
KRAJSKÁ HYG!ENlcKÁ sTAt{ lcE

či.: rnssc 49769120|8

PROTOKOL o kontrole
pořhený z kontroly lykonané podle zákona č, Z55l20l2 Sb., o kontťole (kontrolní řátt), a §
EE zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně někte4Ých souvisejících
zákonů, ve zněni pozdějšich předpisů (dále jen ,,zákon 258")

1. Pravomoc k vi,konu kontrolv:

§ 82 odst. 2 písm. b) zákona 258

2. Kontroluiící (méno, příjmení, č. služebního průkazu):

Mgr. Jana Tomicová. sl. průkaz č. 0038.
cmai1; j ana,torrricovaí@khsstc.cz
telefon:2]4 l l8 26l

Vedouci konírolní skupiny (|méno, příjmení):

Přifirné fyáel.ó o§obŤ.

iiné odborně způs6b

_1. Misto kontrolv (lze specifikovat zejména námem a adresou provozor.ny nebo _iiným
přesným popisem místa):

základni škola Hovorčovice
Revolučni 903
250 64 Hovorěovice

Základní škola Hovorčovice - odloučené pracoviště
U Rybníka 930
250 64 Hovorčovice

4. Kontrolovaná osoba:
právnická osoba (obchodni frrma,lnázev. sid]o. lČO):

Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Sidlo: Revoluční 903. 250 64 Hovorčovice
Ičo:70999431

podnl'.8il€l fyzi€ká o
fifing}
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Mpr. Jana H]RKOVÁ - ředitelka ško}v.

datum
misto tr\,alého

P€ťiiiá--€6€,bs (imén€ a pŤ{meníl dattsm nargzení; mí5t9 trvalého pobíts; ěí§l€ a deba platnesti dekladts totožno5ti:

vztah ke l(ontroloyaŇ esobě ve sm},§lu § 5 od§t, ?Ťl§#-+}ken+telei}e+ádrt)

6. Kontrola zaháiena dne: 17.09,20l8 v ll:20 hodin.
úkonem:

PředIoženim služebního průkazu kontrolované osobě,

7. Předmět kontrolY:

Plnění povinností slanovených \,:

e zákoně 258: § 7 odst. l
o vy-hlášce č.410/2005 Sb., o hygieniclcýcb požadavcích nr prostory a ptovoz zařízení

a provozoven pro výchovu a vzdělávini dětí r mladisttďch, ve znění pozdějšich
předpisů (dále jen ,,vyhláška 4l0"): § ll odst. l a3

8. Vzorkv odebránv: ne

Peuěeni: Pgdle § ll
zc+a+íŤřkiBšiý+ŤŤov€d€"í+€i"o|l, esesc; ji* uyI vz

řid,ile
p@ně ná\radu ve Ýši-úěelně v}rraloženýeh oiik]adrl, Nákad" ergá+eehrany tďqinéhe zdravi zapIa+d pekud e d

pez

"ákrna 258 se náhrada n

ed*-i*entfelrlihe+ádu.

9. posledni kontrolní úkon předcházeiicí whotovení orotokolu:

Kontrola předložených podkladů - přehled vybavení jednotliv}ch mistností objektu 1. stupně
Zák\adnt školy Hovorčovice (Revolučni 903, Hovorčovice) školním nábytkem (dle velikostních
typů nábytku).

den jeho provedení: 11,09.2018

5. Osobv ořitomné na místě konřolv:
@osobypodnikajioí'čístoadobaplatnostidokladutotoŽno§ti/jméno
a Přijmeni, datum nňozeni, irijto tr"aleno pob}tu člena/členů statutámiho orgánu oPnivněného/opn4vněných
jednat za pravnickou osobu, čl§lo a doba plamosri dokladu totožnosIi):

DlMchova17.128o1 Praha2.Ie).+42o23illa111,íat +42o224916561 . +podaieln.@khsslc cz . ÝW l(hsslc c2 . lD dalové schránky: hhca]Ee
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l0. Kontrolní ziištění včetně uvedení rrodk]adů, ze kíeŇch vvchází:
Na základě obdržerrého anonymnílro podnětu. upozorňuiíciho na nevhodnost školních židliček a
Stolů pro žáky neien píVních tříd Základní školy v objektu na aclrese: Revolučni 90j,
llovorčovicc. bvla provcdena cílená kontrola plnění povirnosti starrovených na základě § 7
odsr. i zákona258 v § l l v;,-hlášk1,410.

l)rovoz Záklatlni škoh Hororčovice 1dáIc jen ..ZŠ"t je v současné době umístěn vc dvou
samostatných objektech. V objektu na adrese Revoluční 90]], Hovcrrčovice (kolaudace v r.
3015). jsou unlístěny prvrri a clrr:hé r,očníky základní školy. školní dnĚina a další nczbltné
záz-ení 7,Š:1,objektu na adrese: U Ry,bníka 930. Flovorčovice (kolau<jace vr.2017) isou
v současné době urnístěny třidy třetího. čtvnélro a páte.ho ročníku ZŠ, školní ciružina a tlalší
tlezbvtnó z,llz;emí 7,Š.

Objekt ZŠ - U Rvbníka 930" Ilovorčovice:
V objcktu _jsou umístěny 2 třídy třetího a čtvrtého ťočniku a 1 třida pátélrcl ročníku ZŠ.
Všechny tříd_v jsou r.vbaveny stejnýnr typem nastavitelného školního nábl.tku (konrbinace
rlřevo/kov) - nastavitelné židle i nastavitelné stolv. Nábytek.ic typový. Pracovní stolv majr
nratnÝ pol,rch.
V kťdé třídě je školní nábFek nastaven do různých vÝšek - což bylo ovčřeno na místě
porovnáním jednotlivýclr kusů nábytku. Kontrola byla provedena za přítomnosti žáků. což
unrožnilo ověřit. ž€ zvo]ené vclikosti nábltku zohtedňují tělesnou výšku žákú a umožňují
dtrdržováIri ergonomických zásad práce vsedě (viz pořizená tbtodclkumentace).

Obiekt ZŠ Revoluční 90j" Floyorčovice:
V objektujsou unrístěny 2 třídy prvniho a 2 třídy druhého ročniku ZŠ.
všechny třidy jsou wbaveny stcjným typenr celodřevčného školního nábytku (židle. stoty).
který rreumožňu.ic nastar,<rvání r,ýšky-. Náby,tek jc ty-pový. Pracovní stoly nrají matnÝ povrch
dle jcdnotlivých tříd jsou barevnč odlišeny,

vkaždétřídějrcukdispozici2*jvelikostnílypyškolnihonábytku-stolůižirllí-cožbvlo
ověřeno na místě porovnáním jednotliqích kLlsů nábytku. kontrola byla provedena za
Přítomnosti ŽákÚ. což umožnilo ověřil zda zvolené r,eiikosti nábytku zohledňují tě]esnou vÝšku
žáků a umožňují dodržovrinj ergonomickÝch zásad práce vsedě. Až na vijimky bvlo zjištčno. že
zvolená velikost náb},tku ódpovídá tělesné výšce žákťr. Drobné nedostatky byly zjištěn;, u
několika nejmenších dětí v obou pn'ních třídách. a ro v připaclě. že vc <lvojici sedi '' lavici
společnč s dítětcn, qírazně r!"-.ššírn. v tcrmro případě ve]ikost nábytkLr neodpttvidala výšce
menšíhcl z dvojice děti, k tomuto zjištění pani ředitelka uvedla. že v průběhu měsíce záři
probíhá ještě tzv. adaptační obdobi pro nové prvňáčk-v, kdy se v maximálně možné nriře
zohledriu.ií i Přáni dětí ve věci volby pracovniho rnista, Z tohoto <lúvodu pak nastává situace. že
výrazrrě nlerrší dítě sedí u jednoho s1olu s dítětem výrazně vyšším. po skončeni tohoto
adaptačniho období" ted}, koncem záň..jsou děti vždy rozsazeni tak, aby jejiclr pracor.,ní nísta i
zvolerrý školní nábyrek zohledňoval ieiich tělesnou výšku a umožnoval tat dodržovaní
ergononlickl,ch zzisad pro práci l,sedě. l)ři rozsazování děti je přihliženo takéž k případnÝm
zrakor,ýnr nebo sluchor,ým vadám a jinénru zdravotnímu postižení žákú. Dle sd'e]r:ni pani
řerlitelkl'Pak v pŇběhu školnílro roku probílrá průběžriě ověřovárrí vhodnosti školního nábvtku
s oirleden. na nlrst dčtí.

I]ylo Z.iiŠtěno. Že Škola rná k dispozici celkem 4 velikostí stupně tohoto celodřevěného školniho
nábytku, v kťdé třídě .jsou standardně 2 velikostrrí t.vpy nábvtku a clle potřcby. pak i dálši
Yelikostni stuPeň. Tato skutečnost byla ovčřena na místě poror.náním ieánotlilých velikostí
nábltku (viz pořízená ťotodokumcntace). K dispozici jsor"r stóly o velikosii č. 3 (vi,5P3 desky 59
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cm). č. 4 (výška desky 64 cm), č, 5 (výška desky 71 cm) a č. 6 (výška desky 76 cm - pro

učitele) a židle o velikosti č.3 (výška sedóku 37 cm), ě.4 (výška sedáku 40 cm), č. 5 (výška

sedáku 43 cm) a č, ó (výška sedáku 46- pro učite'Ie),

Záyér:.
S ohle<lem na výše uvedené je možné konstatovat, že ZŠ Hovorčovice je vybavena 2 typy
školního nábyku. Jednak jde o nábytek s nastavitelnou výškou, jehož výška je upravena
s ohledem na tělesnou l}šku žáků, a jednak několika velikostními typy celodřevěného
nenastavitelného školního náb},tku. Při volbě velikostního lypu nenastavitelného nábl,tku, kter,ý
je využívá,Lrr pro žáky 1. a 2. ročníku ZŠ je pňhlíženo k tělesné výšce žáků. Požadavky na
vybavení školy nábltkem, stanovené na základě zákona 258 v § l l odst. l vyhlášky 4l0. je
nrožné, s ohledem na v,ýše uvedené, považovat za splněné.

1l. Požadavek kontroluiicíbo na Dodáni Di§emDé zDráW o od§třanění nebo Drevenci
nedostatků ziištěnÝch kontrolou oodle § 10 odst. 2 kontrolního řádu:

k6ntroleyaná osobá

l2. Poučení:
a) Podle § 13 kontrolního řádu námitky proti konnolnímu zjištění uvedenému v plotokolu o kontrole může
konrrolovaná osoba podat Krajské hygienické stanici středočeského ka_ie §e sidlem v Praze ve lhůtě 15 dnů ode
dne doručení protokolu o konřole. Námitky se podávají písemně, musi z nich být ďejmé. proti jakému
kontrolnimu zjištěni směřují, a musi obsahovat odůvodněni nesouhlasu § tímto kontrolním áištěním.

ho 
'<l-{ie 

5e §ldrem y Píaze

př€+jakéfiň €n*§lnimu zjištění §měřqjíi a mHsí ob§eheíat odĚv€dněni E€.€uh+o5{r-§{itte+ontfolnáŤ-+É{ěqiŘ=

l3, Protokol l,vhotoven dne: l8,09.20l8

14. Protokol obsahuie (počet sřánek protokolu. popř. Pří]ohu): 3 střanv

Protokol byl vyhotoven v 2 stejnopisech.

15. PodDisv kontřoluiícich:

Mgr. Jana Tomicová v. r.

Diňňctióva 17 - 128 o'' Praha2 - él.: '4m ?31118111 . tat: +42o 2z4 glg 5E1 . ěpodálotno@lh3slc,C?. !lr/Ý,l!hsstc,cž , lD ít]alové s.hránky: hhc€j6€
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