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Česká školní inspekce 

Karlovarský inspektorát 
 

V Karlových Varech dne 15. července 2019 

Čj.: ČŠIK-596/19-K 

Vyřízení námitek  

Ředitelka Karlovarského inspektorátu České školní inspekce (dále „ČŠI“) vyřídila námitky 

kontrolované osoby 1. Mateřské školy Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvkové 

organizace, se sídlem Komenského 48/7, 360 07  Karlovy Vary zastoupené ředitelkou školy 

Mgr. Zdeňkou Tichou, proti kontrolním zjištěním protokolu o kontrole čj. ČŠIK-419/19-K ze 

dne 12. června 2019. 

Námitky proti kontrolním zjištěním bodů 2 a 6 protokolu o kontrole čj. ČŠIK 419/19-K ze dne 

12. června 2019 se dle § 14 odst. 1 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění 

pozdějších předpisů, 

zamítají. 

 

Námitky byly vyřízeny s následujícím odůvodněním. 

Odůvodnění 

1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace (dále „škola“), se 

sídlem Komenského 48/7, 360 07  Karlovy Vary, IČ: 71237003, rezortní identifikátor: 

665000332, zastoupená Mgr. Zdeňkou Tichou, ředitelkou školy (dále „kontrolovaná osoba“), 

podala námitky proti kontrolním zjištěním protokolu o kontrole čj. ČŠIK-419/19-K 

ze dne 12. června 2019 (dále „protokol“) ve smyslu § 13 kontrolního řádu. 

Kontrolovaná osoba byla s protokolem seznámena dne 13. června 2019, což potvrdila podpisem 

protokolu. Protokol obsahuje řádné poučení o možnosti podání námitek proti kontrolním 

zjištěním protokolu o kontrole dle § 13 kontrolního řádu. Patnáctidenní lhůta pro podání 

námitek počíná běžet dnem, který následuje po dni, kdy se kontrolovaná osoba seznámila 

s protokolem. Dne 28. června 2019 byly námitky doručeny ČŠI. Lhůta pro podání námitek byla 

dodržena. 

Zjištění inspekčního týmu: 

V kontrolním zjištění bodu 2 protokolu bylo konstatováno porušení § 30 odst. 3 zákona 

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

(školský zákon), ve znění účinném v kontrolovaném období, neboť se školním řádem mateřské 
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školy účinným od 2. 5. 2019 (dále „školní řád“), ředitelka prokazatelným způsobem 

neseznámila všechny zaměstnance školy. Zjištění potvrdila ředitelka školy do zápisu z jednání 

s ČŠI z 16. 5. 2019. Dále bylo konstatováno porušení § 34b odst. 3 školského zákona, které se 

týká obsahu školního řádu. 

V kontrolním zjištění bodu 6 protokolu bylo konstatováno porušení § 29 odst. 2 školského 

zákona, neboť kontrolovaná osoba nevyhodnotila rizika možného ohrožení života a zdraví dětí 

např. při výtvarných činnostech (kreslení, malování, používání ostrých nástrojů např. nůžek, 

výtvarné techniky, práce s lepidly a barvami, modelovací hmotou), v oblasti pohybu v budovách 

školy, např. umístění akvária ve třídě, mimo areál školy, např. při vycházkách (napadení 

zvířetem) a v oblasti rizik zdravotního ohrožení dětí např. nemocemi a biologickými činiteli 

zejména s ohledem na pracoviště lesní mateřské školy. Zjištění inspekčního týmu vycházelo 

z předložené dokumentace týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví, z realizovaných činností 

dětí ve škole a ze záznamů v knize úrazů. Zjištění inspekčního týmu potvrdila ředitelka školy 

do zápisu z jednání ze dne 16. 5. 2019. Porušení § 29 odst. 2 školského zákona bylo dále 

konstatováno také v oblasti bezpečnosti prostor školy a v oblasti údržby, kontroly a revize 

elektrického zařízení. 

Obsah námitek: 

Kontrolovaná osoba uplatnila námitky proti kontrolním zjištěním bodů 2 a 6 protokolu. 

V námitkách proti kontrolnímu zjištění bodu 2 protokolu kontrolovaná osoba k prokazatelnému 

seznámení zaměstnanců se školním řádem uvádí, že na předložené kopii prokazatelného 

seznámí zaměstnanců z MŠ Krymská 12 je uvedeno datum 3. 5. 2019, z MŠ Hornická 66 pak 

datum 9. 5. 2019. Proto se kontrolovaná osoba domnívá, že v době inspekční činnosti nedošlo 

k porušení (viz přiložené kopie). Proti kontrolnímu zjištění v oblasti obsahu školního řádu podle 

§ 34b odst. 3 kontrolovaná osoba námitky nepodala. 

V námitkách proti kontrolnímu zjištění bodu 6 protokolu k vyhodnocení rizik možného 

ohrožení života a zdraví dětí kontrolovaná osoba uvádí, že nesouhlasí s porušením § 29 odst. 2 

školského zákona, neboť škola pravidelně každoročně vyhodnocuje prevenci rizik a 

předcházení úrazům vyplývající z výchovné a vzdělávací činnosti v MŠ. Důkazem je kontrole 

předložený Pokyn ŘŠ MŠ k zajištění BOZ dětí v MŠ (bod č. 19), včetně jeho 2 příloh, ve kterém 

jsou zpracovány a vyspecifikovány stanovená rizika podle místa činnosti, jejich druhů a 

přiměřená poučení dětí o bezpečném chování při pobytu v MŠ i mimo ní. V předložené 

dokumentaci ohledně vyhledání rizik (bod č. 17) jde o základní dokument vyhledání rizik, který 

řeší především vyhledání rizik vyplývající z pracovněprávních vztahů podle požadavků § 102 

Zákoníku práce a který zpracovává externí dodavatel certifikovaný v oblasti BOZP. Proti 

kontrolnímu zjištění v oblasti bezpečnosti prostor školy ani v oblasti údržby, kontroly a revize 

elektrického zařízení kontrolovaná osoba námitky nepodala. 

Inspekční tým vedený Mgr. Marií Vrátníkovou námitkám kontrolované osoby nevyhověl 

v plném rozsahu a námitky byly předloženy k vyřízení ředitelce Karlovarského inspektorátu 

ČŠI. 

Ředitelka Karlovarského inspektorátu ČŠI se námitkami kontrolované osoby zabývala a 

vyřídila je s následujícím závěrem. 
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Ke kontrolnímu zjištění bodu 2 protokolu: 

Porovnáním namítaného kontrolního zjištění se spisovou dokumentací bylo zjištěno, že 

v zápisu z jednání mezi ČŠI a ředitelkou školy z 16. 5. 2019 je uvedeno, že ředitelka se školním 

řádem prokazatelně neseznámila zaměstnance na třech pracovištích školy, a to: Krymská 10, 

Krymská 12 a Komenského 7. Se zápisem se ředitelka školy seznámila, vyjádřila s ním souhlas 

a nežádala doplnění, což potvrdila svým podpisem. Přesto kontrolovaná osoba v námitkách 

uvádí a dokládá prokazatelné seznámení zaměstnanců se školním řádem na pracovišti 

Krymská 12 (podpisová listina z 3. 5. 2019). Přiložená podpisová listina z pracoviště Krymská 

10 není opatřena datem, kdy byli zaměstnanci se školním řádem seznámeni, nedokládá tedy, že 

k datu inspekční činnosti nedošlo k porušení uvedeného právního předpisu. Ani prokazatelné 

seznámení zaměstnanců se školním řádem na pracovišti Komenského 7 nebylo doloženo. 

Pracoviště Hornická 66, uvedené v námitkách kontrolované osoby jako pracoviště, ve kterém 

byli zaměstnanci prokazatelně se školním řádem seznámeni (9. 5. 2019), není v zápise z jednání 

s ředitelkou školy v předmětné souvislosti uvedeno, neboť inspekční tým v průběhu inspekční 

činnosti ve škole zjistil, že na tomto pracovišti zaměstnanci se školním řádem seznámeni byli. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že škola neprokázala seznámení všech zaměstnanců školy se 

školním řádem, toto zjištění je v souladu se zjištěním inspekčního týmu. 

Kontrolní zjištění bodu 2 protokolu bylo potvrzeno. Došlo k porušení právního předpisu tak, 

jak je uvedeno v kontrolním zjištění bodu 2 protokolu. 

Ke kontrolnímu zjištění bodu 6 protokolu: 

V průběhu inspekční činnosti bylo inspekčním týmem zjištěno, že „Pokyn ŘŠ MŠ k zajištění 

BOZ dětí v MŠ“ z 20. 3. 2019 včetně příloh, uvedený pod č. 19 v protokolu v seznamu dokladů, 

o které se inspekční zjištění opírají, a uvedený v námitkách kontrolované osoby jako dokument, 

ve kterém jsou zpracována a vyspecifikována rizika podle místa činnosti, slouží na základě 

vyhledaných rizik jako osnova pro poučování dětí o bezpečném chování a ochraně zdraví. 

V protokolu nebyly konstatovány nedostatky v oblasti vyhledávání rizik, namítané nedostatky 

se týkají vyhodnocení rizik. Uvedený dokument neobsahuje vyhodnocení míry rizikovosti 

v jednotlivých činnostech souvisejících se vzdělávací a výchovnou činností školy. Toto 

vyhodnocení může provést jen osoba odborně způsobilá (dle § 9 odst. 2 zákona č. 309/2006 

Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Odborně 

způsobilou osobou je zpracovaný dokument s názvem „Dokumentace vyhledání a hodnocení 

rizik při práci včetně stanovení opatření čj. Ř 524/2012 z 4. 9. 2012 (děti a rizika podle místa 

činností)“, uvedený pod č. 17 v protokolu v seznamu dokladů, o které se inspekční zjištění 

opírají. Porovnáním namítaného kontrolního zjištění s tímto dokumentem bylo zjištěno, že 

dokument neodráží skutečně prováděné činnosti dětí a nereaguje např. na provoz lesní mateřské 

školy, která byla zřízena a zapsána do rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 1. 9. 

2018. Činnosti, u kterých nebyla vyhledána a vyhodnocena rizika, jsou v práci mateřské školy 

obvyklé a pravidelné (např. výtvarné činnosti, pohyb v budovách, pohyb mimo areál školy, 

péče o akvárium umístěné ve třídě). Vyhledání a vyhodnocení rizik možného zdravotního 

ohrožení dětí např. nemocemi a biologickými činiteli chybělo v souvislosti s činnostmi dětí 

v lesní mateřské škole. Z výše uvedeného vyplývá, že kontrolovaná osoba nevyhledala a 

nevyhodnotila rizika možného ohrožení života a zdraví dětí ve všech oblastech. 

Kontrolní zjištění bodu 6 protokolu bylo potvrzeno. Došlo k porušení právního předpisu tak, 

jak je uvedeno v kontrolním zjištění bodu 6 protokolu. 
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Námitky kontrolované osoby byly vyřízeny. Námitky proti kontrolním zjištěním bodů 2 a 6 se 

zamítají a znění těchto kontrolních zjištění se potvrzují. 

Poučení o opravných prostředcích: Proti tomuto vyřízení námitek není možné se odvolat. 

 

 

 

Mgr. Zdenka Spalová v. r. 

ředitelka Karlovarského inspektorátu 

České školní inspekce 

(elektronicky podepsáno) 

       

 

Název školy 

Vážená paní 

Mgr. Zdeňka Tichá 

ředitelka školy 

Komenského 48/7, 360 07  Karlovy Vary 
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