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Čj.:  KHSJC 14400/2020/HDM.CB-CK-PT-ST 

 

PROTOKOL o kontrole 

 
pořízený z kontroly vykonané podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a podle § 88 zákona č. 258/2000 Sb., 

o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 

258/2000 Sb.“)  

 
 

1. Pravomoc k výkonu kontroly: 

   § 82 odst. 2 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb.  

 

2. Kontrolující  (jméno, příjmení, č. služebního průkazu): Mgr. Romana Fürstová, sl. průkaz 0242 

 Bc. Terezie Jelínková, sl. průkaz č. 0272 
                                                                                          
     

Vedoucí kontrolní skupiny (jméno, příjmení): Mgr. Romana Fürstová, sl. průkaz 0242 

   

 Přizvané fyzické osoby (jméno, příjmení, číslo a datum vydání pověření zaměstnance zdravotního ústavu, název  

 zdravotního ústavu/jméno a příjmení, číslo a datum vydání pověření jiné odborně způsobilé fyzické osoby) a důvod 

 jejich přizvání:  

--- 

 

3. Místo kontroly  (lze specifikovat zejména názvem a adresou provozovny nebo jiným přesným popisem místa): 

 

Základní škola Boršov nad Vltavou, Poříčská 180, Boršov nad Vltavou 
 

4. Kontrolovaná osoba: 

právnická osoba (obchodní firma/název, sídlo, IČ):  

Základní škola Boršov nad Vltavou, sídlo: Poříčská 180, Boršov nad Vltavou 

IČ 750 00 466 
  

5. Osoby přítomné na místě kontroly: 

 

kontrolovaná osoba (jméno a příjmení fyzické osoby podnikající/jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého 

bydliště člena/členů statutárního orgánu  oprávněného/oprávněných jednat za právnickou osobu, totožnost ověřena dle): 

Mgr. Eva Hnudová – ředitelka školy, datum narození 27. 2. 1965, trv. bydliště Čéčova 636/54, České 

Budějovice 
totožnost ověřena dle: OP č. 207771303 

 

povinná osoba (jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, vztah ke kontrolované osobě ve smyslu § 5 

odst. 2 písm. a) kontrolního řádu, totožnost ověřena dle): --- 

 

 
  

6. Kontrola zahájena dne:   26. 5. 2020                   v 9:25 hodin:    

 

úkonem: předložením služebního průkazu pracovníka KHS Jčk osobě přítomné na místě kontroly paní Mgr. 

Evě Hnudové – ředitelce ZŠ. 
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7. Předmět kontroly: 

     státní zdravotní dozor 

     kontrola zaměřena na provoz ZŠ v době pandemie Covid 19. 
     plnění povinností stanovených: 

zákonem č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických 

požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých 

 

   
 

8. Vzorky odebrány:   ne                      
       

 

9. Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu: 

     

    Kontrola vybavení zařízení dezinfekcí s virucidním účinkem 

 

    den jeho provedení:   26. 5. 2020 

 

10. Kontrolní zjištění včetně uvedení podkladů, ze kterých vychází: 

 

Kontrola provozu proběhla dle metodiky vydané MŠMT ze dne 30. 4. 2020. 
 

       V základní škole bylo v den kontroly přítomno 33 žáků (za normálního provozu 160 žáků) I. 

stupně. Žáci jsou rozděleni do 4 skupin (9, 12, 12, 12 žáků). Provoz školy zajištěn od 8:00 do 15:00 

hodin. Žáci jsou před zahájením vyučováním vyzvedáváni pracovníky školy před objektem ZŠ, dochází 

k rannímu filtru žáků, používán bezdotykový teploměr. Každá skupina má své vyčleněné hygienické 

zařízení (dělené zvlášť pro dívky, chlapce) a šatnu. Hygienické zařízení je v dostatečném množství, 

vybaveno mýdlem v dávkovači, jednorázovými papírovými ručníky. Ve třídách jsou žáci rozesazeni po 

1 v lavici. Je dohlíženo, aby nedocházelo k potkávání jednotlivých skupin. V ZŠ neprobíhá výuka 

tělesné výuky. Úklid probíhá min. 1 denně pouze na vlhko, používán přípravek s virucidním účinkem.  

 

Paní ředitelka byla poučena o postupu při podezření na možné příznaky COVID-19 u žáků a i 

zaměstnanců. 

Ke kontrole předložena Čestná prohlášení o neexistenci příznaků infekčního onemocnění. 

 

Kontrolovaná osoba byla vyrozuměna o tom, že protokol o kontrole bude zaslán datovou schránkou. 

 

 
11. Požadavek kontrolujícího na podání písemné zprávy o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných 

kontrolou podle § 10 odst. 2 kontrolního řádu: 
Kontrolovaná osoba předloží Krajské hygienické stanici Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích 

písemnou zprávu o odstranění/prevenci zjištěných nedostatků ve lhůtě do:     

 

                                                                           

--- 
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12. Poučení:  

 
Podle § 13 kontrolního řádu námitky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole může kontrolovaná 

osoba podat Krajské hygienické stanici Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích ve lhůtě 15 dnů ode dne 

doručení protokolu o kontrole. Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění 

směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním. 
 

13. Protokol vyhotoven dne:   26. 5. 2020                v 10:00 hodin. 

  

14. Protokol obsahuje (počet stránek protokolu, popř. přílohu): 3 stránky 
  

 

Protokol byl vyhotoven v 2 stejnopisech. 
 

 

 

15. Podpisy kontrolujících: 
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