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výsledek šetření stížnosti

Česká školní inspekce prošeřila stížnost paní bytem!n,
r- ' na Zlkf,adn] školu, Praha l0, nám. Bří Jandusů 2' Poukazuje v ni na

Naše znaěka
ČŠIA 725110'A

nevhodné podmínky vzděláýán\i pto žáky thdy I.'c. ve kteÍé je zaÍaz ena i dcera stěžovatelky'
stížnost byla doručena na Pražský inspeldorát Čs] dne l0' záÍi 2o1o a proŠetřena ve výše
u\edené škole dne |4' záfi 20l0
Šetření se opínlo o skutečnosti uvedené ve stížnosti, o píseÍÍné podklady (Rozhodnutí
Ministerstva ško]ství' mládeže a tělovýchovy č. s. |3|,I8/20Io-22 ze dne 2,7. 5. 2010 o zápisu
místa poskytovaného ýzděIáýá.ii, stanovisko Hygienické stanice hlavního města Prahy
k zápisu změny v rejstíku škol' dopis íodičů budoucích žáloi I. c a ]. D ze dne 10' čeÍvna
20ló' zápis z iednríní Klrrbu pi.itel školy ze dne 6. záíí 2010), o výáďení ředi|e]e školy
a vedouci lychovate]ky SD. vztahující se k prošetŤovan]fon skutečnostem, o plohtídku všech
plostol spojených se vzdětáváním žáků prvních tříd'

Předmětem šeření byly údajné nevhodnó podmínky pro Yzdělávání žáků třídy I. C.

Šetřením stížnosti ČŠI zjistila následující skutečnosú:

Pro škglní rok 2010/2ol1 bylo pňjato ?8 žá*ů do pívních tříd, z nichž náFostá většina, Ú' 71'
má byďiŠlé v Praze 10, nejvyŠŠí povolený počet žráků ve škole je 500' kapacita aktuálně není
naplnéna' Řeďtel Ško|y nemél důvod v rozhodoutích o přijetí k základnímu vzdělávání vydat
zápomá rozhodnutí. Na základě prostoťových možností v budově školy a ve snaze uspokojit
zájem rodičů o ýzděIáý6ní svých dětí v této škole požádal její zřizovatel o zápis změíy
V údaiich vedených v rejsthku Ško|' tj' o rozšfiení místa poskýovaného vzdělávání do objektu
ŠkolÍr druŽinv .dďe sD) V Potokách 905 v Praze 10 _ Uhříněvsi' Z důvodu splnění všech
náležitostí byio této žádosti vyhověno.
V důsledku nárustu přijatých žáků bylo oproti piedchozt,mu ško|nl'mu roku-otevřeno další
oddělení ŠD' trteryctr je tat v tomto školÚ.m roce 6. Žáci jsou v oddelenlch sD dle ročníků
zastoupeni smíšŇ a v fůzném pďtu. Již v loňském školnlm roce, kdy by]o oddělenÍ sD
ojednó méně, z důvodu zachování u.čité spravedlnosti ve smyslu neponechávat jednotlivá

oddělení celý školní rok buď jen v přidělených učebíách školní budovy' nebo jen ve

třídách obiekiu ŠD, byl úp]atňován tzv. rotÚící systém. Ten byl loni rozwŽen po dnech,
v tomto školním loce po '-rptynuti 1, 5 měsíce. Žal<um l. c a I. o' tteří mají v objektu sD své
kmenové ťídy, je tak umožněno, aby - v období jim vymezenénr plo navštěvování sD



v učebnách školy poznali její prostředí' A to i vz} edem k tomu, že do budovy ško]y
docházejí na růzBé kroužky. Ze všech oddělení sD následně po 15. hodině odcházejí do
učebny v objekfu sD jen ti Žáci,jejichŽ rodičeje nemohou dříve vyzvednout.
CSI při prohlídce všech prostor, které ,lyt'lžívají žáci I. c i ostatních pÍvních tříd' posoudila
vhodnost podmínek. Bylo zjištěno' že objekt sD je v bezprostredni b]lzkostj a Íasa přesunu
vede výhadně přes spoŤtovní hřiště patřící škole. Třídy vyčteněné k výuce žáků I. C a I' D
v objektu sD jsou dostatečně pÍostomé (zejména I. c), nově vyma]ované, esteticky uplavené,
pro hygienické potřeby siouží o přestávkách žríkům obou tříd rekbnstÍuova'é záchody,
v pípadě nutnosti užít wC během vyučovací hodiny slouží žákům vzdálenější třídy I' D
záchod učitelský umístěný za touto třídou, prcto nemusejí přecházet přes třídu I. C'
K ukládání oděvů a obuvi slouží žákům obou tříd věšáčky a botníky umístěné na chodbě před
třídami. ]ejich rrurožství je dostat€čné. Porovnáním výešení úložného plostoru žáků těchto
dvou ťíd s prostorem ostatních pŤvních a druhých tŤíd situovaných v budově školy bylo
zjištěno, že možnosti ukládání oděvů jsou téměř totožné. Navíc ředite] zajistil, že od měsíce
října tohoto školního roku budou v plostonr poblíž tělocvičny loznrístěny skříňky, do kterých
si budou žáci l. c a I. D odkládat věci na tělesnou výchovu'
ve stížnosti bylo také zmiňováno neřešení pro$amu Méko do ško] prc Žáky obou zmíněných
prvních tříd z důvodu umístění automatu v h]avní brrdově školy' ČŠ] k reto skutečnosti
zjistila, že je škola při!řavena realizovaný pIoglam Mléko do škol zajistit i pro žáky říd
umístěných v budově SD pípadnou donáškou pověřeným pedagogem' Dle vyjáďení vedení
školy vštik píslušní v}učující ověřující aktu]ální zájem l žáktt zjistili, že zatím o něj
neFojevili zájem.

Na aikladě z,jištěných skutečností hodnotí čšl stížltost jako nedůvodnou'

s odkazem na ustanovení $ 174 odst. 4 zákona č. 561/2004 sb. o předškolním, zríkladním'
-středDím..vyŠŠím odbomem a j-inem vzdélávání (školský zákon), vám pŤedáváme výs]edek
šetření CSI k dalšÍmu ňzení a zfuoven vás žádáme o zaslání informace o vyízení stížnosti
a o případných opatřeních přijaých k nápravě. stěžovatele, který byl o tomto postupu
vylozuměn' písemně informujte o opatŤeních k odstranění případných nedostatků'
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