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Účastníci za Masarykovu střední školu chemickou: p. Mgr. Vlastimil Souček, učitel odborných 
chemických předmětů 
Ověřovatel: Ing. Vlasta Vepřeková 
Datum ověření: 13. 6. 2017 
 
Předložené materiály: výkazy RC, samohodnocení Programu RC, cíle MSŠCH 
Profil školy: 
Masarykova střední škola chemická, důvěrně známá jako "Křemencárna", patří mezi nejstarší 
průmyslové školy v Praze. Samostatné chemické oddělení první české průmyslové školy vzniklo již 

roku 1898 a jako samostatná škola působí od roku 1945, na stávající adrese od roku 1952 
K plnění principů Programu Responsible Care se škola přihlásila v roce 2009, a v roce 2010 prvně 
získala právo používat logo tohoto Programu. 
 
Škola se řídí všemi osmi základními principy Programu, které jsou součástí výukového a výchovného 
programu a k jejímu naplňování jsou definovány příslušné cíle, které jsou umístěny na www. 
stránkách instituce, což zajišťuje jejich dostupnost pro veškeré zainteresované strany. 
Zodpovědností za realizaci Programu je pověřen pan Mgr. Vlastimil Souček, který působí ve škole jako 
učitel odborných chemických předmětů. V rámci Programu RC jsou sledovány a vyhodnocovány 
požadavky platných i připravovaných právních norem ČR a ES s dopadem na působnost školského 
zařízení.  Pro naplňování požadavků programu R.C. ,, kterými jsou zejména požadavky na ochranu 
životního prostředí, požární ochranu a bezpečnosti práce využívá společnost dokumentované 
postupy.  
Společnost má identifikována a kvantifikována rizika možných nebezpečí pro zdraví lidí a životního 
prostředí, zajišťuje zaměstnancům lékařský dohled v souladu s platnou legislativou.  
Veškeré vyprodukované odpady jsou důsledně tříděny a předávány k odstranění oprávněné osobě.  
 
Společnost plně respektuje novou chemickou legislativu, s chemickými látkami a směsmi manipuluje 
v souladu s požadavky definovanými v bezpečnostních listech výrobků.  O požadavcích chemické 
legislativy informuje své zaměstnance a studenty  
 
Masarykova střední škola chemická dosahuje požadované míry naplnění požadavků Programu RC.  
Z celkového počtu  otázek se společnosti týkalo 73 netýká se bylo odpovězeno celkem ve  33 
případech 
V 9 případech zněla odpověď – ne.  
 
 
Závěr ověření a doporučení ke zlepšení : 
 
Masarykova střední škola chemická uplatňuje v praxi požadavky Programu RC, principy Programu 
jsou součástí vzdělávacího programu  a jsou naplňovány každodenní činností školy.  Celkově je 
osnova samohodnocení velmi stručná, chybí požadované komentáře, proto doporučuji v příštím 
samohodnocení podrobně popsat plnění požadavku Programu Responsible Care a s výsledkem 
seznámit vhodnou formou zaměstnance a studenty školy. 
 
Výsledek samohodnocení dosáhl 88,9 % a splňuje požadavky pro udělení osvědčení Responsible 
Care a s tím spojené právo užívat příslušné logo na další tři roky. 
 
V Kolíně dne 12. 7.2017 
Zpracovala: Ing. Vlasta Vepřeková 


