Oblastní inspektorát práce
pro Středočeský kraj
Ve Smečkách 29, 110 00 Praha 1, IČ 75046962
telefon: +420 950 179 400, fax: +420 950 179 401, e-mail: stredni.cechy@suip.cz, ID: nhtefdc
č.j.: 16493/4.50/17-1
sp.zn.: I4-2017-1326

PROTOKOL O KONTROLE
provedené podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o inspekci práce“) v rozsahu ustanovení § 3 zákona o inspekci práce a podle ustanovení §
125 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“) v
rozsahu ustanovení § 126 odst. 1 zákona o zaměstnanosti pořízený ve smyslu ustanovení § 9 písm. f) zákona č.
255/2012 Sb., o kontrole (dále jen „kontrolní řád“), Oblastním inspektorátem práce pro Středočeský kraj se sídlem v
Praze (dále jen „oblastní inspektorát práce“).
Kontrola byla zahájena dne 7.6.2017, prvním kontrolním úkonem: předložení průkazu.
Kontrolu vykonali inspektoři:
Olga Chadimová, průkaz inspektora č. 001094 - vedoucí kontrolní skupiny
Věra Smolná, průkaz inspektora č. 000947, inspektor
Kontrolovaná osoba:
Odborné učiliště , Praktická škola , Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace
Sídlo: Pod Šachtami 335, Příbram, 261 01
IČ: 00873489
(dále jen „kontrolovaná osoba“)
Za kontrolovanou osobu se provedení kontroly zúčastnil/a:
Mgr. Pavel Bartl, člen statutárního orgánu
Mgr. Petr Tošovský, zaměstnanec kontrolované osoby
Kontrola byla provedena dne: 07.06.2017, 26.06.2017
kontrolované pracoviště: Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola, Mateřská škola p. o.
adresa: Pod Šachtami 335, 261 01 Příbram
Poslední kontrolní úkon předcházející vytvoření protokolu: analýza předložených dokladů dne 11.7.2017.
Kontrolované období: rok 2017
U kontrolované osoby působí: ZO ČMOS při OU, PrŠ, ZŠ a MŠ Příbram IV, p. o.
O zahájení kontroly byl informován zástupce odborového orgánu ZO ČMOS při OU, PrŠ, ZŠ a MŠ Příbram IV, p. o.
Předmět kontroly:
- dodržování pracovněprávních předpisů dle ustanovení § 126 odst. 2 zákona o zaměstnanosti, se zaměřením
zejména na
- zákaz diskriminace a zajištění rovného zacházení podle zákona o zaměstnanosti
- dodržování povinností vymezených v ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění
pozdějších předpisů, se zaměřením zejména na
- povinnosti na úseku rovného zacházení
Doklady předložené ke kontrole:
1. Dodatek č. 5 Zřizovací listiny - KOPIE
2. Jmenování Mgr. Pavla Bartla - KOPIE
3. Seznam zaměstnanců - KOPIE
4. Dodatek č. 2 k jmenovácímu dekretu ze dne 21.8.2013 Mgr. Petra Tošovského - KOPIE
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Korespondence ohledně deratizace školy a protokol Krajské hygienické stanice Středočeského kraje - KOPIE
Informace Krajského úřadu Středočeského kraje o snížení rozpočtu na mzdové prostředky - KOPIE
Zápisy z porad úseků školy - KOPIE
Mgr. Zdeněk Nohejl, nar. 26.6.1955 - Dohoda o změně pracovní smlouvy č. 2, č. 3, výpověď z pracovního
poměru - KOPIE
9. Vendula Hanzlíková, nar. 6.1.1991 - Pracovní smlouva, upozornění na skončení pracovního poměru - KOPIE
10. Mgr. Jarmila Sladká, nar. 15.9.1954 - Žádost o ukončení pracovního poměru dohodou, potvrzení
zaměstnavatele při podání žádosti o důchod jeho zaměstnance - KOPIE
11. Janková Martina, nar. 14.7.1968 - Pracovní smlouva na dobu určitou asistenta pedagoga - KOPIE
12. Bc. Michaela Matuszková, nar. 1.7.1989 - Pracovní smlouva, dodatek č. 1 k PS, upozornění na skončení
pracovního poměru - KOPIE
13. Dagmar Hejduková, nar. 14.8.1965 - Pracovní smlouva, dodatek č. 1 až č. 4 k PS, upozornění na skončení
pracovního poměru - KOPIE
14. Michaela Hartmanová, nar. 13.12.1991 - Pracovní smlouva, dodatek č. 1 k PS, upozornění na skončení
pracovního poměru - KOPIE
15. Mgr. Milena Peroutková, nar. 31.7.1972 - Pracovní smlouva, dodatek č. 1 k PS, upozornění na skončení
pracovního poměru - KOPIE
16. Lenka Bučilová, nar. 3.9.1967 - Pracovní smlouva, dodatek č. 1 k PS, upozornění na skončení pracovního
poměru - KOPIE
17. Lada Kolářová, nar. 12.7.1963 - Pracovní smlouva, dodatek č. 1 až 3 k PS, upozornění na skončení pracovního
poměru - KOPIE
18. Zápisy ze závěrečných porad zaměstnanců s provedeným opatřením - KOPIE
5.
6.
7.
8.

Průběh kontroly, zjištěné skutečnosti:
Kontrola byla zahájena dne 7.6.2017 za účasti ředitele školy Mgr. Pavla Bartla a pokračovala dne 26.6.2017, kdy
se za kontrolovanou osobu kontroly účastnil Mgr. Petr Tošovský, zástupce ředitele školy, z důvodu pracovní
neschopnosti ředitele školy.
Při kontrole byl předložen seznam zaměstnanců, dle kterého kontrolovaná osoba zaměstnává 90 zaměstnanců.
Dále byl v souvislosti se stávajícím personálním opatřením - snižováním počtu zaměstnanců, předložen dopis
Krajského úřadu Středočeského kraje, ze dne 24.5.2017, kde je ředitel školy vyzván k zásadnímu snížení počtu
pedagogických zaměstnanců, v návaznosti na přečerpání rozpočtové položky přidělené na platy zaměstnanců mzdové prostředky. O této skutečnosti ředitel školy podal informace na pedagogické radě a prostřednictvím svých
zástupců informoval zaměstnance na poradách jednotlivých úseků školy. V souladu s tímto požadavkem, rozhodl
ředitel školy o způsobu řešení personálních opatření, kdy nedošlo k prodloužení popř. k uzavření nového pracovního
poměru se zaměstnanci, kteří měli uzavřenou pracovní smlouvu na dobu určitou. Zaměstnanci, kterých se ukončení
pracovního poměru na dobu určitou uplynutím sjednané doby týkalo, byli na tuto skutečnost předem písemně
upozorněni. Dalším opatřením byla u jedné pedagogické zaměstnankyně změna obsahu pracovní smlouvy, kdy
došlo po vzájemné dohodě ke změně místa výkonu práce a v jednom případě došlo na základě uzavřené dohody ke
snížení pracovního úvazku.
V průběhu kontroly bylo dále provedeno dotazování zaměstnanců kontrolované osoby bez přítomnosti dalších
fyzických osob podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. d) zákona o inspekci práce. Dotazování bylo zaměřeno na plnění
povinností kontrolované osoby podle ustanovení § 16 zákoníku práce. Dotazováním bylo zjištěno, že pracovní klima
na úseku základní školy speciální a praktické není dobré. Problémy zde vznikly v důsledku sloučení školských
zařízení, a dále mimo jiné, nástupem Mgr. Stanislava Jankovského do funkce zástupce ředitele pro ZŠ speciální a
ZŠ praktickou. Jmenovaný zástupce ředitele školy nemá pro výkon této vedoucí funkce dostatečné pedagogické
zkušenosti, chybí mu empatický přístup k podřízeným a vedená komunikace neodpovídá základním pravidlům
slušného jednání. Z dotazování též vyplynulo, že přestože na pracovišti kontrolované osoby působila do června 2017
odborová organizace, žádný ze zaměstnanců nepožádal o pomoc při řešení problematiky s nadřízeným.
Předsedkyně odborů potvrdila, že nepozorovala na pracovišti žádné problémy, stížnosti. Vedení školského zařízení
– ředitel školy, se o problémech na pracovišti dozvěděl až na základě prováděné kontroly inspektorátem práce.
Kontrolovaná osoba provedla okamžité kroky k zajištění vhodných pracovních podmínek pro všechny zaměstnance.
K datu 30.6.2017 došlo k organizační změně ve vedení školského zařízení, kdy byl z vedoucí pracovní pozice
zástupce ředitele školy úseku ZŠ speciální a ZŠ praktické odvolán Mgr. Stanislav Jankovský a byla zřízena 2 místa
vedoucího pracovníka – vedoucí učitelka: na úseku ZŠ speciální – Mgr. Topinková Monika a na úseku ZŠ praktické
– Mgr. Caisová Pavlína. O těchto personálních změnách byli zaměstnanci informováni při poradě pedagogických
zaměstnanců, kterou vedl zástupce ředitele školy Mgr. Petr Tošovský.
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Kontrolní zjištění:
Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.
Poučení:
Kontrolovaná osoba může ve smyslu ustanovení § 13 kontrolního řádu podat oblastnímu inspektorátu práce námitky
proti kontrolnímu zjištění 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. V opačném případě budou námitky zamítnuty jako nedůvodné.
Praha, dne 12.7.2017
Za oblastní inspektorát práce:
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