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ANOTACE 

VLÁČILOVÁ, V.: Bezpečnostní dokumentace vybraného školského zařízení. Bakalářská 

práce. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inţenýrství, 2010, 57 s.  

Klíčová slova: Dokumentace, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, poţární ochrana, 

mimořádná událost. 

Bakalářská práce se zabývá dokumentací, kterou zpracovávají školská zařízení 

k zajištění bezpečnosti a ochrany osob při práci a k zajištění poţární ochrany. Je zde uveden 

vyčerpávající přehled těchto dokumentů a také předpisů, jeţ se touto problematikou zabývají. 

Dále je popsáno školské zařízení, které bylo vybráno pro posouzení, zda je tato dokumentace 

vedena v souladu s poţadavky a následně uveden návrh na doplnění této stávající 

dokumentace a jeho způsob. 

 

ANNOTATION 

VLÁČILOVÁ, V.: Security Documentation of a Chosen Educational Institution. Bachelor 

thesis. Ostrava: VŠB – Technical University Ostrava, Faculty of safety engineering, 2010, 

57 p. 

Keywords: Documentation, safety and health protection at the work place, fire 

protection, emergency incident. 

The bachelor thesis focuses on documentation which educational institutions issue to 

ensure safety and protection of people at the work place and fire protection. You will find 

enclosed a comprehensive list of all these documents and also regulations dealing with this 

area. Furthermore there is a description of the chosen educational institution and an analysis 

of their documentation. The analysis will show whether this documentation is kept in 

accordance with the regulations requirements. The conclusion of the thesis suggests how to 

complete the existing documentation of the educational institution. 
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1 Úvod 

V průběhu ţivota se lidé mohou setkat s neočekávanými mimořádnými událostmi, 

od ţivelných pohrom přes různé havárie aţ k moţným teroristickým útokům, které mohou 

ohrozit zdraví nebo ţivoty obyvatel a způsobit velké materiální škody. Česká republika (ČR) 

patří naštěstí ke státům, kterým nehrozí výbuchy sopek a pro něţ je zemětřesení nepatrným 

nebezpečím. Musí se však chránit proti povodním, sesuvům půdy i proti následkům 

atmosférických poruch. Rozsah ţivelných pohrom nezávisí jen na intenzitě vzniklé situace, 

ale i na koncentraci lidí, průmyslu, dopravy a rizikových technologií na postiţeném území. 

Mimo zničených obydlí, majetku, území, komunikací či zdrojů obţivy můţe ţivelní pohroma 

vyvolat řetězec následných mimořádných událostí, jako je hladomor, nákazy, 

nekontrolovatelný pohyb obyvatelstva, uvolnění nebezpečných látek, poţáry, výpadky 

energetických a zásobovacích sítí, apod. 

Faktor, který můţe výrazně ovlivnit rozsah ztrát na ţivotech, zdraví a majetku je 

připravenost na mimořádné události. Z tohoto důvodu je povinnou součástí dokumentace škol 

a školských zařízení také dokumentace, která napomáhá předcházení vzniku moţných 

mimořádných událostí, a ve které jsou věcně a účelně popsány postupy činností nejen 

zaměstnavatelů a zaměstnanců, ale i dětí, ţáků a studentů při případném vzniku této události. 

Dalším druhem je dokumentace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jelikoţ vše 

souvisí se vším, potom neplnění povinností i na tomto úseku, by mohlo způsobit vznik 

mimořádné události, jako je třeba poţár z důvodu špatné elektroinstalace, nerevidovaného 

kotle, či neproškolené obsluhy apod. 

Cílem této bakalářské práce je navrhnout a posoudit potřebu bezpečnostní 

dokumentace vybraného školského zařízení. Dílčími podcíli, ke splnění tohoto cíle jsou 

potom: 

 zdůvodnění potřeby zpracovávání bezpečnostní dokumentace pro školské 

zařízení, 

 zhodnocení současného stavu této dokumentace u vybraného školského 

zařízení, 

 v případě zjištění nedostatků, navrhnout doplnění dokumentace a jeho způsob. 
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2 Rešerše literatury 

 

ČERNÁ, Libuše, et al. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve školách a školských 

zařízeních. Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR. Brno: [s.n.], 2002. 280 s. 

ISBN 80-85022-29-X. – Publikace se komplexně zabývá problematikou bezpečnosti práce 

na školách a školských zařízeních. Autoři v ní uvádějí ustanovení jednotlivých předpisů, 

kterými jsou tato zařízení povinna se řídit a doplňují je komentáři. [1]  

 

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů – Zákon upravuje předškolní, 

základní, střední, vyšší odborné a některé jiné vzdělávání ve školách a školských zařízeních. 

Stanovuje jejich druhy, vymezuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob při 

vzdělávání a určuje působnost orgánů vykonávajících státní správu a samosprávu na tomto 

úseku. [2]  

 

Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 37014/2005-25 k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních 

zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy – Tento pokyn stanoví postupy 

vedoucí k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách a školských zařízeních. Je určen 

pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy, ale 

podpůrně jej mohou i ostatní zařízení zapsané do školského rejstříku a poskytovatelé sluţeb 

souvisejících s výchovou a vzděláváním. [3]   

 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů – Zákon je základním 

pilířem pro stanovení povinností, které jsou zaměstnavatelé v oblasti bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci povinni plnit. [4] 
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Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů – Zákon vytváří 

podmínky pro účinnou ochranu ţivota, zdraví a majetku občanů a pro poskytování pomoci při 

ţivelných pohromách a dalších mimořádných událostech. Dále se mimo jiné zabývá 

rozdělením provozovaných činností podle poţárního nebezpečí a ukládá právnickým 

a podnikajícím fyzickým osobám zařazeným do kategorie se zvýšeným nebo s vysokým 

poţárním nebezpečím povinnost vést poţární dokumentaci. [5]  

 

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) – vyhláška mimo jiné určuje druhy 

dokumentace, kterou jsou právnické a podnikající fyzické osoby povinny zpracovávat 

a stanoví poţadavky na jejich obsah a umístění. [6] 
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3 Vzdělávací soustava 

Vzdělávací soustavu tvoří školy a školská zařízení. Zřizovatelé škol a školských 

zařízení jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, ministerstva, registrované církve, církevní 

společnosti a ostatní právnické osoby nebo fyzické osoby. Mohou být zřizovány například 

jako školské právnické osoby, příspěvkové organizace, organizační sloţky státu nebo jejich 

součásti, apod. Podmínkou výkonu činnosti školy nebo školského zařízení je jejich zápis do 

školského rejstříku. [2] 

3.1 Školy 

Škola je instituce slouţící k uskutečňování systematického a plánovitého vzdělávání 

a výchovy mládeţe i dospělých. Organizace škol, cíle, obsah a metody jejich práce se mění 

s vývojem společnosti. Škola jako společenská instituce byla vţdy závislá na charakteru 

společenské struktury. [7] 

Školy se člení podle dosahovaného stupně vzdělání a podle charakteru poskytovaného 

vzdělávání na mateřské školy, základní školy, střední školy (gymnázia, střední odborné školy, 

střední odborná učiliště), konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, 

jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a vysoké školy. [2] 

3.2 Školská zařízení 

Školské zařízení poskytuje sluţby a vzdělávání, které doplňují nebo podporují 

vzdělávání ve školách nebo s ním přímo souvisejí, popřípadě zajišťují ústavní a ochrannou 

výchovu nebo preventivně výchovnou péči. Školská zařízení se člení na [2]: 

 školská zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 

 školská poradenská zařízení, 

 školská zařízení pro zájmové vzdělávání, 

 školská účelová zařízení,  

 výchovná a ubytovací zařízení, 

 zařízení školního stravování, 

 školská zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a pro 

preventivně výchovnou péči.  
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Dále se budu zabývat pouze školskými zařízeními pro výkon ústavní výchovy, 

ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči, jelikoţ vybrané školské zařízení je 

tohoto typu. 

Ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a pro 

preventivně výchovnou péči, musí být zajištěno základní právo kaţdého dítěte na výchovu a 

vzdělávání v návaznosti na ústavní principy a mezinárodní smlouvy o lidských právech a 

základních svobodách, jimiţ je Česká republika vázána, vytvářeny podmínky podporující 

sebedůvěru dítěte, rozvíjející citovou stránku jeho osobnosti a umoţňující aktivní účast dítěte 

ve společnosti.  

Účelem zařízení je zajišťovat nezletilé osobě a to zpravidla ve věku od 3 do 18 let, 

případně zletilé osobě do 19 let, na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo 

ochranné výchově nebo o předběţném opatření náhradní výchovnou péči v zájmu jeho 

zdravého vývoje, řádné výchově a vzdělávání.  

Těmito školskými zařízeními jsou: 

 diagnostický ústav,  

 dětský domov,  

 dětský domov se školou,  

 výchovný ústav.  

Diagnostický ústav provádí komplexní vyšetření dítěte, jeho zdravotního stavu a na 

základě těchto výsledku a volných kapacit, jej umístí do dětského domova, dětského domova 

se školou nebo do výchovného ústavu. Pobyt dítěte v diagnostickém ústavu trvá zpravidla 

8 týdnů. 

Dětský domov zajišťuje péči o děti s nařízenou ústavní výchovou, které nemají 

závaţné poruchy chování, a to zpravidla od 3 do 18 let. Tyto děti se vzdělávají ve školách, 

které nejsou součástí dětského domova. 

Dětský domov se školou zajišťuje péči o děti s nařízenou ústavní výchovou (mají-li 

závaţné poruchy chování, přechodnou nebo trvalou duševní poruchu vyţadující výchovně 

léčebnou péči), s uloţenou ochrannou výchovou nebo jsou-li nezletilými matkami, jestliţe 

nemohou být vzdělávány ve škole, která není součástí dětského domova se školou. Umísťují 

se zde zpravidla děti od 6 let do ukončení povinné školní docházky. 
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Výchovný ústav pečuje o děti starší 15 let se závaţnými poruchami chování, u nichţ 

byla nařízena ústavní výchova nebo uloţena ochranná výchova. Jako součást výchovného 

ústavu se zřizuje základní či speciální škola a střední škola. [8] 
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4 Možná ohrožení 

Při určení moţného ohroţení vycházím z přehledu mimořádných událostí, převzatých 

od Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje – odboru ochrany obyvatelstva 

a krizového řízení, které jsou uvedeny na obrázku č. 1. 

Mimořádné události

Ţivelní pohromy Antropogenní havárie Ostatní události

Přírodní povodeň

Ropné havárie

Chemické havárie

Pád meteoritu

Poţáry

Sucho, nedostatek vody

Zemětřesení

Sněhová kalamita

Zhoršení ovzduší

Epizootie

Epidemie

Tornádo, vichřice

Sesuv půdy, skal, lavin

Zvláštní povodeň

Jiné technické a 

technologické havárie

Organizovaný zločin

Bezpečnostní ohroţení

Velké migrace 

obyvatelstva

Narušení ţivotního 

prostředí na Zemi

Porušení biologické 

rovnováhy na Zemi

Narušení a rozpad 

energetických sítí

Narušení a rozpad 

telekomunikačních sítí

Letecké nehody

Dopravní nehody

Radiační havárie

Ţelezniční nehody

Války (mezi státy, 

občanské)

Povstání

Revoluce, 

kontrarevoluce

Vojenské ohroţení

Nepovolené stávky 

nebo velké 

shromáţdění osob

Činnost mafií, embarga 

základních surovin a 

energií

Kriminální činnost

Mezinárodní 

terorismus

Obchod s drogami a 

štěpnými, toxickými a 

bakteriologickými 

materiály

 

Obrázek 1: Druhy mimořádných událostí, [9] 
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Stanovení moţných ohroţení slouţí ke splnění povinností uloţených zákoníkem práce 

(viz kapitola 5.3), u vybraného školského zařízení. Pro toto školské zařízení, jsem tedy na 

základě umístění jeho objektů a účelu, pro které bylo zřízeno, uvedla pouze mimořádné 

události, které by mohly ohrozit osoby vyskytující se v tomto zařízení a u kterých je moţnost 

jejich výskytu nemalá. Jsou jimi: 

 přírodní povodně,  

 epidemie,  

 epizootie,  

 poţáry,  

 tornádo, vichřice, 

 chemické havárie,  

 kriminální činnost,  

 terorismus. 

Další ohroţení, jako jsou například zemětřesení, pád meteoritu, letecká nehoda, 

terorismus či válka, nejsou vyloučeny, ale pro dané zařízení nejsou akutní hrozbou, stejně 

jako sněhové kalamity, dlouhotrvající vedro či sucho, rozpad energetických či 

telekomunikačních sítí apod. 
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5 Požadovaná bezpečnostní dokumentace 

Vybrané školské zařízení se bude při zpracovávání dokumentace řídit následujícími 

předpisy: 

Ratifikované úmluvy: 

 Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 155, o bezpečnosti a zdraví 

pracovníků a o pracovním prostředí, 1981 

Základní právní předpisy: 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon) 

 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon) 

 Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další poţadavky bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování sluţeb mimo 

pracovněprávní vztahy  

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších 

předpisů 

 Zákon č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně (PO), ve znění pozdějších předpisů 

Související právní předpisy: 

 Vyhláška č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení 

a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 

 Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví 

některé poţadavky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových 

zařízení 
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 Vyhláška Ministerstva vnitra č. 111/1981 Sb., o čištění komínů 

 Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 91/1993 Sb., k zajištění 

bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách 

 Vyhláška MŠMT č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro 

zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, 

mládeţe a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí 

 Vyhláška MŠMT č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, ţáků a studentů  

 Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení 

a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, 

kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu 

 Vyhláška MZD č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které 

jsou zakázány těhotným ţenám, kojícím ţenám, matkám do konce devátého 

měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichţ mohou mladiství 

výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolaní 

 Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek poţární bezpečnosti 

a výkonu státního poţárního dozoru (vyhláška o poţární prevenci) 

 Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci  

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bliţší poţadavky na 

bezpečný provoz a pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

Metodické pokyny, směrnice a normy: 

 Metodický pokyn MŠMT č. j. 37014/2005-25 k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví dětí, ţáků a studentů ve školách a školských zařízeních (dále jen 

metodický pokyn MŠMT), 

 Směrnice Ministerstva zdravotnictví č. 49/1967 Sb., o posuzování zdravotní 

způsobilosti k práci, ve znění souvisejících předpisů, 

 ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení 
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 ČSN 33 1600 Elektrotechnické předpisy. Revize a kontroly elektrického 

ručního nářadí během pouţívání 

 ČSN 33 1610 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během jejich 

pouţívání 

 ČSN 38 6405 Plynová zařízení. Zásady provozu 

 ČSN 07 0703 Plynové kotelny 

 ČSN EN 1176 Zařízení dětských hřišť  

 ČSN EN 1177 - Povrch hřiště tlumící náraz-bezpečnostní poţadavky 

a zkušební metody 

V této kapitole je zpracován přehled dokumentace, kterou jsou školy a školská 

zařízení povinny zpracovávat k zajištění ochrany osob nacházejících se v daném zařízení. 

Poţadovanou dokumentaci jsem pro přehlednost rozdělila do tří částí, a to: 

 dokumentace poţadovaná na úseku BOZP,  

 dokumentace poţadovaná na úseku PO,  

 dokumentace k přípravě na MU.  

Toto rozdělení a přehled poţadované dokumentace je graficky znázorněn na 

obrázku č. 2. 
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Obrázek 2: Schéma rozdělení dokumentace, [1] 



20 

 

5.1 Dokumentace požadovaná na úseku BOZP 

Jednou z hlavních povinností zaměstnavatele je zajistit bezpečnost a ochranu zdraví 

zaměstnanců při práci s ohledem na rizika moţného ohroţení jejich ţivota a zdraví, která se 

týkají výkonu práce. Tato povinnost se vztahuje na všechny osoby, které se s jeho vědomím 

zdrţují na jeho pracovištích (děti, ţáci, studenti). [4] 

Zde je uveden přehled dokumentace slouţící k zabezpečení BOZP s uvedením 

předpisů, které nařizují její zpracovávání. 

a) Směrnice k zajištění BOZP 

Směrnice stanovují postupy, k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ţáků 

a zaměstnanců. Škola nebo školské zařízení vydává tyto směrnice na základě platné Úmluvy 

Mezinárodní organizace práce č. 155 a zejména v souladu s ustanovením § 103 zákoníku 

práce. [4] 

b) Doklady o stavu budov a všech dalších prostor 

Dle § 154 stavebního zákona je vlastník stavby povinen [10]: 

 uchovávat stavební deník po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu, 

popřípadě od dokončení stavby, pokud se kolaudační souhlas nevyţaduje, 

 uchovávat po celou dobu trvání stavby dokumentaci jejího skutečného 

provedení, rozhodnutí, osvědčení, souhlasy, ověřenou projektovou 

dokumentaci, popřípadě jiné důleţité doklady týkající se stavby. 

Do této dokumentace patří zejména dokumentace o kolaudaci budov, dílen, laboratoří, 

tělocvičen apod. a stavební plány objektů. 

c) Doklady o každoročních předepsaných prověrkách BOZP na všech pracovištích 

zaměstnavatele a plán ozdravných opatření 

Dle zákoníku práce je zaměstnavatel povinen organizovat nejméně jednou v roce 

prověrky BOZP na všech pracovištích v dohodě s příslušným odborovým orgánem nebo 

zástupcem zaměstnanců pro oblast BOZP. O výsledku provedené prověrky potom musí sepsat 

zprávu (viz příloha č. 1). Jsou-li zjištěny závady, je nutné je odstraňovat – o tomto také musí 

být veden písemný doklad (např. do revizní zprávy napsat poznámku, vést knihu 

odstraněných závad, apod.). [4] 
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d) Doklady o zprovoznění a předepsaných revizích, zkouškách a kontrolách 

technických zařízení 

Elektrická zařízení: 

Elektrická zařízení mohou být uvedena do provozu, pouze jestliţe odpovídají 

příslušným předpisům a jsou-li podrobována pravidelným předepsaným kontrolám, zkouškám 

a revizím. Základní pravidla pro provádění výchozích a pravidelných revizí stanoví norma 

ČSN 33 1500. Do dokumentace a dokladů, které musí provozovatel vést pro potřebu, např. 

pravidelných revizí, patří zejména [11]: 

 dokumentace elektrických zařízení odpovídající skutečnému provedení, 

 protokoly o určení vnějších vlivů, 

 zásady pro údrţbu elektrických zařízení, tj. provádění kontrol, revizí, zkoušek 

a měření, 

 záznamy s výsledky provedených kontrol podle řádu preventivní údrţby 

s podpisem pověřeného pracovníka, 

 předchozí záznam o pravidelné revizi, 

 záznamy o provedených kontrolách po pracích na elektrických zařízeních, 

 revizní zpráva o výchozí revizi, která musí být trvale uloţena aţ do zrušení 

elektrického zařízení, 

 protokol o provedeném dozoru státního odborného dozoru. 

Lhůty pro provádění pravidelných revizí a kontrol a jejich poţadavky na obsah jsou 

uvedeny v příloze. 

Plynová zařízení: 

Vyhláška č. 21/1979 Sb., nařizuje provozovateli zpracovat místní provozní řád do 

jednoho měsíce od zahájení provozu podle podkladů v projektové a dodavatelské 

dokumentaci, návodů výrobce a na základě zkušeností z provozu. Dále vyhláška nařizuje 

provádění pravidelných kontrol a revizí ve stanovených lhůtách. [12] Lhůty pro tyto kontroly 

a revize předepisuje vyhláška č. 85/1978 Sb. 
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Kontroly plynových zařízení provádí zaměstnavatelem pověřený pracovník, mající 

předepsanou způsobilost, a to nejméně jednou v roce. O provedené kontrole provede 

pracovník záznam do provozního deníku. 

Revize plynových zařízení smí provádět pouze osoba, mající osvědčení o odborné 

způsobilosti k této činnosti – revizní technik. Před uvedením zařízení do provozu se provádí 

výchozí revize. Provozní revize pak zejména po skončení zkušebního provozu, po generální 

opravě, po zásazích majících vliv na bezpečnost a spolehlivost provozu, po nuceném 

odstavení z provozu, po odstavení zařízení z provozu na dobu delší neţ 6 měsíců 

a v případech stanovených zvláštními předpisy, ale vţdy nejméně jednou za 3 roky. 

Provozovatel je povinen si vypracovat harmonogram těchto revizí nejméně na další 3 roky. 

O výsledku revize vyhotoví technik zprávu o revizi. [13] 

Poţadavky na obsah záznamu o kontrole a zprávy o revizi jsou uvedeny v příloze. 

Spalinové cesty 

Dle vyhlášky č. 111/1981 je správce objektu, v němţ jsou zapojeny spotřebiče paliv 

do komínových průduchů, umoţnit kominickému podniku mimo jiné řádné čistění a kontrolu 

komínů. O výsledku zkoušení komínů a připojených spotřebičů vydává kominický podnik 

správci objektu, popřípadě uţivateli spotřebiče paliv potvrzení; potvrzení vydává rovněţ 

o zjištěné závadě. Lhůty pro provádění revizí jsou uvedeny v příloze.  

Provozovatel můţe s kominickým podnikem uzavřít dohodu o tom, ţe pravidelné 

čištění komínů budou provádět sami zaměstnanci provozovatele, které kominický podnik 

zaškolí. Kominický podnik potom tyto práce kontroluje 1 x za rok. [14] 

Zařízení dětských hřišť  

V současné době platí pro bezpečnost dětských hřišť normy ČSN EN 1176/2009 

a ČSN EN 1177. Pro provozovatele dětských hřišť vyplývají povinnosti především z části 

norem ČSN EN 1176-7, která uvádí pokyny pro zřizování, provoz, údrţbu a kontrolu. 

Zařízení se doporučuje kontrolovat následovně: běţná vizuální kontrola, provozní 

kontrola a roční hlavní kontrola. Roční hlavní kontrola musí být prováděna oprávněnou 

osobou přísně v souladu s pokyny výrobce. O provedených kontrolách se vyhotovují 

záznamy, zápisy nebo revizní zprávy. Dále musí být zařízení vybaveno provozní 

dokumentací, která se uchovává po celou dobu provozu zařízení. [15] 
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e) Dokumentace ke kotelně a jejímu provozu 

Vyhláška č. 91/1993 Sb., stanoví druhy dokumentace, kterou musí mít školy a školská 

zařízení u kaţdé kotelny k dispozici. Je jimi [16]: 

 projektová dokumentace kotelny, 

 dokumentace ke kotli od dodavatele, 

 provozní řád kotelny, 

 provozní deník kotelny, 

 osvědčení o způsobilosti topiče k obsluze kotlů, zápis o přezkoušení topiče, 

 zápisy o provedených odborných prohlídkách kotelny, případně další zprávy 

o provedených revizích. 

Obsah a náleţitosti jednotlivých dokumentů jsou uvedeny v příloze. 

f) Řád dílen, laboratoří, tělocvičen, odborných učeben, apod. 

Školský zákon ukládá v § 165 povinnost řediteli školy nebo školského zařízení 

stanovit organizaci a podmínky provozu. Tyto se poté zapracovávají do školního nebo 

vnitřního řádu. [2] 

g) Zápisy o provedeném školení a přezkušování pracovníků 

Zákoník práce ukládá povinnost zaměstnavateli zajistit zaměstnancům školení 

o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které se 

týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiţ můţe zaměstnanec na pracovišti 

přijít do styku. Školení zaměstnance se provádí v den nástupu do práce, a další termíny 

opakování pak stanoví zaměstnavatel na podkladě zhodnocených rizik, rozsahu právních 

a ostatních předpisů k zajištění BOZP, s přihlédnutím k četnosti úrazů apod. O provedených 

školeních musí vést zaměstnavatel dokumentaci (viz příloha č. 1). [4]  

Povaţuje se za obvyklé, aby lhůty těchto školení nebyly delší neţ 12 měsíců, u školení 

vedoucích zaměstnanců 36 měsíců. Pro školení zaměstnanců v odborných profesích jako jsou 

například školení pro řidiče silničních motorových vozidel, pro topiče nízkotlakých kotlů, 

učitele chemie, apod., jsou lhůty uvedeny v právních a ostatních předpisech vztahujících se 

k předmětným činnostem. Tato školení ovšem nenahrazují opakovaná školení BOZP. [1] 
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Škola zajistí, aby ţáci byli poučeni o moţném ohroţení zdraví a bezpečnosti při všech 

činnostech, jichţ se účastní při vzdělávání nebo v přímé souvislosti s ním. Dokladem 

o provedeném poučení je záznam poučení (např.: v třídní knize), přílohou je osnova poučení. 

Pokud tak stanoví předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, nebo je-li to odůvodněno 

rizikem činnosti, znalosti ţáků se ověřují. [3] 

h) Evidence pracovní doby, včetně přesčasové práce 

Povinnost vést evidenci pracovní doby u jednotlivých zaměstnanců je uloţena 

v § 96 zákoníku práce. [4] Délka pracovní doby je stanovena zákoníkem práce a podrobnosti 

pracovní doby pedagogických pracovníků upravuje vyhláška č. 263/2007 Sb. [17] 

i) Dokumentace o školních a pracovních úrazech 

Do této dokumentace patří knihy úrazů, záznamy o pracovních a školních úrazech, 

přehled o odškodňování pracovních a školních úrazů, evidence uznaných nemocí z povolání, 

rozbory o pracovní a školní úrazovosti, zprávy o šetření příčin smrtelných a školních 

pracovních úrazů. 

Školy a školská zařízení jsou povinny vést evidenci úrazů dětí, ţáků, studentů 

a zaměstnanců. Tuto povinnost ukládá zákoník práce, školský zákon, metodický pokyn 

MŠMT a podrobnosti předepisuje vyhláška MŠMT č. 64/2005 Sb., a nařízení vlády 

č. 494/2001 Sb. 

Úrazy ţáků se zaznamenávají do knihy úrazů (obsah viz příloha č. 1) a vyhotovuje se 

záznam o úrazu (vzor viz příloha č. 3). V knize úrazů se evidují všechny úrazy dětí, ţáků 

a studentů nejpozději do 24 hodin od okamţiku, kdy se škola nebo školské zařízení o úrazu 

dozví. Záznam o úrazu zasílá škola nebo školské zařízení za uplynulý kalendářní měsíc 

zřizovateli, zdravotní pojišťovně ţáka a příslušnému inspektorátu české školní inspekce. Jde-

li o smrtelný úraz také místně příslušnému útvaru Policie ČR. [18] 

Jedná-li se o úraz zaměstnance, je zaměstnavatel povinen vyšetřit příčiny a okolnosti 

vzniku pracovního úrazu. Zaměstnavatel je povinen vést knihu úrazů zaměstnanců, pracovní 

úraz ohlásit a zaslat záznam o úrazu příslušnému inspektorátu bezpečnosti práce nebo 

obvodnímu báňskému úřadu, dále příslušné zdravotní pojišťovně a jde-li o smrtelný úraz také 

územně příslušnému útvaru Policie ČR. [4] [19] 
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Obsah knihy úrazů pro zaměstnance není právními předpisy závazně stanoven, ale měl 

by obsahovat všechny údaje potřebné k sepsání záznamu o úrazu a opatření, která byla 

učiněna proti opakování tohoto úrazu (vzor viz příloha č. 3). 

Zaměstnavatel vede evidenci zaměstnanců, u nichţ byla uznána nemoc z povolání, 

která vznikla na jeho pracovištích, a uplatní taková opatření, aby odstranil nebo 

minimalizoval rizikové faktory, které ji mohou vyvolat. [4] Nemocemi z povolání jsou 

nemoci uvedené například v Zákoně č. 266/2006, o úrazovém pojištění zaměstnanců. [20] 

j) Zajištění závodní preventivní péče, včetně dokumentace zdravotní způsobilosti 

zaměstnanců 

Školy a školská zařízení jsou dle § 40 zákona č. 20/1966 Sb., povinny smluvně zajistit 

pro své zaměstnance závodní preventivní péči. [21] 

Směrnice MDZ č. 49/1967, o posuzování zdravotní způsobilosti k práci, ukládá 

povinnost pracovníkům pracující ve školských zařízeních podrobit se vstupním a periodickým 

prohlídkám a podle potřeby téţ i mimořádným prohlídkám. Periodické prohlídky těchto 

pracovníků se provádějí kaţdé 3 roky. [22] 

k) Dokument o pracích a pracovištích zakázaných zaměstnankyním, těhotným 

ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým 

Zákoník práce a vyhláška MZD č. 288/2003 Sb., určují práce, které jsou těmto 

zaměstnancům zakázané, popřípadě stanovují výjimky, pro které tyto práce konat smějí. 

[4], [23] 

l) Seznam poskytovaných osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP), 

mycích, čistících a desinfekčních prostředků a evidence jejich používání 

Není-li moţné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany 

nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel dle zákoníku práce povinen 

poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky. Dále také vyplývá 

zaměstnavateli povinnost zpracovávat seznam OOPP, na základě vyhodnocení rizik 

a konkrétních podmínek práce. [4] 
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m) Dokumentace k ustanovení odborných pracovníků pro BOZP a PO, včetně jejich 

pracovní náplně 

Zákon č. 309/2006 Sb., stanoví, ţe zaměstnavatel můţe zajišťovat plnění úkolů 

v prevenci rizik, je-li k tomu způsobilý nebo odborně způsobilý sám, jinak je povinen zajistit 

tyto úkoly odborně způsobilým zaměstnancem, kterého zaměstnává v pracovněprávním 

vztahu. Nemá-li takového zaměstnance, je povinen zajistit je jinou odborně způsobilou 

osobou. [24] 

n) Rozvrh dozorů nad žáky 

Dle vyhlášky č. 263/2007 Sb., ředitel školy nebo školského zařízení určuje provádění 

dohledu nad ţáky. Vychází z konkrétních podmínek a přihlíţí zejména k vykonávané činnosti, 

věku ţáků a jejich rozumové vyspělosti, dopravním a jiným rizikům. [17] Podrobnosti 

k výkonu dohledu uvádí také metodický pokyn MŠMT. [3] 

o) Zápisy o výsledcích kontrol provedených příslušnými orgány 

Povinnost vést tuto dokumentaci stanovuje § 28 školského zákona. [2] 

p) Zajištění první pomoci 

Zákoník práce, metodický pokyn MŠMT a další předpisy ukládají povinnost školám 

a školským zařízením zabezpečovat vhodné prostředky pro zajištění první pomoci, prostředky 

pro přivolání zdravotnické záchranné sluţby a při poskytování první pomoci spolupracovat se 

zařízením poskytujícím závodně lékařskou péči, kterou mají smluvně zajištěnou. [4] Pro tyto 

účely zpracovávají traumatologické plány (obsah viz příloha č. 1). 

q) Vyhledávání a vyhodnocení rizik, opatření k odstranění rizik a k vhodné 

organizaci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vzdělávání, 

Zaměstnavatel je dle zákoníku práce povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohroţující 

pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a přijímáním opatření k prevenci rizik. Prevencí rizik se rozumí opatření, která mají za 

cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik. 

Tato opatření si zapracovává škola do školního řádu, a školské zařízení do vnitřního řádu.  

Zákoník práce vyţaduje pořídit o zhodnocených rizicích a opatřeních na ochranu před 

jejich působením doklad (obsah viz příloha č. 1).  
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Tato zhodnocení rizik jsou základem pro zpracovávání další dokumentace na úseku 

BOZP, jako je rozsah a četnost provádění školení zaměstnanců, dokumentace první pomoci, 

mnoţství a vyuţívání OOPP, aj. [4] 

r) Provozní řád 

Školy a školská zařízení podle § 7 zákona č. 258/2000 Sb., zpracovávají provozní řád, 

ve kterém je stanoven reţim dne zohledňující věkové a fyzické zvláštnosti dětí a mladistvých, 

podmínky jejich pohybové výchovy a otuţování, reţim stravování včetně pitného reţimu, 

popřípadě způsob nakládání s prádlem. [25] 

5.2 Dokumentace požadovaná na úseku PO  

Školy a školská zařízení zabezpečují plnění povinností vyplývající pro ně ze zákona 

č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně (PO), ve znění pozdějších předpisů a z předpisů vydaných 

na jeho základě jako je vyhláška MV č. 246/2001 Sb., která určuje druhy poţadované 

dokumentace a náleţitosti na jejich obsah. Poţadavky na obsahy těchto dokumentů jsou 

uvedeny v příloze. 

5.2.1 Druhy dokumentace PO 

Základním krokem, kterým škola nebo školské zařízení získá představu o rozsahu 

svých povinností na úseku PO, je zpracování dokumentu o:  

A. Začlenění do kategorie činností se zvýšeným nebo vysokým požárním 

nebezpečím. 

Zákon č. 133/1985 Sb., určuje kategorie dle míry poţárního nebezpečí 

u provozovaných činností. Toto členění je graficky znázorněno na obrázku č. 3. 

Členění provozovaných činností dle poţárního nebezpečí

Kategorie bez zvýšeného 

poţárního nebezpečí

Kategorie se zvýšeným 

poţárním nebezpečím

Kategorie s vysokým 

poţárním nebezpečím

Zpravidla MŠ, ZŠ, apod.
Některé ZŠ, Gymnázia, 

školská zařízení, apod.

Tato kategorie se 

vzdělávacích zařízení 

zpravidla netýká
 

Obrázek 3: Členění na kategorie dle požárního nebezpečí, [1],[5]  
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Školy a školská zařízení zařazená do kategorie se zvýšeným poţárním nebezpečím 

jsou povinny zpracovávat předepsanou dokumentaci PO, plnit podmínky poţární bezpečnosti 

a udrţovat ji v souladu se skutečným stavem. [5] Tuto dokumentaci k zajištění PO tvoří [6]:  

B. Posouzení požárního nebezpečí  

Zpracovává se pouze při zařazení do kategorie s vysokým poţárním nebezpečím.  

C. Stanovení organizace zabezpečení PO 

Upravuje vytvoření vlastního organizačního systému pro plnění povinností na tomto 

úseku. Vţdy obsahuje přiřazení úkolů na úseku poţární ochrany k určeným funkcím 

s uvedením poţadované odborné kvalifikace. 

D. Požární řád 

Vytyčuje základní zásady zabezpečování PO na pracovištích se zvýšeným poţárním 

nebezpečím. Umisťuje se na dobře viditelných a trvale přístupných místech. 

E. Požární poplachové směrnice 

Poţární poplachové směrnice vymezují povinnosti a činnosti zaměstnanců a dalších 

osob v případě vzniku poţáru. Umisťují se na dobře viditelných a trvale přístupných místech. 

Stanoví-li tak dokumentace PO, prověřuje se účinnost opatření uvedených v poţárních 

poplachových směrnicích nejméně jednou za rok formou cvičného poţárního poplachu. 

F. Požární evakuační plán 

Upravuje postup evakuace z objektů zasaţených nebo ohroţených poţárem. Poţární 

evakuační plán se zpracovává pro objekty se sloţitými podmínkami pro zásah, nebo také 

stanoví-li tak dokumentace PO zpracovaná na základě stanovení podmínek poţární 

bezpečnosti, i pro další činnosti se zvýšeným poţárním nebezpečím. Úplnost a správnost 

tohoto plánu se ověřuje formou cvičného poţárního poplachu. 
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G. Dokumentace zdolávání požáru 

Tuto dokumentaci tvoří operativní plán a operativní karta zdolávání poţáru upravující 

zásady rychlého a účinného zdolávání poţárů a záchrany osob, zvířat a majetku. Operativní 

karta je zjednodušená forma operativního plánu, zpracovává se zpravidla pro jeden stavební 

objekt. Tuto dokumentaci zpracovávají objekty se sloţitými podmínkami pro zásah, nebo 

objekty, ve kterých se provozují činnosti s vysokým poţárním nebezpečím nebo stanoví-li tak 

dokumentace PO zpracovaná na základě stanovení podmínek poţární bezpečnosti, i pro další 

činnosti se zvýšeným poţárním nebezpečím. 

H. Řád ohlašovny požáru 

 Jestliţe jsou škola nebo školské zařízení povinny zřídit ohlašovnu poţáru, 

zpracovávají také řád ohlašovny poţáru k zajištění jejího provozu. Tento řád vymezuje 

způsob přijímání hlášení o vzniku poţáru, vyhlášení poţárního poplachu a oznámení poţáru 

na OPIS HZS kraje. Tento řád je uloţen na ohlašovně poţárů a jeho obsah je součástí školení 

její obsluhy. 

I. Dokumentace o školení zaměstnanců 

Tuto dokumentaci tvoří: 

 Dokumentace o školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců. 

 Dokumentace o odborné přípravě preventivních poţárních hlídek a preventistů 

poţární ochrany. 

J. Požární kniha 

Slouţí k záznamům o všech důleţitých skutečnostech týkajících se PO, jako jsou 

záznamy z provedených preventivních poţárních prohlídek, školení zaměstnanců, záznamy 

o vzniklých poţárech, provedených cvičných poţárních poplachů, kontrole dokumentace PO, 

dále také o kontrolách, údrţbách nebo opravách PBZ. 

K. Dokumentace o činnosti a akceschopnosti požární hlídky 

Povinnost zřídit poţární hlídku ukládá § 69 zákona č. 133/1985 Sb., pro objekty se 

zvýšeným nebo s vysokým poţárním nebezpečím, jestliţe nezřizují jednotku PO. 
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L. Další dokumentace obsahující podmínky požární bezpečnosti 

Nedílnou součástí dokumentace ke stavebnímu povolení nebo kolaudaci je Poţárně 

bezpečnostní řešení stavby, u starších objektů Technická zpráva poţární ochrany. [1] Tyto 

dokumenty stanoví mnoţství, druhy a způsob vybavení prostor škol a školských zařízení 

věcnými prostředky PO a poţárně bezpečnostními zařízeními. Provozuschopnost 

instalovaného poţárně bezpečnostního zařízení se prokazuje dokladem o jeho montáţi, 

funkční zkoušce, kontrole provozuschopnosti, údrţbě a provedených opravách. Kontroly 

provozuschopnosti se provádí nejméně jednou za 6 měsíců.  

Další dokumentací k zajištění poţární bezpečnosti při provozu technických 

a technologických zařízení jsou doklady o jejich kontrolách, údrţbě, opravách, aj. [6] 

5.2.2 Způsob vedení dokumentace PO 

Dokumentaci PO zpracovává, popřípadě vede odborně způsobilá osoba nebo technik 

PO. Součástí této dokumentace je také uvedení místa a rozsahu její účinnosti, datum 

zpracování nebo provedení záznamu, jméno a odborná způsobilost zpracovatele popřípadě 

osoby, která dokumentaci vede. Dále tato dokumentace musí být schválena statutárním 

orgánem nebo jinou pověřenou osobou před zahájením činnosti. [6] 

Způsob provádění pravidelných kontrol 

Pravidelné kontroly dodrţování předpisů o PO se zabezpečují formou preventivních 

poţárních prohlídek a prověřováním dokladů o plnění stanovených povinností. Provedení 

preventivní poţární prohlídky se dokládá záznamem do poţární knihy, popřípadě jiným 

prokazatelným způsobem. Tyto kontroly se provádějí ve školách a školských zařízeních 

zařazených do kategorie se zvýšeným poţárním nebezpečím nejméně jednou za 6 měsíců. [6] 

5.3 Dokumentace k přípravě na MU 

Zákoník práce, ukládá zaměstnavateli povinnost přijímat opatření pro případ zdolávání 

MU, jako jsou havárie poţáry a povodně, jiná váţná nebezpečí a evakuace zaměstnanců 

včetně pokynů k zastavení práce a k okamţitému opuštění pracoviště a odchodu do bezpečí.  

Dále je zaměstnavatel povinen zajistit a určit podle druhu činnosti a velikosti 

pracoviště potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytování první pomoci, zajišťují 

přivolání zejména Zdravotnické záchranné sluţby, Hasičského záchranného sboru ČR 

a Policie ČR a organizují evakuaci zaměstnanců. [4] 
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6 Vybrané školské zařízení 

Pro zhodnocení bezpečnostní dokumentace jsem si vybrala školské zařízení Základní 

škola, dětský domov a školní jídelna Litovel.   

6.1 Obecná charakteristika zařízení 

Školské zařízení zřizované olomouckým krajem je umístěno ve dvou budovách. 

Ředitelství a základní škola se nachází na ulici Palackého 983, budova dětského domova, 

v němţ je také umístěna školní jídelna se nachází na ulici Husova 651, 652. Tyto objekty jsou 

od sebe vzdáleny asi 900 metrů. 

6.1.1 Základní škola 

 

Obrázek 4: Základní škola praktická, [26] 

Základní škola praktická je specifickým typem zařízení. Škola poskytuje pomocí 

výchovných a vyučovacích metod, prostředků a forem výchovu a vzdělávání ţákům se 

zdravotním postiţením, připravuje tyto ţáky k začlenění do pracovního procesu a ţivota 

v běţné společnosti. Vzdělávají se zde ţáci s rozumovými nedostatky, pro které se nemohou 

s úspěchem vzdělávat v běţné základní škole. 

Kapacita školy je 120 ţáků. V budově je 8 tříd, v případě potřeby lze vyuţít 1 místnost 

pro dislokovanou třídu niţšího stupně ZŠ praktické v budově dětského domova. Výuka 

pracovního vyučování probíhá ve školních dílnách, cvičné kuchyni a na přilehlém pozemku. 
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6.1.2 Dětský domov 

V dětském domově je jiţ od roku 1954 poskytována náhradní výchovná péče s plným 

přímým zaopatřením dětem s nařízenou ústavní výchovou. Děti umisťuje Dětský diagnostický 

ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Olomouc – Svatý Kopeček, 

do jehoţ spádové oblasti dětský domov patří.  

 

Obrázek 5: Dětský domov, [26] 

V této budově je také umístěna školní jídelna s kapacitou 90 jídel, která zajišťuje 

celodenní stravování dětem dětského domova a obědy ţákům a zaměstnancům základní školy. 

Všem dětem s nařízenou ústavní výchovou je poskytováno plné přímé zaopatření, a to 

stravování, ubytování a ošacení, školní potřeby a pomůcky, hrazeny jsou veškeré náklady na 

vzdělávání, náklady na zdravotní péči, léčiva a zdravotnické potřeby, kapesné, osobní dary 

a věcná pomoc. Dle moţností rozpočtu jsou hrazeny potřeby pro vyuţití volného času 

a rekreaci, náklady na kulturní, sportovní a oddechovou činnost. 



33 

 

Při plánování a realizaci výchovného procesu pracovníci vycházejí z konkrétního 

zjištění a popisu speciálních vzdělávacích potřeb a moţností dětí. Děti jako jednotlivci se ve 

svých individuálních potřebách a moţnostech liší. 2 děti umístěné v dětském domově mají 

zrakové postiţení, 16 dětí má mentální postiţení, většina z nich je klienty dětské psychiatrické 

ambulance, při zhoršení zdravotního stavu jsou průběţně umísťovány v psychiatrických 

léčebnách.  

Současná kapacita je 24 dětí. Provoz je nepřetrţitý, celoroční. Základními 

organizačními jednotkami pro práci s dětmi v zařízení jsou 3 rodinné skupiny, do kterých jsou 

děti různého pohlaví a věku zařazovány se zřetelem na jejich výchovné, vzdělávací 

a zdravotní potřeby. 
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6.2 Umístění zařízení 

Město Litovel leţí v nadmořské výšce 233 m n. m. v Hornomoravském úvalu na kraji 

Mohelnické brázdy, v údolí řeky Moravy. Město obklopuje chráněná krajinná oblast 

Litovelské Pomoraví. [27] Jádro chráněné krajinné oblasti tvoří vnitrozemská říční delta 

a navazující komplexy cenných luţních lesů, vlhkých nivních luk a mokřadů. [28] 

Díky umístění Litovle v oblasti úrodné Hané je ve městě a okolí rozvinuto zemědělství 

a s ním související potravinářský průmysl (pivovar, cukrovar, sladovna, konzervárenský 

podnik, výroba těstovin, sýrů), dále je ve městě zastoupen lehký průmysl (výroba 

hygienických potřeb, výroba sportovních doplňků), dřevozpracující průmysl nebo těţký 

strojírenský průmysl (výroba papírenských strojů). [27] 

 

Legenda:  

 č. 1 – budova základní školy 

 č. 2 – budova dětského domova 

Obrázek 6: Město Litovel a okolí, [29] 
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6.3 Technické údaje budov 

Zde jsou uvedeny místnosti nacházející se v jednotlivých podlaţích a technické 

vybavení umístěné v jednotlivých budovách. 

Základní škola 

Do budovy základní školy vedou dva vchody - z ulice a ze dvora, je částečně 

budovaná s 1 podzemním podlaţím (PP) a má 2 nadzemní podlaţí (NP), které tvoří: 

 1PP - sklepní prostory.  

 1NP - byt školníka, kotelna, šatna, sborovna, ředitelna a 3 učebny.  

 2NP - kabinet zástupce ředitele, 5 učeben a sociální zařízení. 

Technické vybavení základní školy: 

Tabulka 1: Stroje a zařízení na ZŠ 

Druh zařízení Počet [ks] 

Plynový kotel, výkon 22 kW 3 

Elektrický ohřívač vody (zásobník) 1 

Nízkotlaký plynovod 1 

Šicí stroje 4 

Dřevoobráběcí stroje 1 

Ostatní elektrické stroje stabilní 4 

Ostatní elektrické spotřebiče 3 
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Dětský domov 

Dětský domov je částečně podsklepený, se 3NP a se sedlovou střechou – do ulice je 

mansarda. Z levé strany je k budově připojen zděný jednopatrový přístavek s rovnou střechou. 

Do budovy je přístup z ulice i ze dvora. V jednotlivých podlaţích se nachází: 

 1PP – sklepní prostory, plynová kotelna. 

 1NP – kuchyň, jídelna, šatna, zádveří, chodba, 2 pokoje, WC. V přístavku 

prádelna a místnost pro švadlenu. 

 2NP – kancelář, chodba, 3 pokoje, 2 klubovny, izolace, sociální zařízení 

a sklad. 

 3NP – společenská místnost, 2 kanceláře, sociální zařízení a sklad. 

Technické vybavení dětského domova: 

Tabulka 2: Stroje a zařízení na DD 

Druh zařízení Počet [ks] 

Plynový kotel, výkon 37 kW 2 

Plynový průtokový ohřívač vody 1 

Nízkotlaký plynovod 1 

Velkokuchyňský sporák 2 

SPP plynový sporák 1 

Lokální elektrická topidla 2 

Elektrický ohřívač vody (zásobník) 7 

Ostatní elektrické stroje stabilní 4 

Ostatní elektrické spotřebiče 6 

 



37 

 

7 Zhodnocení 

V této kapitole je provedeno porovnání dokumentace, kterou jsou školy a školská 

zařízení povinny zpracovávat dle zákonných a jiných předpisů se stávající zpracovanou 

dokumentací na Základní škole, dětském domově a školní jídelně Litovel.  

Pro snadnou orientaci jsem porovnání shrnula do tabulek, které znázorňují, je-li tato 

dokumentace zpracována správně, nebo zda by ji bylo vhodné doplnit. Pod tabulkou je vţdy 

zhodnocen celkový stav. Rozdělení jsem zachovala podle kapitoly č. 5. 

7.1 Zhodnocení dokumentace na úseku BOZP 

Dokumentaci vede určený pracovník, kterým je v tomto zařízení zástupce ředitele, ve 

spolupráci se smluvně zajištěnou odborně způsobilou osobou v BOZP, kterou zajišťuje 

Vzdělávací institut, spol. s r.o., Prostějov.  

Tabulka 3: Současný stav dokumentace BOZP ve vybraném zařízení 

Druh dokumentace Stav 

a) směrnice k zajištění BOZP  

b) doklady o stavu budov a dalších prostor  

c) doklady o prověrkách BOZP  

d) doklady k technickému zařízení doplnit 

e) dokumentace ke kotelně a jejímu provozu doplnit 

f) řád dílen, laboratoří, tělocvičen, odborných učeben, apod.  

g) zápisy o provedeném školení a přezkušování zaměstnanců  

h) evidence pracovní doby a přesčasové práce  

i) dokumentace o školních a pracovních úrazech  

j) zajištění závodní preventivní péče a dokumentace zdravotní způsobilosti  

k) dokument o zakázaných pracích a pracovištích  

l) seznam poskytovaných OOPP  

m) dokumentace k ustanovení odborných pracovníků pro BOZP a PO  

n) rozvrh dozorů nad ţáky  
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Druh dokumentace Stav 

o) zápisy o výsledcích kontrol  

p) zajištění první pomoci  

q) dokumentace o vyhledávání a vyhodnocení rizik  

r) provozní řád  

Tato dokumentace je na zařízení vedena v dobrém stavu. V souladu s předpisy 

obsahuje poţadované dokumenty a je přehledně vedena. Jediný nedostatek, který jsem zjistila 

je u technického zařízení. 

Budova dětského domova:  

 nebyl v roce 2009 proveden servis plynových spotřebičů (provádí se 1/rok):  

o plynové ohřívače, 

o plynové sporáky, 

o 1 x KARMA v prádelně. 

 není zpracován místní provozní řád pro obsluhu plynových zařízení. 

Budova základní školy: 

 není záznam z revize plynových zařízení za rok 2009, 

 není záznam z revize elektrických zařízení za rok 2009. 

 není zpracován místní provozní řád pro obsluhu plynových zařízení. 

Návrh: 

Navrhuji doplnit chybějící servis plynových a elektrických spotřebičů. Dále nechat 

zpracovat odborně způsobilou osobou místní provozní řád pro obsluhu plynových zařízení na 

obou budovách školského zařízení. 



39 

 

7.2 Zhodnocení dokumentace na úseku PO 

Dle § 4 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., se Základní škola, dětský domov a školní 

jídelna Litovel řadí do kategorie činností se zvýšeným poţárním nebezpečím. Děje se tak 

podle písmene h) stavby ubytovacích zařízení, kterou je budova dětského domova. Pro tuto 

budovu se zpracovává poţadovaná dokumentace PO. 

Tabulka 4: Současný stav dokumentace PO ve vybraném zařízení 

Druh dokumentace Stav 

Začlenění do kategorie činností se zvýšeným nebo vysokým poţárním nebezpečím  

Stanovení organizace zabezpečení PO  

Poţární řád  

Poţární poplachové směrnice  

Poţární evakuační plán  

Řád ohlašovny poţárů  

Dokumentace o školení zaměstnanců  

Poţární kniha  

Dokumentace o činnosti a akceschopnosti poţární hlídky  

Další dokumentace k zajištění poţární bezpečnosti  

Tato dokumentace byla pro dětský domov nově vypracována odborně způsobilou 

osobou v PO ke dni 18. 1. 2010. Je řádně vedena, v souladu s předpisy obsahuje poţadované 

údaje, doplněna podpisy a umístěna na stanovených místech.   

7.3 Zhodnocení dokumentace k přípravě na MU 

Základní škola, dětský domov a školní jídelna Litovel má podle zákoníku práce pro 

přijímání opatření při přípravě na MU zpracovaný Plán opatření a činností po vyhlášení 

vzniku mimořádné situace. Tento plán popisuje činnosti pro případ úniku nebezpečné látky, 

teroristického útoku, pro případ ohlášení uloţení výbušného předmětu, jeho nálezu nebo 

výbuchu. Jsou v něm popsány postupy činností jednotlivých osob, z nichţ převáţnou většinu 

plní ředitelka školského zařízení popřípadě její zástupce, dále způsoby varování a vyrozumění 

s uvedenými telefonními čísly a kontakty a další pokyny. 
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Návrh: 

Pro zlepšení přípravy na moţnost vzniku mimořádné události, navrhuji zpracovat 

stručné a jasné postupy činností jednotlivých osob, také pro případ vzniku mimořádných 

událostí, jako jsou povodně, epidemie, epizootie, tornáda a vichřice. Způsob, jak by tyto 

postupy činností mohly být zpracovány, uvádím v následující kapitole. 
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8 Návrh plánu opatření a činností pro případ vzniku MU 

 V této kapitole uvádím plán opatření a činností pro případ vzniku dalších MU, jako 

jsou povodně, vichřice a tornáda, epidemie a epizootie. Před pouţitím je nutné tento plán 

doplnit aktuálními informacemi o adresách a mobilních telefonech a udrţovat je v souladu se 

skutečným stavem.  

8.1 Přehled dosažitelnosti vedoucích zaměstnanců 

Tabulka 5: Přehled dosažitelnosti vedoucích zaměstnanců, [30] 

Funkce Jméno, příjmení 
Adresa trvalého 

bydliště 

Telefon do 

zaměstnání 
Mobilní telefon 

Ředitelka 

školského 

zařízení 

Mgr. Miluše 

ŢÁČKOVÁ 
XXX 585 342 178 XXX 

Zástupce 

ředitelky 

Mgr. Marcela 

OPLETALOVÁ 
XXX - XXX 

Vedoucí 

vychovatel 

Mgr. Vlastimil 

Hogel 
XXX 585 341 394 XXX 

8.2 Způsob varování a vyrozumění 

Školské zařízení dostane v případě vzniku MU vyrozumění od: 

 Hasičského záchranného sboru Litovel, 

 Objektu, kde došlo k úniku nebezpečné látky, 

 Městského úřadu, 

 Odboru školství, mládeţe a tělovýchovy Krajského úřadu Olomouckého kraje, 

 Policie ČR (městské policie). 

Vyhlášení můţe být také provedeno místními sdělovacími prostředky. 

Vzor telefonického oznámení mimořádné situace 

Tabulka 6: Vzor telefonického oznámení mimořádné situace, [30] 

Zde…, jméno…, telefon…, dne…, v… hodin došlo k… v místě… Opusťte ihned školské 

zařízení a ohroţený prostor. Přesuňte se neprodleně do prostor…  

Čas: … hodin … minut. 
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Ředitelka školského zařízení nebo její zástupce prověří zpětně telefonicky pravdivost 

Tabulka 7: Vzor telefonického ověření vyrozumění, [30] 

Zde…(jméno), ředitel… Ověřuji platnost informace o průmyslové havárii v… Doba převzetí 

signálu: … hodin, … minut. Školské zařízení bude postupovat podle předem zpracovaného 

plánu. 

Plán vyrozumění 

V případě přijetí oznámení o vzniku mimořádné události proběhne vyrozumění dalších 

zaměstnanců a osob dle schématu uvedeném na obrázku č. 7, přičemţ vedoucí vychovatel 

bude vyrozuměn telefonicky a ostatní zaměstnanci a další osoby ústním oznámením.  

Ředitelka školského zařízení

Zástupce ředitelky Vedoucí vychovatel

Hospodářka Učitelé Ekonomka Školník
Vychovatelé 

rodinných skupin

Vedoucí školní 

jídelny

Ţáci PradlenaKuchařkyDěti Uklízečka

 

Obrázek 7: Schéma vyrozumění 

Plán spojení 

Tabulka 8: Plán spojení, [31] 

Nejbliţší jednotka PO, Litovel, nám. Svobody 821 950 771 011 

Hasiči – tísňové volání 150 

Integrovaný záchranný systém 112 

Policie ČR - tísňové volání 158 

Policie ČR - sluţebna 
585 341 333 

585 341 334 

Záchranná sluţba 155 
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8.3 Plán opatření a činností pro případ vzniku MU – povodeň 

 Povodní rozumíme přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda jiţ zaplavuje území 

mimo koryto vodního toku a můţe způsobit škody anebo voda nemůţe dočasně přirozeným způsobem odtékat z určitého území nebo je její odtok 

nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku sráţkových vod. [32] 

Zde jsou popsány opatření a činnosti, jeţ jsou uvedené odpovědné osoby povinny provést. Při provádění těchto opatření mohou tyto 

osoby pověřit další zaměstnance k provedení uvedených činností. 

a) Opatření při hrozbě vzniku povodně: 

Tabulka 9: Opatření před vznikem povodně, [33] 

Budova Činnost nebo opatření Odpovědná osoba Poznámky  

ZŠ, DD Připravení prostředků pro zabezpečovací práce (příprava pytlů 

s pískem, ucpávky kanalizace, apod.) 

ZŠ – ředitel (zástupce ředitele) 

DD – vedoucí vychovatel 
 

DD Připravení evakuačních zavazadel pro ubytované děti Vychovatelé rodinných skupin 
 

ZŠ, DD Odstranění nebo řádné zajištění snadno odplavitelných předmětů v 

okolí budovy 

ZŠ – ředitel (zástupce ředitele) 

DD – vedoucí vychovatel 
 

ZŠ, DD Přestěhování cenného majetku v objektech do vyšších podlaţí (PC, 

TV, apod.) 

ZŠ – školník 

DD – vedoucí vychovatel 
 

Obsah evakuačního zavazadla pro děti: 

Tabulka 10: Obsah evakuačního zavazadla, [9] 

Předměty denní potřeby, jídelní miska, příbor, náhradní oblečení a obuv, věci kaţdodenní potřeby (léky, brýle, aj.), doklady, peníze, trvanlivé 

potraviny na 2 – 3 dny, hygienické potřeby. 
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b) Opatření a činnosti při vzniku povodně 

Tabulka 11: Opatření při vzniku povodně, [33] 

Budova Činnost nebo opatření Odpovědná osoba Poznámky  

ZŠ Převzít vyhlášení „Mimořádné situace“ Ředitel (zástupce ředitele) Zapsat jméno a tel. 

číslo volajícího 

ZŠ Ověřit oprávněnost telefonického ohlášení zpětným dotazem  Ředitel (zástupce ředitele) 
 

ZŠ, DD Informování se o způsobu evakuace a shromaţďovacím místě ZŠ – ředitel (zástupce ředitele) 

DD – vedoucí vychovatel 
 

ZŠ, DD Zabezpečit:  

- oznámení o vzniku mimořádné situace ve školském zařízení, 

- zajistit vyrozumění dalšího pracoviště, 

- zabezpečit zahájení činnosti, 

- shromáţdit informace o aktuální situaci, 

- sledovat a řídit činnost ohroţených objektů školského zařízení,   

  podle pokynů Krizového štábu 

Ředitel (zástupce ředitele) 
 

ZŠ, DD Provést další opatření: 

- uzavření přívodu vody, plynu a elektrické energie 

- utěsnění kanalizace a odpadů v přízemí a ve sklepech 

ZŠ – ředitel (zástupce ředitele) 

DD – vedoucí vychovatel 
 

ZŠ, DD Vydat příkaz k přípravě evakuace do objektů v neohroţených 

oblastech 

Ředitel (zástupce ředitele) Upřesňovat počty 

evakuovaných 

ZŠ, DD Vydat příkaz ohroţeným součástem školy k provedení evakuace Ředitel (zástupce ředitele) 
 

ZŠ, DD Zajistit odchod dětí, ţáků z budov, a jejich přepočítání ZŠ – ředitel (zástupce ředitele) 

DD – vedoucí vychovatel 
 

 
Řídit zahájení výuky v náhradních prostorech Ředitel (zástupce ředitele) 
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Budova Činnost nebo opatření Odpovědná osoba Poznámky  

 
Organizovat materiálně technické a zdravotnické zabezpečení v 

místech evakuace 

Ředitel (zástupce ředitele) 
 

 
Vydat pokyn k ukončení nouzového pobytu a k návratu do 

původních objektů školy 

Ředitel (zástupce ředitele) V závislosti na 

moţnosti vyuţití 

postiţených objektů 

c) Opatření po ukončení mimořádné situace (před obnovením provozu) 

Tabulka 12: Opatření před obnovením provozu, [34] 

Budova Činnost nebo opatření Provede Poznámky  

ZŠ, DD Nechat zkontrolovat: 

- statickou narušenost,  

- obyvatelnost dětského domova, bytu 

- rozvody energií (plyn, elektřina),  

- stav studny,  

- stav kanalizace a rozvodů vody,  

Ředitel (zástupce ředitele) 
 

ZŠ, DD Zajistit: 

- vyčištění studny a odčerpání znečištěné vody,  

- chemické ošetření vody ve studni,  

- laboratorní prověření kvality vody,  

- povolení hygienika o pouţívání obnoveného zdroje pitné vody, 

- likvidaci potravin zasaţených vodou, 

- v případě škod na majetku, tyto škody sepsat, 

- obnovení provozu školského zařízení. 

Ředitel (zástupce ředitele) 
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8.4 Plán opatření a činností pro případ vzniku MU – tornádo, vichřice 

Tornádo je silně rotující vír (se zhruba vertikální osou), vyskytující se pod spodní základnou konvektivních bouří, který se během své 

existence alespoň jednou dotkne zemského povrchu a je dostatečně silný, aby na něm mohl způsobit hmotné škody. [35] 

V případě, ţe je vyhlášen varovný signál nebo v případě obdrţení oznámení o nebezpečí jeho vzniku (není-li nařízena evakuace), ředitel, 

jeho zástupce nebo vedoucí vychovatel učiní dle moţností tato opatření: 

Tabulka 13: Opatření pro případ vzniku tornáda, vichřice, [33] 

Budova Činnost nebo opatření Odpovědná osoba Poznámky  

ZŠ, DD Zakázat vycházení ze zařízení ZŠ – ředitel (zástupce ředitele) 

DD – vedoucí vychovatel 
 

DD Zkontrolovat uzavření všech oken a dveří ZŠ – ředitel (zástupce ředitele) 

DD – vedoucí vychovatel 
 

ZŠ, DD Pokud to časové podmínky dovolují, v blízkosti zařízení upevnit 

volně poloţené předměty (popřípadě je uschovat) 

ZŠ – ředitel (zástupce ředitele) 

DD – vedoucí vychovatel 
 

ZŠ, DD V případě bouřky dále odpojit anténu a elektrické spotřebiče od sítě 

(mimo mrazničky a ledničky) 

ZŠ – ředitel (zástupce ředitele) 

DD – vedoucí vychovatel 
 

ZŠ, DD V případě vichřice zejména dávat pozor na návětrnou stranu 

(přesunout ţáky nebo děti do jiných místností) – hrozí poškození 

oken poletujícími předměty, 

ZŠ – ředitel (zástupce ředitele) 

DD – vedoucí vychovatel 
 

ZŠ, DD V případě tornáda se drţet dál od oken a nezdrţovat se v místnostech 

těsně pod střechou. 

ZŠ – ředitel (zástupce ředitele) 

DD – vedoucí vychovatel 
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8.5 Plán opatření a činností pro případ vzniku MU – epidemie, epizootie 

Epidemie je charakterizována epidemiologickým řetězcem: zdroj nákazy → přenos 

nákazy → vnímavý jedinec (člověk, který není proti nákaze odolný). Vzniku epidemií mohou 

přispět i specifické podmínky, jako např. nízká vzdělanost obyvatelstva, nízká úroveň 

zdravotnické péče, zhoršená hygienická situace po povodni, přemnoţení některých druhů 

hmyzu apod. [36] 

Konkrétní protiepidemická opatření určí orgány ochrany veřejného zdraví v závislosti 

na druhu onemocnění. K hlavním orgánům, které jsou oprávněny nařizovat mimořádná 

opatření při epidemii a při nebezpečí jejího vzniku patří Ministerstvo zdravotnictví a Krajské 

hygienické stanice. Mezi základní protiepidemická opatření, která jsou v takovém případě 

přijímána, patří [37]:  

 zákazy nebo omezení nakládání s výrobky, kterými můţe být šířeno infekční 

onemocnění,  

 zákaz nebo omezení styku skupin osob podezřelých z nákazy s ostatním 

obyvatelstvem – karanténní opatření, provedení dekontaminace na celém 

zasaţeném území, uzavření škol, předškolních zařízení, školských zařízení 

a provozoven stravovacích sluţeb nebo omezení jejich provozu, mimořádné 

očkování a preventivní podávání jiných léčiv ke zvýšení odolnosti osob, 

 zákaz nebo omezení výroby, úpravy, dopravy a jiného nakládání s pitnou 

vodou, zákaz pouţívání vod ze studní, pramenů, vodních nádrţí, rybníků, 

potoků a řek, aj. 

Obecné hygienické zásady ochrany před proniknutím nebo zanesením nákazy do 

organismu [38]:  

 k pití i mytí pouţívat pouze prověřenou vodu, dokud není jistota, ţe pitná voda 

je nekontaminovaná, upravovat vodu převařením a to nejméně po dobu desíti 

minut, 

 nejíst pevnými obaly nechráněné nebo neprověřené potraviny, 

 dodrţovat ve zvýšené míře zásady osobní hygieny, pouţívat mýdlo 

s antibakteriálním účinkem,  
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 pouţívat vhodné prostředky k individuální ochraně dýchacích cest, povrchu 

těla nebo očí podle druhu a způsobu šíření nemoci. 

O těchto obecných zásadách provede ředitel, popřípadě jeho zástupce poučení 

zaměstnanců, dětí, ţáků a studentů školského zařízení. 

Epizootie je charakterizována jako prudké nakaţlivé onemocnění zvířat, které se 

rychle šíří i mimo oblast původního výskytu. [32] Při epizootii přímý dopad na ţivoty a zdraví 

lidí většinou nehrozí, ale přesto je nutné provést poučení dětí a ţáků aby se nedotýkaly se 

uhynulých zvířat, ptáků a jiných podezřených předmětů. Poučení provede ředitel, popřípadě 

jeho zástupce. 
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9 Závěr 

V této bakalářské práci jsem se zabývala bezpečnostní dokumentací, kterou jsou 

školská zařízení povinna zpracovávat. Hlavním cílem práce bylo navrhnout a posoudit 

potřebu bezpečnostní dokumentace u vybraného školského zařízení. Ke splnění tohoto cíle 

jsem navrhla tři dílčí podcíle jimiţ byly: Zdůvodnění potřeby zpracovávání bezpečnostní 

dokumentace pro školské zařízení, zhodnocení současného stavu této dokumentace 

u vybraného školského zařízení a v případě zjištění nedostatků, navrhnout doplnění 

dokumentace a jeho způsob. 

Zdůvodnění potřeby zpracovávání dokumentace jsem provedla v kapitole páté výčtem 

předpisů, které ukládají školám a školským zařízením povinnost, mít tuto dokumentaci 

zpracovanou a řádně vedenou. Následně jsem sepsala vyčerpávající přehled této 

dokumentace, který jsem pro přehlednost rozdělila do tří částí a to dokumentace poţadovaná 

na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na úseku poţární ochrany a dokumentace 

slouţící k přípravě na mimořádné události. 

V kapitole šesté je popsáno školské zařízení, u něhoţ jsem provedla zhodnocení, zda 

je dokumentace, kterou mají zpracovanou v souladu se všemi předpisy a ustanoveními. Toto 

vyhodnocení jsem provedla v kapitole následující s uvedením zjištěných nedostatků 

a způsobů jejich odstranění.  

Celkově je tato dokumentace vedena, aţ na některé výjimky, ve velmi dobrém stavu. 

Zejména dokumentace k zajištění poţární ochrany, která byla na zařízení nově zpracována. 

Tuto skutečnost přikládám faktu, ţe je ode dne 1. 9. 2003 zajištěn smluvní partner pro celý 

Olomoucký kraj, který zajišťuje zabezpečení dodrţování veškerých legislativních pravidel 

v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poţární ochrany na všech školských 

příspěvkových organizacích na stejné úrovni. Na druhou stranu je zde znát, ţe se není vţdy 

zabýváno kaţdým zařízením úplně individuálně, například při stanovení opatření pro případ 

vzniku mimořádné události byla zpracována opatření pro případ teroristického útoku, pro 

případ uloţení výbušného předmětu, apod., ale nebyla zpracována opatření pro případ vzniku 

povodně, coţ mi přijde neefektivní v závislosti na tom, ţe školské zařízení leţí v záplavovém 

území.  
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Z tohoto důvodu jsem v kapitole osmé uvedla návrh na doplnění stávající 

dokumentace k zajištění připravenosti i na další mimořádné události, které mohou být pro toto 

zařízení hrozbou. Dále je jen na vedení školského zařízení, zda tento návrh pouţijí či 

ponechají stávající. 
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Příloha č. 1 

Dokumentace o prověrkách BOZP 

Zpráva o provedené prověrce BOZP by měla obsahovat závěry zejména z: 

 kontroly vnitřních předpisů zaměstnavatele vztahujících se k BOZP,  

 kontroly dokumentace o provedených školeních,  

 kontroly dokladů o zdravotní způsobilosti zaměstnanců k vykonávané práci,  

 kontroly všech pracovišť, pracovního prostředí a zařízení, včetně dokladů 

o zhodnocených rizicích a přijatých opatřeních na ochranu před jejich 

působením, 

 kontroly seznamů osobních ochranných pracovních prostředků a jejich 

pouţívání,  

 kontroly opatření přijatých k zajišťování první pomoci,  

 kontroly stanovených zákazů pro ţeny a mladistvé, 

 kontroly průvodní dokumentace, místních provozních bezpečnostních předpisů 

a zpráv o provádění preventivní údrţby zařízení, 

 kontroly pořádku na pracovištích včetně prováděného úklidu, čištění aj. 

Dokumentace elektrického zařízení  

Zpráva o revizi EZ musí obsahovat: 

 určení druhu revize (výchozí, pravidelná), 

 vymezení rozsahu revidovaného EZ, 

 soupis pouţitých přístrojů, 

 soupis provedených úkonů, 

 soupis zjištěných závad, 

 datum zahájení a ukončení revize, vypracování a předání revizní zprávy, 

 jméno a podpis revizního technika, s jeho evidenčním číslem, 

 naměřené hodnoty, pokud nejsou obsaţeny v dokladech pouţitých pro 

sestavení revizní zprávy, 
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 vyuţívá-li se při sestavení revizní zprávy písemných dokladů, musí revizní 

zpráva obsahovat jejich seznam místo jejich uloţení, 

 v závěru musí být shrnuto, jestli je zařízení z hlediska bezpečnosti schopné 

provozu a byly-li zjištěny závady, se kterou normou jsou v rozporu.  

Doklad o kontrole EZ obsahuje: 

 přesné označení elektrického zařízení, 

 datum kontroly,  

 výsledek kontroly (dobrý stav, vyhovující stav, vyţaduje opravu),  

 zjištěné závady,  

 jméno a podpis toho, kdo kontrolu provedl. 

Lhůty pro provádění pravidelných kontrol a revizí: 

 revize EZ - ČSN 33 1500, 

o pro školy a školská zařízení norma určuje pravidelné provedení revize 

EZ 1 x za 3 roky pro vnitřní prostředí a 1 x za rok pro mokré prostředí 

(hromosvody), 

 revize a kontroly elektrického ručního nářadí - ČSN 33 1600, 

o lhůty stanoví norma podle zařazení do skupin a určení třídy ochrany, 

 revize a kontroly elektrických spotřebičů - ČSN 33 1610, 

o spotřebiče drţené v ruce – kontrola 1 x za týden, revize 1 x za rok, 

o přenosné spotřebiče – kontrola 1x za měsíc, revize 1x za rok, 

o nepřenosné a upevněné spotřebiče – kontrola 1 x za rok, revize 1 x za 

3 roky. 

Dokumentace plynových zařízení 

Záznam o provedené kontrole plynového zařízení obsahuje:  

 jméno a příjmení pracovníka, který kontrolu provedl,  

 datum a rozsah kontroly,  

 zjištěné závady a návrhy na jejich odstranění, 

 pracovníkův podpis. 
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Zpráva o provedené revizi plynového zařízení obsahuje: 

 název a sídlo organizace s označením provozu, ve kterém byla revize 

provedena,  

 datum revize, jméno a příjmení revizního technika a evidenční číslo jeho 

osvědčení,  

 druh revize (provozní, výchozí),  

 označení, druh a technické hodnoty revidovaného zařízení,  

 údaje o provedeném měření a vyzkoušení zařízení, včetně výrobních nebo 

evidenčních čísel pouţitých měřících přístrojů, 

 zjištěné závady a nedostatky,   

 návrh opatření a lhůt k odstranění zjištěných závad a nedostatků,  

 údaje o tom, zda a jak byly odstraněny závady zjištěné při předchozí revizi 

nebo kontrole 

 celkové zhodnocení revidovaného zařízení, 

 podpis a otisk razítka revizního technika, v případě, ţe revizi provedla 

oprávněná organizace, její název a číslo oprávnění. 

Dokumentace čištění spalinových cest 

Tabulka uvádí lhůty pro provádění pravidelného čištění komínů.  

komíny se zapojenými spotřebiči na paliva tuhá a kapalná počet kontrol / rok 

do výkonu 50 kW 6 x 

s výkonem nad 50 kW 4 x 

komíny se zapojenými spotřebiči na paliva plynná 

do výkonu 50 kW + komínová vloţka 2 x 

do výkonu 50 kW 6 x 

s výkonem nad 50 kW 4 x 
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Dokumentace kotelny 

Projektová dokumentace kotelny musí obsahovat: 

 výpočet potřebného mnoţství vzduchu pro spalování a potřebného tahu kotlů, 

 návrh technického řešení a výpočet účinného větrání kotelny a prostorů 

souvisejících s provozem kotelny, 

 návrh technického řešení a výpočet zabezpečovacího zařízení kotlů, 

 stanovení způsobu obsluhy. 

Dokumentace ke kotli od dodavatele musí obsahovat: 

 návod k jeho montáţi, obsluze, provozu a údrţbě, 

 osvědčení o jakosti a kompletnosti. 

Dokumentace kotle s tepelným výkonem 50 kW a vyšším musí dále obsahovat: 

 výkresy sestavy kotle, jeho příslušenství a připojení ke komínu, 

 základové plány kotle, 

 schéma potrubí a armatur s udáním jmenovitých světlostí a jmenovitých tlaků, 

 schéma měřicích míst s udáním veličin pro měření provozních látek, schéma 

dálkového ovládání a regulace, popřípadě oběhu vody, 

 schéma mazání, 

 jakostní ukazatele napájecí a kotelní vody, 

 u kotlů na plynná paliva dále revizní kniha plynového spotřebiče 

a dokumentace k přívodu plynu, 

 u kotlů na kapalná paliva dále také dokumentace a předpisy pro zařízení 

na spalování kapalného paliva (hořák, předehřívač, olejové hospodářství, 

apod.), 

 seznam dokladů tvořících dokumentaci. 

Provozní řád stanoví zejména: 

 počet kotlů, které můţe obsluhovat jeden topič, 

 způsob obsluhy, 

 povinnosti pracovníků při provozu kotelny, 

 lhůty a způsob kontrol zabezpečovacího zařízení, 
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 lhůty a způsob zjišťování přítomnosti oxidu uhelnatého v prostorách kotelny 

a v prostorách souvisejících s jejich provozem, 

 způsob, postup, rozsah a termíny čištění kotlů, 

 osoby oprávněné ke vstupu do kotelny, 

 rozsah a lhůty zápisů údajů do provozního deníku. 

Provozní deník kotelny obsahuje: 

 údaje v rozsahu a lhůtách stanovených provozním řádem. 

Osvědčení o způsobilosti topiče k obsluze kotlů: 

 je vydáno v případě splnění zkoušky před zkušební komisí 

 o zkoušce musí být sepsán zápis 

 toto osvědčení není třeba u topiče nízkotlakých kotlů (výkon do 50 kW). 

Zápisy o odborných prohlídkách kotelny, případně další zprávy o provedených revizích: 

 odborné prohlídky kotelen musí být zajištěny před uvedením kotelny do 

provozu, po kaţdé generální opravě a rekonstrukci, při změně druhu paliva, 

vţdy po jednom roce provozu kotelny, u sezónního provozu před zahájením 

kaţdé sezóny. 

Školení zaměstnanců 

Dokumentace o provedených školeních musí obsahovat: 

 záznam o provedení školení, 

 osnovy školení, včetně předpisů pouţitých při školení, 

 doklad o ověření znalostí (např. vyhodnocený písemný test, apod.), 

 doklad o absolvování odborných kurzů a přezkoušení, vydaný příslušnou 

autorizovanou osobou nebo vzdělávací agenturou. 

Evidence úrazů 

Obsah knihy úrazů dětí, ţáků a studentů: 

 pořadové číslo úrazu, 

 jméno, příjmení a datum narození zraněného, 

 popis úrazu, 
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 popis události, při které k úrazu došlo, včetně údaje o datu a místě události, 

 zda a kým byl úraz ošetřen,  

 podpis zaměstnance právnické osoby vykonávající činnost školy nebo 

školského zařízení, který provedl zápis do knihy úrazů, 

 další údaje, jsou-li potřebné k sepsání záznamu o úrazu. 

Traumatologický plán 

V tomto dokumentu by nemělo chybět: 

 vybavení lékárniček první pomoci (vybavení navrhne a podepíše lékař závodní 

preventivní péče podle rizik vznikajících při pracovní činnosti na pracovišti) 

a jejich rozmístění na viditelných a dostupných místech co nejblíţe místu 

moţného úrazového děje, 

 organizování první pomoci, zásady první pomoci, určení vyškolených 

zaměstnanců, kteří provedou první pomoc, 

 seznam telefonních čísel zdravotnických zařízení, včetně zařízení zajišťujících 

dopravu raněných, nemocných a rodiček. 

Prevence rizik 

Obsah dokladu o zhodnocených rizicích a opatřeních na ochranu před jejich 

působením není ţádným předpisem závazně stanoven, ovšem měl by poskytovat informace o: 

 nebezpečí, která byla zjištěna, 

 způsobu, kterým můţe dojít k ohroţení osob, 

 závaţnosti neodstranitelných rizik, 

 opatření, přijaté zaměstnavatelem na ochranu před působením rizik. 
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Příloha č. 2 

Začlenění do kategorie činností se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím. 

Obsahuje: 

 druh a místo provozované činnosti, 

 údaje o provozované činnosti, které jsou rozhodné pro přiřazení charakteristik 

k začlenění, 

 přiřazení charakteristik, kterými jsou definovány činnosti se zvýšeným 

poţárním nebezpečím, k činnosti a místu, 

 prohlášení o začlenění. 

Stanovení organizace zabezpečení PO 

Obsahuje: 

 příkazy, zákazy a pokyny k zabezpečení po vydané zpracovatelem, 

 stanovení poţadavků na odbornou kvalifikaci nebo způsobilost osob, které jsou 

pověřeny obsluhou, kontrolou, údrţbou a opravami technických 

a technologických zařízení a osob pověřených prováděním prací, které by 

mohly vést ke vzniku poţáru, 

 vymezení poţadavků na údrţbu, kontroly a opravy technických 

a technologických zařízení, 

 určení systému provádění preventivních poţárních prohlídek, jejich rozsahu, 

popřípadě lhůt a způsobu vedení záznamů o těchto prohlídkách, 

 stanovení poţadavků na provádění cvičného poţárního poplachu a poţadavků 

na zpracování poţárního evakuačního plánu nebo dokumentace zdolávání 

poţárů, 

 zajištění po v době sníţeného provozu a v mimopracovní době, 

 určení ohlašoven poţáru, 

 doklady o dodavatelském způsobu zabezpečování některých povinností na 

úseku PO. 
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Požární řád 

Obsahuje:  

 popis vykonávané činnosti a charakteristiky poţárního nebezpečí provozované 

činnosti,  

 poţárně technické charakteristiky popřípadě technicko-bezpečnostní parametry 

látek a jejich nejvýše přípustné mnoţství,  

 stanovení podmínek k zamezení vzniku a šíření poţáru, popřípadě výbuchu 

a vymezení povinností a oprávnění osob při jejich zabezpečování, 

 stanovení podmínek pro bezpečný pobyt a pohyb osob a způsob zabezpečení 

volných únikových cest, 

 jméno a příjmení odpovědného vedoucího zaměstnance. 

Přílohou poţárního řádu jsou pokyny pro činnost preventivní poţární hlídky a přehled 

o umístění výstraţných a bezpečnostních značek, věcných prostředků PO a poţárně 

bezpečnostních zařízení (PBZ). 

Pokyny pro činnost preventivní poţární hlídky obsahují vymezení prostor nebo 

činností, pro které je preventivní poţární hlídka zřízena, jmenný seznam a stanovení úkolů 

zaměstnanců zařazených do preventivní poţární hlídky a soupis potřebného vybavení 

k provedení prvotního zásahu. 

Požární poplachové směrnice 

Poţární poplachové směrnice obsahují:  

 postup osoby, která zpozoruje poţár, způsob a místo jeho ohlášení,  

 způsob vyhlášení poţárního poplachu pro zaměstnance a postup všech osob po 

jeho vyhlášení,  

 telefonní čísla na ohlašovnu poţárů, tísňové volání a čísla na pohotovostní 

a havarijní sluţby dodavatelů elektrické energie, plynu a vody. 
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Požární evakuační plán 

Obsahuje určení: 

 osoby organizující evakuaci a místa, ze kterého bude evakuace řízena, 

 osob a prostředků, k provádění evakuace,  

 cesty a způsoby evakuace, místa soustředění evakuovaných osob a materiálu 

a osoby, která provede kontrolu počtu evakuovaných osob, 

 způsob zajištění první pomoci, 

 grafické znázornění směru únikových cest v jednotlivých podlaţích. 

Dokumentace zdolávání požáru 

Operativní plán tvoří: 

 text obsahující operativně taktickou studii, stanovení nejsloţitější varianty 

poţáru a výpočty pro stanovení sil a prostředků jednotek PO, 

 vyjímatelná příloha, pro potřeby zasahujících jednotek po, která obsahuje: 

o textovou část s operativně taktickými údaji o objektu, jako jsou např. 

základní charakteristiky poţární bezpečnosti (staveb, technologií, 

technických zařízení, poţárně bezpečnostních zařízení, přístupových 

komunikací, únikových a zásahových cest) určení zdrojů vody pro 

hašení poţárů, popřípadě speciálních hasebních látek a doporučení pro 

postup jednotek poţární ochrany, 

o grafickou část obsahující plán objektu, umístění okolních objektů, 

zdrojů vody pro hašení poţáru, příjezdových komunikací a nástupních 

ploch po poţární techniku. 

Operativní kartu tvoří: 

 textová část, obsahující základní charakteristiky poţární bezpečnosti stavby 

a technologií, konstrukční zvláštnosti objektu, popis únikových cest, umístění 

zařízení pro zásobování poţární vodou, umístění a způsob ovládání dalších 

PBZ, míst uzávěrů vody, plynu, způsob vypnutí elektrického proudu, 
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 grafická část, která obsahuje plán objektu a podle potřeby také umístění 

okolních objektů, zdroje vody pro hašení poţárů, příjezdové komunikace 

a nástupní plochy pro poţární techniku. 

Řád ohlašovny požáru 

Se zřetelem k místním podmínkám obsahuje: 

 povinnosti obsluhy (ověřování spojení, ovládání poţárně bezpečnostních 

zařízení, apod.), 

 seznam důleţitých telefonních čísel (OPIS HZS kraje, pohotovostních sluţeb, 

vedoucích zaměstnanců, apod.), 

 způsob oznámení vzniklého poţáru na OPIS HZS kraje, 

 způsob vyhlášení poţárního poplachu, včetně přivolání pomoci a vyrozumění 

vedoucích zaměstnanců a dalších osob, 

 náhradní opatření pro případ poruchy spojovacích prostředků nebo PBZ. 

Dokumentace o školení zaměstnanců 

Dokumentace o školení zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců a dalších osob o PO 

obsahuje: 

 tematický plán školení, 

 časový rozvrh školení, 

 záznam o provedeném školení, který obsahuje  

o název zařízení,  

o datum, náplň a délku trvání školení,  

o způsob ověření získaných znalostí, popřípadě doklad o tomto ověření, 

o seznam proškolených zaměstnanců a jejich podpisy 

o jména a podpisy osob, které proškolení provedli s uvedením prohlášení 

o oprávněnosti k provedení školení. 

Dokumentace o odborné přípravě preventivních poţárních hlídek a preventistů PO 

obsahuje: 

 tematický plán odborné přípravy, 

 časový rozvrh odborné přípravy, 

 záznam o provedené odborné přípravě, který obsahuje:  
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o název zařízení,  

o datum, náplň a délku trvání odborné přípravy,  

o způsob ověření získaných znalostí, popřípadě doklad o tomto ověření, 

o seznam zaměstnanců zařazených do preventivních poţárních hlídek 

a seznam preventistů po s podpisy těch, kteří se odborné přípravy 

zúčastnili 

o jména a podpisy osob, které odbornou přípravu provedli s uvedením 

prohlášení o oprávněnosti k provedení odborné přípravy. 
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Příloha č. 3 
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