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Váš dopis zn./ze dne naše značka vyřizuje/linka v Novém Jičíně 

 ČŠIT-460/16-T Navrátil/556702467 dne 11. 3. 2016 

 

Výsledek šetření stížnosti  

Česká školní inspekce (dále „ČŠI“) prošetřila stížnost zákonných zástupců žáků III. třídy (dále 
„rodiče“) na postup Základní školy a Mateřské školy Veřovice, příspěvková organizace (dále 

„škola“) při začleňování žáka katalogové číslo 25 do kolektivu III. třídy (dále „žák“) od počátk u 
školního roku 2015/2016 do 16. 2. 2016, doručenou ČŠI dne 16. 2. 2016.  

Šetření vycházelo zejména ze skutečností uvedených ve stížnosti (problémové chování žáka 

ke spolužákům a následné řešení konfliktních situací školou), opíralo se o zjištění v průběhu 
šetření ve výše uvedené škole ve dnech 29. 2. 2016 a 1. 3. 2016, o vyjádření ředitelky školy, 

zástupkyně ředitelky školy, třídní učitelky III. třídy, výchovné poradkyně, osobní asistentky, 
metodičky primární prevence a o kontrolu příslušné dokumentace a záznamů z jednání. 

 

Diagnostika žáka 

Z osobní dokumentace žáka vyplývá, že se jedná o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami 

v souladu s § 16 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, 
žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně 

nadaných, ve znění pozdějších předpisů. Škola plně respektuje doporučení poradenského 
zařízení, ze dne 25. 11. 2015, které dle diagnostikovaných obtíží indikuje vřazení žáka  

do režimu speciálního vzdělávání formou individuální integrace. Z vyšetření v Pedagogicko-
psychologické poradně (dále „PPP“) Nový Jičín nevyplývá, že by žák potřeboval ve výuce 
asistenta pedagoga.  

Doporučení školy, týkající se realizace vyšetření na dětské neurologii a dětské psychiatrii, byla 
ze strany otce akceptována. Nastavená forma spolupráce mezi otcem žáka a školou (kontrola 

domácí přípravy, pravidelné informace o chování), včetně pravidelných osobních 
i telefonických konzultací, vedla ke zlepšení situace. Naplánovaná vyšetření u odborných 
lékařů a v poradenských zařízeních však nebyla do termínu řešení stížnosti realizována 

z důvodu umístění žáka od 17. 2. 2016 do Dětského diagnostického ústavu, základní školy 
a školní jídelny, Bohumín-Šunychl 463.  

 

Moravskoslezský inspektorát 

Adresa: Štefánikova  9, 741 01  Nový Jičín 
Tel.: 556 706 343 |  Fax: 556 702 221 
E-mail: josef.navratil@csicr.cz |  
www.csicr.cz 
ID DS: g7zais9 |  IČ: 00638994 
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Dosavadní průběh vzdělávání žáka 

Při prošetření stížnosti ČŠI zjistila, že žák na začátku školního roku 2015/2016 přestoupil 
ze Základní školy a Mateřské školy Ženklava. V této škole neprospěl z anglického jazyka, 

a proto opakuje třetí ročník. Na předcházející škole byl hodnocen v druhém pololetí dvojkou 
z chování a byla mu udělena důtka ředitele školy za nevhodné chování, neplnění školních 

povinností a neomluvené hodiny.  

Vedení školy si od počátku uvědomovalo, že jde o problematického žáka, navíc je téměř o dva 
roky starší než spolužáci. Do této třídy nastoupila v září nová paní učitelka, která ukončila 

pracovní poměr ve zkušební době bez udání důvodu 20. 11. 2015. Po nezbytně nutnou dobu 
škola řešila nepřítomnost třídního učitele ve III. třídě zastupováním (ředitelka i zástupkyně 

školy měly hlavní předměty). Nepodařilo se nalézt důchodce – učitele, který by na nezbytnou 
dobu nastoupil. Škola na základě výběrové řízení obsadila místo třídního učitele učitelkou 
druhého stupně s praxi s výukou žáků s poruchou chování od 14. 12. 2015. Pracovní smlouvu 

má na dobu určitou a vyučuje i na druhém stupni. Na základě tlaku rodičů a ve spolupráci 
se zřizovatelem škola umožnila začlenění do vyučovacího procesu osobní asistentku, která byla 

financována z prostředků zřizovatele. Škola usilovala o revokaci výsledků šetření PPP Nový 
Jičín a žádala o přednostní vyšetření. I přes platnost posudku do ledna 2016, se škole podařilo 
ve spolupráci s otcem a PPP Nový Jičín realizovat další vyšetření dne 25. 11. 2015. Podle 

vyjádření třídní učitelky III. třídy, výchovné poradkyně a osobní asistentky cílený tlak 
na chování a jednání žáka začal přinášet drobné dílčí výsledky (chování k děvčatům se postupně 

zlepšilo, příprava do školy, pomůcky, svačinky atd.). V době šetření byl žák umístěn 
od 17. 2. 2016 do dětského diagnostického ústavu na pozorování. 

 

Problémové situace a postup školy 

Rodiče žáků uvádějí, že žák, slovně i fyzicky napadá spolužáky. Fyzické napadání nemělo  
ze záznamů školy prokazatelně formu agrese. V knize úrazů vede škola 4 záznamy o úrazech, 

v nichž se jméno žáka objevilo. Podle sdělení výchovné poradkyně jeden úraz způsobil sám 
sobě a další způsobil svou hyperaktivitou spolužákům. V listopadu 2015 mu byla udělena důtka 

ředitelky školy za nevhodné chování a fyzické ublížení spolužákovi (úder do obličeje). Slovní 
napadání spolužáků bylo žákovi vysvětlováno jako nepřijatelné a v období od ledna 2016, kdy 
byla přítomna osobní asistentka, se výrazně snížila četnost používání nevhodných slov.  

Rodiče žáků uvádějí, že situace byla opakovaně projednávána s vedením školy i se 
zastupitelstvem obce a nevedlo to k vyřešení situace. Ze spisové dokumentace je evidentní, 

že škola se zabývala řešením problematického začleňování žáka do kolektivu třídy již v září 
2015. Situace ve třídě byla neustále monitorována výchovnou poradkyní i vedením školy. 
Přístupy a doporučení ke vzdělávání vycházely z doporučení PPP Nový Jičín ze dne 21. 1. 2014 

s dobou platnosti posudku do 31. 1. 2016, přesto škola požádala již 14. 10. 2015 (dle záznamů 
výchovné poradkyně) o kontrolní vyšetření, z důvodu výrazných obtíží v chování. Bylo 

realizováno až 25. 11. 2015 (čekací doba na vyšetření, součinnost otce).  

Dne 30. 11. 2015 škola žádala Orgán sociálně-právní ochrany dětí (dále „OSPOD“) Kopřivnice  
o prošetření situace v rodině a hledání možností ke zřízení funkce osobního asistenta pro žáka.  

Podle platných posudků neměl nárok na asistenta pedagoga.  

Dne 7. 12. 2015 škola obdržela zprávu z vyšetření v PPP Nový Jičín ze dne 25. 11. 2015 a jak 

již bylo uvedeno výše, poradenské zařízení neshledalo u žáka tak závažné poruchy chování, 
které by byly indikací ke zřízení funkce asistenta pedagoga. Vedení školy nadále vyvíje lo  
na OSPOD iniciativu ke zřízení funkce osobního asistenta. Bez výsledku. Zřizovatel reaguje 

na nespokojenost rodičů a ze svých prostředků platí osobní asistentku od ledna 2016. 
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Dne 13. 1. 2016 podává škola opakovanou žádost na OSPOD Kopřivnice o prošetření situace 
v rodině žáka, na základě nespokojenosti se situací ve třídě, vyplývající z třídních schůzek 
ze dne 12. 1. 2016.  

Dne 21. 1. 2016 podali rodiče stížnost na ZŠ Veřovice k rukám starosty obce, v níž uvádějí, 
že škola začala problém řešit pozdě. Ze spisové dokumentace je prokazatelné, že škola řešila 

a řeší situaci již od počátku školního roku, kdy žák na školu přestoupil, průběžně vyvíjí tlaky 
na odpovídající instituce, které by mohly situaci výrazně ovlivnit, postupuje angažovaně nejen 
v jednáních se zřizovatelem, ale také v jednáních s OSPOD, PPP Nový Jičín a otcem žáka. 

Dne 22. 1. 2016 kontaktuje výchovná poradkyně PPP Nový Jičín k dořešení situace. 
Z telefonické konzultace vyplývá, že je žák rovněž veden ve Speciálně pedagogickém centru, 

Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1 a, příspěvková organizace (dále „SPC“). 
Dne 26. 1. 2016 konzultuje výchovná poradkyně termín vyšetření s pracovnicí SPC. Vyšetření 
je naplánováno na 24. 2. 2016. Termín je následně zrušen pro nepřítomnost žáka v rodině 

(umístění v diagnostickém ústavu). 

Rodiče zastávají názor, aby se o problematické děti postaraly instituce k tomuto zřízené, 

a v žádosti tvrdí, že žák potřebuje odbornou péči. Dostupné zprávy z vyšetření, která měla škola 
k dispozici, nehodnotí žákovy obtíže ve smyslu poruchy chování za tak závažné, aby byl vřazen 
do diagnostického ústavu. Dle školského zákona škola zajišťuje podmínky pro kvalitní výuku 

všech žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, tedy zároveň žáka III třídy.  

Rodiče dále poukazují na to, že osobní asistentka není schopna po pěti měsících zabránit 

verbálním ani fyzickým útokům. Žák má podporu formou osobní asistentky od ledna 2016, tedy 
měsíc a půl. Nastavená spolupráce mezi třídní učitelkou a osobní asistentkou vedla ke zmírnění 
projevů nevhodného chování. V souvislosti se změnami nastavení norem chování však nelze 

očekávat, že za měsíc dojde k zásadním změnám.  

Rodiče jsou nespokojeni s postojem třídní učitelky k řešení celé situace a tvrdí, že třídní učitelka 
hodnotí situaci jako banální. Zjištěné skutečnosti a písemná dokumentace třídy dokládají 

nadstandartní přístup třídní učitelky k řešení problémů ve třídě. Vedení školy velmi dobře 
vyhodnotilo situaci a jako třídní učitelku vybralo pedagožku se znalostmi a zkušenostmi 

v oblasti poruch chování.  

Rodiče uvádějí, že během posledních dvou měsíců změnili rodiče několika žáků pro své děti 
školu. Ke dni šetření přešli 4 žáci do jiné školy. Podle sdělení zástupkyně ředitelky školy 

i výchovné poradkyně důvody přechodu u dvou z nich však nejsou jednoznačně spojovány 
s jejich spolužákem.  

Ve výchovně vzdělávacím procesu doporučujeme pokračovat v nastavených podmínkách 
v rámci narovnání vztahů ve třídě a k postupnému začlenění žáka do kolektivu. Opětovné 
vřazení chlapce do třídy bude vyžadovat nové adaptační období, minimálně tři měsíce.  

Škole bylo doporučeno situaci znovu konzultovat s odborníky v SPC Kpt. Vajdy. Ke zvýšení 
efektivnosti všech opatření by přispělo přehodnocení osobní asistence na formu asistenta 

pedagoga s vyšší mírou časové dotace, tedy zajištění asistenta pedagoga na celou dobu výuky, 
do všech vyučovacích předmětů, včetně zajištění přestávek. 

Škola se ve své praxi zabývá prevencí žáků před negativním chováním a jednáním. Žáci III. 

třídy v tomto školním roce absolvují tří blokový prožitkový program (dva bloky už proběhly 
během měsíce prosince a února) zaměřený na rozvoj komunikačních dovedností, řeše ní 

konfliktních situací a dosažení kompromisu slušným chováním, utváření zdravých vztahu 
v kolektivu, dodržování pravidel atd. Pedagogové se v rámci dalšího vzdělávání pedagogických 
pracovníků zúčastnili během posledních dvou let řady vzdělávacích akcí, např. konflik tní 
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situace ve škole, výchovné přístupy k dětem a mladistvým s rizikovým chováním, prevence 
šikany, specifické poruchy učení, práce s dětmi s výchovnými problémy aj.  

Škola podle záznamů výchovné poradkyně reagovala na všechny podněty i chování žáka. Podle 

sdělení výchovné poradkyně, třídní učitelky i osobní asistentky bylo mnohdy chování žáka 
spolužáky zveličeno a rodiče se tak dozvídali jiné informace, než byla skutečnost.  

Na základě rozhovorů s ředitelkou školy, zástupkyní ředitelky, třídní učitelkou, výchovnou 
poradkyní, osobní asistentkou, metodičkou primární prevence a kontrolou dokumentace 
považuje ČŠI postup školy při řešení konfliktní situace mezi žákem a spolužáky za dostatečný.  

Problémové chování žáka ke spolužákům se ve třídě vyskytovalo. V tomto bodě je stížnost 
důvodná. 

Škola postupovala ve věci řešení problémového chování žáka dle platných předpisů, využila 
veškeré dostupné prostředky k zajištění kvalitní výuky všech žáků III. třídy, v níž je integrován 
žák s poruchou chování. Stížnost je v bodě následného řešení konfliktních situací školou 

nedůvodná.   

 

S odkazem na ustanovení § 174 odst. 5 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 případných opatřeních. 

  

Seznam dokumentů: 

1. Katalogový list žáka I. stupně ZŠ, číslo řadové 25, s přílohou - kopie Katalogového listu 
žáka I. stupně ZŠ při jeho přestupu ze ZŠ a MŠ Ženklava p. o. do ZŠ a MŠ Veřovice, 

p. o., k termínu inspekční činnosti  

2. Třídní kniha třídy III., školní rok 2015/2016 k termínu inspekční činnosti 

3. Žádost Odboru sociálních věcí a zdravotnictví (OSPOD) Města Kopřivnice 

č. j. 18015/2015/JaDo o sdělení o žákovi ze dne 22. 9. 2015 

4. Zápis z jednání s rodiči ze dne 25. 9. 2015 

5. Odpověď na žádost o sdělení o žákovi (adresováno OSPOD) spis. zn. OSV-46602//2010 
ze dne 30. 10. 2015 

6. Žádost o prošetření situace v rodině žáka (adresováno OSPOD) ze dne 30. 11. 2015  

7. E-mailová korespondence ředitelky školy a zákonných zástupců (informace k III. třídě: 
15. 12. 2015, 18. 12. 2015) 

8. Dopis ředitelky školy zastupitelstvu obce o finanční podporu na osobního asistenta, 
prosinec 2015 

9. Podání zprávy ve věci nezletilého žáka Odborem sociálních věcí a zdravotnic tví 

(OSPOD) Města Kopřivnice č. j. 59562/2015/JaDo ze dne 12. 1. 2016, škole doručeno 
14. 1. 2016, zaevidováno pod č. 18/2016 

10. Opakovaná žádost o prošetření situace v rodině žáka – vyjádření školy 
ze dne 13. 1. 2016 

11. Stížnost na ZŠ Veřovice ohledně situace ve třetí třídě, podaná rodiči starostovi obce 

ze dne 21. 1. 2016, zaevidovaná OÚ Veřovice 26. 1. 2016 

12. Pozvánka - 3. třída – problémy s žákem; e-mail místostarosty obce ze dne 25. 1. 2016 
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13. Dopis ředitelky školy (vyjádření) starostovi obce a rodičům z ledna 2016, (odpověď 
na stížnost na ZŠ Veřovice ohledně situace ve třetí třídě ze dne 21. 1. 2016; podaná 
rodiči starostovi obce, zaevidovaná OÚ Veřovice 26. 1. 2016  

14. Oznámení o fyzickém a verbálním napadání žáka a žádost o urgentní řešení stávající 
situace ze dne 28. 1. 2016 

15. Odpověď (školy) na oznámení o fyzickém a verbálním napadání žáka spolužákem 
č. j. ZSV/84/2016, únor 2016 

16. Vyjádření školy k žáku ze dne 15. 2. 2016 (třídní učitelka, osobní asistentka) 

17. Vyjádření školy k žáku ze dne 22. 2. 2016 (třídní učitelka, osobní asistentka)  

18. Zpráva metodika prevence k případu žáka 3. třídy ze dne 1. 3. 2016 (vyjádření 

metodičky prevence) 

19. Úkony výchovného poradce v případu žáka ze dne 29. 2. 2016 (vyjádření výchovné 
poradkyně) 

20. Výpis termínů ze záznamů výchovné poradkyně týkajících se žáka, nedatováno 

21. Přehled práce asistentky s žákem ze dne 29. 2. 2016 (vyjádření osobní asistentky) 

22. E-mailová korespondence zákonných zástupců a třídní učitelky (7. 9. 2015, 18. 9. 2015, 
5. 10. 2015, 27. 10. 2015, 28. 10. 2015, 2. 11. 2015, 4. 11. 2015, 19. 11. 2015  

23. Zpráva o výsledku kontrolního psychologického vyšetření Pedagogicko -

psychologickou poradnou Nový Jičín ze dne 21. 1. 2014 

24. Zpráva a doporučení z vyšetření Pedagogicko-psychologickou poradnou Nový Jičín 

ze dne 25. 11. 2015 

25. Rozhodnutí o přestupu žáka do Základní školy Bohumín-Šunychl 463 č. j. 13/2016 
dnem 17. 2. 2016 ze dne 18. 2. 2016 

26. Osvědčení č. 3/3 o absolvování programu dalšího vzdělávání ve specializačním studiu 
výchovného poradenství pro základní a střední školy na Pedagogické fakultě Ostravské 
univerzity ze dne 10. 1. 2003 (výchovná poradkyně) 

27. Osvědčení č. 8045839/27091 o absolvování Programu pro kvalifikované výchovné 
poradce k rozšíření jejich kompetencí v rámci DVPP vydané KZ KVIC Nový Jičín 

(výchovná poradkyně)  

28. Osvědčení č. 8086956/29521 o absolvování vzdělávacího programu Konflikty a jejich 
řešení ve školní praxi ze dne 14. 4. 2014 (metodička prevence) 

29. Role a kompetence učitele versus současný žák č. 8100360/30841 ze dne 17. 4. 2015 
(metodička prevence) 

30. Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu Výchovné přístupy k dětem 
a mladistvým s rizikovým chováním, akreditace MŠMT ČR č. j. 18729/2013-528, 
ze dne 5. 11. 2015, 19. 11. 2015 (metodička prevence) 

31. Osvědčení o absolvování semináře Prevence ve škole – jak pracovat s dětmi 
s výchovnými problémy, akreditace MŠMT ČR č. j. 49793/2012-201-1000, 

ze dne 18. 9. 2014 (metodička prevence) 

32. Osvědčení o absolvování semináře Prevence ve škole – školní nekázeň a její řešení, 
akreditace MŠMT ČR č. j. 27597/2012-25-540, ze dne 19. 6. 2014 (metodička 

prevence) 

33. Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu Prevence šikany na 2. stupni, 

akreditace MŠMT ČR č. j. 33426/2013-1-703, ze dne 8. 12. 2014 (metodička prevence) 
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34. Osvědčení č. 109/2009 o absolvování dalšího vzdělávání v programu pedagogického 
studia, zaměření Vychovatel, pedagog volného času na Pedagogické fakultě Ostravské 
univerzity v Ostravě ze dne 13. 2. 2009 (osobní asistentka) 

35. Kniha úrazů, školní rok 2015 – 2016, ke dni inspekce 

36. Minimální preventivní program 2015-2016 platný pro Základní školu Veřovice 

a Mateřskou školu Veřovice ze dne 25. 9. 2016 včetně Programu proti šikanování 

 

S pozdravem            (razítko) 

 
Mgr. Josef Navrátil v. r. 

školní inspektor – vedoucí inspekčního 
týmu 

 

Na vědomí 

zřizovatel 

stěžovatel 
 


