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česká školní inspekce
lnspektorát v kraji Vysočina

PROTOKOL
Č.;. čŠu_llgltt-J

o státní kontrole podle $ 174 odst. 2 písm. d) zákona ě.56112004 Sb., o předškolním,
základním, středním, lyšším odborném a jiném vzdéIávéní (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, azékona ě.5521199I Sb., o státní kontrole' ve znění pozdějších
předpisů.

I.
Kontrolovaná osoba

Název kontrolované osoby: Základní škola Kunraticeo Praha 4' Předško|ní420

Sídlo:

IČ:

Identifikátor:

Právní forma:

Zastoupená:

Zíizovatel

Místo kontroly:

Termín kontroly:

Kontrolované období:

Předškolní420,148 00 Praha 4 _ Kunratice

62 93r 377

600 037 461

příspěvkov á organizace

Ing. Bc. Vít Beran, ředitel školy

Městská část Praha _ Kunratice

Předškolní 420, Praha 4 _ Kunratice

14. a 15. únor 201l

od školního roku 200812009 do data inspekce

Státní kontrola byla vykonána ta žádost Policie ČR o stanovisko k provedenému šetření
č. j.: KRPE -97 0-26lTČ-20|I-17 II7 I.

il.
Předmět kontrolní činnosti

Státní kontrola dodrŽovríní vybraných ustanovení školského zékona a souvisejících
aprováděcích právních předpisů lykonávaná podle ustanovení $ 174 odst.2 písm. d)
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1 Ziíkona ě. 56112004 Sb., ve znění účinném v kontrolovaném období v oblasti zajišťováni

/ bezpečnosti a ochrany zďravi Žáků při vzděIávání a s ním přímo souvisejících činnostechI apři poskýování školských služeb.

ilI.
Kontrolní zjištění

Státní kontrola byla vykonrína v činnosti základní školy kontrolované osoby.

1. Kontrola zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví (BoZ) žáků při vzdé|ávání
a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školslých služeb;
poskytování nezbytných informací žákům k zajištění BoZ podle ustanovení $ 29
odst. 2 školského zákona.

a) Kontrolovaná osoba vydala školní řád, problematiku BOZ zaŤaďila do jiných
dokumentů, vedla dokumentaci o vzdělávání a poučení žák.ů a zaměstnanců
v oblasti BOZ.

b) Kontrolovaná osoba provedla hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení
žívota nebo zdraví' přijala opatření k mimořádným událostem. Kontrolovaná
osoba zabezpečila lryškolení zaměstnanců, kteří oryanizuji poskýnutí první
pomoci.

c) Kontrolovaná osoba zajistila školení zaměstnancům o právních a ostatních
předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdtaví při práci (BOZP).

d) Kontrolovaná osoba organizovala prověrky B0ZP na všech pracovištích.

e) Prostorové a materiální zabezpeěeni a vybavení kontrolované osoby byly
ve stavu, který neohrožoval zdraví žéků.

0 Kontrolovaná osoba zajišťovala plnění poŽadavků na výrobní a pracovní
prostředky a technická zařízeni.

V kontrolované oblasti nebylo zjištěno porušení uýše uvedeného prúvního
předpisu.

2. Kontrola vedení evidence úrazů žáků včetně vyhotovení a zas|ání záznamu
o úrazu stanoveným orgánům a institucím podle ustanovení $ 29 odst. 3
školského zákona.

Při kontrole bylo zjištěno, Že kontrolovaná osoba vedla evidenci uraz:ů žák.ů,
vyplňovala zénnany o israzu a odesílala je stanoveným orgánům a institucím.

V kontrolované oblasti nebylo zjištěno porušení uýše uvedeného próvního
předpisu.

3. Kontrola plnění povinnosti kontrolované osoby, fýkající se předávání údajů
podle ustanovení s 28 odst. 5 školského zákona a podle ustanovení čl. 26 přílohy
č. 2 lyhlášl<s, č. 36412005 Sb.

Kontrolovaná osoba splnila povinnosti při předávání agregovaných údajů
z dokumentace kontrolované osoby.

V kontrolované oblasti nebylo zjištěno porušení výše uvedeného prdvního
předpisu.
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4. Kontrola plnění odpovědnosti kontrolované osoby za úrazy žákit zák|adních škol
podle ustanovení s 391 odst. 2 zákona č,26212006 sb., zákoník práce, ve znění
účinném v kontrolovaném období.

Kontrolovaná osoba odpovídala Žákům školy za škodu, která jim vznikla inazem
při r.yučovátttve škole nebo v přímé souvislosti s ním.

V kontrolované oblasti nebylo zjištěno porušení výše uvedeného prúvního
předpisu.

rv.
Odůvodnění

Ad 1. Kontrola zajištění BoZ žák.ů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech
a při poskýování školských sluŽeb; poskytováni nezbyných informací žákttm
k zajištění BoZ podle ustanovení $ 29 odst. 2 školského zákona.

a) Kontrolovaná osoba vydala Škohi Žakovský řád súčinností od L g' 2007,
ve kterém byly upraveny i podmínky zajištěníBoZ žak.ů ajejich ochrana před
sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo
násilí. Kontrolovaná osoba s ním prokazatelným způsobem seznámila
zaměstnance i žáky a o lydání a obsahu informovala zékonné zástupce žák.ů.
Problematiku BoZ žék.ů zaŤaďila do dalších dokumentů školy: řády odborných
učeben (hřiště, hala) a Škohi vzdélávací program pro základní vzdělávátí
,,KUK Komunikace - Učení - Kooperace". Kontrolovan byl aktuální stav.

b) Kontrolovaná osoba zajistila a prováděla úkoly v hodnocení a prevenci rizik
možného ohroŽení života nebo zdraví odborně způsobilou osobou podle
osvědčení ,,odborně způsobilá osoba k zajištění úkolů v prevenci rizik
voblasti bezpečnosti a ochrany zďraví při práci ze dne 18. 11. 2010
adokumentu Hodnocení rizik Ze dne 10. 12. 2009. Přiorganizovríní
poskýování první pomoci spolupracovala se zaÍízerltm poskýujícím závodní
preventivní péči dle dokumentu Smlouva o poskytování závodní preventivní
péče ze dne 24.4.2009. Kontrolovaná osoba rovněŽ zajistila aurčila podle
druhu čirrnosti a velikosti pracoviště potřebný počet zaměstnanců, kteří
organizují poskýnutí první pomoci azabezpečila jejich ryškolení' doloŽeno
dokumentem osvědčení o rekvalifikaci ,,Zdravotník zotavovacích akcí" ze dne
19.2. 2010. Kontrolovaná osoba provedla opatření k mimořádným událostem'
doloženo zapisy vPožérní \<nize poÍízené dne 10. 9. 2009. Kontrolován byl
aktuální stav.

c) Kontrolovaná osoba zajistila zaměstnancům školení o právnich a ostatních
předpisech k zajištění B0ZP a udílela vhodné pokyny k zajištění BoZ
zaměstnancům i žákům školy' doloženo dokumenty: Třídní knihy, Školení
vedoucích zaměstnanc'Ů ze dne 26. 8.2OO9, Školení B)ZP aPo zaméstnanců
ze dne 26.8.2010. Kontrolován byl aktuální stav.

d) V tomto bodě bylo kontrolováno organízování prověrky na základě
dokumentace kprovádění prověrky BOZP. Bylo zjištěno, že prověrka BOZP
byla v roce 2010 provedena dle dokumentu Zpráva o provedení prohlídky
požární ochrany a roční kontroly BOZP ze dne 26. 8. 2010. Kontrolován byl
aktuální stav.
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e) Fyzickou kontrolou bylo posorrzeno prostorové a materiální vybavení
azabezpečení prostor přístupných žríkům kontrolované osoby. Bylo zjištěno,
že tyto prostory byly v době inspekční činnosti udržovány ve stalu,
kteý neohrožoval život nebo zdraví Žaků. Kontroloviín byl aktuální stav.

D V tomto bodě bylo kontrolováno plnění poŽadavků na výrobní a pracovní
prostředky a technická zaŤizení a bylo zjištěno, Že kontrolovaná osoba
zajišťovala plnění požadavků na výrobní a pracovní prostředky atechnická
zařízení dle dokumentů Zptáva o revizí elektrického zaÍízení ze dne 15. 10.
2009, Protokol o odborné technické kontrole - tělovýchovné nářadí (vnitřní
i venkovní) ze dne2.8.2010. Kontrolovrín byl aktuální stav.

Ad2. Kontrola vedení evidence urazů Žríků včetně vyhotovení azasléni záztamu o úrazu
stanoveným orgiínům a institucím podle ustanovení $ 29 odst. 3 školského zákona.
Kontrolovány byly školní roky 2009l20I0 a201012011 do data inspekce.
Bylo kontrolováno vedení evidence irazů žák:ů a zasíIáú zé.anan:ů o úrazech
stanovený'rn orgánům a institucím. Byly kontrolovány doklady - kniha uraztl
založenadne 5. 2.2007 azéznamy ourazu(dítěte, žáka, studenta).

Ad 3. Kontrola plnění povinnosti kontrolované osoby, týkající se předáviíní údajů
podle ustanovení $ 28 odst. 5 školského zákota a podle ustanovení čI.26 přílohy
č. 2 r,yhlášky č. 36412005 Sb. Kontrolovaným obdobím byl školní rok 2OO8|2O09
do 31. 12.2009.
Bylo zjištěrlo, že kontrolovaná osoba plnila povinnosti, týkající se předávání
agregovaných údajů z dokumentace kontrolované osoby, doloženo dokumenty
kniha fuaz:ů aYýkaz o úrazovosti R 36-01 dětí a mládeže ve školách a školskÝch
zaŤízeních.

Ad 4. Kontrola plnění odpovědnosti kontrolované osoby za urazy žáků základních škol
podle ustanovení $ 391 odst. 2 zákona č,. 26212006 Sb., zákoník práce, ve znění
účinném v kontrolovaném období. Kontrolované období školní rok 20O912OI0
a201012011 do data inspekce.

V tomto bodě bylo kontrolováno plnění odpovědnosti kontrolované osoby zaurazy
žákn. odškodňovátlí vaz:ů žráků bylo prováděno prostřednictvím pojišt'ovny,
se kterou má kontrolovaná osoba uzavřenou smlouvu. DoloŽeno dokumenty
Pojistná smlouva ze ďne 30. 11 . 2010, oznámení škodních událostí a Oznámení
o qfši nríhrady škod z pojistných událostí.

v.
Shrnutí qisledků kontroly

V oblasti dodržoviíní r,ybraných ustanovení školského zžkona a souvisejících
aprováděcích právních předpisů lykonávaná podle ustanovení $ 174 odst.2 písm. d)
zákona č. 56112004 Sb., ve znění účinném vkontrolovaném období v oblasti zajišťovém
BoZ žáků' pÍi vzděIávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskyování
školských služeb v kontrolovaném období nebyla touto kontrolou zjištěna porušení
kontrolovaných právních předpisů.
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, VI.
l Doklady a materiály, o které se kontrolní zjištění opíralo

1. ZÍizovaci listina vydaná usnesením Zastupitelstva Městské části Praha - Kunratice,
bez č. j., ze dne 3l. L 2007

2. Jmenování do funkce ředitele školy, vydané Městskou částí Praha 4 - Kunratice,
bez ě. j., ze ďne 3I. I. 200]

3. Rozhodnutí o zaŤazení právnické osoby do rejstříku škol a školských zaŤizení, vydané
MŠMT, ě. j.22 2O0|2O07-2I, ze dne I. I0.2007

l. Rozhodnutí o změně nézl,uškoly v rejstříku škol a školských zaÍizeni,lydané MŠMt,
č. j.23 86112010-2I, ze dne 30.9.2010

5. Škohí žakovský řád, účinnost od 1. 9.2007

i.á::J.",::?ffi lH:';&:TŤ['"1:T}ř;ffi T:-:í''::J'."cirizikvoblasti
bezpečnosti a ochrany zďraví při práci, ze dnel 8. 1 1. 201 0

8. Hodnocení rizik,ze dne10. 12.2009

9. Školení vedoucích zaměstnanctt, ze dne 26.8. 2009

10. Školení B)ZP a Po zaměstnanců, ze dne 26. 8.2010
I1'. P ožárni kniha, poŤizetadne 1 0. 9. 2009

12. osvědčení o rekvalifikaci ,,Zdravotnik zotavovacích akcí", ze dne 19.2.2010
13. Traumatologický plán,bez uvedení data vypracování

14. Smlouva o poskytovéni závodní preventivní péče, ze dne 24. 4.2009
15. Zpráva o provedení prohlídky požámí ochrany a roční kontroly B0ZP, ze dne 26. 8.

20r0
\6. Zptáva o revizi elektrického zaÍizení, ze dte 15. 10. 2009

17. Protokol o odbomé technické kontrole - tělovýchovné nářadí (vnitřní i venkovní),
ze dne 2. 8.2010

18. Kniha úrazi,založenadne 5. 2.2007

l9.Yýkaz o úrazovosti R 36_01 dětí a mládeže ve školách a školských zařizeních, školní
rok 2008/2009

20. Pojistná smlouva, ze dne 30. 11 .2010
21. Záznamy o irazech (dítěte, Žáka, studenta), od školního roku 2008/2009 do data

inspekční činnosti

22. oznánení škodních událostí, školní rok2009l2010 a 20I0l20I1 do data inspekční
činnosti

23. Oznámení o výši náhrady škod z pojistných událostí, školní rok2009l20l0
a20I0l20I1 do data inspekční činnosti
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I/ vrr.
Poučení

Podle ustanovení $ 17 zákona č. 552/1991 Sb,, ve znění pozdějších předpisů, může
kontrolovand osoba proti protokolu podat písemné a zdůvodněné númitky, a to ďo 5 dnů
oďe ďne sezndmení s protokolem. Případné námitky zašlete na adresu českú škotní
inspekce, Mgr. Stanislav Pulkrab, Inspektordt v kruji Vysočina, ZborovsktÍ 3, 586 01
Jihlava.

Složení kontrolního tymu a datum lyhotovení protokolu

(razííEo)

fu,lÍr:yUMgr. Stanislav Pulkrab

PaedDr. ondřej Kožíšek

PhDr' Mgr. Milan Matějů

Jihlava 22. unora20t7

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

Ing. Bc' Vít Beran _ ředitel

(razítko)

,ď-€ffii i,rY:;,,^
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