
                                                                                             
 

POSOUZENÍ VÝSLEDKŮ SAMOHODNOCENÍ PROGRAMU RESPONSIBLE CARE  

Firma/škola: Masarykovu střední školu chemickou, Křemencova 12, Praha 1  

Účastníci za školu: Mgr. Vlastimil Souček, učitel odborných chemických předmětů  

Ověřovatelé: Ing. Pavla Reitschmiedová (Linde Gas a.s.), Ing. Ladislav Špaček (SCHP ČR), PhDr. Tomáš 

Kudrna (SCHP ČR) 

Datum ověření: 18.8.2021 

Předložené materiály: výkazy RC, samohodnocení Programu RC, cíle MSŠCH, výroční zpráva2019-

2021, Laboratorní řád a bezpečnost práce, Organizační řád, Pravidla pro nakládání s nebezpečnými 

chemickými látkami a směsmi/přípravky z 1.9.2017, Záznam BOZP o preventivní kontrole regálů 

Charakteristika 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 šesti 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. Škola má od roku 2009 za své příkladné chování k životnímu prostředí právo 

používat titul Ekoškola. 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 RC, 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.  

SOUHRN HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PLNĚNÍ PROGRAMU RC- ODPOVĚDNÉ PODNIKÁNÍ V CHEMII:  

Od posledního hodnocení škola vybavila prostory školy EZS, kouřovými a záplavovými čidly 

v prostorách laboratoří (zvýšení bezpečnosti, snížení spotřeby vody). Pořídila nové laboratorní 

analytické přístroje (zvýšení připravenosti žáků pro praxi) a nový vyvíječ páry (úspora energie). Do 

Laboratorního řádu byly identifikovány minimální podmínky pro ochranný oděv a ochranné boty. 

Všechny tyto investice a nařízení ukazují na odpovědné podnikání školy. Masarykova střední škola 

chemická dosahuje požadované míry naplnění požadavků Programu RC. Z celkového počtu otázek se 

společnosti týkalo 72, netýká se bylo odpovězeno celkem ve 33 případech V 11 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 dobře zpracovaná, 

včetně doplněných slovních poznámek k jednotlivým otázkám.  Ověřovatelé se zástupci školy se na 

místě shodli, že nový dotazník na sebehodnocení od CEFICu je pro školy a jiné nevýrobní organizace 



                                                                                             
 
neefektivní a výstupy z něj nejsou využitelné. Informace o zapojení školy do programu RC jsou na webu 

společnosti i v prostorách školy. 

Doporučení:  

Aktualizovat elektronické i tištěné informace o RC v souladu s aktuálním stavem.  

Pravidelně revidovat informace (dokumenty) na webu tak, aby byly v souladu s aktuálním stavem  a 

s aktuální platnou legislativou (na webu nalezen neplatný dokument, na místě byl v pořádku). 

Výroční zprávu školy doplnit o plnění cílů RC a o provázanost Responsible Care s činností školy 

(spolupráce s firmami, exkurse, praxe, stáže,..) 

 

Závěr:  

Výsledek samohodnocení dosáhl 84,7 % a splňuje požadavky pro udělení osvědčení Responsible Care 

a s tím spojené právo užívat příslušné logo na další tři roky (do roku 2024). 

 

V Praze dne 18.8.2021 

Zpracoval:  Ing. Pavla Reitschmiedová   Ing. Ladislav Špaček  PhDr. Tomáš Kudrna  

 


