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Výsledek šetření stížnosti
Česká školní inspekce prošetřila stížnost na právnickou osobu Svobodná základní škola, o.p.s.
doručenou ČŠI. Stížnost se týkala odborné kvalifikace pedagožek 1. stupně základní školy.
Šetření stížnosti vycházelo zejména ze skutečností uvedených ve stížnosti a opíralo se o zjištění
v průběhu šetření ve výše uvedené škole dne 27. 9. 2017 a o kontrolu příslušné dokumentace.
Při prošetření stížnosti ČŠI zjistila, že na 1. stupni základní školy vyučují ve školním roce
2017/2018 čtyři pedagožky. Třídní učitelky 2. a 3. třídy splňují předpoklady odborné
kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonávají. Třídní učitelka 1. třídy
a vyučující anglického jazyka (úvazek 0,1) předpoklady odborné kvalifikace nesplňují.
Ředitelka školy doložila snahu zajistit vzdělávání odborně kvalifikovanými pedagogickými
pracovníky – zveřejnila inzerát na webových stránkách školy, Pedagogické fakultě Univerzity
J. E. Purkyně a obecních vývěskách litoměřického regionu. Nabídku volného pracovníka místa
evidoval dlouhodobě také Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Litoměřice. V souladu
s ustanovením § 22 odst. 6 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, může škola zajišťovat výchovu a vzdělává ní
po nezbytnou dobu a v nezbytném rozsahu pedagogickým pracovníkem, který nesplňuje
předpoklad odborné kvalifikace, pokud prokazatelně nemůže tyto činnosti zajistit
pedagogickým pracovníkem s odbornou kvalifikací.
Česká školní inspekce hodnotí stížnost jako nedůvodnou.
S odkazem na ustanovení § 174 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
Vám předáváme výsledek šetření ČŠI k dalšímu řízení a zároveň Vás žádáme o zaslání
informace o vyřízení stížnosti. Stěžovatelku, která byla o tomto postupu vyrozuměna, prosím,
písemně informujte o výsledku Vašeho vyřízení její stížnosti.
S pozdravem

Mgr. Ivana Reihsová
školní inspektorka – vedoucí
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