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 ČŠIS-829/20-S Hokešová / 607 007 821 23. března 2020 

Výsledek šetření stížnosti 

Česká školní inspekce (dále „ČŠI“) prošetřila stížnost na právnickou osobu Základní škola 

Libčice nad Vltavou, okres Praha - západ doručenou ČŠI 19. února 2020. 

Stížnost se týkala pozdního informování zákonných zástupců o zapojení školy do stávky 

a způsobu informování rodičů o úpravě obsahu školního řádu. 

Šetření stížnosti vycházelo zejména ze skutečností uvedených ve stížnosti a opíralo se o zjištění 

v průběhu šetření ve výše uvedené škole 24. února 2020, o vyjádření ředitelky školy (dále 

„ředitelka“), jejího zástupce a o kontrolu příslušné dokumentace. 

Při prošetření stížnosti ČŠI zjistila: 

1. Stížnost na pozdní informování zákonných zástupců o zapojení školy do stávky 

Stěžovatelka uvedla, že se škola na podzim 2019 zapojila do stávky a že informace o nezajištění 

výuky i jiné náhradní péče o děti se dozvěděla den před stávkou v odpoledních hodinách. 

Kontrolou zprávy odeslané rodičům inspektoři ČŠI zjistili, že zástupce ředitelky je informoval 

v úterý 5. listopadu 2019 v 14:45 hodin. V dokumentu Informace MŠMT ke stávce ČMOS 

pracovníků školství vydaném 4. listopadu 2019 je uvedena informace, že „vzhledem k datu 

vyhlášení stávky v tomto konkrétním případě by bylo více než vhodné, aby každá škola 

nejpozději zítra (tj. v úterý) podala předmětnou informaci o tom, zda její zaměstnanci budou 

stávkovat“. Tuto povinnost škola splnila. 

ČŠI hodnotí stížnost jako nedůvodnou. 

2. Stížnost způsob informování rodičů o úpravě obsahu školního řádu 

Stěžovatelka dále uvedla, že žáci bez předchozího informování rodičů podepisovali ve škole 

dodatek školního řádu. 

Inspektoři ČŠI zjistili, že 30. ledna 2020 byl žákům předložen k podpisu dodatek školního řádu 

o zákazu používání mobilních telefonů i o přestávkách a zákaz nosit do školy audiovizuální 

techniku. Informace, že žáci byli 30. ledna 2020 seznámeni s dodatkem školního řádu, jejich 
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rodiče obdrželi 5. února 2020 prostřednictvím školního elektronického systému. Ředitelka a její 

zástupce inspektorům ČŠI potvrdili výše uvedené skutečnosti s tím, že se ale o dodatek 

ke stávajícímu platnému školnímu řádu nejednalo. Podle jejich slov to bylo tzv. dopoučení žáků 

o zákazu používání mobilních telefonů rozšířené o zákaz používání audiovizuální techniky jako 

reakce na rizikové chování žáků o přestávkách. 

Jakékoliv úpravy a doplňování znění školního řádu však podléhají schválení školskou radou, 

k němuž nedošlo. Zákonní zástupci byli o doplnění školního řádu informováni nesprávně. 

ČŠI hodnotí stížnost jako důvodnou. 

Pozn.: 

Podle § 21 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, mají zákonní zástupci právo 

na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání. Aktivita školy zajistit žákům svačiny 

prostřednictvím automatu a režim informování s tím spojený je plně v kompetenci ředitelky 

a ČŠI je nepřísluší hodnotit, neboť se nejedná o informace o průběhu a výsledcích vzdělávání. 

Ke způsobu komunikace na setkání zástupců zřizovatele, vedení školy a rodičů není ČŠI 

kompetentní se vyjadřovat, neboť toto setkání dle sdělení stěžovatelky uspořádal zřizovatel 

školy. 

S odkazem na ustanovení § 174 odst. 6 školského zákona Vám předáváme výsledek šetření ČŠI 

k dalšímu řízení a zároveň Vás žádáme o zaslání informace o vyřízení stížnosti a o případných 

opatřeních přijatých k nápravě. 

Stěžovatelku, která byla o tomto postupu vyrozuměna, prosím, písemně informujte o výsledku 

Vašeho vyřízení jeho stížnosti a opatřeních k odstranění příp. nedostatků. 

S pozdravem 

 

 

Ing. Vladimíra Hokešová 

vedoucí inspekčního týmu 

Přílohy 

kopie stížnosti 

Na vědomí 

ředitelka školy 

stěžovatelka 


