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Výsledek šetření stížnosti 

 

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

Boskovice, příspěvková organizace (dále škola) doručenou ČŠI dne 19. 9. 2018. Stížnost se 

týkala obsahu školního řádu.  

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

v průběhu šetření ve škole dne 12. 10. 2018, o písemné vyjádření ředitele školy a o kontrolu 

příslušné dokumentace.  

Při prošetření stížnosti ČŠI zjistila: 

1. Stěžovatel ve své stížnosti vyjadřuje nesouhlas s obsahem školního řádu v části upravující 

povinnosti žáků, kde škola ukládá žákům mimo jiné povinnost vypracovávat domácí úkoly, 

pokud jsou vyučujícím zadány. 

Ředitel školy vydal školní řád s účinností od 1. září 2018, který upravoval všechny zákonem 

stanovené oblasti a obsahoval pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. 

Prokazatelným způsobem s ním seznámil zaměstnance i žáky a informoval o jeho vydání 

a obsahu jejich zákonné zástupce. Článek 3 tohoto školního řádu upravuje v bodu 1 povinnosti 

žáků a mimo jiné ukládá žákům „plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané 

v souladu s právními předpisy a školním řádem včetně vypracování domácích úkolů, pokud jsou 

vyučujícím zadány“. Podle vyjádření ředitele školy byly úpravy školního řádu, které se mimo 

jiné týkaly zakotvení povinnosti žáků vypracovávat domácí úkoly, projednávány a diskutovány 

vedením školy a pedagogickými pracovníky v průběhu celého loňského školního roku. 

Konečná verze školního řádu byla jako podklad pro jednání školské rady projednána na jednání 

pedagogické rady dne 25. června 2018. Školská rada školní řád včetně jeho změn projednala 

a schválila na svém jednání dne 27. srpna 2018, jak vyplynulo ze zápisu z tohoto jednání. 

Ředitel uvedl, že škola neeviduje žádnou stížnost zákonných zástupců týkající se obsahu 

školního řádu. 

Oblast zadávání a hodnocení domácích úkolů není právně upravena. Jedná se o pedagogický 

nástroj, jehož uplatnění není v rozporu se školským zákonem. Ve školách je běžně využíván 
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jako součást vzdělávání žáků, v zájmu upevňování jejich znalostí, ukotvování jejich pracovních 

návyků, příp. pro zopakování učiva. Pokud škola tento nástroj využívá, je žádoucí, aby tuto 

problematiku upravoval na úrovni školy i její školní řád. Ten je závazným dokumentem, 

na jehož tvorbě se podílela celá školní komunita a žáci jsou povinni ho dodržovat. Ředitel 

uvedl, že domácí úkoly jsou žákům zadávány v přiměřené míře.  

Česká školní inspekce hodnotí v tomto bodě stížnost jako nedůvodnou. 

2. Stěžovatel ve své stížnosti dále vyjadřuje nesouhlas s obsahem školního řádu v části 

upravující povinnosti žáků, kde škola zakazuje žákům používat mobilní telefony a další 

elektronické zařízení i v době přestávek. 

Ve školním řádu účinném od 1. září 2018 v článku 3, bodu 1 ukládá škola žákům povinnost 

„dodržovat zákaz používání mobilních telefonů a dalších elektronických zařízení v době 

od vstupu do školy do konce vyučování (včetně přestávek a oběda v jídelně, mimo přestávky 

před odpolední výukou; použití mobilního telefonu je možné pouze se souhlasem vyučujícího“. 

Tato povinnost byla ve školním řádu nastavena nově v rámci úprav pro školní rok 2018/2019 

projednaných pedagogickou a školskou radou (schválení školního řádu viz předchozí bod).  

Mobilní telefony patří v dnešní době k věcem, které jsou běžnou součástí každodenního života. 

Prostřednictvím školního řádu může škola upravit pravidla jejich užívání žáky ve škole. Školní 

řád může užívání regulovat pouze v rámci vyučování (především z důvodu rizika vyrušování 

nebo podvádění), nikoli v rámci přestávek. Zakazovat užívání mobilních telefonů a dalších 

elektronických zařízení v době přestávek nebo omezovat jejich použití v této době souhlasem 

vyučujícího je příliš velkým zásahem do soukromí žáků. Takový zákaz není přiměřený. 

Česká školní inspekce hodnotí v tomto bodě 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. Následně budeme 

stěžovatele o výsledku Vašeho vyřízení jeho stížnosti a opatřeních k odstranění nedostatků 

informovat. Stěžovatel byl o tomto postupu vyrozuměn.    

S pozdravem 

Ing. Alena Svobodová v. r. 

vedoucí inspekčního týmu 

Příloha 

Kopie stížnosti  

Na vědomí 

Ředitel školy 

Stěžovatel 

 


