Českomoravský odborový svaz pracovníků školství
Svazový inspektor BOZP pro Kraj Vysočinu a
předseda Krajské rady Krajské organizační jednotky Vysočina
Odbory, BOZP
Českomoravský odborový svaz pracovníků školství se zasloužil o to, že v roce 2017 byly
nepedagogickým pracovníkům ve školství 2x zvýšeny tarify. Nejdříve v červenci o 9,4% a poté od 1.11.2017 o
dalších 10%. To konkrétně na Vysočině znamená, že průměrný plat ve ŠJ vč. vedoucích pracovníků se zvýšil u
obecních zařízení o 1.466,-Kč (+9,66%) a u krajských zařízení o 1.607,-Kč (o 10,6%) a činil 16.669,-Kč,
resp.16.760 Kč.
Odbory jsou jedinou z organizací, působících ve školství, které mají oprávnění dojednávat objem
platových prostředků, které plynou do škol přes krajské normativy.
Odborům ale náleží nejen platové záležitosti, mají zájem a oprávnění k zajišťování pracovních
podmínek, bezpečnosti práce atd.
Tím, kdo vykonává kontroly BOZP na školách a školských zařízeních, poskytuje členům svazu
metodicko-poradní činnost v problematice BOZP, účastní se školení a spolupracuje v této oblasti i s ČŠI je
Svazový inspektor bezpečnosti práce.
Svazová inspekce je kontrolní a metodicko-poradní orgán, kontroly provádí v předem domluveném
termínu s ředitelem organizace.
Kontroly umožňuje § 322, odst.1 Zákona č.262/2006 Sb. v platném znění (Zákoník práce).
Pro kontrolu ve ŠJ nepotřebuje zdravotní průkaz (nepřichází do styku s potravinami, stejně jako údržbář,
ředitel…), pokud vedoucí ŠJ trvá na bílém plášti, pak ano.
Co je platné kvalitní a zdravé jídlo pro děti, žáky a zaměstnance, to, že si mohou vybrat z více druhů,
když při jeho přípravě může dojít k ohrožení zdraví těch, které ho připravují.
Poznatky z kontrol
V průměru zjišťováno 10 závad na 1 kontrolu, poměr mezi administrativními a fyzickými závadami se
mění škola od školy.
Jen v ojedinělých případech se projeví neochota vpustit SIBP na pracoviště (do ŠJ) a to jak ze strany
ředitele nebo vedoucí kuchyně.
Vedoucí ŠJ jakožto vedoucí zaměstnanec musí mít platné školení vedoucích zaměstnanců. Při školení
dalších zaměstnanců je zjišťováno, že školení jsou často formální, neověřují se znalosti, není prováděno
seznamování s aktuálními právními předpisy.
Velké nedostatky jsou v prokazatelném seznamování zaměstnanců se zásadami pro manipulaci se
žíravinami, skladovací prostory nejsou řádně označeny a zabezpečeny, chybí bezpečnostní listy.
Jen výjimečně jsou vyškoleny pracovnice ŠJ k zajišťování první pomoci, poskytovatelem
pracovnělékařských služeb není schválené vybavení lékárniček (+ prošlá exspirace + léky, které tam nepatří).
Mnohdy jsou zjišťovány neplatné vstupní nebo periodické preventivní lékařské prohlídky (u obvodních
lékařů, což je ale nedostatek na straně zaměstnavatele=ředitele).
Špatně vyhodnocená rizika a z toho vyplývající nedostatky ve vybavení, v údržbě a kontrole používání
OOPP :
o Používá se obecně seznam OOPP, vypracovaný ŠÚ před přechodem škol do právní subjektivity
(zejména v menších subjektech)
o Údržbu a čištění mnohdy zaměstnavatel přenáší na zaměstnance (umožňoval starý zákoník práce) a ti
se nebrání, protože buď neví nebo je jim to jedno
o Buď není nebo neprokazatelná kontrola používání OOPP vedoucími pracovníky
o Často zjišťováno, že pracovnice v OOPP opouštějí pracoviště
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Rozbor fyzických závad :
o Popraskané, olupující se malby nebo dokonce plíseň kolem plastových oken
o Chybí madla u schodišť do a uvnitř kuchyní
o Neoznačené nebo neukotvené regály + nevhodné ukládání těžších předmětů do horních polic, nejsou vždy u
vyšších regálů používány schválené prostředky (schůdky apod.)
o Poškozené obložení stěn, vypadlé dlaždičky
o Poškozené povrchy podlah
o Sklad s uloženými chemickými čistícími látkami není označen piktogramem, chybí odkapávací nádoby pod
žíravinami
o Chybí návody k obsluze strojů nebo nejsou přístupné
o Chybí kryty světel
o Neuzemněné kovové dřezy
o Rampy nejsou proti pádu vybaveny pevným a odnímatelným zábradlím
o Nejsou zajištěny odpovídající prostory (šatny, denní místnost) pro provozní zaměstnance
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