
STÍŽNOSTI 
 

Podávání, evidence a vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob poskytování výchovně 

vzdělávacího procesu. 

Ve prospěch žáka může podat stížnost zákonný zástupce.  

Každé podání nemusí být nutně chápáno a vyřizováno jako stížnost. Z praktických důvodů pro 

vyhodnocení a vyřizování jednotlivých podání rozlišujeme tyto jejich druhy: 

Podnět: 

je takové podání, které obsahuje návrh na změnu průběhu  výchovně vzdělávacího procesu, která má 

vést ke zvýšení kvality pedagogického působení na žáky (drobná vylepšení ve škole a zpestření 

povinné školní docházky) 

Připomínka: 

je takové podání, které můžeme chápat jako kritiku drobných nedostatků, vyslovení dílčí 

nespokojenosti, návrh na změnu apod. Z podání je přitom patrné, že zákonný zástupce netrvá na 

písemném vyřízení podání, včetně informace, jak s jeho podáním bylo naloženo. 

Stížnost: 

je podání, které vyjadřuje nespokojenost s kvalitou nebo způsobem poskytování výchovně 

vzdělávacího procesu a je zcela zřejmé, že stěžovatel se domáhá zjednání nápravy. 

Škola vede evidenci všech druhů podání a využívá je ke zvyšování kvality vzdělávacího a výchovného 

procesu. O nakládání s podněty a připomínkami informuje zákonné zástupce na třídních schůzkách 

organizovaných třídními učiteli. 

 

Kdy je možno stížnost podat 

Podání, při kterém není zapotřebí kontakt s pracovníkem školy (poštou nebo do schránky k tomu účelu 

zřízené), je možné učinit kdykoliv. Podání spojené s osobním jednáním je možné učinit ihned 

v pracovní době, anebo po domluvě s vedením školy, které je zodpovědné za přijímání či vyřizování 

stížností. 

Forma podání stížnosti 

ústně  při osobním jednání nebo telefonicky 

písemně elektronickou poštou na emailovou adresu ředitelky (marika.jelinkova@zscaslav-

husova.cz) nebo běžnou poštou na adresu školy (Základní škola Čáslav, příspěvková 

organizace, Husova 526/15,28601 Čáslav) nebo vložením do některé ze schránek 

v prostorách školy nebo předáním pracovníkovi školy. 

pomocí jiných metod komunikace  

podle konkrétní situace, s ohledem na případnou situaci podávajícího zákonného 

zástupce. V případě, že stěžovatel nechce oznámit své jméno, může podat stížnost 

anonymní (ústně - telefonicky, písemně - poštou nebo do schránek v prostorách školy) 

Ke komu je možno stížnost podat  

Stížnosti přijímá ředitelka, v její nepřítomnosti pak její zástupkyně. Stížnost mohou přijmout v době, 

kdy není přítomna ředitelka nebo její zástupkyně i ostatní pracovníci školy tak, že ji zaznamenají do 

formuláře „Záznam o přijetí stížnosti pracovníkem školy“. Má-li stěžovatel velmi závažné důvody 

k tomu, že podání nemůže učinit ani k ředitelce ani k její zástupkyni, požádá pracovníka školy, ke 

které má důvěru, aby podání zprostředkoval.  

Týká-li se stížnost činnosti ředitelky nebo její zástupkyně, stěžovatel může stížnost zaslat úřadu 

zřizovatele, to je na adresu: 

Krajský úřad Středočeského kraje 

Zborovská 11, 150 21 PRAHA 5, tel: 257 280 111, email: posta@kr-s.cz  

mailto:posta@kr-s.cz


Schránky pro vkládání podnětů, připomínek a stížností  místěné v prostorách školy, kontrolují 

pověření pracovníci denně. 

 

Vyrozumění o vyřízení žádosti 

Zákonný zástupce je o vyřízení své stížnosti vyrozuměn ve stanovené lhůtě a to způsobem, který mu 

umožní vyřízení stížnosti porozumět. Vyrozumění o vyřízení provede pracovník buď ústně současně 

s pořízením zápisu, nebo písemně. 

 

Lhůty pro vyřízení žádostí 

Běžně činí lhůta pro vyřízení stížnosti 28 dní ode dne jejího podání. V případě, kdy je nutno stížnost 

postoupit jiným orgánům k prošetření (Krajská hygienická stanice, Policie ČR apod.), je nutné tuto 

lhůtu přiměřeně prodloužit. O této skutečnosti je zákonný zástupce informován. 

 

Možnost odvolání 

(možnost obrátit se v případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti na nadřízený nebo nezávislý 

orgán)  

Není-li zákonný zástupce spokojen s vyřízením stížnosti, má možnost obrátit se s podnětem na 

přešetření postupu organizace při prověřování stížnosti na úřad zřizovatele. 

Krajský úřad Středočeského kraje  

Zborovská 11, 150 21 Praha 5.  

tel.: 257 280 111, email: posta@kr-s.cz  

  

Kancelář veřejného ochránce práv 

Údolní 39, 602 00 Brno 

tel.: 542 542 111, e-mail: podatelna@ochrance.cz  

Český helsinský výbor 

Ostrovského 253/3, 150 00 Praha – Smíchov 

tel.: 220 515 223, email: sekr@helcom.cz  

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1. 

tel. 234 811 111 email: kancelar@msmt.cz 

Záležitost je možné konzultovat na kutnohorské lince důvěry  

čísla tel.: 327 511 111, 602 874 470 

nebo pražské bezplatné informační lince  

s tel. číslem: 800 200 007 

 

Přijetí opatření 

Podle výsledku prošetření stížnosti, zejména jedná-li se o oprávněnou nebo částečně oprávněnou 

stížnost, přijímá odpovědný pracovník neprodleně nápravná opatření. Využívá i některé další 

informace, které se v průběhu vyhodnocování stížnosti objeví a reaguje na ně případně jako na 

podněty nebo připomínky. 
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