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Výsledek šetøenístížnosti
Èeskáškolní inspekcevyhovìla žádostizøizovateleškoly o vyšetøenípostupuZákladní školy

Praha6, PodMarjánkou2 vùèi nìkterým žákùm8. tøídy- úèastníkùmškolmnovýletu ve
školním roce 2006/2007,zaslanouna základì oznámenírodièe dítìte, jenž si nepøejebýt
jmenován.PražskémuinspektorátuÈŠI byla žádostdoruèena31. 8. 2007.
Pøedmìtem stížnosti je:
2

Hodnocení chování žákù
ZRochybnìní øádnéhoza_JištìníRedagogickéhodozoru

Dne 20. záøí2007 byla v Základní škole, Praha6, Pod Marjánkou 2 šetøenastížnostna
nespravedlivéhodnoceníchovánížákù 8. roèrn'kuv souvislostis chovánímna školním výletì
dne 25. a 26. èervna2007. Šetøeníse opíralo o skuteènostiuvedenéve stížnosti,o vyjádøení
øeditelkyškoly, o vyjádøenítøídníuèitelky a o kontrolu dokumentaceškoly uvedenév zápisu
z jednání. Pozornostbyla vìnována také øádnémuzajištìní pedagogickéhodozoru, který byl
ve stížnostizpochybnìn.
Pøi prošetøenístížnosti ÈŠI zjistila následující skuteènosti:
1. Hodnoceníchovánížákù
Z vyjádøenítøídníuèitelky vyplynulo, že po celodennímorganizovanémprogramutrávili
žáci s ohledemna deštivé poèasíèas do veèerky pøevážnìv chatkách.Dozor uèitelek mezi
chatkami probíhal do pùlnoci. Zhruba v pùl jedné v noci byly uèitelky žáky informovány
o nevolnosti tøí dívek, které požily alkohol. Poskytly jim první pomoc a telefonicky
konzultovaly situaci s lékaøem.Tøídníuèitelka na místì vyšetøila,že tøi chlapci pøivezli na
výlet dvì láhve alkoholu,jednu vypili a jednu nabídli spolužaèce.Dále zjistila, že tøi dìvèata
pøivezlas seboualkohol v obalechod jiných tekutin. Tøídníuèitelka rozhodla o pøedèasném
ukonèenívýletu a bezprostøednìinformovala rodièe. Následnì na individuálních schùzkách

ve dnech27. a 28. èervna2007seznámilarodièese svýmnávrhemvýchovnéhoopatøení
-

øeditelskoudùtkou za porušení školního øádu jednotnì pro všech 8 zúèastnìných žákù.

Zároveòupozornila,že celá záležitostještì budeprojednávánapedagogickouradou.Písemný
záznamtìchto schùzeknebyl poøízen.
Z vyjádøeníøeditelkyškoly vyplynulo, že mimoøádnápedagogickárada,která byla k této
události svolána na 27. èervna 2007, nedošla k jednoznaènémustanovisku, proto byla
pøerušenaa pedagogyspecifikovánakritéria, která mìla pomoci odlišit hodnoceníchování
žákù podle míry jejich podílu na celé akci. Stanovením kritérií (plánování, distribuce,
požívání) bylo dne 28. èervna 2007 pedagogickouradou následnì odhlasovánoodlišné
hodnoceníchování. Šest z osmi žákù dostalo druhý stupeò z chování, dvì žákynì pouze
øeditelskoudùtku.
Škola se pøi hodnoceníchováníøídila školním øádemplatným od 31. 8. 2006. V oddílu
A. Podrobnosti k výkonupráva povinností žákù a jejich zákonnýchzástupcùa v oddílu C.
Podmínky zajištìní bezpeènostia ochrany zdraví žákù je uveden text Ve škole a na
mimoškolních akcích poøádaných školou je pøísný zákaz propagace, nošení a užívání
jakýchkoli návykových látek. V oddílu E. Pravidla pro hodnocenívýsledkùvzdìláváníje za
takovéto porušeníškolního øáduudìleno výchovné opatøeníøeditelská dùtka, zároveò za
totéž porušeníje hodnocenochovánížákadruhým stupnìm z chování.

Školní øádje v souladus § 30 odst. 1 a) - c) a písmo2 zákonaè. 561/2004Sb.,
o pøedškolním,základním, støedním,vyšším odborném a jiném vzdìlávání. Pedagogickou
radou však byla vytvoøena upøesòující kritéria, odlišující míru, respektive závažnost
provinìní, dodateènìa žáci ani rodièes nimi nebyli pøedemseznámeni.Jiné závažnéporušení
školníhoøádu,které by opravòovalok rozdílnémuhodnoceníchovánížákù, nebylo shledáno,
došlo tedy k procesnímu pochybení.
V tomto bodì je stlznost dùvodná.

2. Z~ochybnìníøádnéhozajištìní pedagogickéhodozoru
Z dokumentacepøípravy a organizace školního výletu, která je pøílohou i šetøení
událostivyplývá, že pedagogickýdozor byl øádnìzajištìn.
Žáci byli prokazatelnýmzpùsobemseznámenise školním øádem.Byl tedy dodržen§ 29
odst. 1 a 2 zákonaè. 561/2004 Sb., o pøedškolním,základním,støedním,vyšším odborném
a jiném vzdìlávání (školský zákon), ve znìní pozdìjších pøedpisù,týkající se bezpeènostia
ochrany zdraví ve školách a školských zaøízeních,a § 30 odst. 1 a) - c) a § 3 zákona
è. 561/2004Sb., o pøedškolním,základním,støedním,vyšším odbornéma jiném vzdìlávání
(školskýzákon),ve znìní pozdìjších pøedpisù,zabývajícíseškolnímøádem.
Bezpeènostskupiny 16 žákù 8. roèníku zajiš•ovaly v denníchi v noèníchhodináchdvì
pedagožky.Seznámilyžáky s celodennímprogramema vydaly pokyny pro dobu noèmno
klidu. Vykonávaly dozor nad žáky, poskytly jim první pomoc, konzultovaly problém
s lékaøem,pøedèasnìukonèily výlet a informovaly zákonné zástupce a øeditelku školy.
PožadavkyPracovního øádupro zamìstnanceškol a školských zaøízenís èj. 14 269/200126, a to èI. 8 Povinnostipedagogickýchpracovníkù v odst. 3, èI. 13 Bezpeènosta ochrana
zdraví pøi práci a výchovnì vzdìlávací èinnosti v odst. 9, 12, 13 a èI. 14 Dozor nad žáky
v odst. 1-3, požadavky v § 3 odst. 1 a 2 (povolené maximum 25 žákù pøipadajícíchna
1 pedagoga)vyhlášky è. 48/2005 Sb., o základním vzdìlávání a nìkterých náležitostech
plnìní povinné školní docházky,jak vyplývá ze zmìn provedenýchvyhláškou454/2006Sb.,

')

a požadavkyèI. 7 První pomoc a ošetøeníi v èI. 9 odst. 1 a 7 Dozor nad žáky Metodického
pokynu MŠMT ÈR èj. 29159/2001-26k zajištìní bezpeènostia ochranyzdraví dìtí a žákù ve
školácha školskýchzaøízeníchbyly splnìny.
V tomto bodì je shznostnedùvodná.

S odkazem na ustanovení § 174 odst. 4 zákona è. 561/2004 Sb., o pøedškolním,
základním, støedním,vyšším odborném ajiném vzdìlávání (školský zákon), ve znìní
pozdìjších pøedpisù,Vám pøedávámevýsledek šetøeníÈŠI k dalšímu øízenía zároveòVás
žádáme o zaslání infonnace o vyøízení stížnosti a o pøípadnýchopatøeníchpøijatých
k nápravì.

Mgr. JanaTureèková,školní inspektorka

Tureèková v. f.

Mgr. JarnlilaNeumannová,školní inspektorka

Neumannová v. f.
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