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Zpráva ověřovatele o ověření hodnotící zprávy  

plnění programu Responsible Care a o připravenosti k obhajobě RC v roce 2018 

 
Ověřovaná společnost:   Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy a Jazyková 

škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí 
 
Účastníci ověření:  Mgr. Petr Pavlůsek 

Ing. Slávka Pobucká 
     
Ověřovatel:   Bc. Martin Vala 

Ing. Ivo Špaček, Ph.D. 
 
Datum ověření:   19. června 2018 
 
Předložené materiály:  samohodnocení, web školy, výroční zpráva, dokumentace 
 
Postup společnosti při přípravě žádosti: Integrovaná střední škola Valašské Meziříčí se přihlásila 
k plnění programu Responsible Care prostřednictvím Svazu chemického průmyslu ČR v roce 2012, 
pracuje v souladu s Globální chartou Responsible Care a právo užívat logo Responsible Care získala 
poprvé v roce 2014. 
ISŠ Valašské Meziříčí požádala o udělení Ceny udržitelného rozvoje SCHP ČR a její žádost podpořili 
představitelé společností DEZA a CS CABOT. 
 
Řídící úloha vedení společnosti: Zodpovědný za realizaci Programu RC je ředitel školy Mgr. Petr 
Pavlůsek. Členové koordinační skupiny jsou dále Ing. J. Tyšerová. Ing. Z. Hadaš, Ing. V. Holotík a 
Ing. S. Pobucká. ISŠ stanovila cíle Programu RC a jejich plnění se stalo nedílnou součástí řídící práce 
na jednotlivých řídících úrovních, metodou práce jednotlivých zaměstnanců školy a součástí 
výchovného procesu studentů školy. 
Specifikou je široký záběr školy, který vyplývá již z názvu. Střední škola se zaměřuje na 
středoškolskou výchovu ve všech oborech mimo stavebnictví. Do odborné výchovy mladých chemiků 
se zapojuje 5 – 10 ročně. 
ISŠ je výkonným partnerem Sektorové dohody – Dorost pro chemický průmysl. Organizuje regionální 
kolo soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR a podílí se na přípravě vyvrcholení soutěže 
v Pardubicích. 
 
Vzájemná spolupráce podnikových útvarů: Vzhledem k charakteru činnosti a rozsahu školy je 
spolupráce na vysoké úrovni napříč jednotlivými útvary. 
 
Stanovisko zástupců zaměstnanců: Zpráva o plnění programu RC byla schválena dne  
18. 6. 2018. Výroční zpráva za školní rok 2016/2017 je dostupná na webu školy. 
 
Dialog společnosti s externími partnery: Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy a 
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí aktivně vystupuje ve všech 
oblastech svého působení, zachovává principy ochrany zdraví a životního prostředí na všech úrovních 
řízení, má vypracován systém nakládání s odpady, spolupodílí se na vydávání odborných publikací, 
spolupracuje s organizacemi a školami v rámci působnosti školy. 
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Soulad s právními předpisy v oblasti ŽP a BP: Soulad s požadavky právních předpisů je zabezpečen 
jednak formou delegování pravomocí a odpovědností na jednotlivých pracovištích. Oblast BOZP a PO 
po odborné stránce včetně provádění školení zastřešuje externě firma Zeka. 
 
Mimořádné situace po dobu platnosti: V hodnoceném období nedošlo k mimořádným situacím ani 
pracovním úrazům. 
 
 

Ověření sebehodnocení společnosti – komentář ověřovatele:  
 

1. Vedení společnosti věnuje dobrovolnému programu Responsible Care - Odpovědné podnikání 

v chemii (RC) soustavnou pozornost:  
(8 otázek – 7x ano, 1x netýká se) 
K plnění principů RC se škola přihlásila v roce 2011. Integrovaná střední škola získala právo používat 
logo Responsible Care v roce 2014. Program se stal nedílnou součástí řízení. Zodpovědností za 
realizaci Programu je pověřen ředitel školy Mg. Petr Pavlůsek. 
Základní informace o škole jsou dostupné na webu: http://www.isscopvm.cz/skola/valasske-
mezirici/integrovana/ 
Logo RC není na webu užíváno, chybí odkaz na stránky www.responsiblecare.cz 
1x ne 

- Vedení školy neinformuje o dosažených výsledcích veřejnou správu. 
 
2. Politika společnosti v oblasti zdraví, bezpečnosti a životního prostředí 

(11 otázek – 2x ano, 9x ne) 
Integrovaná střední škola nezavádí systémy řízení jakosti ani systémy environmentálního 
managementu či OHSAS. V rámci ověření bylo konstatováno, že mnohé prvky řídicího systému školy 
včetně udržované dokumentace a vypracovaných dokumentovaných postupů jsou v souladu se 
systémovými normami. 
9x ne 

- ISŠ neuvažuje se zavedením systémů dle ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 
Ověřovatelé doporučují provést vstupní analýzu (vstupní přezkoumání) plnění požadavků norem ISO 
14001 a OHSAS pro možnost posouzení současného stavu a navržení dalšího postupu. 
 
3. Zajišťování požadavků 

(17 otázek – 12x ano, 5x netýká se) 
 

3.1. Koordinátor a indikátory 

(5 otázek – 5x ano) 
Na Integrované střední škole působí koordinační skupina Programu RC ve složení Mgr. Petr Pavlůsek, 
Ing. J. Tyšerová. Ing. Z. Hadaš, Ing. V. Holotík a Ing. S. Pobucká, která vyhodnocuje plnění úkolů 
Programu RC, vyhodnocuje sledované indikátory. 
 
3.2. Organizace 

(4 otázky – 4x ano) 
Integrovaná střední škola má zpracován soubor interních předpisů jednotlivými správci dokumentů. 
Do jaké míry jsou naplněny požadavky systémových norem, může stanovit doporučené vstupní 
přezkoumání. 
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3.3. Znalost požadavků a důsledků odpovídajících účinným i připravovaným právním 

předpisům ČR a ES 

(5 otázek – 2x ano, 3x netýká se) 
Vedení školy určilo zaměstnance odpovědné za evidenci předpisů ES v oblasti bezpečnosti, ochrany 
zdraví a ŽP.  
Zastřešení oblasti BOZP a PO po odborné stránce firmou ZEKA. 
3x netýká se 

- ISŠ má aplikovanou legislativu do interních dokumentovaných postupů pro účely výuky, 
práce v laboratořích. Diskutována byla oblast práce studentů s chemickými látkami a směsmi 
ve smyslu platné legislativy. Jako 3x „netýká se“ byl vyhodnocen vztah ISŠ k přípravě nové 
legislativy na národní a mezinárodní úrovni včetně spolupráce s orgány státní správy v této 
oblasti. 

 
3.4. RC program vyžaduje, aby orientace a výsledky výzkumu a vývoje respektovaly hlediska 

bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí 

(3 otázky – 1x ano, 2x netýká se) 
ISŠ využívá dokumentované postupy v odborných laboratořích, pracovištích OV, učebnách. 
2x netýká se 

- ISŠ se nezabývá výrobní činností, neuplatňuje požadavky na výrobky 
- Nespolupracuje na projektech výzkumu a vývoje v oblasti BOZP a ŽP 

 
 
4. Plánování a realizace 

(53 otázek – 23x ano, 30x netýká se) 
 
4.1. Péče o zaměstnance 

(13 otázek – 12x ano, 1x netýká se) 
Analýza rizik byla zpracovaná firmou ZEKA plus, s.r.o. v roce 2015.  
ISŠ plní požadavky Programu RC. 
1x netýká se 

- ISŠ nemá riziková pracoviště 
 
4.2. Využití vstupů 

(8 otázek – 4x ano, 4x netýká se) 
ISŠ se zabývá tříděním odpadů a nakládání s odpady v souladu s legislativními požadavky. Proveden 
energetický audit – budova C. Snižování energetické náročnosti je zahrnuto v programu EVVO – 
motivace studentů i zaměstnanců školy. 
4x netýká se 

- ISŠ nevyužívá materiálové vstupy ani paliva pro půmyslovou výrobu. ISŠ má zpracován 
energetický audit. 

- Nehodnotí trvale spotřebu materiálových vstupů a paliv. 
- Nevyužívá obnovitelné zdroje energie a nesleduje možnost využití. 
- Nemá vyčleněného pracovníka pro koordinaci racionalizačních opatření. 

 
4.3. Výroba 

(3 otázky – 3x netýká se) 
ISŠ se nezabývá výrobou. 
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4.4. Péče o výrobek 

(8 otázek –8x netýká se) 
ISŠ se nezabývá výrobou, neprodukuje výrobky. 
 
4.5. Integrovaná péče o hmotný majetek 

(5 otázek – 4x ano, 1x netýká se) 
V rámci projektové přípravy nových investic ISŠ ve spolupráci externích projekčních organizací dbá 
na oblast ŽP, BP. 
1x netýká se 

- ISŠ nevyužívá nejlepší dostupné techniky, Best pralis. 
 
4.6. Logistika 

(11 otázek – 1x ano, 10x netýká se) 
ISŠ v rámci učeben a laboratoří odborného výcviku se zabývá dodržováním zásad pro skladování a 
používání chemických látek a směsí. 
ISŠ není přepravní organizací. 
 
4.7. Předcházení haváriím 

(5 otázek – 2x ano, 3x netýká se) 
ISŠ má zpracovaný Plán krizové připravenosti – zpracovatel BAS SCHOLA s.r.o. 
Jsou prováděny nácviky evakuace žáků a zaměstnanců školy. 
3x netýká se 

- ISŠ nevyhodnocuje „skoro nehody“ 
- Nevlastní riziková zařízení, neřeší havarijní stavy a tím ani nekomunikuje s ostatními 

společnostmi plnícími principy RC. 
 
4.8.    Předcházení znečištění vodních toků a moří plasty 

Hodnocení tohoto bodu bylo projednáno v rámci ověřování, není zahrnuto do celkového bodového 
hodnocení. 
ISŠ se zabývá tříděním odpadů a tedy i odpadů z plastů. Při nakládání s odpady spolupracuje 
s firmami oprávněnými k nakládání s příslušnými druhy odpadů. Z celkového počtu šesti otázek se 
ISŠ týká prvních 5. Svými činnostmi a aktivitami v rámci výukové činnosti, spolupráce s dalšími 
subjekty v oblasti školství, vědy, výzkumu, státní správy naplňuje požadavky těchto bodů. Vzhledem 
k tomu, že se nezabývá výrobními ani distribučními činnostmi, netýká se ISŠ otázka 4.8.6. 
 
5. Zavádění a kontrola 

(2 otázky – 2x ano) 
Kontrola plnění Programu probíhá v rámci koordinační skupiny ISŠ. Stanovené konkrétní úkoly 
řešeny na poradách. 
 
6. Monitoring Programu Responsible Care 

(3 otázky – 3x ano) 
ISŠ provádí monitoring Programu na pracovních poradách. Vydává výroční zprávy se zahrnutím 
dosažených výsledků ve sledovaných oblastech. 
 
7. Kontrola a řízení 

(5 otázek – 5x ano) 
ISŠ spolupracuje se zainteresovanými stranami z oblasti školství, průmyslu, státní správy. Organizuje 
dny otevřených dveří, pořádá soutěže studentů (mladý chemik), pořádá Vědecký festival pro ZŠ. 
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Pro ucelené školní roky zpracovává výroční zprávy. 
 

Shrnutí výsledků hodnocení, závěr  

 

Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové 
zkoušky Valašské Meziříčí dosahuje opakovaně vysoké míry naplnění principů Responsible Care 
s ohledem na specifické postavení škol v rámci hodnocení Programu. 
 
Z celkového počtu 99 otázek se ISŠ týká 63 (při předchozím hodnocení 61), v 54 případech 
odpovězeno ano (při předchozím hodnocení 52), v 9 případech odpověď ne (stejně jako v předchozím 
hodnocení). 
 
9 odpovědí „ne“ se týká bodů 2.3 až 2.11, tedy problematiky související se zaváděním a udržováním 
systémů řízení kvality, environmentálního managementu bezpečnosti práce. V této souvislosti byla 
diskutována vhodnost provést minimálně vstupní hodnocení plnění požadavků norem ISO 14001 a 
OHSAS – viz dále uvedené doporučení. 
 
V 36-ti případech bylo odpovězeno „netýká se“. Jedná se převážně o oblasti týkající se absence 
výrobních činností, zpracování surovin, přípravy nové legislativy, výzkumu a vývoje, péče o výrobek, 
logistiky. 
 
Z počtu relevantních otázek 63 bylo 54 odpovězeno „ano“. Celkový výsledek je 85,7% kladných 
odpovědí. 
 
Ověřovatelé s výsledkem vlastního hodnocení souhlasí, pro zlepšení stavu implementace Programu 
RC předkládají následující doporučení. 
 
Doporučení ověřovatelů: 

1) Na webu ISŠ zveřejnit: 
- Odkaz na www.responsiblecare.cz 
- Doplnit výkazy, samohodnocení. 
- Doplnit údaje o uděleném právu užívat logo Responsible Care. 

2) Využívat logo Responsible Care v dokumentech, korespondenci školy, výroční zprávě. 
3) Zvážit možnost provést vstupní analýzu (vstupní přezkoumání) plnění požadavků norem ISO 14001 
a OHSAS jako základ pro posouzení současného stavu a navržení dalšího postupu. 
 

Na základě dosažených a zdokumentovaných výsledků plnění programu RC a skutečnosti, že 
k obhajobě dochází již potřetí, doporučujeme udělit Integrované střední škole osvědčení o 

právu užívat logo Programu Responsible Care na období 3 let.  

Doporučujeme projednat formou přímého projednání hodnotitelskou skupinou RC bez účasti 
hodnocené školy. Soulad hodnotitele s výsledky a průběhem samohodnocení.   
   
 
Bc. Martin Vala 
Ing. Ivo Špaček, Ph.D. 
ověřovatelé programu RC SCHP ČR 
30. 7. 2018 


