov pre ţiakov. 

Spracovaný dokument poslúţi ako informačný materiál, ale aj ako učebná 

pomôcka pri výchove a vzdelávaní ţiakov v oblasti BOZ.  

 Realizácia výskumu na stredných a základných školách, štatistické spracovanie 

výsledkov.  

 Uskutočniť kvalifikovanú analýzu a syntézu získaných poznatkov pri splnení 

cieľov a úloh riešenej témy dizertačnej práce.  

 Vyhodnotiť výsledky výskumu. 

 Pomocou získaných výsledkov potvrdiť alebo zamietnuť stanovené hypotézy 

výskumu a zodpovedať výskumné otázky. 

 Z výstupov výskumu  spracovať závery a odporúčania pre prax.  

 

Splnenie cieľov témy dizertačnej práce predpokladá potvrdenie alebo 

zamietnutie platnosti definovaných hypotéz a zodpovedanie výskumných otázok. 

V zátvorke uvádzame čiastkový cieľ, ktorý má hypotéza a výskumná otázka naplniť. 

 

H1 (C2) Predpokladáme, ţe index školskej úrazovosti v Slovenskej republike 

a Českej republike má porovnateľné hodnoty.  

H2 (C4) Predpokladáme, ţe existujú rozdiely vo vnímaní a uplatňovaní bezpečnosti 

a ochrany zdravia ţiakmi základných a stredných škôl.   

H3 (C4) Predpokladáme, ţe existujú rozdielne stanoviská učiteľov a ţiakov 

základných škôl ako ţiaci predchádzajú poškodeniam chrbtice.  

H4 (C6) Predpokladáme, ţe po poskytnutí príručky učiteľom sa ich odpovede 

na dotazníkové otázky výrazne zmenia.  
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VO1 (C1) Aké sú silné a slabé stránky výchovy a vzdelávania BOZ v SR v oblasti 

školstva? 

VO2 (C2) Má úrazovosť u chlapcov a u dievčat v Slovenskej republike porovnateľné 

hodnoty?  

VO3 (C2) Má počet školských úrazov ţiakov s následkami smrti na základných 

školách v Slovenskej a Českej republike porovnateľné hodnoty? 

VO4 (C3) Ktoré úrazové znaky pri školských úrazoch na základných školách majú 

najvyššie hodnoty?  

VO5 (C4) Poznajú ţiaci opatrenia na prevenciu rizika?  

VO6 (C4) V ktorých poloţkách sú významne odlišné odpovede ţiakov na druhom 

stupni základnej školy v dotazníku?  

VO7 (C5) Myslia si učitelia, ţe majú dostatok vedomostí a informačných materiálov 

k BOZ? 

 

3.2 Výskumná vzorka 

 

Pre účely nášho výskumu sme pracovali s viacerými vzorkami respondentov. Išlo 

o zámerný výber respondentov rôzneho veku. Samotnému výskumu prechádzala etapa 

predvýskumu.  

V predvýskumnej fáze tvorili výskumné súbory ţiaci stredných škôl. Aby bola 

vzorka opytovaných respondentov SŠ reprezentatívna, boli oslovení aj študenti 

gymnázií (102 ţiakov) a aj študenti stredných odborných škôl (87 ţiakov). Výber 

výskumnej vzorky situovaný na SŠ nebol náhodný, pretoţe súvisel s riešením projektu 

na Katedre techniky a informačných technológií, PF UKF s názvom Inovácia 

študijných programov na PF UKF v Nitre, Kód ITMS projektu: 26110230096. 

Získané výstupy boli publikované v rámci riešenia daného projektu.   

Ďalším spracovávaním odbornej literatúry a štatistických údajov sme zistili, ţe 

úrazovosť ţiakov na ZŠ v porovnaní s úrazovosťou na SŠ je vyššia. Preto sme vo 

výskumnej časti povaţovali za významné orientovať výskum do prostredia ZŠ 

a vyuţiť aj zapojenie učiteľov ZŠ. Rozhodujúcimi kritériami pri výbere ZŠ boli 

veľkosť, vybavenie a poloha školy (Nitra). Kritérium veľkosť ZŠ bolo dôleţité, 

pretoţe do prieskumu bolo zapojených veľké mnoţstvo respondentov – učiteľov aj 

ţiakov. Informácie o počte ţiakov a o mnoţstvách rozdistribuovaných dotazníkov 

v školách sú v tabuľke Tabuľka 1.  Výskumnú vzorku učiteľov tvorili učitelia ZŠ, ktorí 

pôsobili na vybraných školách. Ţiaduce bolo, aby išlo o väčší počet učiteľov a aby do 

prieskumu boli vybraní učitelia vyučujúci rôzne predmety. 
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 Tabuľka 1 Vstupné informácie o ZŠ, v ktorých bol realizovaný dotazníkový prieskum 

škola 

Počet ţiakov na ZŠ Počet osôb zapojených do prieskumu 

celkovo 
na  

2. stupni 

ţiaci 

učitelia 
spolu 

5. 

ročník 

7. 

ročník 

9. 

ročník 

ZŠ Fatranská 683 379 205 71 67 67 43 

ZŠ Benkova 778 406 201 69 68 64 43 

spolu 406* 140 135 131 86 

* z toho 214 dievčat             

 

Prvá etapa výskumu: 

 Dotazníkový prieskum, ktorý bol uskutočnený  na 2. stupni ZŠ (piaty, siedmy 

a deviaty ročník) na ZŠ Benkova a ZŠ Fatranská. Rozdelenie ţiakov nám poskytlo 

priestor identifikovať rozdiely v odpovedaniach ţiakov v rôznych ročníkoch. 

U ţiakov ZŠ sme zisťovali ich poznatky a postoje k problematike BOZ.  

 Niektoré okruhy v dotazníku ţiakov ZŠ a  mali obsahovo identické zameranie 

s dotazníkom SŠ,  čo nám poskytlo moţnosť porovnania odpovedí ţiakov ZŠ a SŠ. 

 V dotazníku učiteľov ZŠ (ZŠ Benkova a ZŠ Fatranská) sme zisťovali ich 

vedomosti a postoje k problematike BOZ, ako aj moţnosti jej implementácie do 

vzdelávacieho procesu. 

 

Druhá etapa výskumu: 

 Na základe spracovania a vyhodnotenia dát z dotazníkov ţiakov a učiteľov, ale aj 

zohľadnením štatistických údajov školskej úrazovosti, sme vytvorili príručku 

Bezpečnosť a ochrana zdravia so zameraním na prostredie základných škôl.  

 Príručku sme poskytli učiteľom na ZŠ Fatranská a nechali sme im časový priestor 

na oboznámenie sa s týmto materiálom.  

 Verifikovali sme danú príručku z pohľadu potrieb a prínosu pre učiteľa.  

 

3.3 Výskumné metódy  

 

Štúdium odbornej literatúry sme pouţili pri zhromaţďovaní materiálu k danej 

problematike, pri analýze dostupných literárnych prameňov u nás aj v zahraničí. 

V práci aplikujeme vedecké metódy ako analýzu a syntézu, indukcia a dedukcia. 

Metódu komparácie sme pouţili v teoretickej časti pri porovnávaní dokumentov 

a získaných dát. Pri spracovaní dotazníkov sme pouţili štandardné jednoduché 

štatistické metódy: frekvenčnú analýzu, percentuálne spracovanie. Pearsonovým chi-

kvadrát testom overujeme, či môţu byť rozdiely skutočných a očakávaných početností 

iba náhodné, alebo sú príliš veľké na to, aby boli iba náhodné, teda sú štatisticky 

významné a medzi premennými je vzťah. Dotazník pre ţiakov ako aj pre učiteľov je 
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neštandardizovaný a zameriava sa na okruhy: všeobecné zásady bezpečnosti, ochrana 

zdravia, aplikácia poznatkov, prevencia proti úrazom, školský poriadok (povinnosti 

a práva), prvá pomoc. Náš škálovaný postojovo-vedomostný dotazník obsahoval päť 

stupňové slovné škálovanie. V dotazníku sú stupne intenzity usporiadané v smere 

zľava-doprava. Kvázi-experiment je typ experimentu, pri ktorom experimentálna 

a kontrolná skupina neboli zostavené na základe náhodnosti. Učitelia 

v experimentálnej skupine vyplnili ten istý dotazník na začiatku experimentu, následne 

im bola poskytnutá vypracovaná príručka, ktorú mohli pouţiť ako svoj študijný 

materiál. S odstupom jedného mesiaca sme dali učiteľom na vyplnenie ten istý 

dotazník. Cieľom experimentu bolo zistiť, či sa po naštudovaní informácií z príručky 

zmenia odpovede učiteľov a či príručka má svoje opodstatnenie v praxi.   
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4 INTERPRETÁCIA ZÍSKANÝCH VÝSLEDKOV 

 

Dizertačná práca je zameraná na rozbor systému vzdelávania v oblasti bezpečnosti 

a ochrany zdravia (ďalej len BOZ) v školstve, kvalita ktorého ovplyvňuje pripravenosť 

ţiakov na budúce povolanie. Práca má teoretický, ale aj praktický charakter. 

V teoretickej časti sme zmapovali stratégiu európskej politiky vzdelávania v oblasti 

BOZ, ako aj vývojové  tendencie v Slovenskej republike (ďalej len SR) a Českej 

republike (ďalej len ČR) v uvedenej oblasti. Jednou z priorít stratégie európskej 

politiky je, aby sa v budúcnosti stalo vzdelávanie v problematike BOZ 

neodmysliteľnou súčasťou vzdelávania tak na všetkých stupňoch škôl, ako aj 

celoţivotného vzdelávania. Na základe dostupnej odbornej literatúry sme porovnali 

stav bezpečnosti a ochrany zdravia v školstve v Slovenskej republike a v Českej 

republike. Identifikovali sme silné a slabé stránky výchovy a vzdelávania BOZ v SR. 

 

Z celkového porovnania počtu školských úrazov v Slovenskej republike a v Českej 

republike sme zistili, ţe aj v SR ako aj ČR bolo najviac úrazov na základných školách 

(Tabuľke 2). Prepočet dát o počte úrazov na percentá je pomocný ukazovateľ pri 

identifikovaní pomeru školských úrazov z celkového počtu úrazov na jednotlivých 

typoch škôl vo vybranom štáte.  
 
 

Tabuľka 2 Porovnanie vývoja úrazovosti z celkového počtu úrazov (%) v MŠ, na ZŠ, na SŠ 

v rokoch 2008/2009 – 2014/2015 v Slovenskej republike  a v Českej republike 

Školský rok 

Úrazovosť v percentách 

MŠ ZŠ SŠ 

SR ČR SR ČR SR ČR 

2008/2009 1,1 2,3 82,1 67,3 16,8 30,4 

2009/2010 1,7 2,5 82,2 65,2 16,0 32,3 

2010/2011 1,7 2,4 83,2 69,6 15,1 28,0 

2011/2012 1,7 2,9 84,3 68,6 14,0 28,5 

2012/2013 1,3 3,1 85,1 68,8 13,6 28,0 

2013/2014 1,5 2,0 85,6 67,8 12,9 30,2 

2014/2015 1,6 3,7 85,8 67,7 12,6 28,6 

Priemer 1,5 2,7 84,1 67,9 14,4 29,4 

Legenda: SR – Slovenská republika, ČR - Česká republika, MŠ – materské školy, ZŠ – 

základné školy, SŠ – stredné školy 

 

Analýzou štatistických údajov školskej úrazovosti na základných a stredných školách 

v Slovenskej republike a v Českej republike sme vypočítali index školskej úrazovosti 

v SR aj v ČR.  Index úrazovosti je vypočítaný z počtu úrazov a z počtu ţiakov, ktorí v 

sledovanom období navštevovali školy a školské zariadenia na 100 ţiakov. Pri 

spracovávaní týchto údajov sme mali moţnosť vyuţiť štatistické údaje aj materských 
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školách v SR a v ČR. Tieto údaje sme vyuţili a spracovali, čím sme získali 

komplexnejšie ukazovatele školskej úrazovosti (Graf 1). V SR a v ČR je najviac 

školských úrazov na ZŠ, menej na SŠ. Z údajov vyplýva, že index školskej úrazovosti 

v ČR je na každom type školy výrazne vyšší v porovnaní s indexom úrazovosti v SR.  

Z dlhodobého hľadiska má index školskej úrazovosti v ČR rastúci trend na všetkých 

typoch škôl. V SR má index úrazovosti na ZŠ rastúci trend a na SŠ mierne klesajúci. 

Pribliţne 2/3 školských úrazov sa stanú pri telesnej výchove alebo športových 

činnostiach. Zistili sme, ţe na kaţdom type školy je najvyššia úrazovosť chlapcov. 

Väčšina školských úrazov od školského roku 2008/2009 do 2014/2015 je 

klasifikovaná ako drobné zranenie a beţný úraz. Počet školských úrazov ţiakov 

s následkami smrti na základných školách je v Slovenskej republike vyšší ako v 

Českej republike. 

 Legenda: SR -Slovenská republika, ČR - Česká republika, MŠ - materské školy, ZŠ - základné školy, 

SŠ - stredné školy 

Graf 1 Trendy vývoja úrazovosti podľa indexu úrazovosti pre MŠ, ZŠ, SŠ v rokoch 

2000/2001–2014/2015 v Slovenskej republike a v Českej republike 

 

Na základe štatistických údajov sme identifikovať najvýznamnejšie úrazové znaky 

podmieňujúce vznik úrazovosti na základných školách v Slovenskej republike. Pri 

skúmaní je potrebné rozloţiť úrazový dej na jednotlivé činitele (prvky), ktoré sú 

pojmovo rovnocenné (tzv. úrazové znaky). Z nich sú najdôleţitejšie zdroje a príčiny 

úrazov, ktoré sa zapisujú do záznamov o školských úrazoch. Identifikovali sme 

najčastejšie príčiny a zdroje školských úrazov na ZŠ v priereze školských rokoch 

2008/2009 -2014/2015. Piatimi najčastejšími príčinami školského úrazu na ZŠ sú 
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skupiny príčin: 14. Nezistené príčiny (36 %), 12. Nedostatok osobných predpokladov 

na riadny pracovný výkon (32 %), 11. Ohrozenie inými osobami (odvedenie 

pozornosti pri práci, ţarty, hádky a iné nesprávne a nebezpečné konanie) (24 %), 8. 

Pouţívanie nebezpečných postupov alebo spôsobov práce vrátane konania bez 

oprávnenia, proti zákazu a pokynom, zotrvávanie v ohrozenom priestore (3%), 1. 

Chybný alebo nepriaznivý stav zdroja úrazu (nie pracoviska) (1 %). Piatimi 

najčastejšími zdrojmi školského úrazu sú ZŠ:  (XI., X., IV., V., VI.). XI. Iné zdroje (65 

%), X. Ľudia, zvieratá a prírodné ţivly (24 %), IV. Pracovné, príp. cestné dopravné 

priestory ako zdroje pádov osôb (5 %), V. Materiál, bremená, predmety (4 %), VI. 

Náradie nástroje, ručne ovládané prístroje (1 %). 

 

V predvýskumnej etape sme dotazníkom zisťovali, ako rešpektujú, vnímajú 

a uplatňujú zásady BOZ žiaci stredných škôl a v hlavnom výskume žiaci základných 

škôl. Niektoré sledované okruhy v dotazníku pre ţiakov ZŠ a SŠ mali obsahovo 

identické zameranie, čo nám poskytlo moţnosť porovnania vedomostí a postojov 

ţiakov ZŠ s SŠ. Do výskumného súboru na ZŠ boli zaradení ţiaci 5., 7. a 9. ročníka 

a osobitnú vzorku tvorili učitelia ZŠ. Zrealizovali sme dotazníkový prieskum, ktorým 

sme zistili poznatky a postoje ţiakov vo vybraných základných a stredných školách 

ako predchádzať úrazom. Zistili sme, ţe existujú rozdiely vo vnímaní a uplatňovaní 

bezpečnosti a ochrany zdravia ţiakmi základných a stredných škôl (udrţiavanie 

poriadku, prístup k ochrane zdravia iných, dodrţiavanie školského poriadku, poznatky 

z prvej pomoci a pod.). Zistili sme, ţe odpovede učiteľov a ţiakov základných škôl na 

tému ako ţiaci predchádzajú poškodeniam chrbtice sa výrazne odlišujú. Viac ako 

polovica učiteľov je toho názoru, ţe ţiaci nevedia ako predchádzať poškodeniam 

chrbtice (napr. nosenie tašky, sedenie za lavicou, práca s PC či mobilom). Z ďalšej 

vykonanej analýzy poznatkov ţiakov o opatreniach na prevenciu rizika sme zistili, ţe 

ţiaci poznajú a dodrţiavajú iba niektoré opatrenia na prevenciu rizika (poznanie 

bezpečnostného značenia, chemického nebezpečenstva, rozoznanie nebezpečných 

úkonov a pod.). U ţiakov z rovnakého typu školy sme identifikovali aj výrazne odlišné 

odpovede v dotazníku, ktoré sú ovplyvnené vekovými rozdielmi. Najviac rešpektujú 

a dodrţiavajú príkazy učiteľa ţiaci v 5. ročníku. Vedomosti  ţiakov z prvej pomoci sú 

veľmi slabé vo všetkých sledovaných ročníkoch na ZŠ. 

 

V dotazníku pre učiteľov ZŠ sme zisťovali ich vedomosti a postoje k problematike 

BOZ, ako aj moţnosti jej implementácie do výchovno-vzdelávacieho procesu. 

Analyzovali sme opodstatnenosť informačných materiálov pre učiteľov na znižovanie 

úrazovosti v školách a tým aj zvýšenia povedomia o BOZ. Len 9,4 % učiteľov nemá 

záujem o vzdelávanie sa z oblasti BOZ. Aţ 2/3 učiteľov je toho názoru, ţe nemajú 

dostatok vzdelávacích materiálov s praktickými príkladmi riešení konkrétnych situácií 

z oblasti BOZ. Vytvorenie učebného materiálu (ako aj nami vytvorenej príručky) 

zameraného na problematiku BOZ je preto opodstatnené. 
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Na základe spracovania a vyhodnotenia dát z dotazníkov ţiakov a učiteľov, ale aj 

zohľadnením štatistických údajov školskej úrazovosti sme vytvorili príručku 

„Bezpečnosť a ochrana zdravia so zameraním na prostredie základných škôl“. 

Uvedený materiál sme poskytli učiteľom ZŠ a následne sme ho verifikovali z pohľadu 

potrieb školskej praxe a prínosu pre učiteľa. Po poskytnutí príručky učiteľom sa ich 

odpovede na dotazníkové otázky výrazne zmenili. Z CHI-kvadrát testu vyplýva, ţe 

existuje závislosť medzi vedomosťami učiteľov na základe vypracovanej príručky 

a ich odpoveďami na otázky. 86 % učiteľov sa vyjadrilo, ţe im pomôcka pomohla 

zorientovať sa v systéme BOZ. Väčšina učiteľov na začiatku v dotazníku č.1 vyjadrila 

silný súhlas s tým, ţe na školeniach získavajú pre svoje pracovné úkony dostatočné 

informácie z oblasti BOZP. Cieľom príručky bolo podnietiť danú školu, ako aj 

učiteľov k hlbšiemu záujmu o danú oblasť a skvalitneniu vzdelávania ţiakov v oblasti 

BOZ, ale tieţ zvýšiť záujem učiteľov o  samovzdelávanie v tejto oblasti. Tí učitelia, 

ktorí pracovali s príručkou sa následne v 2. dotazníku vyjadrili,  ţe  „moţno“ dostávajú 

na školeniach z BOZP dostatočné informácie (1/3 učiteľov), resp. ţe informácie nie sú 

dostatočné (1/4 učiteľov).  

V závere môţeme konštatovať, ţe začlenenie problematiky BOZ  do výchovno-

vzdelávacieho procesu  je opodstatnené. 
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5 ODPORÚČANIA PRE PRAX 

 

Zo získaných výskumných výsledkov je moţné vyvodiť odporúčania pre prax. Z 

doteraz uvedených výsledkov výskumu sme sformulovali nasledovné odporúčania a 

prínosy pre teóriu a prax: 

 Porovnali sme stav vzdelávania v oblasti BOZ v Európskej únii, v Slovenskej 

republike a v Českej republike.  

 Štatisticky sme zosumarizovali a porovnali najvýznamnejšie príčiny a dôsledky 

školských úrazov v školských rokov 2008/2009 – 2014/2015 na základných 

školách v Slovenskej republike. 

 Stanovili sme kritérium index školskej úrazovosti, na základe ktorého sme 

porovnali úrazovosť v MŠ, na ZŠ, na SŠ v Slovenskej republike a v Českej 

republike. Preukázali sme, ţe ukazovateľ index školskej úrazovosti je 

reprezentatívnym ukazovateľom hodnotenia a porovnávania školských úrazov. 

 Výskumom a v predvýskunej etape sme zistili, ţe informovanosť a vzdelávanie 

ţiakov na ZŠ a SŠ v otázkach BOZ má dobrú úroveň, ale aj naďalej pretrvávajú vo 

výchovno-vzdelávacom procese problematické momenty, ktoré sú významnejšie na 

stredných školách (napríklad fajčenie,  poriadok v triede), čo však nie je v súlade 

so štatistikou úrazovosti, ktorá je na ZŠ vyššia ako na  SŠ. 

 Štatistickými metódami bolo potvrdené, ţe vzdelanostná úroveň o nebezpečných 

látkach a predmetoch rastie úmerne so stupňom vzdelania. 

 Výskumom bola zistená nízka úroveň vzdelávania v predlekárskej prvej pomoci 

nielen u ţiakov ZŠ a SŠ, ale aj u učiteľov základných škôl. 

 Vytvorili sme príručku Bezpečnosť a ochrana zdravia so zameraním na prostredie 

základných škôl s cieľom reflektovať na najzávaţnejšie a najrizikovejšie otázky 

BOZ na základných školách v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu. 

 Verifikovali sme si učiteľmi prínos  príručky vo výchovno-vzdelávacom procese. 

 Výskumom sme poukázali na potrebu posilnenia vzdelávania ţiakov vhodnými 

a veku primeranými učebnými materiálmi a pomôckami hlavne z oblasti prevencie 

rizík a predlekárskej prvej pomoci.  

 

Odporúčania: 

 Začleniť do prípravy budúcich učiteľov aj vzdelávanie v oblasti BOZP takým 

spôsobom, aby boli schopní identifikovať nebezpečenstvá vznikajúce v edukačnom 

procese a pri činnostiach organizovaných školou a ohrozujúce tak učiteľov, ako aj 

ţiakov.  

 Odporúčame vytvoriť ďalšie učebné materiály a pomôcky pre učiteľov na ZŠ so 

zameraním na problematiku BOZ alebo pre odborné predmety na základe  

poţiadaviek a potrieb učiteľov. 
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 Odporúčame inovovať metódy a formy, akými sú ţiaci oboznamovaní so svojimi 

právami a povinnosťami na začiatku školského roka a obohatiť ich hlavne 

o modelová situácie, praktické príklady z beţného ţivota a vyuţívať na 

oboznamovanie aj počítačovú techniku (napr. interaktívne tabule, tablety a pod.). 

 V rámci funkčnosti vnútorných preventívnych systémov odporúčame  prijímať a 

najmä realizovať opatrenia vyplývajúce z rozborov úrazovosti. 

 Odporúčame vytvoriť portál, kde budú prístupné ukazovatele o školskej úrazovosti 

prehľadnejšie a dostupné cez jednoduchší a flexibilnejší systém, pričom by portál 

obsahoval aj podrobnejšie údaje o jednotlivých školských úrazoch (miesto úrazu, 

dátum a čas, poranená časť tela, druh činností, pri ktorých vznikol úraz a úrazovosť 

z hľadiska veku, resp. ročníkov). 

 Na základe údajov z rôznych výskumov a identifikovaných úrazových znakov 

vyplýva, ţe telesná výchova ako predmet je najvýznamnejším zdrojom úrazovosti 

ţiakov na SŠ a ZŠ. Vzhľadom na vysoké riziko úrazov na uvedenom predmete by 

sme odporúčali zlepšiť systém prevencie ďalším vzdelávaním poznatkov učiteľov 

telesnej výchovy v oblasti BOZ ako spôsob prevencie a zniţovania rizík školskej 

úrazovosti a poskytovania prvej pomoci.  

 Zabezpečiť monitorovacie systémy na chodbách s cieľom lepšieho monitoringu 

správania sa ţiakov počas prestávok, s čím však musí súhlasiť aj rodič a inštalácia 

uvedených zariadení  vyţaduje aj nemalé investičné náklady. 

 Dopĺňať fondy školských kniţníc o kniţné tituly, ktoré reflektujú BOZ.  
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ZÁVER 

 

 

Oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia a prevenciu sú v rámci Európskej politika BOZ 

a vzdelávania označené ako kľúčové faktory na udrţiavanie a zlepšovanie kvality 

práce. Jednou z priorít je, aby sa v budúcnosti stalo vzdelávanie v problematiky BOZ 

neodmysliteľnou súčasťou vzdelávania na všetkých stupňoch škôl a celoţivotného 

vzdelávania. Pre uskutočnenie týchto zámerov je potrebné zabezpečiť odbornú 

prípravu a profesijný rozvoj pedagógov v kľúčových oblastiach BOZ. K tomuto 

vzdelávaniu je potrebné pripraviť príslušné učebné materiály na odbornú prípravu 

učiteľov, ako aj stratégie  začleňovania vzdelávania o rizikách do procesu vzdelávania. 

V práci sme chceli analyzovali opodstatnenosť vytvorenia informačných materiálov 

pre učiteľov, ktoré by učitelia mohli pouţiť pre samoštúdium a zároveň ako učebné 

materiály vo výchovno-vzdelávacom procese ţiakov. Vytvorili sme príručku 

Bezpečnosť a ochrana zdravia so zameraním na prostredie základných škôl, ktorá 

reflektuje na najzávaţnejšie a najrizikovejšie otázky BOZ na základných školách. Pri 

tvorbe obsahového zamerania príručky sme vychádzali z vykonaných analýz zo 

školskej úrazovosti, identifikovali sme postoje a vedomosti ţiakov na ZŠ a pri zároveň 

sme zohľadnili poţiadavky učiteľov ZŠ. Následne sme príručku verifikovali. Potvrdili 

sa pozitívne výrazné zmeny v odpovediach učiteľov po tom, čo mali moţnosť 

oboznámiť s príručkou. Výsledky výskumu priniesli argumenty v prospech začlenenia 

vzdelávania bezpečnosti a ochrany zdravia do odbornej prípravy učiteľov ako aj 

výchovno-vzdelávacieho procesu ţiakov.  
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SUMMARY 

 

The field of safety, health and prevention is in terms of EU safety and health politics 

the key factor in education for improving the work quality. One of the priorities is to 

make education towards safety and health a part of the educational system at all levels, 

including lifelong education. In terms of successful implementation of these plans it is 

essential to ensure professional training and development of teachers in the key fields 

of safety and health. It is necessary to design appropriate teaching materials for 

professional teacher training as well as strategies of risk assessment education 

implementation. The thesis analyses the design of materials for teachers, which could 

be used as self-study material as well as teaching materials for students. We created 

a hand book called Health and Safety in the Elementary School Environment which 

reflects the most crucial safety and health issues at lower secondary schools. The 

content basis for the hand book had been the analysis of school injury rate. We 

identified the students´ knowledge and attitudes towards health and safety while taking 

into account the demands of school teachers. Consequently we verified the hand book. 

We observed significant positive changes in teachers´ responses after having the 

opportunity to familiarize themselves with the hand book. The research results brought 

significant arguments in terms of implementation safety and health into professional 

teacher training and educational process.  
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