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1) Prověrka BOZP ve školním roce 2021/2022

I.

Základní ustanovení:

a)  Složení prověrkové komise: Mgr. Věra Slezáčková - ředitelka školy
                           Mgr. Tomáš Skála - zástupce ředitelky školy

Miloš Mareš - školník
Jana Marešová - vedoucí školní jídelny
Bc. Markéta Zupková - zástupce ředitelky pro MŠ 

b)  Po  stránce  bezpečnosti  a  hygieny  práce  je  úroveň  vybavení  budov,  provozních  prostor,
energetického vybavení,  zařízení rozvodů, dílen,  strojů,  pracovního nářadí a nástrojů i  komunikací
dostačující – viz revizní zprávy. 
Dle  platných  hygienických  norem je  nutné  pokračovat  ve  vybavování  školy  dostatečným počtem
nových lavic, židlí odpovídajících výšce dětí i žáků a nábytku do tříd, kabinetů. 

c)  Stav  hygienických,  zdravotních  a  sociálních  zařízení  z hlediska  prostorové  výměny  vzduchu,
vytápění  a  osvětlení  je  dobrý. Vyhovující  je  i  stav  zařízení  z  hlediska  možnosti  oddechu  všech
pracovníků při přestávkách mezi prací. Všichni zaměstnanci mají možnost použít sprch i samostatných
šaten. Dodržovány jsou i podmínky pro práci žen a mladistvých. 

Revize a kontroly: Poslední revize provedena:

  1. tělocvična květen 2021

  2. elektroinstalace budovy rekonstrukce instalace budovy 2019

  3. el. přenosné nářadí březen 2022

  4. el. přenosné zařízení březen 2022

  5. plyn - kontrola prosinec 2021

  6. plyn revize prosinec 2021

  7. výtah říjen 2021

  8. bleskosvody září 2017 (1x za 5 let)

  9. hasicí přístroje srpen 2021 

10. požární vodovod květen 2021

11. preventivní požární prohlídka       leden 2022



II.

1)  Zaměstnancům  školy  jsou  poskytovány  předepsané  osobní  ochranné  pracovní  pomůcky.  Je
     sledováno jejich hospodárné využívání a dodržovány zásady hospodaření s OPPP.
2)  Pracovní podmínky žen a mladistvých jsou dodržovány.
3)  Všichni  zaměstnanci  školy  jsou  proškolováni  v  otázkách  bezpečnosti  práce,  záznamy  o  pro-
      školení jsou vedeny v protokolech o školeních.

Vstupní školení  (BOZP a PO) absolvovali:  
26. 8. 2021 – Mgr. Jaroslava Najmonová, Bc. Markéta Zupková a Veronika Novotná
18. - 20. 10. 2021 – Michaela Ďurčíková
1. 11. 2021 – Mgr. Barbora Kováčová Žáčková
4. 2. 2022 – Lenka Čadková

28.  1.  2022 byla  aktualizována  dokumentace  požární  ochrany a  směrnice  k  zabezpečení  školení  
o požární ochraně.
Odborná příprava preventisty PO - M. Mareš - 28. 1. 2022
Škol. požárních hlídek proběhlo dne 28. 1. 2022 - Mareš, Marešová, Riedlová, Lachmanová 

Odborná školení: 
M. Mareš – obsluha pily, sekačky, zahradní techniky – (proběhne květen 2022)

Cvičný požární poplach – 3. 9. 2021
Ostatní školení zůstávají v platnosti. 
Hned na počátku školního roku byli žáci poučeni o bezpečnosti práce ve škole, zejména v odborných
pracovnách, učebně výpočetní techniky, tělocvičně, bazénu, na zimním stadiónu i na hřišti. Současně
byli  poučeni  o  bezpečném  chování  na  akcích  školy  pořádaných  mimo  školu,  na  veřejných
komunikacích při docházce do školy i cestě ze školy. Bylo použito vhodné formy přiměřené jejich
věku. Žáci a jejich zákonní zástupci byli rovněž seznámeni s ustanoveními školního řádu (potvrzeno
zápisem v třídních knihách a podpisem v zápisech z třídních schůzek). 

III.

Evidence, registrace a stav odškodňování úrazů:

1) Byla provedena kontrola úrazů v Knize úrazů.
2) Z kontroly údajů vyplývá následující  statistika  za období  duben 2021 -  březen 2022 (poslední

uvedené 11/2022): 
    a) počet ošetření: 23       
    b) pracovních úrazů: 3         
    c) počet evidovaných úrazů ž.: 4
    d) počet úrazů odškodněných pojišťovnou: 1
    e) počet a druh nemocí z povolání: 0
    f) počet těžkých, hromadných a smrtelných úrazů: 0

2) Zpráva o technickém stavu budovy

Počet závad hlášených v roce 2021: 4  
z toho odstraněných v průběhu roku:       2    
Počet přetrvávajících závad: 7
Počet nových závad:        6                                                                  



a)  Závady hlášené v loňském roce a jejich odstranění:

Přetrvávající závady:

1) Silnice u příjezdu zásobování školní kuchyně se propadá (nebezpečí úrazu).
2) Obvodový plot – silná koroze, nutná náhrada některých dílů.
3) Parkety v tělocvičně – postupné uvolňování.
4) Opakované zarůstání odpadů – nevhodný materiál.
5) Spadlý strop u tajemnice školy – nebezpečí úrazu (hrozí pád i v dalších místnostech)!!!
6) Spadlý strop ve skladu Hv
7) Obklady školy (vnější obklad) – chybí materiál.

Odstraněné závady:

1) Při silných deštích nedořešený odvod vody z cesty u zahrádek – voda a bahno stékají na chodník      
    areálu školy u MŠ, v zimě se tvoří „skluzavka“ – nebezpečí úrazu.
2) Hl. odpad v prostorách hyg. zázemí zam. jídelny školy + rozvody vody
3) Nutná oprava zázemí zam. šk. jídelny – wc+sprchový kout

b) Nově vzniklé závady:

1) Nelze používat doskočiště v areálu školy
2) Spádování dvora školy – neodtéká do kanálů při dešti
3) Střecha školy – výměna světlíků (zatékání)
4) Zásobník na TUV + výměník vody pro ohřev TUV– nutná výměna
5) Chybějící elektrorozvod sklad + sklad zahr. techniky
6) Nefunkční vodovodní ventily v pavilonu A
7) Havarijní stav lapolu – vyjádření SČVK
8) Sesednutí kanalizace mimo budovu školy u pavilonu C - vyjádření SČVK
9) Celkový havarijní stav kanalizace školy

Povrly 30. 4.  2022
                                                                                                 Mgr. Věra Slezáčková
                                                                                                         ředitelka školy


