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Výsledek šetøení stížnosti

Èeská školní inspekce vyhovìla žádosti zøizovatele školy o vyšetøení postupu Základní školy
Praha 6, Pod Marjánkou 2 vùèi nìkterým žákùm 8. tøídy - úèastníkùm školmno výletu ve
školním roce 2006/2007, zaslanou na základì oznámení rodièe dítìte, jenž si nepøeje být
jmenován. Pražskému inspektorátu ÈŠI byla žádost doruèena 31. 8. 2007.

Pøedmìtem stížnosti je:
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Hodnocení chování žákù
ZRochybnìní øádného za_Jištìní Redagogického dozoru

Dne 20. záøí 2007 byla v Základní škole, Praha 6, Pod Marjánkou 2 šetøena stížnost na
nespravedlivé hodnocení chování žákù 8. roèrn'ku v souvislosti s chováním na školním výletì
dne 25. a 26. èervna 2007. Šetøení se opíralo o skuteènosti uvedené ve stížnosti, o vyjádøení
øeditelky školy, o vyjádøení tøídní uèitelky a o kontrolu dokumentace školy uvedené v zápisu
z jednání. Pozornost byla vìnována také øádnému zajištìní pedagogického dozoru, který byl
ve stížnosti zpochybnìn.

Pøi prošetøení stížnosti ÈŠI zjistila následující skuteènosti:

1. Hodnocení chování žákù

Z vyjádøení tøídní uèitelky vyplynulo, že po celodenním organizovaném programu trávili
žáci s ohledem na deštivé poèasí èas do veèerky pøevážnì v 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. Tøídní uèitelka na místì vyšetøila, že tøi chlapci pøivezli na
výlet dvì láhve alkoholu, jednu vypili a jednu nabídli spolužaèce. Dále zjistila, že tøi dìvèata
pøivezla s sebou alkohol v obalech od jiných tekutin. Tøídní uèitelka rozhodla o pøedèasném
ukonèení výletu a bezprostøednì informovala rodièe. Následnì na individuálních schùzkách
ve dnech 27. a 28. èervna 2007 seznámila rodièe se svým návrhem výchovného opatøení -

øeditelskou dùtkou za porušení školního øádu jednotnì pro všech 8 zúèastnìných žákù.



Zároveò upozornila, že celá záležitost ještì bude projednávána pedagogickou radou. Písemný
záznam tìchto schùzek nebyl poøízen.

Z vyjádøení øeditelky školy vyplynulo, že mimoøádná pedagogická rada, která byla k této
události svolána na 27. èervna 2007, nedošla k jednoznaènému stanovisku, proto byla
pøerušena a pedagogy specifikována kritéria, která mìla pomoci odlišit hodnocení chování
žákù podle míry jejich podílu na celé akci. Stanovením kritérií (plánování, distribuce,
požívání) bylo dne 28. èervna 2007 pedagogickou radou následnì odhlasováno odlišné
hodnocení chování. Šest z osmi žákù dostalo druhý stupeò z chování, dvì žákynì pouze
øeditelskou dùtku.

Škola se pøi hodnocení chování øídila školním øádem platným od 31. 8. 2006. V oddílu
A. Podrobnosti k výkonu práva povinností žákù a jejich zákonných zástupcù a v oddílu C.
Podmínky zajištìní bezpeènosti a 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 hodnocení výsledkù vzdìlávání je za
takovéto porušení školního øádu udìleno výchovné opatøení øeditelská dùtka, zároveò za
totéž porušení je hodnoceno chování žáka druhým stupnìm z chování.

Školní øád je v souladu s § 30 odst. 1 a) - c) a písmo 2 zákona è. 561/2004 Sb.,
o pøedškolním, základním, støedním, vyšším odborném a jiném vzdìlávání. Pedagogickou
radou však byla vytvoøena upøesòující kritéria, odlišující míru, respektive závažnost
provinìní, dodateènì a žáci ani rodièe s nimi nebyli pøedem seznámeni. Jiné závažné porušení
školního øádu, které by opravòovalo k rozdílnému hodnocení chování žákù, nebylo shledáno,
došlo tedy k procesnímu pochybení.

V tomto bodì je stlznost dùvodná.

2. Z~ochybnìní øádného zajištìní pedagogického dozoru

Z dokumentace pøípravy a organizace školního výletu, která je pøílohou
události vyplývá, že pedagogický dozor byl øádnì zajištìn.

i šetøení

Žáci byli prokazatelným zpùsobem seznámeni se školním øádem. Byl tedy dodržen § 29
odst. 1 a 2 zákona è. 561/2004 Sb., o pøedškolním, základním, støedním, vyšším odborném
a jiném vzdìlávání (školský zákon), ve znìní pozdìjších pøedpisù, týkající se bezpeènosti a
ochrany zdraví ve školách a školských zaøízeních, a § 30 odst. 1 a) - c) a § 3 zákona
è. 561/2004 Sb., o pøedškolním, základním, støedním, vyšším odborném a jiném vzdìlávání
(školský zákon), ve znìní pozdìjších pøedpisù, zabývající se školním øádem.

Bezpeènost skupiny 16 žákù 8. roèníku zajiš•ovaly v denních i v noèních hodinách dvì
pedagožky. Seznámily žáky s celodenním programem a vydaly pokyny pro dobu noèmno
klidu. Vykonávaly dozor nad žáky, poskytly jim první pomoc, konzultovaly problém
s lékaøem, pøedèasnì ukonèily výlet a informovaly zákonné zástupce a øeditelku školy.
Požadavky Pracovního øádu pro zamìstnance škol a školských zaøízení s èj. 14 269/2001-
26, a to èI. 8 Povinnosti pedagogických pracovníkù v odst. 3, èI. 13 Bezpeènost a 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 pøipadajících na
1 pedagoga) vyhlášky è. 48/2005 Sb., o základním vzdìlávání a nìkterých náležitostech
plnìní povinné školní docházky, jak vyplývá ze zmìn provedených vyhláškou 454/2006 Sb.,
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a požadavky èI. 7 První pomoc a ošetøení i v èI. 9 odst. 1 a 7 Dozor nad žáky Metodického
pokynu MŠMT ÈR èj. 29159/2001-26 k zajištìní bezpeènosti a ochrany zdraví dìtí a žákù ve
školách a školských zaøízeních byly splnìny.

V tomto bodì je shznost nedùvodná.

S odkazem na ustanovení § 174 odst. 4 zákona è. 561/2004 Sb., o pøedškolním,
základním, støedním, vyšším odborném a jiném vzdìlávání (školský zákon), ve znìní
pozdìjších pøedpisù, Vám pøedáváme výsledek šetøení ÈŠI k dalšímu øízení a zároveò Vás
žádáme o zaslání infonnace o vyøízení stížnosti a o pøípadných opatøeních pøijatých
k nápravì.

Mgr. Jana Tureèková, školní inspektorka Tureèková v. f.

Mgr. Jarnlila Neumannová, školní inspektorka Neumannová v. f.
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