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Vyhláška o evidenci
úrazů dětí,
žáků a studentů
Petr Vokáč, MŠMT, Praha

?

Na které případy se vyhláška vztahuje?

?

Komu se podává hlášení o úrazu?

?

Jak vést knihu úrazů?

?

Kdy se vyhotovuje záznam o úrazu a co obsahuje?

Anotace
Škola nebo školské zařízení jako subjekt vykonávající činnost podle zákona č. 561/2004 Sb. musí
evidovat úrazy dětí, žáků a studentů, k nimž došlo při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech nebo při poskytování školských služeb.
Autor se v článku věnuje případům, na něž se
vztahuje vyhláška č. 57/2010 Sb. Dozvíte se nejen
to, na které případy se vyhláška vztahuje, komu
se podává hlášení o úrazu, jak vést knihu úrazů
a kdy se vyhotovuje záznam o úrazu.
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1. Úvod
Důležitou součástí činnosti škol a školských zařízení je zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání nebo s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb.

ochrana zdraví

Právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských
zařízení se povinnost zajišťovat bezpečnost a ochranu
zdraví ukládá v § 29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon). Ani sebedůkladnější
plnění této povinnosti však není zárukou, že ve školách
a školských zařízeních nebude docházet k úrazům. Vedle nezbytné (a bohužel formálně i věcně zastaralé) právní úpravy odpovědnosti za škodu (§ 391 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce) je pro tyto případy v právním řádu upravena
také zvláštní povinnost právnických osob vykonávajících
činnost školy a školského zařízení evidovat úrazy dětí,
žáků a studentů.
Evidenci úrazů upravuje na základě § 29 odst. 3 zákona
č. 561/2004 Sb. vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů
dětí, žáků a studentů, ve znění vyhlášky č. 57/2010 Sb.
Česká školní inspekce podle statistik, jež zpracovává, obdržela za období od 1. září 2009 do 31. března 2010 celkem 18 026
záznamů o úrazu – k podrobnostem srov. dokument Zpráva
o úrazovosti dětí a studentů na stránkách www.csicr.cz
v sekci Dokumenty Ý Tematické zprávy. Ve školním roce
2009/2010 přitom bylo ve školském rejstříku celkem přibližně 11 000 škol a 13 500 školských zařízení – statistiky
jsou k dispozici na stránkách www.uiv.cz.

www

V průměru tedy připadl na jednu školu nebo školské zařízení ve školním roce 2009/2010 přibližně jeden záznam
o úrazu. Průměrný počet záznamů, s nimiž se v praxi setká
ředitel školy a školského zařízení, je nepochybně vyšší,
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neboť pod jedním „ředitelstvím“ zpravidla bývá soustředěna činnost několika škol a školských zařízení. Evidence
úrazů se navíc neomezuje na zpracování záznamů, které
se vedou jen o závažnějších případech, ale týká se veškerých úrazů dětí, žáků a studentů, k nimž došlo při vzdělávání nebo s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb.
Počet případů, v nichž byla vyhláška č. 64/2005 Sb. použita, samozřejmě nic nevypovídá o jejím skutečném praktickém významu. Posuzovat důležitost evidence úrazů například pro snižování úrazovosti však překračuje předmět
tohoto příspěvku, kterým je především výklad platného
práva.

2. Případy, na něž se
vyhláška vztahuje
evidence
úrazů

Právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení vede dvojí evidenci úrazů:
n

jako zaměstnavatel je povinna vést evidenci úrazů zaměstnanců podle § 105 odst. 2 až 4 zákona č. 262/2006 Sb.
postupem stanoveným v novém nařízení vlády č.
201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu;

n

jako subjekt vykonávající činnost podle zákona
č. 561/2004 Sb. musí evidovat úrazy dětí, žáků a studentů, k nimž došlo při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech nebo při poskytování školských
služeb (§ 29 odst. 3).

Vyhláška č. 64/2005 Sb. je Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy vydána k provedení § 29 odst. 3 zákona
č. 561/2004 Sb., a vztahuje se proto pouze na evidenci
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úrazů dětí, žáků a studentů, ke kterým došlo při zákonem uvedených činnostech.
Výkladové potíže může působit formulace „úraz, k němuž
došlo při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech“:
V případě středních škol se vzděláváním rozumí jak teoretické, tak praktické vyučování (§ 65 odst. 1 zákona
č. 561/2004 Sb.) bez ohledu na to, zda se praktické vyučování uskutečňuje ve škole, školském zařízení nebo na pracovišti fyzické nebo právnické osoby, která má oprávnění
k činnosti související s daným oborem vzdělání.

střední škola

Z toho vedle povinnosti právnické osoby vykonávající činnost školy zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví žáků
také na pracovištích, kde se uskutečňuje praktické vyučování, plyne povinnost evidovat úrazy, k nimž došlo na
těchto pracovištích. To platí i přesto, že fyzické a právnické osoby, na jejichž pracovištích se praktické vyučování
uskutečňuje, mají povinnost evidovat úraz žáka uloženu
také v § 105 odst. 2 až 4 zákona č. 262/2006 Sb. prostřednictvím § 65 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.
Úraz žáka, ke kterému došlo při praktickém vyučování na
pracovišti fyzické nebo právnické osoby nebo při činnosti
přímo související s vyučováním, bude tudíž evidovat osoba, u níž se praktické vyučování uskutečňovalo, i právnická
osoba vykonávající činnost školy. Nejde ovšem o náhodnou ani samoúčelnou duplicitu. Evidence slouží především subjektům, jež ji vedou, a navíc se zčásti odlišuje
množina orgánů a institucí, kterým právnická osoba vykonávající činnost školy a fyzická nebo právnická osoba,
u níž se praktické vyučování uskutečňuje, zasílají případný záznam o úrazu.
Ustanovení zákona č. 262/2006 Sb. upravující bezpečnost
a ochranu zdraví při práci se podle § 65 odst. 3 zákona
č. 561/2004 Sb. samozřejmě vztahují také na praktické vyučování uskutečňované přímo ve škole, ve středisku
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praktického vyučování nebo ve školním hospodářství.
V těchto případech nebude nutné vést dvojí evidenci, ale
uplatní se pouze evidence podle § 29 odst. 3 zákona
č. 561/2004 Sb., který je zde speciální úpravou k zákonu
č. 262/2006 Sb.
Naopak uskutečňuje-li se praktické vyučování v jiném
školském zařízení než ve středisku praktického vyučování
nebo školním hospodářství (nejčastěji v zařízení školního
stravování), je právnická osoba vykonávající činnost školského zařízení povinna evidovat úraz podle zákona
č. 262/2006 Sb. O praktickém vyučování žáka například ve
školní jídelně totiž nelze hovořit jako o poskytování školských služeb žákovi, ale jedná se z hlediska § 65 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o praktické vyučování na pracovišti
právnické osoby s oprávněním k činnosti související s daným oborem vzdělání. Podle zákona č. 262/2006 Sb. zde
proto bude úraz evidovat právnická osoba vykonávající
činnost školní jídelny, zatímco podle § 29 odst. 3 zákona
č. 561/2004 Sb. jej zaeviduje právnická osoba vykonávající
činnost dané školy.
Školské právní předpisy nestanovují, co se rozumí činnostmi přímo souvisejícími se vzděláváním. Případný výčet činností by beztoho nebyl uzavřený a obsahoval by jen
činnosti, o jejichž přímé souvislosti se vzděláváním není
pochyb (např. pobyt žáků během přestávek v prostorách
k tomu vymezených školním řádem atd.).
Zaevidování úrazu a případné odeslání záznamu o úrazu
však není rozhodující pro posouzení úrazu z hlediska odpovědnosti za škodu. Proto lze evidovat i úraz, u něhož
není zcela jisté, zda k němu došlo při činnosti v přímé
souvislosti se vzděláváním, aniž by tím byly způsobeny
pro právnickou osobu vykonávající činnost školy nebo
školského zařízení nepříznivé právní následky.
Uvedená pravidla týkající se praktického vyučování žáků
středních škol se obdobně vztahují také na praktickou přípravu studentů vyšších odborných škol.
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Samotný pojem „úraz“ školská legislativa nedefinuje
a vzhledem k všeobecně vžitému významu tohoto pojmu
definice patrně není nutná. Případné analogické použití definice pojmu „pracovní úraz“ v § 380 zákona č. 262/2006 Sb.
nelze doporučit. „Pracovní úraz“, jak jej vymezuje zákon
č. 262/2006 Sb., je zjevně užší pojem než „úraz“ podle § 29
odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Pracovním úrazem je například pouze poškození zdraví zaměstnance, ke kterému došlo nezávisle na jeho vůli působením zevních vlivů. Naproti tomu ze zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 64/2005 Sb.
nevyplývá, že by z evidence bylo vyňato zranění, jež si žák
způsobil úmyslně.

A 4.2
pojem „úraz“

3. Hlášení o úrazu
Ačkoliv vyhláška č. 64/2005 Sb. nejdříve stanovuje pravidla vedení knihy úrazů (§ 1) a vyhotovování záznamů
o úrazech (§ 2), bude z povinností stanovených vyhláškou
zpravidla jako první naplněna povinnost podat hlášení
úrazu (§ 3). Na rozdíl od knihy úrazů a záznamu o úrazu nestanovuje vyhláška č. 64/2005 Sb. formu ani obsah hlášení. Jedná se totiž o neformální sdělení, jehož účelem je pokud možno rychle seznámit vyhláškou stanovené osoby,
orgány a instituce o tom, že došlo k úrazu, a o základních
skutkových okolnostech.
n

Utrpělo-li úraz dítě nebo nezletilý žák, je vždy nutné
podat hlášení jeho zákonným zástupcům (§ 3 odst. 1).

n

Nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s úrazem byl spáchán trestný čin nebo přestupek,
podá právnická osoba vykonávající činnost školy
nebo školského zařízení hlášení místně příslušnému
útvaru Policie České republiky (§ 3 odst. 2).
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n

Rovněž smrtelné úrazy (k tomuto pojmu viz podkapitolu 5.1) musí být hlášeny Policii České republiky (§ 3
odst. 2).

n

Pokud má právnická osoba vykonávající činnost školy
nebo školského zařízení sjednáno pojištění své odpovědnosti za škodu vzniklou na životě a zdraví dětí,
žáků nebo studentů, musí úraz hlásit také příslušné
pojišťovně (§ 3 odst. 3).

n

Jestliže při praktickém vyučování nebo praktické přípravě došlo k úrazu, jehož důsledkem byla nepřítomnost žáka nebo studenta ve škole nebo školském zařízení, ke smrtelnému úrazu nebo k úrazu, u něhož je
pravděpodobné, že žáku nebo studentovi bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského
uplatnění, podá právnická osoba vykonávající činnost
školy nebo školského zařízení hlášení o úrazu také příslušnému oblastnímu inspektorátu práce nebo příslušnému obvodnímu báňskému úřadu.

Ve všech uvedených případech je nutné úraz hlásit bez
zbytečného odkladu.

4. Vedení knihy úrazů
4.1 Forma
forma
knihy úrazů
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Kniha úrazů je v § 28 odst. 1 písm. i) zákona č. 561/2004 Sb.
výslovně uvedena jako součást dokumentace školy a školského zařízení. Musí proto být vedena v každé škole
a školském zařízení. Ze zákona ale nevyplývá, že v případě
škol a školských zařízení, jejichž činnost vykonává tatáž
právnická osoba, musí být pro každou školu a školské zařízení vedena kniha úrazů samostatně. Je proto přípustné,
aby právnická osoba vykonávající například činnost mateř-
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ské školy, základní školy, školní jídelny a školní družiny vedla všechny čtyři knihy úrazů v jediném svazku. Z evidence
ovšem musí být zřejmé, v činnosti které školy nebo školského zařízení k úrazu došlo, a musí být řádně splněny náležitosti stanovené v § 1 vyhlášky č. 64/2005 Sb.
Podle § 1 odst. 2 písm. f) vyhlášky č. 64/2005 Sb. se každý
zápis v knize úrazů stvrzuje podpisem zaměstnance právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, který zápis provedl. Pro formu knihy úrazů z toho
plyne, že musí být vedena v podobě, jež podpis umožňuje.
Právní předpisy nestanovují povinnou formu zápisu v knize úrazů. Právnická osoba vykonávající činnost školy
nebo školského zařízení proto může použít tiskopisy z komerční nabídky nebo si vytvořit vlastní, popřípadě může
(v potřebném rozsahu) využít tiskopis záznamu o úrazu,
jehož vzor stanovuje vyhláška č. 64/2005 Sb.

4.2 Obsah
V souladu s § 1 odst. 1 vyhlášky č. 64/2005 Sb. se v knize
úrazů evidují všechny úrazy dětí, žáků a studentů, ke kterým došlo při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech nebo při poskytování školských služeb. Nezáleží
na závažnosti následků úrazu ani na tom, kdo jej zavinil
(právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení není oprávněna závazně posuzovat otázky
zavinění).

obsah
knihy úrazů

Zápisy v knize úrazů mají evidenční a popisný charakter.
V souladu s § 1 odst. 2 vyhlášky č. 64/2005 Sb. se v zápisu
uvede:
n

pořadové číslo úrazu

n

jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození
zraněného
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n

popis úrazu

n

popis události, při které k úrazu došlo, včetně údaje
o datu a místě události

n

zda a kým byl úraz ošetřen

n

podpis zaměstnance právnické osoby vykonávající
činnost školy nebo školského zařízení, jenž zápis do
knihy úrazů provedl

n

další údaje, jsou-li potřebné k sepsání záznamu o úrazu

Posledně uvedený bod platí pouze v případech, kdy se o úrazu vyhotovuje záznam podle § 2 vyhlášky č. 64/2005 Sb.
V knize úrazů se potom uvede též například, kdy a jak byl
o úrazu vyrozuměn zákonný zástupce dítěte nebo žáka,
kdo vykonával v době úrazu dozor, jména a příjmení svědků úrazu apod.
Zápis úrazu je v souladu s § 1 odst. 1 vyhlášky č. 64/2005 Sb.
nutné do knihy učinit „nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola nebo školské zařízení o úrazu dozví“,
tedy od okamžiku, kdy se o úrazu dozvěděl kterýkoliv zaměstnanec právnické osoby vykonávající činnost školy
nebo školského zařízení. Ustanovení § 106 odst. 4 písm. h)
zákona č. 262/2006 Sb. ukládá každému zaměstnanci bezodkladně oznamovat svému nadřízenému zaměstnanci
úraz, jehož byl svědkem.

5. Záznam o úrazu
záznam
o úrazu
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Výše již bylo uvedeno, že o každém úrazu, k němuž došlo
při vzdělávání a s ním souvisejících činnostech nebo při
poskytování školských služeb, se provádí zápis do knihy
úrazů. U některých úrazů se navíc vyhotovuje ještě záznam o úrazu.
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5.1 Vyhotovení záznamu o úrazu
Záznam o úrazu je v souladu s § 28 odst. 1 písm. i) zákona
č. 561/2004 Sb. rovněž součástí dokumentace školy
a školského zařízení. Zároveň se záznamy o úrazu poskytují také dalším osobám, orgánům a institucím stanoveným ve vyhlášce č. 64/2005 Sb.

vyhotovení
záznamu

Záznam o úrazu vyhotoví právnická osoba vykonávající
činnost školy nebo školského zařízení v těchto případech
(§ 2 vyhlášky č. 64/2005 Sb.), jestliže důsledkem úrazu byla
nepřítomnost dítěte, žáka nebo studenta ve škole nebo
školském zařízení.
Za účelem snížení administrativní zátěže škol a školských
zařízení bylo s účinností od 1. dubna ve vyhlášce nově vymezeno minimální trvání nepřítomnosti žáka ve škole
nebo školském zařízení, při kterém se musí vyhotovit záznam o úrazu.
Podle § 2 odst. 1 písm. a) se záznam vyhotovuje, jestliže
nepřítomnost žáka ve škole nebo školském zařízení zapříčiněná úrazem zasáhla alespoň do dvou po sobě jdoucích vyučovacích dnů. Pokud tedy úraz způsobil pouze
krátkodobou nepřítomnost žáka ve škole, třeba za účelem
ošetření ve zdravotnickém zařízení, načež následujícího
dne se žák již řádně účastnil vyučování, nevzniká povinnost vyhotovit záznam o úrazu.
Jelikož vyhláška používá obrat „nepřítomnost ve škole
nebo školském zařízení“, je zřejmé, že se časové kritérium
povinnosti vyhotovit záznam vztahuje k té škole nebo
školskému zařízení, v němž k úrazu došlo. Proto je též nutné vykládat pojem „vyučovací den“ šířeji, aby bylo možné
jej vztáhnout i na činnosti těch škol a školských zařízení,
u nichž právní předpisy jinak o vyučování nehovoří. Vyučovacím dnem je zde jednoduše den, v němž se uskutečňuje činnost školy nebo školského zařízení.
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PŘÍKLAD Z PRAXE
Přihodí-li se tedy například žákovi úraz ve čtvrtek při
druhé vyučovací hodině, přičemž je následně omluven
ze zbytku čtvrtečního vyučování z důvodu ambulantního ošetření a nevolnosti způsobené úrazem a v pátek
zmešká první vyučovací hodinu, protože musí ještě
podstoupit další lékařské vyšetření, bude splněna podmínka nepřítomnosti ve vyučování zasahující alespoň
do dvou po sobě jdoucích vyučovacích dnů. Totéž platí, i když se bude místo čtvrtku a pátku jednat o pátek
a následují pondělí – i tehdy jde o po sobě jdoucí vyučovací dny. Nepřítomnost ve škole nebo školském zařízení ovšem musí být způsobena úrazem. Pokud by žák byl
třeba v den úraz nepřítomen ve zbytku vyučování z důvodu ambulantního ošetření zranění a následující vyučovací den by do školy nepřišel z důvodu začínající nemoci nesouvisející s úrazem, nebude dána podmínka
pro vyhotovení záznamu o úrazu podle § 2 odst. 1 písm. a)
vyhlášky č. 64/2005 Sb.
kritéria
závažnosti
úrazu

Z toho vysvítá nedokonalost časového kritéria pro posouzení závažnosti úrazu. (Například v posledně zmíněném příkladu ani nemůže být toto kritérium objektivně
ověřeno, protože žák je nakonec z vyučování v následujícím dni omluven z jiných důvodů, a samozřejmě se již nezkoumá, zda nebyl omluven z vyučování právě kvůli následků úrazu.) Vzhledem k nepředvídatelné pestrosti
skutkových dějů provázejících úrazy a subjektivní povaze
následků úrazů však patrně ani není v možnostech právního předpisu stanovit skutečně objektivní měřítko závažnosti úrazů:
n

12

Úraz byl smrtelný. Pro účely vyhlášky č. 64/2005 Sb. je
smrtelným úrazem poškození zdraví, které způsobilo
smrt po úrazu nebo na jehož následky dítě, žák nebo
student do jednoho roku od vzniku úrazu zemřel – § 2
odst. 1 písm. b).
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O vyhotovení záznamu požádal zletilý žák nebo student, zákonný zástupce dítěte nebo žáka, zřizovatel,
zdravotní pojišťovna dítěte, žáka nebo studenta, Česká školní inspekce nebo místně příslušný útvar Policie
České republiky – § 2 odst. 3.

n

Je pravděpodobné, že dítěti, žáku nebo studentovi
bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem – § 2 odst. 4.

A 4.2

Ke vzniku povinnosti vyhotovit záznam postačuje splnění
kterékoliv z uvedených podmínek.
Forma a obsah záznamu jsou dány přílohou k vyhlášce
č. 64/2005 Sb., která stanovuje vzor formuláře záznamu.
Na rozdíl od zápisu v knize úrazů je záznam o úrazu stvrzen hned několika podpisy – podpisem vedoucího zaměstnance právnické osoby vykonávající činnost školy
nebo školského zařízení, podpisy svědků včetně zaměstnance, jenž vykonával dozor, a také podpisem zraněného,
umožňuje-li to jeho stav.

5.2 Aktualizace záznamu o úrazu
Některé skutečnosti rozhodné pro vyhotovení záznamu
o úrazu mohou nastat až s určitým odstupem po jeho vyhotovení. Novelou vyhlášenou pod č. 57/2010 Sb. byla do
vyhlášky č. 64/2005 Sb. doplněna pravidla pro aktualizace
záznamů (§ 2 odst. 6 a závěrečná rubrika ve vzoru formuláře záznamu), čímž se odstranila dosavadní nejistota ohledně správného postupu v případě, kdy po vyhotovení záznamu o úrazu dojde:

aktualizace
záznamu

a) k poskytnutí náhrady za bolest nebo náhrady za ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem,
b) k úmrtí dítěte, žáka nebo studenta, je-li podle § 2 odst.
1 písm. b) vyhlášky č. 64/2005 Sb. úraz kvalifikován
jako smrtelný.
Poradce ředitele • 02
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V takových případech škola nebo školské zařízení nevyhotovuje nový záznam o úrazu, ale aktualizuje původní
záznam v příslušné rubrice „Aktualizace“.

5.3 Zaslání záznamu o úrazu
zaslání
záznamu

Alespoň jedno vyhotovení záznamu zůstává v dokumentaci školy nebo školského zařízení, další vyhotovení se
poskytuje zletilému žákovi či studentovi nebo zákonnému zástupci dítěte či žáka.
Právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení vždy za uplynulý kalendářní měsíc nejpozději
do pátého dne následujícího měsíce zasílá zdravotní pojišťovně dítěte, žáka nebo studenta a České školní inspekci (dále jen ČŠI):
n

záznam o úrazu, jehož důsledkem byla nepřítomnost
dítěte, žáka nebo studenta ve škole či školském zařízení

n

záznam o úrazu, u něhož je pravděpodobné, že dítěti,
žákovi nebo studentovi bude poskytnuta náhrada za
bolest a ztížení společenského uplatnění

Podle původního znění vyhlášky č. 64/2005 Sb. se výše
uvedené záznamy o úrazu zasílaly taktéž zřizovateli. Novelou vyhlášenou pod č. 64/2005 Sb. byl zřizovatel z okruhu
povinných adresátů záznamu vyjmut. Právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení má
ovšem povinnost zaslat i tyto záznamy o úrazu zřizovateli
na základě jeho písemné výzvy (§ 4 odst. 3). Ponechává se
tak na zřizovateli, aby určil, zda je pro něj průběžné zasílání záznamů natolik důležité, aby touto agendou zatěžoval
sebe i zřizované školy a školská zařízení.
Záznam o smrtelném úrazu zasílá právnická osoba zřizovateli, zdravotní pojišťovně dítěte, žáka nebo studenta,
ČŠI a příslušnému útvaru Policie České republiky, a to do
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pěti pracovních dnů po podání hlášení o úrazu (viz kapitolu 3.), resp. po aktualizaci záznamu z důvodu úmrtí dítěte,
žáka nebo studenta (viz podkapitolu 5.2).
Právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení je povinna záznam poskytnout pouze fyzické
osobě, orgánu nebo instituci (viz výše), která o vyhotovení záznamu požádala.

5.4 Zaslání záznamu o úrazu
a vyrozumění o aktualizacích
ČŠI
Vyhláškou č. 57/2010 Sb. byla ve vyhlášce č. 64/2005 Sb.
výrazně pozměněna pravidla zasílání záznamů o úrazu
a jejich aktualizací ČŠI.
ČŠI se zasílají záznamy o:
n

úrazu, jehož důsledkem byla nepřítomnost dítěte,
žáka nebo studenta ve škole či školském zařízení,

n

úrazu, u něhož je pravděpodobné, že dítěti, žákovi
nebo studentovi bude poskytnuta náhrada za bolest
a ztížení společenského uplatnění,

n

smrtelném úrazu (ke lhůtám pro odesílání viz výše).

povinnosti
vůči ČŠI

Ve druhém bodě se jedná skutečně pouze o případy, kdy
byl vyhotoven záznam z důvodu pravděpodobnosti poskytnutí náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění. Naopak je-li již existující záznam aktualizován z důvodu, že náhrada byla poskytnuta – aktualizace podle § 2
odst. 6 písm. a) –, nezasílá se ČŠI celý záznam, ale údaje se
zaznamenají do vyrozumění o aktualizacích (viz níže).
O smrtelném úrazu se zasílá ČŠI vždy celý záznam bez
ohledu na to, zda úmrtí žáka bylo uvedeno již v prvotním
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záznamu, nebo do něj bylo zaznamenáno až v rámci aktualizace (srov. návěstí v odst. 2 v § 4).
O aktualizacích záznamu o úrazu z důvodu poskytnutí náhrady za bolest nebo ztížení společenského uplatnění se
ČŠI zasílají souhrnná vyrozumění vždy za uplynulý školní
rok. Ve vyrozumění se o každé aktualizaci, kterou škola nebo školské zařízení v záznamech o úrazu v uplynulém školním roce na základě § 2 odst. 6 písm. a) provedla, uvede:
n

pořadové číslo a školní rok vyhotovení aktualizovaného záznamu

n

údaj o důvodu aktualizace

Zásadní novinkou v zasílání záznamů a vyrozumění o aktualizacích ČŠI je zavedení výlučné elektronické formy, a to
od 1. května 2010 (právnické osoby vykonávající činnost
školy a školského zařízení k tomu potřebují být držiteli zaručeného elektronického podpisu nebo elektronické značky). Záznamy a aktualizace se zasílají prostřednictvím
elektronického formuláře v aplikaci 602 XML Filler v zabezpečené podobě po síti Internet přímo do informačního
sytému ČŠI. Podrobnější metodické informace lze získat
na adrese http://www.csicr.cz/cz/85123-urazy-zakladni-informace-a-elektronicky-formular (www.csicr.cz Ý Učitelé
a školy Ý Úrazy – základní informace a elektronický formulář).
Údaje ze záznamů a vyrozumění o aktualizacích využívá
ČŠI dále ve své činnosti, jejímž obvyklým veřejným výstupem jsou tematické zprávy. Také pro MŠMT je evidence
úrazů ve školách a školských zařízeních nadále významná.
Shromažďovat a analyzovat údaje z evidence úrazů se
MŠMT ukládá v Národním akčním plánu prevence dětských úrazů na léta 2007–2017 přijatém usnesením vlády
ze dne 22. srpna 2007 č. 926.
Po zavedení elektronického předávání záznamů o úrazech
zajišťuje ČŠI pro MŠMT potřebné statistické a analytické
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údaje o úrazovosti dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních. Nahradila tak dřívější zpracování statistických dat o úrazech Ústavem pro informace ve vzdělávání, přičemž bylo zrušeno předávání údajů o úrazech na
statistickém výkazu R 36-01. V tomto ohledu lze považovat
přechod na elektronické zasílání záznamů o úrazech ČŠI za
krok ke snížení administrativní zátěže škol a školských zařízení.
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Kontrolní kroky k vyhlášce
o evidenci úrazů dětí,
žáků a studentů
Následující kontrolní seznam obsahuje nejdůležitější body, které se týkají
vyhlášky o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů.

1. Evidenci úrazů upravuje na základě § 29 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění vyhlášky
č. 57/2010 Sb. Se zněním této vyhlášky jsem se seznámila.

4

2. Vím, že jsem povinna vést dvojí evidenci záznamu
o úrazu – jako zaměstnavatel evidenci úrazů zaměstnanců, jako subjekt vykonávající činnost podle zákona
č. 561/2004 Sb. evidenci úrazy dětí, žáků a studentů.

4

3. Znám své povinnosti v následujícím pořadí: 1. úrazy
hlásit, 2. vést knihu úrazů, 3. vyhotovit záznam o úrazu.

4

4. Vím, jakou formu musí mít kniha úrazů a co musí obsahovat.

4

5. Vím, jak vyhotovit záznam o úrazu.

4

6. Jsem si vědoma toho, že jedno vyhotovení záznamu
zůstává v dokumentaci školy nebo školského zařízení, další vyhotovení se poskytuje zletilému žákovi či
studentovi nebo zákonnému zástupci dítěte či žáka.

4

7. Seznámila jsem se se změnami pravidel zasílání záznamů o úrazu a jejich aktualizací ČŠI vyhláškou
č. 57/2010 Sb. ve vyhlášce č. 64/2005 Sb.

4
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