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Petr Vašíček
Základní škola a Mateřská škola
Bernartice
Vážený zákazníku,
provedli jsme pro Vás zhodnocení Vašeho provozu v oblasti Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a požární ochrany. Naše hodnocení vychází pouze z Vámi zadaných údajů a při hodnocení
uplatňujeme řadu zjednodušujících předpokladů. Proto mohou být naše závěry zatíženy chybou.

Obecná dokumentace a školení v oblastech bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) a
požární ochraně (PO)
Váš provoz je z hlediska plnění právních a ostatních předpisů na velmi dobré úrovni, ale
doporučujeme pro zlepšení současného stavu zpracovat následující:
Doporučujeme a to např. v rámci provádění školení BOZP a PO provádět rovněž školení první
pomoci.

Povinná dokumentace pro oblast bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP)
Váš provoz vykazuje nedostatky v plnění legislativou stanovených požadavků. Proveďte proto
následující:
Zabezpečte zpracování dokumentace o vyhledání a vyhodnocení rizik a o přijatých opatřeních a
seznamte s nimi všechny zaměstnance.
Zpracujte nebo zabezpečte zpracování interní dokumentace na přidělování ochranných pracovních
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prostředků a mycích, čistících a desinfekčních prostředků.

Povinná dokumentace požární ochrany (PO)
Váš provoz vykazuje nedostatky v plnění legislativou stanovených požadavků. Proveďte proto
následující:
Zabezpečte zpracování dokumentu o začlenění do požárního nebezpečí.
Zabezpečte provádění kontrol a revizí např. požárních dveří, nouzového osvětlení, přenosných
hasících přístrojů, vnitřních hydrantů nebo provádění zkoušek provozuschopnosti požárně
bezpečnostních zařízení.

Příprava masa, zeleniny a další
Váš provoz vykazuje nedostatky v plnění legislativou stanovených požadavků. Proveďte proto
následující:
Provádějte nebo zabezpečte provádění pravidelných kontrol a údržbu regálů a veďte o těchto
kontrolách a údržbě patřičné záznamy.

Kuchyň
Váš provoz je z hlediska plnění právních a ostatních předpisů na vynikající úrovni.
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Jídelna
Váš provoz je z hlediska plnění právních a ostatních předpisů na vynikající úrovni.

Šatny a sociální zařízení
Váš provoz je z hlediska plnění právních a ostatních předpisů na vynikající úrovni.

Závěr
Pokud chcete získat komplexní posouzení stavu Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární
ochrany Vašeho provozu, můžete si jej objednat. Náš odborník s Vámi projde provoz, posoudí
související dokumentaci a na základě zjištění vypracuje zprávu z auditu. Provedený audit slouží pro
posouzení úrovně plnění požadavků právních předpisů v oblasti Bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci a požární ochrany ve Vašem provoze. Často tak získáte velmi důležité podněty pro zlepšení a
předejdete zásadním problémům při kontrolách. Po provedených opatřeních získáte klid pro Vaši
další práci, protože budete mít vše v pořádku.
Cena auditu je 7.200,- Kč vč. DPH
Audit je zaměřen zejména na následující oblasti:
- Bezpečnost a ochranu zdraví při práci
- Požární ochranu
- Pracovně právní podmínky
- Práce s nebezpečnými chemickými látkami
Na základě závěrečné zprávy z auditu, která kromě popisu stávajícího stavu bude obsahovat i
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konkrétní návrhy na řešení nalezených nedostatků, budete schopni uvést Bezpečnost a ochranu
zdraví při práci a požární ochranu ve vašem provozu do souladu s požadavky právních předpisů a
předejít tak případným sankcím. Uvedená doporučení mohou vést ke snížení nákladů na provoz
Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.
Děkujeme za Váš zájem o zjištění skutečného stavu Vaší jídelny a přejeme Vám úspěch při jejím
zvelebování.

Ing. Karel Cichovský
osoba odborně způsobilá v oblasti BOZP a OP

Vaše vstupní parametry
Základní údaje
Jméno: Petr Vašíček
Adresa zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bernartice
Počet pracovníků stravovacího provozu: 5
Počet vlastních strávníků: 150
Počet cizích strávníků: 100

Obecná dokumentace a školení v oblastech bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) a
požární ochraně (PO)
Provádíte pravidelně prokazatelným způsobem (tj. záznam s obsahem školení, datem proškolení,
jménem, příjmením a podpisem školeného a podpisem školitele) školení BOZP v intervalech
stanovených zaměstnavatelem?: Ano

