Česká školní inspekce
Pardubický inspektorát
____________________________________________________________________________________________________________

PROTOKOL
Č. j. ČŠIE-823/10 E
o státní a kontrole podle ustanovení § 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších
předpisů.
I.

Kontrolovaná osoba
Název:

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí
nad Orlicí

Sídlo:

561 32 Cotkytle 104

IČO:

65 002 415

Identifikátor:

75 016 966

Zastoupená:

Mgr. Růženou Tesařovou

Zřizovatel:

Obec Cotkytle, 561 32 Cotkytle 3

Právní forma:

příspěvková organizace

Místo kontroly:

Cotkytle 104

Termín kontroly:

13. a 14. září 2010

Kontrolované období:

školní rok 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 a 2010/2011
ke dni kontroly

II.

Předmět kontroly
Státní kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších
předpisů, vykonávaná podle ustanovení § 174 odst. 2 písm. d) školského zákona, ve znění
pozdějších předpisů.
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III.

Kontrolní zjištění
Státní kontrola dodržování vybraných ustanovení právních předpisů v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví, vykonávaná podle ustanovení § 174 odst. 2 písm. d)
školského zákona, ve znění pozdějších předpisů.
1. Kontrola formálního rámce bezpečnosti a ochrany zdraví (dále jen BOZ), zařazení
problematiky BOZ do školního řádu, zařazení problematiky BOZ do jiných
dokumentů podle ustanovení § 28 odst. 1 písm. g) a ustanovení § 30 odst. 1 písm. c)
školského zákona, ve znění platném v kontrolovaném období.
Kontrolované období: aktuální stav – ke dni kontroly 14. 9. 2010.
Kontrolovaná osoba vydala školní řád, ve kterém byly upraveny podmínky zajišťování
BOZ dětí a žáků a jejich ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy
diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Problematika BOZ byla zařazena i v jiných
dokumentech.
V kontrolované oblasti nebylo zjištěno porušení ustanovení výše uvedených právních
předpisů.
2. Kontrola dokumentace o poučení – seznámení dětí a žáků se školním řádem podle
ustanovení § 30 odst. 3 školského zákona, ve znění platném v kontrolovaném
období.
Kontrolované období: aktuální stav – ke dni kontroly 14. 9. 2010.
Kontrolovaná osoba seznámila prokazatelným způsobem se školním řádem děti, žáky
i zaměstnance. Zákonní zástupci byli o jeho vydání a obsahu informováni
prostřednictvím letáčku. Seznámení se školním řádem potvrdili návratkou, která
je založena ve škole. Školní řád je k dispozici v ředitelně školy
V kontrolované oblasti nebylo zjištěno porušení ustanovení výše uvedených právních
předpisů.
3. Kontrola odborné způsobilosti – hodnocení a prevence rizik podle ustanovení
§ 9 odst. 1, 2 a 3 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci), ve znění platném v kontrolovaném období.
Kontrolované období: aktuální stav ke dni kontroly 14. 9. 2010.
Kontrolovaná osoba zajistila a prováděla ve spolupráci s odborně způsobilou osobou
úkoly v hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví.
V kontrolované oblasti nebylo zjištěno porušení ustanovení výše uvedených právních
předpisů.
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4. Kontrola přijatých opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí
a poskytování první pomoci podle ustanovení § 102 odst. 6 zákona 262/2006 Sb.,
zákoníku práce, kontrola uzavření smlouvy o poskytování závodní preventivní
péče podle ustanovení § 103 odst. 1 písm. d) zákoníku práce, ve znění platném
v kontrolovaném období.
Kontrolované období: aktuální stav ke dni kontroly 14. 9. 2010.
Kontrolovaná osoba přijala opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí.
Uzavřela smlouvu o poskytování závodní preventivní péče. Určila potřebný počet
zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci a zajistila jejich proškolení.
V kontrolované oblasti nebylo zjištěno porušení výše uvedených právních předpisů.
5. Kontrola dokumentace o vzdělávání zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci (dále jen BOZP) ve smyslu ustanovení § 103 odst. 2 zákoníku
práce, ve znění platném v kontrolovaném období a poskytování nezbytných
informací dětem k zajištění BOZ, ve smyslu ustanovení § 29 odst. 2 školského
zákona, ve znění platném v kontrolovaném období.
Kontrolované období: aktuální stav ke dni kontroly 14. 9. 2010.
Kontrolovaná osoba zajistila vypracování osnovy pro školení zaměstnanců v oblasti
BOZP a školení o právních a ostatních předpisech, které se týkají BOZP. Školení
doplnilo odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se vztahují k rizikům,
se kterými může zaměstnanec přijít do styku na pracovišti, kde je práce vykonávána.
Škola poskytuje dětem a žákům nezbytné informace k zajištění BOZ.
V kontrolované oblasti nebylo zjištěno porušení výše uvedených právních předpisů.
6. Kontrola provádění prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle
ustanovení § 108 odst. 5 zákoníku práce, ve znění platném v kontrolovaném
období.
Kontrolované období: aktuální stav ke dni kontroly 14. 9. 2010.
Prověrka BOZP a požární ochrany byla provedena ve spolupráci s osobou odborně
způsobilou v posuzování rizik dne 11. 5. 2010.
V kontrolované oblasti nebylo zjištěno porušení ustanovení výše uvedeného právního
předpisu.
7. Kontrola prostorového a materiálního vybavení a zabezpečení podle ustanovení
§ 3 odst. 1 nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích
na pracoviště a pracovní prostředí, ve znění platném v kontrolovaném období.
Kontrolované období: aktuální stav ke dni kontroly 14. 9. 2010.
Kontrolovaná osoba zajistila, aby prostorové a materiální zabezpečení budovy bylo
udržováno ve stavu, který v době kontroly neohrožoval bezpečnost a zdraví osob.
V kontrolované oblasti nebylo zjištěno porušení ustanovení výše uvedeného právního
předpisu.
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8. Ověření požadavků na výrobní a pracovní prostředky a zařízení podle ustanovení
§ 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb., zákona o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění platném v kontrolovaném období.
Kontrolované období: aktuální stav ke dni kontroly 14. 9. 2010.
Kontrolovaná osoba zajistila, aby stroje, technická zařízení a nářadí byly z hlediska
BOZ při práci vhodné pro práci, při které budou používány a aby byly pravidelně
a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány.
V kontrolované oblasti nebylo zjištěno porušení ustanovení výše uvedených právních
předpisů.
9. Kontrola vedení evidence úrazů dětí a žáků včetně vyhotovení a zasílání záznamů
o úrazech dětí a žáků stanoveným orgánům a institucím podle ustanovení § 29
odst. 3 školského zákona, a podle ustanovení § 1, § 2 a § 4 odst. 1 písm. a) a b)
vyhlášky č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění platném
v kontrolovaném období.
Kontrolované období: ke dni kontroly 14. 9. 2010.
Kontrolovaná osoba vedla dokumentaci o evidenci úrazů dětí a žáků v knize úrazů.
V kontrolovaném období (školní rok 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 a školní rok
2010/2011 do dne kontroly) nebyl v knize úrazů žádný záznam a nebyl sepsán žádný
záznam o úrazu dětí a žáků.
V kontrolované oblasti nebylo zjištěno porušení ustanovení výše uvedených právních
předpisů.
9.1 Ověření předávání údajů z dokumentace školy podle ustanovení § 28 odst. 5
věty třetí školského zákona a v souladu s ustanovením § 3 vyhlášky
č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní
matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení
a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení),
ve znění platném v kontrolovaném období.
Kontrolované období: školní rok 2007/2008 (do konce září 2008), školní rok
2008/2009 (do konce září 2009 a 2009/2010 do 31. 12. 2009)
Údaje o celkovém počtu úrazů dětí a žáků, uvedené ve výkazu
R 36-01 o úrazovosti dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních za
kontrolované období byly shodné s údajem o celkovém počtu úrazů, zapsaných
v knize úrazů.
V kontrolované oblasti nebylo zjištěno porušení ustanovení výše uvedených
právních předpisů.

IV.
Odůvodnění:
Státní kontrola dodržování vybraných ustanovení právních předpisů v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví, vykonávaná podle ustanovení § 174 odst. 2 písm. d)
školského zákona, ve znění pozdějších předpisů.
Ad 1. Při kontrole zajištění BOZ dětí a žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících
činnostech a poskytování nezbytných informací k zajištění BOZ byla kontrolována
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dokumentace týkající se formálního rámce BOZ ve školním řádu a v další
dokumentaci. Ověřeno doklady uvedenými ve výčtu dokladů pod č. 5 až 15.
Ad 2. V rámci vzdělávání a výchovy v oblasti BOZ byli žáci a děti seznámeni se školním
řádem a s bezpečným chováním při jednotlivých činnostech, což bylo doloženo
zápisem v třídních knihách. Ověřeno doklady uvedenými ve výčtu dokladů
pod č. 5 až 15 a 17 až 19. Zákonní zástupci dětí a žáků byli se školními řády
seznámeni prostřednictvím letáčku a seznámení s ním potvrdili návratkou, která je
založena ve škole. Školní řády jsou k dispozici v ředitelně školy.
Ad 3. Úkoly v prevenci rizik zajišťuje pro kontrolovanou osobu osoba odborně
způsobilá. Dokumentace o rizicích a přijatých opatřeních k jejich odstranění nebo
zmírnění byla vypracována pro zaměstnance, pro děti a žáky. Ověřeno doklady
uvedenými ve výčtu dokladů pod č. 21 a 22.
Ad 4. Kontrolovaná osoba řešila mimořádné události v rámci Plánu opatření školy
při vzniku mimořádné události a vyhlášení krizového stavu. Ověřeno dokladem
uvedeným ve výčtu dokladů pod č. 53. Pro zajištění závodní preventivní péče
uzavřela kontrolovaná osoba smlouvu o jejím poskytování s praktickým lékařem.
Ověřeno dokladem uvedeným ve výčtu dokladů pod č. 42. Podle druhu činnosti
a velikosti pracoviště zajistila a určila zaměstnance, kteří organizují poskytnutí
první pomoci. Všechny osoby pověřené organizováním první pomoci mají k této
činnosti potřebné znalosti – absolvovaly kurz Základní norma zdravotnických
znalostí, který pořádal Oblastní spolek Českého červeného kříže v Ústí nad Orlicí
28. srpna 2009. Ostatní zaměstnanci byli seznámeni s první pomocí
a traumatologickým plánem dne 30. srpna 2010. Ověřeno doklady uvedenými
ve výčtu dokladů pod č. 25 a 41. Kontrolovaná osoba zpracovala traumatologický
plán, ve kterém řeší organizaci zajišťování první pomoci. Ověřeno dokladem
uvedeným ve výčtu dokladů pod č. 24. Lékárničky byly vybaveny léky
a obvazovým materiálem. Expirační lhůty byly dodrženy. Obsah lékárniček nebyl
doporučen lékařem, poskytujícím závodní preventivní péči – byl doporučen
osobou odborně způsobilou v posuzování rizik a stanovení obsahu lékárničky
je součástí traumatologického plánu. Ověřeno doklady uvedenými ve výčtu
dokladů pod č. 24.
Ad 5. Poslední školení pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a požární ochraně (dále
jen PO) bylo provedeno dne 10. 11. 2009. Ostatní zaměstnanci byli ve sledované
oblasti proškoleni 30. 8. 2010. Záznamy o přidělení osobních ochranných
pracovních pomůcek (dále OOPP) jsou vedeny na osobních kartách OOPP
jednotlivých zaměstnankyň, které byly zkontrolovány. Ověřeno dokladem
uvedeným ve výčtu dokladů pod č. 49.
Ad 6. Prověrka BOZP byla provedena ve spolupráci s odborně způsobilou osobou
dne 11. května 2010. Současně s prověrkou BOZ byla provedena i preventivní
požární prohlídka. Kontrolou nebyly zjištěny závady. Ověřeno dokladem
uvedeným ve výčtu dokladů pod č. 23.
Ad 7. Fyzickou kontrolou všech prostor, které byly přístupny dětem a žákům, bylo
zjištěno, že prostorové a materiální zabezpečení bylo v době inspekční činnosti
udržováno ve stavu, který neohrožoval jejich život nebo zdraví.
Ad 8. Kontrolovaná osoba stanovila termíny lhůt a rozsah kontrol, zkoušek, revizí,
termíny údržby, oprav a rekonstrukce technického vybavení pracoviště, včetně
pracovních a výrobních prostředků a zařízení a odborné technické kontroly
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tělocvičného nářadí. Ověřeno dokladem uvedeným ve výčtu dokladů pod č. 28.
Revize, kontroly a odborné prohlídky byly provedeny odborně způsobilými
osobami. Ověřeno doklady uvedenými ve výčtu dokladů pod č. 28 až 39. Závady
zjištěné revizemi, kontrolami a odbornými prohlídkami byly odstraněny.
Ad 9. Evidence školních úrazů byla v kontrolovaném období vedena. V kontrolovaném
období – školní rok 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 a 2010/2011 do data
kontroly nebyl sepsán žádný záznam o úrazu, který by měl být zaslán příslušným
orgánům a organizacím. Ověřeno dokladem uvedeným ve výčtu dokladů
pod č. 27.
Ad 9.1 V kontrolovaném období školního roku 2007/2008 2008/2009, 2009/2010
a 2010/2011 do data kontroly nebyl v knize úrazů evidován žádný úraz dětí a žáků
a nebyl sepsán žádný záznam o školním úrazu. Údaje ve výkazu R 36-01
za uvedené školní roky v řádku 0101, ve sloupci 2 Úrazy celkem, byly shodné
s údaji uvedenými v Knize úrazů.
V.

Seznam dokladů a materiálů, o které se kontrolní zjištění opírá:
1. Zřizovací listina vydaná usnesením Obce Cotkytle č. 57/2002 ze dne 10. října 2002,
s účinností od 1. 1. 2003
2. Rozhodnutí čj. 11793/03-21 ze dne 3. 2. 2003, s účinností od 1. 1. 2003
3. Rozhodnutí čj. 8 480/2007-21 ze dne 20. 2. 2007, s účinností od 1. 9. 2007 (změna
v údajích o oborech vzdělání)
4. Jmenování do funkce ředitelky ze dne 16. 10. 2002 s účinností od 1. 1. 2003
5. Školní řád ZŠ čj. ZŠ 66/2008 ze dne 28. 8. 2008
6. Školní řád MŠ s platností od 1. 9. 2010
7. Poučení žáků o bezpečném chování při činnostech ZŠ (osnova školení), doklad
bez bližšího určení
8. Poučení dětí o bezpečném chování při činnostech MŠ (osnova školení), doklad
bez bližšího určení
9. Řád školní jídelny s platností od 1. 9. 2004
10. Řád školní družiny ze dne 1. 1. 2003
11. Provozní řád mateřské školy ze dne 28. 2. 2005
12. Směrnice k organizování školních výletů ze dne 31. 1. 2005
13. Provozní řád tělocvičny ze dne 1. 5. 2003
14. Řád počítačové učebny ze dne 1. 5. 2003
15. Provozní řád zahrady MŠ účinností od 13. 9. 2009
16. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, rizika, opatření, aktualizováno 19. 5. 2008
17. Třídní knihy tříd ZŠ školní roky 2008/2002, 2009/2010 a 2010/2011 se zápisy
o proškolení z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
18. Přehledy výchovně vzdělávací práce školní družiny za školní roky 2008/2002,
2009/2010 a 2010/2011 se zápisy o proškolení z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
19. Třídní knihy MŠ za školní roky 2008/2002, 2009/2010 a 2010/2011 se zápisy
o proškolení z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
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20. Prezenční listina s poučením žáků o bezpečnosti a hygienických zásadách při plavecké
výuce za období 9. 2. až 20. 4. 2010
21. Přehled nebezpečí, popis a charakteristika rizik pro žáky ZŠ a děti MŠ Cotkytle
zpracovaná osobou odborně způsobilou v posuzování rizik, doklad z měsíce
června 2003
22. Přehled nebezpečí, popis a charakteristika rizik zaměstnanců ZŠ a MŠ Cotkytle,
zpracovaná osobou odborně způsobilou v posuzování rizik, doklad z měsíce
června 2003
23. Zápis z prověrky BOZP a požární ochrany ze dne 11. 5. 2010
24. Traumatologický plán (součástí je stanovení obsahu lékárniček první pomoci)
ze dne 2. 6. 2004
25. Prezenční listina ze školení první pomoci a seznámení s traumatologickým plánem
konaného pro všechny zaměstnance dne 30. 8. 2010
26. Výkaz R 36-01 o úrazovosti dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních za školní
rok 2007/2008 a 2008/2009
27. Kniha školních úrazů – doklad bez bližšího určení
28. Lhůtník kontrol, zkoušek a revizí – doklad bez bližšího určení
29. Zpráva č. 28081 o revizi přenosných el. spotřebičů provedené v ZŠ dne 20. 10. 2008
s platností do 30. 10. 2010
30. Zpráva č. 28080 o revizi přenosných el. spotřebičů provedené v MŠ dne 20. 10. 2008
s platností do 30. 10. 2010
31. Zpráva č. 27068 o revizi hromosvodů provedené v budově ZŠ dne 29. 8. 2007
32. Zpráva č. 27069 o revizi hromosvodů provedené v budově MŠ dne 29. 8. 2007
33. Protokol z odborné technické kontroly zařízení tělocvičny ZŠ a zahrady MŠ
č. 131/2010 ze dne 5. 5. 2010
34. Zpráva o revizi plynového zařízení č. 66/2010, ze dne 2. 2. 2010
35. Protokol z odborné zkoušky elektrického výtahu ze dne 1. 9. 2010
36. Zpráva o revizi elektrického zařízení č. 29016, provedené dne 18. 3. 2009 v ZŠ
37. Zpráva o revizi elektrického zařízení č. 29015, provedené dne 17. 3. 2009 v MŠ
38. Zápis o kontrole hasicích přístrojů, provedené dne 8. 3. 2010
39. Zápis o kontrole požárních uzávěrů ze dne 11. 5. 2010
40. Osvědčení o ověření odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci č. ROVS/22/488/2008 ze dne 24. 4. 2008
41. Osvědčení č. 50809/12 o absolvování kurzu Základní norma zdravotnických znalostí
ze dne 28. 8. 2009, pořádaného Českým červeným křížem – Oblastním spolkem v Ústí
nad Orlicí (zúčastnila se ředitelka ZŠ a vedoucí učitelka MŠ)
42. Smlouva o poskytování závodní preventivní péče, uzavřená dne 1. 1. 2003
43. Osobní listy lékařských prohlídek všech zaměstnanců s jednotlivými zápisy
44. Prezenční listina a osnova ze školení zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví
při práci ze dne 30. 8. 2010
45. Prezenční listina ze školení vedoucích zaměstnanců v oblasti BOZP ze dne 10. 11. 2009
46. Prezenční listina a osnova ze školení zaměstnanců z PO ze dne 30. 8. 2010
47. Záznam a prezenční listina ze školení vedoucích zaměstnanců v oblasti
PO ze dne 10. 11. 2009
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48. Organizační směrnice – seznam osobních ochranných pracovních prostředků, směrnice
ze dne 19. 5. 2008
49. Osobní karty OOPP všech provozních pracovnic s jednotlivými zápisy
50. Kniha evidence pracovních úrazů
51. Návrh na zařazení prací do kategorií zaměstnanců základní a mateřské školy
ze dne 24. 6. 2003
52. Požární poplachové směrnice ze dne 14. 5. 2007
53. Plán opatření školy při vzniku mimořádné události a vyhlášení krizového stavu
ze dne 2. 2. 2007
54. Výroční zpráva školy za rok 2009-2010 ze dne 10. 9. 2010

V.

Shrnutí výsledků kontroly
V oblasti dodržování vybraných ustanovení právních předpisů týkajících se oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví podle ustanovení § 174 odst. 2 písm. d) školského zákona
nebylo zjištěno porušení právních předpisů.
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VI.

Poučení
Podle ustanovení § 17 zákona č. 552/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, může
kontrolovaná osoba proti protokolu podat písemné a zdůvodněné námitky, a to do 5 dnů
ode dne seznámení s protokolem. Případné námitky zašlete na adresu Česká školní
inspekce, Milady Horákové 10, 568 02 Svitavy.

Složení kontrolního týmu:
(razítko)

Titul, jméno a příjmení

Podpis

Bc. Miloslava Šimonová

Šimonová Miloslava r. r.

PaedDr. Marta Hunalová

Hunalová Marta r. r.

Svitavy 15. září 2010

Datum a podpis kontrolované osoby stvrzující seznámení s protokolem a předání
stejnopisu protokolu

(razítko)

Titul, jméno a příjmení

Podpis

Mgr. Růžena Tesařová

Tesařová Růžena v. r.

Cotkytle 4. 10. 2010
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