
Dobrý den,

Na základě zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k ĺnforma,cím, Žádám o informaci:

1 ' Kolik rovedla cŠl šetření na ZŠ a nĺŠ veolejší Brno od roku 2O1Ż do roku ŻO22.

2, Jaké byly vymezené body k těmto šetřenĺ'

3. Kolik bylo důvodných.

4. Kolik nešlo prokázat.

5. Kolik bylo nedůvodných'

6. Jaká byla schválená opatřenÍv jednotlivých prokázaných bodech zřizovatelem - tedy městskou částí Brno
Bohunice.

Děkuji mnohokľát za informace

S pozdravem.

,ÝŹ*



Sociální odbor

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 sb.

Na základě VaŠÍ Žádosti ze dne 16.10'2022, o poskytnutĺ informací dle zâkona
č, 106i1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Ve zněnî pozdějších předpisů, a jejího
dodatku ze dne 21.10.2022, Vám sděluji následujícĺ:

Městská část Brno-Bohunice, Dlouhá 3, 625 0O Brno (déle jen ,,MÖ Brno-Bohunice") eviduje
pouze ta šetření České školní inspekce (déle jen,,ČŠl";, ve kterých byl výsledek šetření tŠl'
vsouladu s s 174 odst' 6 zâkona č' 561/2004 Sb. o předŠkolním, základním, středním,
vyššĺm odborném a jiném vzdělávánĺ (déle jen ,,školský zákon") zaslán MČ Brno-Bohunice
k dalšĺmu řizenÍ' Z tohoto důvodu MÖ Brno-Bohunice nedisponuje informacemi o celkovém
počtu šetřenĺ ČŠl provedených v Základní škole a mateřské škole Brno; Vedlejší 1O,
příspěvkové organizaci, 625 OO Brno (déle jen ,,ZŠ a MŠ Brno, Vedlejší"), v období let 2012
až 2022 a je tedy nepochybné, Že Vámĺ poŽadované informace sp nevztahují k pŮsobnosti
MČ Brno-Bohunice jako povinného subjektu. o této skutečnostl jste byl informován dne
21'10.2022 písemnostĺ formálně označenou ,,Sdělení o částečném odloŽení Žádosti
o informace dĺe zákona č. '106/1999 Sb'"

lnforl.r2acg, které Vám dále poskytujeme se v souladu s výše uvedeným vztahují pouze na ta
šetřěnĺ ČŠl, které MČ Brno-Bohunice eviduje a jsou členěny dle jednotlivých bodů VaŠĺ

Váš dopis'
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hm2byk9
bry nza@boh u n ice. brno. cz
31.10,2022
1

MČ Brno-Bohunice jako zřizovatel, eviduje v období let 2012 aż 2022 jedno šetření
ČŠl provedené v ZŠ a MŠ Brno, Vedlejší.

1. lnformování zákonné zástupkyně o události, která se odehrála první den školnĺho
roku 2021ĺ2022
2. Postup třídní učitelky při vzdělávání syna stěŽovatelky s ohledem na rovný přístup
k jeho osobě
3. ZajiŠtění podpůrných opatřenĺ prvního stupně školou
4. ZajiŠtěnĺ rovného přĺstupu ke vŠem Žákťlm třĺdy přĺ dodrŽování pravidel nošení
roušek ve škole
5.. Postup školy při řešenÍ kázeňského přestupku syna stěŽovatelky
6' Postup ředitele Školy při řešení stíŽností a podnětů podaných stěŽovatelkou
7. lnformovánĺ zákonńých zástupců spoluŽáků syna stěŽovatelky o podánÍ stĺŽnosti
na třídnĺ učitelku s negativním dopadem na klima třÍdy

dŮvodné byly 4 body a jeden bod byl v části důvodný

nešlo prokázat2body a jeden bod nešel v části prokázat

Telefon: 547 423 810
Fax 547 352 940

Bankovnĺ spojenĺ
Přĺjmový účet:
Výdajový účet:

Komerčni banka Brno-město
19-519 086 025710100
19-519 0810217ĺ0100

tu.
DlČ

44992785
c244992785



ad 5)

ad 6)

nedůvodný nebyl Žádný bod

1. lnformovâni zâkonné zástupkyně o udá]osti, která se odehrála prvnĺ den
školního roku 2021 12022
Na schůzi pedagogické rady dne 25.08.2022 bude projednáno opatření
a) Veškerá individuální jednání se zákonnými zástupci ŽákŮ o prospěchu a chování
budou mít písemný záznam, v němŽ budou uvedeny důvody jednání azávëryĺpřijatá
opatření.
b) Bude podána informace o vnitřním předpise, který nabyl platnost 24'06.2022, viz
citace:,,Pravidla komunikace":
'l. Pedagogĺcký pracovník na podněty, stíŽnosti, podání nebo náměty zákonných
zástupců podané písemně nebo elektronicky odpoví do 7 dnů, v nichŽ se koná školní
vyučování' Do 30 dnů, v nichŽ se koná školní vyučovánĺ, oznám'l zákonnému
zástupci řešení podnětu, stíŽnosti, podání nebo námětu. Pokud řešení není v jeho
kompetenci anebo pokud je sám V pracovnĺ neschopnosti, oznâmí to svému
nadřízenému, který zajistí odpověd'a řešení.
2' Pokud mezi pedagogickým pracovníkem a zâkonným zástupcem při odpovědi
nebo pří řešení vznikne opakovaná neshoda, oznâmi tuto záleŽitost pedagogický
pracovník svému nadřízenému, který zajistí odpověd'a řešení.
3. Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dne 24.06.2022.

2. Postup třídnĺ učitelky při vzdě!ávání syna stěŽovatelky s ohledem na rovný
přístup k jeho osobě
Ve škole zajistíme rovné podmínky všem Žákům při jejich vzdělávání' Dohled
asistenta nad některými Žáky mimo uÖebnu vyuŽijeme v krajním přĺpadě jako
poslednĺ moŽnost pro zajištění kvalitního vzdělávacího procesu pro všechny Žáky.
Tento bod bude taktéŽ projednán na pedagogické radě dne 25.08.2022.

3. Zajištění podpůrných opatřenĺ prvního stupně školou
Při případném opakování podobné situace v budoucnu škola vŽdy bezprostředně
poté, kdy zjistí u Žáka speciálnĺ vzdělávací potřeby a kdy při výuce bude třeba

" součinnost více pedagogů, přistoupĺ k vypracovánĺ plánu pedagogické podpory jako
první stupně podpůrného opatřenĺ. Tento bod bude taktéŽ projednán na pedagogické
radě dne 25.08'2Q22'

4. Zajištěnĺ rovného přístupu ke všem žákům třĺdy při dodržování pravide!
nošenĺ roušek ve škole
Při případném opakovánĺ podobné situace a uplatňování protiepidemických opatření
bude škola ve všech případech postupovat s ohledem na rovný přístup ke všem
Žákům shodně. Tento bod bude taktéŽ projednán na pedagogické radě dne
25.08.2022.

6. Postup ředitele školy při řešenĺ stížnostĺ a podnětů podaných stěžovatelkou
Reditel školy bude vŽdy odpovídat na stíŽnosti a podání doloŽitelným způsobem.
Tento bod bude taktéŽ projednán na pedagogické radě dne 25'08'2022.

S pozdravem
Úľacj městskó čáŞtI mÖĺ'tâ Bľnlil

Bnto.Bohutlłe o
ociboĺ ĺlooi/lłnÍ

Dlouhá 3, 625 00 Brno (2)

Mgr, lng. Bc. Brynza
vedoucí odboru sociálního
Ú]\ĺt grno-Bohunice


