
 

 

Záznam o průběhu vyřízení žádosti 

 

Žádost číslo: 56 a 58 

Evidenční číslo žádosti: MUSP 131055/2022 a MUSP 133823/2022 

Žádost přijata a zaevidována dne: 21.11.2022 a 24.11.2022 

Obsah žádosti: 
Zdraví dětí a mladistvých ve vztahu k vybavování 

a používání školního nábytku v učebnách ZŠ  

Dotčený odbor, který poskytl podklady pro 

zpracování odpovědi: 
 ŠKV 

Evidenční číslo odpovědi: MUSP 135458/2022 

Odpověď poskytnuta dne: 01.12.2022 

Odpověď poskytnuta:  

 

V plném rozsahu 

 

Přílohy: 0 

 

 

Odpověď: 

 

Vážený pane inženýre, 

 

Městský úřad Šumperk, povinný subjekt podle ust. § 2, odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), obdržel dne 

21.11.2022 Vaši žádost vedenou pod čj. MUSP131055/2022 a dne 24.11.2022 Vaši upravenou 

žádost vedenou pod čj. MUSP133823/2022 o poskytnutí informace podle InfZ. 

V žádosti požadujete informace týkající se zdraví dětí a mladistvých ve vztahu k vybavování a 
používání školního nábytku (žákovské židle a stoly) v učebnách základních škol. 

1. Jak velké množství (%) základních škol používá velikostně jen takový školní nábytek, který 
je v plném souladu s vyhl. MZ č.410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory 
pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění? 

2. Jaká zásadní nápravná opatření přijal váš úřad k řešení dlouhodobého stavu ve školách, 
kdy nejsou dodržovány některé části vyhl.č.410/2005 Sb., v platném znění, především ty 
o nutnosti používání pouze takových velikostních stupňů školního nábytku, které plně 
odpovídají tělesnému vzrůstu každého žáka? 

3. Jaká jsou aktuální doporučení vašeho úřadu základním školám pro vybavování učeben 
školním nábytkem, kde se průběžně střídají žáci několika ročníků? A to z pohledu 
požadovaného souladu velikostního stupně školního nábytku a tělesného vzrůstu 
každého žáka. 
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K Vaší žádosti Vám povinný subjekt sděluje následující: 

1. Jak velké množství (%) základních škol používá velikostně jen takový školní nábytek, který 
je v plném souladu s vyhl. MZ č.410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory 
pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění? 

Město Šumperk zřizuje 5 úplných základních škol. Některé školy jsou plně vybaveny školním 

nábytkem, jenž vyhovuje požadavkům vyhl. č. 410/2005 Sb., v platném znění. Na základě šetření 

zaměřeného zejména na 6. – 9. ročník bylo zjištěno, že šumperské základní školy mají školní 

nábytek, který je v souladu s vyhl. č. 410/2005 Sb., pořízený asi z 91 %. Postupně je na školách 

realizována výměna školního nábytku s cílem plně vybavit školu nábytkem odpovídajícím normám 

zmíněné vyhlášky. 

 

Název školy Zjištění 

ZŠ Dr. E. Beneše V 6. a 9. ročníku je používán školní nábytek, 

který je v souladu s vyhl. č. 410/2005 Sb. 

(výškově stavitelný a certifikovaný). 

ZŠ 8. května Žáci 2. stupně velice často opouští svou 

kmenovou třídu a přecházejí do odborných 

učeben a kmenovou třídu obsadí jiná třída, 

která zde absolvuje výuku v rámci dělených 

hodin.  

V podmínkách, které odpovídají 

vyhl. č. 410/2005 Sb. se učí asi 60 % žáků 

6. a 9. ročníků. 

ZŠ Sluneční Pro žáky 1.–9. ročníku je škola z 95 % 

vybavena školním nábytkem v souladu 

s vyhl. č. 410/2005 Sb. 

ZŠ Vrchlického Škola většinově disponuje školním nábytkem, 

který je v souladu s vyhl. č. 410/2005 Sb. (asi 

90 % nábytku). Židle a lavice jsou postupně 

vyměňovány, aby všechny splnily požadavky 

vyhlášky. 

ZŠ Šumavská Škola pořizuje a používá ve všech třídách 

jedině výškově stavitelný školní nábytek, který 

se vždy na začátku roku nastavuje podle 

antropometrických potřeb žáků. Škola 

postupuje plně v souladu s vyhl. č. 410/2005 

Sb. 

 

 

 

http://www.sumperk.cz/


 

 

2. Jaká zásadní nápravná opatření přijal váš úřad k řešení dlouhodobého stavu ve školách, 
kdy nejsou dodržovány některé části vyhl.č.410/2005 Sb., v platném znění, především ty 
o nutnosti používání pouze takových velikostních stupňů školního nábytku, které plně 
odpovídají tělesnému vzrůstu každého žáka? 

Jakým nábytkem musí být vybaveno zařízení pro výchovu a vzdělávání stanoví § 11 odst. 1 vyhl.  

č. 410/2005 Sb., v platném znění. Nábytek musí zohledňovat rozdílnou tělesnou výšku žáků a 

musí splňovat normové hodnoty české technické normy upravující velikostní ukazatele nábytku a 

musí umožňovat dodržování ergonomických zásad, které jsou upraveny v příloze č. 2 dané 

vyhlášky.  

Dodržování ustanovení § 11 odst. 1 vyhl. č. 410/2005 Sb., v platném znění, jsou oprávněny 

kontrolovat instituce ČŠI a KHS. Ze strany ČŠI probíhá kontrola spíše na mateřských školách. 

V uplynulých 2 letech proběhly na některých ZŠ kontroly KHS, ale byly zaměřeny na školní 

stravování nebo dodržování hygienických opatření v souvislosti s covid-19.  

Protože jsou všechny ZŠ zcela nebo v převážné míře vybaveny školním nábytkem v souladu s vyhl. 

č. 410/2005 Sb., v platném znění, a zřizovatel neobdržel v této souvislosti žádné podněty od výše 

uvedených institucí, nemusel přijímat žádná nápravná opatření týkající této oblasti. 

 

 

3. Jaká jsou aktuální doporučení vašeho úřadu ZŠ pro vybavování učeben školním 
nábytkem, kde se průběžně střídají žáci několika ročníků? A to z pohledu požadovaného 
souladu velikostního stupně školního nábytku a tělesného vzrůstu každého žáka. 

Na základě šetření bylo zjištěno, že k průběžnému střídání žáků několika ročníků dochází 

v odborných učebnách, v nichž nemají školy nábytek umožňující nastavitelnost dle výšky žáků. 

Zřizovatel může ředitelům doporučit, aby postupně docházelo k pořizování nábytku v souladu 

s vyhl. č. 410/2005 Sb., v platném znění, i v odborných učebnách. Vzhledem k tomu, že 

frekvence střídání jednotlivých ročníků 2. stupně v odborných učebnách je značná, lze 

vyučujícímu také doporučit, aby před zahájením výuky v odborné učebně uspořádal zasedací 

pořádek takovým způsobem, aby školní nábytek svou výškou odpovídal co nejvíce výšce 

konkrétních žáků. Z časových důvodů není možné, aby před každou vyučovací hodinou proběhla 

v odborné učebně úprav výšky nastavitelných židlí. 

 

 

S pozdravem 

Mgr. Olga Hajduková  

Vedoucí odboru školství, kultury a vnějších vztahů  

Odbor školství kultury a vnějších vztahů 

Městský úřad Šumperk  
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