PhDr. Ondřej Andrys, MAE
náměstek ústředního školního inspektor a

V Praze dne 19. prosince 2016
Čj.: ČŠIG-5278/16-G21
Vážený pane starosto,
Česká školní inspekce obdržela dne 23. listopadu 2016 Vaši „Stížnost na postup České školní
inspekce při zpracování a doručení inspekční zprávy č. j. ČŠIM-903/16-M“. Podání obsahuje
dále informaci o postupu Města Krásná Lípa.
Bereme na vědomí informaci o tom, že město Krásná Lípa dle Vašeho vyjádření nepřijalo
opatření k nápravě nedostatků zjištěných v Základní škole a Mateřské škole Krásná Lípa,
příspěvková organizace, RED IZO: 60076334. Vzhledem k tomu, že opatření právě ve Vámi
zmíněné věci (organizační rozdělení žáků do tříd) není v kompetenci zřizovatele školy, je
rozhodnutí o nepřijetí přímých opatření pochopitelné. Neschválení doporučení ze strany Rady
města Krásná Lípa je naopak bezpředmětné.
Česká školní inspekce při zpracování inspekční zprávy skutečně nedodržela pořádkovou lhůtu.
Za prodlení se Česká školní inspekce omluvila již v dopise čj. ČŠIG-3999/16-G (v tomto dopise
bylo vztaženo ke lhůtám dle vnitřních předpisů, neboť, jak bylo možné usoudit z odkazu na
úpravu o prodloužení lhůty se souhlasem ředitele příslušného inspektorátu, z nich podání
vycházelo, ve vztahu k úpravě v právních předpisech se však vysvětlení uplatní zcela shodně).
Nedodržení pořádkové lhůty nemá vliv na platnost inspekční zprávy. Inspekční zpráva je
zasílána zřizovateli pouze k využití, zaslání s vlastnoručními podpisy ani elektronickým
podpisem tak není třeba. Přesto se Vám za nedodržení pořádkové lhůty ještě jednou
omlouváme, s příslušnými pracovníky České školní inspekce bylo projednáno a přijali jsme
taková opatření, aby k něčemu podobnému již nedošlo.
Inspekční zpráva byla předána na začátku školního roku tak, aby bylo možné reagovat i pro
právě zahajovaný školní rok na obsažená zjištění. Nutno podotknout, že šlo již pouze o předání
inspekční zprávy, přičemž předběžné závěry byly sděleny již v průběhu inspekční činnosti ještě
ve školním roce předchozím. Zároveň navazovalo též na zjištění z dřívější inspekční činnosti.
Termíny nejsou stanovovány s ohledem na „kolegialitu“, jak ve svém podání naznačujete, když
považujete načasování za „do značné míry velmi nekolegiální“, ale s ohledem na zajištění
podmínek vzdělávání ve škole, s ohledem na práva žáků a princi rovných podmínek ve
vzdělávání
Ohledně podpisů na inspekční zprávě mohu jen konstatovat, že nelze přirozeně zajistit podpisy
osob, které v předmětné době nemají povinnost poskytnout součinnost České školní inspekci
a vůči nimž nemá Česká školní inspekce pravomoc podpisy vynutit. Jedná se o faktický stav,
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který bez opory v právních předpisech (a odpovídající úprava v právních předpisech není)
nemůže Česká školní inspekce žádným způsobem zvrátit.
Vaše stížnost tedy byla vyřízena s tím, že došlo k porušení pořádkové lhůty pro vyhotovení
výstupu inspekční činnosti. V dalším nebylo shledáno pochybení České školní inspekce.
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