
Poznatky z kontrol Svazových inspektorů BOZP 

 

Vážené dámy a vážení pánové, 

Svazoví inspektoři BOZP (dále jen SIBP) při Českomoravském odborovém svazu pracovníků 

školství provádí metodicko-poradní kontrolní činnost ve školách a školských zařízeních.  

Z prováděné kontrolní činnosti jsou převážně kladné ohlasy ze strany ředitelů škol a rozvíjí se 

i poradenská činnost ve vztahu ke zřizovatelům škol a školských zařízení. Řediteli škol je tato 

kontrolní činnost vnímána jako skutečná metodická pomoc v oblasti BOZP. Stále častěji si o 

kontrolu žádají ředitelé sami a jsou rádi, že je jim podána pomocná ruka. Českomoravský 

odborový svaz pracovníků školství s současné době zaměstnává 14 SIBP. Kontakty na SIBP 

naleznete na www.skolskeodbory.cz. Každý rok provedou SIBP cca 430 kontrol na školách a 

školských zařízeních po celém území České republiky. V některých krajích působí velmi 

omezené množství osob odborně způsobilých s potenciálem poskytovat skutečnou pomoc 

ředitelům škol a školských zařízení, a to vzhledem k speciální problematice nazvané 

"Školství". Při kontrolách bylo zjištěno, že některé OZO v prevenci rizik neposkytují služby v 

požadované kvalitě a nejsou tak skutečným partnerem vedení škol v oblasti BOZP. V 

některých případech nedisponují tyto tzv. osoby odborně způsobilé patřičným oprávněním pro 

výkon této činnosti, jako je například živnostenské oprávnění v poskytování služeb v oblasti 

BOZP. Na školách působí i bezpečnostní technici bez osvědčení odborné způsobilosti v 

prevenci rizik v případech, kdy zaměstnavatel zaměstnává 26 a více zaměstnanců, kde tato 

povinnost vyplývá z § 9 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci. Ze strany zaměstnavatelů je zaznamenána vstřícnost, spolupráce a 

ochota řešit nedostatky. Odstranění zjištěných závad je často podmíněno finančními 

možnostmi zřizovatelů. 

 



Při kontrolách byly zjištěny tyto závady a nedostatky:  

- rizika neodpovídají platné legislativě, nejsou s nimi seznámeni zaměstnanci a chybí 

vyhodnocení rizik ve vztahu k žákům 

- není kontrolováno vedoucími zaměstnanci používání přidělených osobních 

ochranných pracovních prostředků (dále jen OOPP), není zajištěna údržba OOPP na 

náklady zaměstnavatele 

- knihy školních úrazů neodpovídají platné legislativě a postup škol mnohdy nebývá v 

souladu s vyhláškou č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění 

pozdějších předpisů 

- není zajištěna komplexní pracovnělékařská péče o zaměstnance a ředitelé škol nechtějí 

hradit náklady spojené s pracovnělékařskou prohlídkou. Převážně se jedná o výpis ze 

zdravotnické dokumentace 

- vybavení lékárničky první pomoci neodpovídá platné legislativě. V lékárničkách jsou 

mnohdy léky, které v lékárničkách být nesmí a poskytovatel klidně schválí takovéto 

vybavení lékárničky a navíc s odkazem na údajnou normu 

- ve školách chybí návody k obsluze elektrických a tepelných spotřebičů 

- na schodištích chybí madla a zábradlí 

- v dílnách školníků a ve školních kuchyních chybí bezpečnostní pokyny k obsluze 

rizikových strojů. 

Tento výčet závad a nedostatků není zdaleka konečný, ale musím na závěr 

konstatovat, že se situace na školách rok od roku zlepšuje a SIBP jsou nadále 

připraveni pomáhat ředitelům škol a školských zařízení a odborovým organizacím při 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví nejen zaměstnanců, ale i žáků. 

 

Ing. Jan Romaněnko, Svazový inspektor BOZP pro ČR při ČMOS pracovníků školství 


