Česká školní inspekce
Inspektorát v kraji Vysočina

INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Třebíč Benešova 585
Benešova 585
674 01 Třebíč
Identifikátor školy: 600 122 131
Termín konání inspekce: 14., 15. a 20. listopad 2006

Čj.

ČŠI 288/06-11

Signatura

bk4ca111

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Zřizovatelem školy je Město Třebíč. Výuka probíhá podle učebních dokumentů vzdělávacího
programu Základní škola čj. 16847/96-2, ve znění pozdějších úprav. Ve škole jsou také třídy
s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na atletiku a třídy s rozšířenou výukou
cizích jazyků. K 30. září 2006 škola vykázala 760 žáků v 30 třídách.
PŘEDMĚT INSPEKCE
Inspekční činnost podle § 174 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ
Vyhledávání, posuzování a zhodnocování rizik v oblasti školních úrazů žáků základní
školy. Stanovování konkrétních opatření.
Základní škola se zabývá vyhledáváním a posuzováním rizik, která by mohla vést k úrazům
žáků. V rámci ročních prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dochází
k pravidelnému zhodnocení možného ohrožení bezpečného pobytu žáků ve škole. Za školní
rok je pak vypracován rozbor školní úrazovosti, úrazy žáků jsou v něm členěny podle času,
místa a zraněné části těla. Tento rozbor je pravidelně projednáván na provozních poradách
s pracovníky školy. Ve školním řádu jsou obecně stanoveny povinnosti, které mají
minimalizovat nebezpečí úrazu. Zvláštní pravidla pro některé činnosti jsou uvedena
v provozních řádech odborných pracoven. Vzhledem k tomu, že škola organizuje v rozsáhlém
měřítku výměnné pobyty žáků s několika partnerskými školami v Evropě, má pro tento účel
zpracován konkrétní materiál upravující také pravidla bezpečnosti. Pro poskytnutí první
pomoci zajistila škola vyškolení všech pedagogických pracovníků. Traumatologický plán
je zpracován s ohledem na vyskytující se rizika. Těmto rizikům odpovídá i vybavení
lékárniček rozmístěných ve škole.
Kniha úrazů je vedena na předepsaném tiskopise a obsahuje všechny povinné údaje. Záznamy
o úrazech jsou vyhotovovány na formulářích podle předepsaného vzoru. Úrazy jsou bez
zbytečného odkladu hlášeny pojišťovně, u které je škola pojištěna. Záznamy o úrazech jsou
odesílány všem povinným adresátům. Způsob a rozsah náhrad škod, které vznikají v důsledku
úrazů, škola průkazně doložila rekapitulacemi likvidací pojistných událostí. Za školní rok
2005/2006 vykázala celkem 94 úrazů, z toho všechny jako registrované. Jak vyplývá
z předložené dokumentace, z tohoto počtu jich bylo 60 způsobeno při sportovní činnosti.
V záznamech o úrazu jsou navrhována výlučně výchovná preventivní opatření.
VÝČET DOKLADŮ, O KTERÉ SE INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ
1. Zřizovací listina příspěvkové organizace „Základní škola, ul. Benešova 585 v Třebíči“,
vydaná Městem Třebíč dne 3. 7. 1998,
2. Dodatek č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace „Základní škola, ul. Benešova“,
vydaný Městem Třebíč dne 16. prosince 2005,
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3. Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o změně zařazení do sítě škol,
předškolních zařízení a školských zařízení, ze dne 12. 2. 2004, č. j. 32 188/03-21,
4. Výkaz o základní škole S 3-01 podle stavu k 30. 9. 2006,
5. Zápis z provozní porady dne 28. 8. 2006,
6. Školní řád Základní školy Třebíč, Benešova 585, ze dne 31. srpna 2006,
7. Kniha úrazů žáci, vzata do používání dne 2. září 2002,
8. Záznamy o úrazu, školní rok 2005/2006,
9. Výkaz o úrazovosti dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních za školní rok
2005/2006, ze dne 4. září 2006,
10. Rekapitulace likvidace pojistné události – Informace o výplatě, číslo pojistné události
č 1542451, ze dne 14. října 2006,
11. Rekapitulace likvidace pojistné události – Informace o výplatě, číslo pojistné události
č 1572308, ze dne 9. listopadu 2006,
12. Rekapitulace likvidace pojistné události – Informace o výplatě, číslo pojistné události
č. 1427187, ze dne 14. července 2006,
13. Osvědčení Školení vedoucích zaměstnanců na úseku BOZP, zástupce ředitele I. stupeň,
ze dne 28. srpna 2006,
14. Osvědčení Školení vedoucích zaměstnanců na úseku BOZP, zástupce ředitele ZŠ, ze dne
28. srpna 2006,
15. Osvědčení Školení vedoucích zaměstnanců na úseku BOZP, ředitel školy, ze dne 28. srpna
2006,
16. Osvědčení poskytování první pomoci – základní norma zdravotnických znalostí, zástupce
ředitele I. stupeň, ze dne 21. března 2005,
17. Osvědčení poskytování první pomoci – základní norma zdravotnických znalostí, zástupce
ředitele, ze dne 21. března 2005,
18. Třídní kniha pro 1. stupeň ZŠ, třída IV. B, školní rok 2006/2007,
19. Karta třídy, třída IV. B, (seznam žáků s poruchou zdraví a podpisy vyučujících),
nedatováno,
20. Třídní kniha pro 1. stupeň ZŠ, třída I. C, školní rok 2006/2007,
21. Karta třídy, třída I. C, (seznam žáků s poruchou zdraví a podpisy vyučujících),
nedatováno,
22. Třídní kniha pro 2. stupeň ZŠ, třída VIII. C, školní rok 2006/2007,
23. Třídní kniha pro 2. stupeň ZŠ, třída IX. E, školní rok 2006/2007,
24. Traumatologický plán, ze dne 31. srpna 2005,
25. Smlouva o poskytování závodní preventivní péče mezi zdravotnickým zařízením
a zaměstnavatelem, ze dne 2. ledna 2002,
26. Kontrolní zpráva – revize a opravy tělovýchovného zařízení, ze dne 21. listopadu 2005,
27. Rozbor úrazovosti za školní rok 2005 – 2006, nedatováno,
28. Organizační řád školy, řády odborných učeben, nabývá účinnosti ode dne 1. září 2005,
29. Provozní řád speciální počítačové učebny, nedatováno,
30. Provozní řád učebny informatiky, nedatováno,
31. Provozní řád školního divadélka ZŠ Třebíč, Benešova, ze dne 1. září 2006,
32. Pracovní řád učebny výtvarné výchovy Třebíč, Benešova, ze dne 1. září 2006,
33. Řád školní dílny, ze dne 1. září 2006,
34. Řád tělocvičen ZŠ Třebíč, Benešova 585, herna, ze dne 1. září 2006,
35. Řád tělocvičen ZŠ Třebíč, Benešova 585, tělocvična pro gymnastiku, ze dne 1. září 2006,
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36. Provozní řád učebny chemie ZŠ Třebíč, Benešova, ze dne 1. září 2006,
37. Provozní řád cvičné kuchyně ZŠ Třebíč, Benešova, ze dne 1. září 2006,
38. Řád biologické učebny ZŠ Třebíč, Benešova, ze dne 1. září 2006,
39. Provozní řád školní zahrady ZŠ Třebíč, Benešova, ze dne 1. září 2006,
40. Provozní řád keramické dílny ZŠ Třebíč, Benešova, ze dne 1. září 2006,
41. Řád místnosti stolního tenisu, ze dne 1. září 2006,
42. Výpůjční řád školní knihovny ZŠ Benešova ul., ze dne 1. září 2006,
43. Seznam žáků ZŠ Benešova pro pobyt v Dánsku 6. 6. – 13. 6. 2006, poučení o bezpečnosti,
ze dne 5. června 2006,
44. Záznamová listina – poučení o bezpečnosti a chování v průběhu zimního soustředění,
ze dne 11. února 2006,
45. Organizační řád školy – lyžařský výcvikový kurz, nabývá účinnosti ode dne 1. září 2004,
46. Dohoda o chování v V. C, nedatováno,
47. Organizační zajištění výměnných pobytů ZŠ Třebíč, Benešova, ze dne 30. srpna 2005,
48. Poučení před cestou do ciziny – ZŠ Benešova Třebíč, zájezd do Großbottwaru – Německo,
4. – 11. 10. 2006, (prezenční listina s podpisy žáků), nedatováno,
49. Příkaz ředitele ZŠ Třebíč, Benešova k provedení roční prověrky BOZP a PO jak ukládá
§ 136a, odst. 4, zákoníku práce, ze dne 28. srpna 2006,
50. Záznam z prověrky stavu BOZP a požární ochrany, ze dne 1. září 2006.
ZÁVĚR
Příčinami úrazů se škola zabývá, zobecňuje je a přijímá příslušná preventivní opatření.
DALŠÍ ZJIŠTĚNÍ
Název školy, pod kterým je vedena v rejstříku škol, není shodný s názvem školy uvedeným
v její zřizovací listině.

Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení inspekční zprávy
Razítko

Inspekční tým

Titul, jméno a příjmení

Podpis

Vedoucí týmu

Mgr. Miroslav Pospíšil

Miroslav Pospíšil

Člen týmu

Mgr. Stanislav Pulkrab

S. Pulkrab

V Jihlavě dne 27. listopadu 2006
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Dle § 174 odst. 13 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, může ředitel školy podat
připomínky k obsahu inspekční zprávy České školní inspekci do 14 dnů po jejím převzetí na
adresu pracoviště vedoucího inspekčního týmu: Mgr. Miroslav Pospíšil, Česká školní
inspekce, Zborovská 3, 586 01 Jihlava.
Inspekční zprávu společně s připomínkami a stanoviskem ČŠI k jejich obsahu zasílá ČŠI
zřizovateli a školské radě, inspekční zpráva včetně připomínek je veřejná.

Datum a podpis ředitele školy stvrzující projednání a převzetí inspekční zprávy

Datum: 30. 11. 2006
Razítko

Ředitel školy nebo jiná osoba oprávněná jednat za školu
Titul, jméno a příjmení

Podpis

Mgr. Jaroslav Dejl, ředitel školy

Mgr. Jaroslav Dejl
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Další adresáti inspekční zprávy
Adresát

Datum předání/odeslání
inspekční zprávy
19. prosinec 2006
19. prosinec 2006

Zřizovatel
Školská rada

Podpis příjemce nebo čj.
jednacího protokolu ČŠI
sine/06
sine/06

Připomínky ředitele školy
Datum

Čj. jednacího protokolu ČŠI

Text
Připomínky nebyly podány.
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