Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov 085 01

Správa o stave bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
za rok 2013.
Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov má dve organizačné zložky:
Gymnázium
a Strednú odbornú školu polytechnickú.
Pre obidva školy je spoločný systém riadenia , kontroly a vzdelávania v oblasti BOZP.
Teoretické vyučovanie prebieha v priestoroch na Slovenskej č. 5, praktická časť vyučovania
na dielňach PV – Kúpeľná ul.
1. Stav a úroveň pracovnej úrazovosti, havárii a porúch techn. zariadení a chorôb
z povolania.
Pracovné a školské úrazy
V roku 2013 sa vyskytol jeden registrovaný pracovný úraz ( p. Žáková – upratovačka ).
Nevyskytli sa žiadne evidované školské úrazy. Drobné poranenia sa vyskytli na teoretickom
vyučovaní 1, na praktickom vyučovaní 43
Registrovaný pracovný úraz

1

Neregistrovaný pracovný úraz

0

Registrovaný školský úraz

0

Neregistrovaný školský úraz

0

Drobné poranenia dielne PV

43

Drobné poranenia teoretické vyučovanie

1

Havárie a poruchy technických zariadení
V roku 2013 sa v našej organizácii nevyskytli žiadne havárie a poruchy technických
zariadení.
Choroby z povolania
Choroby z povolania neboli za rok 2013 v našej organizácii zistené, ani nahlásené.
2. Stav a úroveň pracovného prostredia a pracovných podmienok v objekte školy.
Pracovníkom aj žiakom sú vytvárané dobré pracovné podmienky a pracovné prostredie pre čo
najlepšie plnenie si svojich povinnosti. Sú zabezpečené všetky podmienky vyplývajúce zo zákonníka
práce
a kolektívnej zmluvy (pracoviska, zaraďovanie pracovníkov,
mzdové podmienky,
odmeňovanie, pracovný čas, dovolenky, hygiena a oblasť BOZP).

3. Osobné ochranné pomôcky
Osobné ochranné pomôcky a hygienické prostriedky sú vydávané pracovníkom a žiakom
podľa smernice vypracovanej podľa NV SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách
na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, podľa
finančných možnosti školy.
4. Systém riadenia a kontroly BOZP.
Za plnenie BOZP na škole zodpovedá štatutárny zástupca – riaditeľ školy. Dodržiavať
pravidlá BOZP sú povinní všetci pracovníci a žiaci školy. Za odborovú organizáciu sú
vymenovaní dvaja zástupcovia zamestnancov v oblasti BOZP. Na škole je menovaný technik
BOZP, ktorý je poradným orgánom, má na starosti technickú dokumentáciu v oblasti BOZP
a podľa osnov a lehôt vykonáva školenia pracovníkov a žiakov školy. Kontrolu priestorov
školy a dokumentácie BOZP vykonala komisia podľa plánu ( apríl a október 2013). Z tejto
kontroly boli vyhotovené zápisy a vydané príkazy riaditeľa na odstránenie nedostatkov
zistených pri prehliadke priestorov školy a dokumentácie BOZP. Tieto nedostatky boli
v stanovených lehotách odstránené, resp. sa pracuje na ich odstránení
5. Činnosť na úseku vzdelávania a tvorby pravidiel
Technik BOZP vykonáva vstupnú inštruktáž novoprijatých pracovníkov a žiakov školy
v oblasti BOZP. Podľa harmonogramu sa pravidelne vykonávajú aj periodické školenia
vedúcich pracovníkov a ostatných pracovníkov školy. Vstupnú inštruktáž z oblasti BOZP
a školského poriadku vykonávajú žiakom triedni učitelia. Sú vypracované smernice
a obnovovaná dokumentácia BOZP, podľa príslušných zmien legislatívy.
Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
Z ustanovení tohto zákona je na našej škole najväčší dôraz kladený na ustanovenia § 8
(všeobecné zásady BOZP, povinnosti zamestnávateľa, informovanosť zamestnancov o BOZP,
kontrolná činnosť ... ), §10 vymenovanie zástupcov zamestnancov, § 11 vymenovanie
komisie BOZP, § 14 dodržiavanie pravidiel BOZP a práva zamestnancov v oblasti BOZP,
§ 15 výchova a vzdelávanie ( pravidelné školenia pracovníkov v oblasti BOZP, vstupné
školenia a inštruktáž).

V Bardejove 10. januára 2013
Vypracoval: Pavlus Ján
Technik BOZP

Schválil: Ing. Peter Dulenčin, PhD.
Riaditeľ školy

Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, 085 01 Bardejov

Informácia o úrazoch v roku 2013

Registrovaný pracovný úraz
Neregistrovaný pracovný úraz
Registrovaný školský úraz
Neregistrovaný školský úraz
Drobné poranenia dielne PV
Drobné poranenia teoretické vyučovanie

1
0
0
0
43
1

V Bardejove 2. januára 2014

Vypracoval: Pavlus Ján – technik BOZP

Schválil: Ing. Peter Dulenčin, PhD.
Riaditeľ školy

