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Výsledek šetření stížnosti
Česká školní inspekce (dále „ČŠI“) prošetřila stížnosti na právnickou osobu Masarykova
základní škola, Stará Paka, okres Jičín doručené ČŠI dne 31. 1. 2020 a 12. 3. 2020.
Stížnosti se týkaly požadování lékařského potvrzení jako součásti omluvenky dcer stěžovatelů
a udělení výchovných opatření dcerám stěžovatelů z důvodu neomluvené jednodenní absence.
Šetření stížností vycházelo zejména ze skutečností uvedených ve stížnostech. Dále se opíralo
o zjištění v průběhu šetření ve výše uvedené škole dne 13. 2. 2020, 26. 8. 2020 a 14. 12. 2020,
o vyjádření ředitele školy, třídních učitelek dcer stěžovatelů a o kontrolu příslušné
dokumentace.
Při prošetření stížností ČŠI zjistila:
Neopodstatněné udělení výchovných opatření dcerám stěžovatelů z důvodu neomluvené
jednodenní absence ze dne 24. 10. 2019
Stěžovatelé uvedli ve svých stížnostech ze dne 31. 1. 2020 a 12. 3. 2020, že škola požadovala
jako součást omluvenky jejich dcer lékařské potvrzení a neopodstatněně jejich dcerám udělila
výchovná opatření za neomluvené hodiny.
Školní inspektoři při šetření stížností zjistili, že stěžovatelé jednodenní absenci svých dcer ve
výuce dne 24. 10. 2019 řádně písemně omluvili do žákovské knížky. Jako důvod uvedli
návštěvu lékaře. Škola neakceptovala tuto omluvenku a s odkazem na znění školního řádu
platného ve školním roce 2019/2020 požadovala na tento den lékařské potvrzení. V Pokynu
ředitele školy k omlouvání žáků - Postup školy při řešení absencí (dále Pokyn), který je součástí
školního řádu, bylo uvedeno, že „nepřítomného žáka omlouvá zákonný zástupce žáka“.
V Pokynu bylo dále uvedeno, že „škola může v odůvodněných případech (často opakovaná,
např. jednodenní absence) požadovat potvrzení ošetřujícího lékaře, toto potvrzení je však pouze
součástí omluvenky“. Toto potvrzení zákonní zástupci nepředložili s tím, že se nejednalo
o opakovanou, např. jednodenní absenci. Škola na předložení lékařského potvrzení trvala,
absenci neomluvila a udělila dcerám stěžovatelů výchovná opatření za neomluvené hodiny.
Kontrolou třídních knih 2. a 7. třídy vedených ve školním roce 2019/2020 bylo zjištěno, že
v době od 2. 9. 2019 do 23. 10. 2019 absence ani jedné z dcer stěžovatelů nenaplňovala
podmínky stanovené v Pokynu. Žákyně 2. třídy (katalogové číslo 3) v době od 2. 9. 2019 do
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23. 10. 2019 nebyla přítomna ve vyučování pouze dne 10. 9. 2019, žákyně 7. třídy (katalogové
číslo 27) pak pouze dne 13. 9. 2019.
Z výše uvedeného je zřejmé, že absence dcer stěžovatelů ze dne 24. 10. 2019 byla řádně
omluvena v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a platným školním řádem. Udělení výchovných
opatření dcerám stěžovatelů za neomluvenou absenci dne 24. 10. 2019 bylo neopodstatněné.
ČŠI hodnotí stížnost jako důvodnou.
S odkazem na ustanovení § 174 odst. 6 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, 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.
Stěžovatele, kteří byli o tomto postupu vyrozuměni, prosím, písemně informujte o výsledku
Vašeho vyřízení jejich stížností a opatřeních k odstranění případných nedostatků.
S pozdravem
Mgr. Jiří Lukáš v. r.
vedoucí inspekčního týmu
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