
Základní škola a mateřská škola Blatnice pod Svatým Antonínkem, 

 okres Hodonín, příspěvková organizace  

696 71 Blatnice pod Sv. Ant. 650 

Organizační řád školy 

Směrnice pro vyřizování stížností a poskytování informací 

Vypracoval: Ing. Vítězslav Juras 

Působnost: Všichni zaměstnanci a žáci školy 

Účinnost ode dne: 1. 10. 2012 

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří 

součást tohoto předpisu. 

Vyřizování stížností je v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., poskytování informací na 

základě zákona č. 106/1999 Sb. 

 

I. Pověření pracovníka přijímat žádosti a vyřizovat stížnosti, podněty a oznámení 

Na základě zákona č. 500/2004 Sb. o vyřizování stížností bude provádět vyřizování stížností, 

oznámení a podnětů ředitel školy Ing. Vítězslav Juras, v případě jeho nepřítomnosti zástupce 

ředitele školy Mgr. Dalibor Popelka. 

Dále ředitel školy pověřil zástupce ředitele školy k přijímání a vyřizování žádostí o poskytnutí 

informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. V případě jeho 

nepřítomnosti přijímá a vyřizuje žádosti o poskytnutí informací ředitel školy. 

Přijímání žádostí i vyřizování stížností se provádí každý pracovní den osobně v kanceláři ředitele 

školy nebo zástupce ředitele školy od 8:00 do 14:30 hod nebo písemně poštou. 

II. Rozhodnutí ředitele školy, proti kterým je přípustné odvolání (§ 165 odst. 2 zák. č. 561/2004): 

 přeřazení žáka do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3, 

 povolení individuálního vzdělávacího plánu podle § 18, 

 odklad povinné školní docházky podle § 37, 

 přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46, 

 přestup žáka podle § 49 odst. 1 

 převedení žáka do jiného vzdělávacího programu podle § 49 odst. 2, 

 povolení pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2, 

 opakování ročníku po splnění povinné školní docházky podle § 52 odst. 6, 

 snížení nebo prominutí úplaty za poskytování vzdělávání a školských služeb podle §123 odst 

4, 

 podmíněné vyloučení a vyloučení žáka podle § 31 odst. 2 a 4 (v případě ukončení povinné 

školní docházky), 

 povolení a zrušení individuálního vzdělávání žáka podle § 41. 

Proti rozhodnutí ředitele je možné se odvolat: 
Odvolání se podává u základní školy do 15 dnů ode dne doručení.  

O odvolání rozhoduje orgán instančně vyšší, tedy Krajský úřad Jihomoravského kraje.  

III. Postup při vyřizování stížností, oznámení a podnětů  

Každý občan má právo usilovat prostřednictvím stížností, oznámení a podnětů o odstranění zjištěných 

nedostatků ve škole a školní práci.  

Stížnost je takové podání, které se týká zájmů stěžovatele. 

Oznámení je takové podání, kterým má být odstraněn jednotlivý nedostatek. 

Podnět je takové podání, kterým je sledován širší společenský prospěch. 



Přijímání stížností a oznámení 

Ředitel školy je povinen přijímat a zařizovat správné a včasné vyřízení stížností a oznámení. 

V zájmu rychlého a hospodárného vyřízení je účelné podávat stížnosti a oznámení bezprostředně 

nadřízenému (např. na vyučujícího řediteli školy, na ředitele školy školskému úřadu).  

Forma stížnosti  
Může být ústní nebo písemná: v případě ústní stížnosti, kterou nelze vyřídit ihned, sepíše ředitel školy 

zápis, který předloží stěžovateli k podpisu.  

Ústřední evidence došlých a ústně podaných stížností vede ředitel školy na následujícím tiskopise. 

Číslo jednací Datum podání  

Jméno a příjmení stěžovatele  

Osoba, proti které stížnost směřuje  

Kdo stížnost prošetřuje nebo vyřizuje  

Výsledky šetření  

Opatření ke zjednání nápravy  

Datum podání zprávy o vyřízení stížnosti  

Výsledky kontroly, jak byla splněna opatření k nápravě  

Podpis ředitele školy  

Vyřizování stížností a oznámení 

Všechny stížnosti je nutno urychleně a odpovědně prozkoumat a vyřídit, nebo zařídit jejich vyřízení. 

Prošetřování stížností musí být prováděno bez průtahů a hospodárně. Přitom musí být prošetřeny 

všechny body stížnosti. 

Lhůty pro vyřizování stížností jsou: 

10 dnů: Do 10 dnů od doručení se vyřizují jednodušší stížnosti 

30 dnů: Lhůta pro vyřizování všech ostatních stížností mimo výjimek. 

60 dnů: Výjimečně prodloužená, ve zvlášť složitých případech. 

Proti stěžovatelům (rodičům ani proti dětem) nesmí být činěny žádné nepřípustné kroky proto, že 

podali stížnost. Ředitel školy je povinen sledovat, jak jsou opatření uložená ke zjednání nápravy 

plněna a popřípadě vyvozovat další důsledky. 

Požádá-li stěžovatel, aby jeho jméno nebylo uváděno, nebo jestliže to je v zájmu správného vyřízení 

stížnosti, postoupí se k prošetření jen opis stížnosti bez uvedení jména stěžovatele. 

Vyžaduje-li to správné vyřízení stížnosti, musí být při šetření slyšen stěžovatel, jakož i osoby, proti 

kterým stížnost směřuje. 

Stížnost se považuje za vyřízenou, jakmile po jejím prošetření byla učiněna opatření potřebná k 

odstranění zjištěných závad a stěžovatel o tom vyrozuměn. 

O vyřízení stížností musí být stěžovateli podána zpráva ve stanovených lhůtách, a to i v případě, bylo-

li zjištěno, že stížnost není oprávněná. 

Proti způsobu vyřízení stížnosti není možné podat odvolání, ale může se podat nová stížnost. Tato 

nová stížnost však musí obsahovat další upřesňující skutečnosti, jinak není potřebné tuto stížnost 

prošetřovat. 

Ředitel školy je povinen reagovat i na stížnost, která by byla zveřejněna v tisku, rozhlase a televizi a 

na něž byl jejich redakcí upozorněn. Redakce pak mají povinnost zpětně informovat o přijatých 

opatřeních. 



IV. Postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace 

Písemná žádost 

Úplná žádost: do 7 dnů poskytnuta informace, do 25 dnů poskytnuta náročná informace. 

Neúplná žádost: odložení žádosti. 

Žádost mimo působnost ředitele školy: odložení žádosti do tří dnů a oznámení žadateli odložení. 

Nesrozumitelná nebo obecná žádost: výzva na upřesnění, do 30 dnů upřesněna, do 15 dnů poskytnuta 

informace, do 30 dnů není upřesněna - odmítnutí žádosti rozhodnutím. 

Žádost o zveřejněnou informaci: do 7 dnů sdělení o možnosti, kde získat informace. 

Žádost o informaci, na kterou se vztahuje ochrana osobních údajů, ochrana obchodního tajemství a 

ochrana údajů o majetkových poměrech: do 15 dnů odmítnutí žádosti rozhodnutím 

Žádost o více informací: - poskytnuta informace - odepření vyloučené informace. 

Evidence písemných žádostí o poskytnutí informace 

Datum doručení číslo jednací 

Věc 

Jméno a příjmení žadatele,  

spojení na žadatele 

Způsob, jak bylo postupováno, jak byla žádost vyřízena 

Datum vyřízení 

Žádosti Podpis 

Rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace (vzor) 

Škola ............. 

Ředitel školy ............... 

čj.: Datum vydání rozhodnutí 

Žadatel (název a sídlo právnické osoby, jméno a příjmení fyzické osoby) 

Rozhodnutí 

o odmítnutí poskytnutí informace podle §15 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím 

Výrok 

V souladu s (uvést konkrétní ustanovení zákona č.106/1999 Sb.) se informace (uvést jaké informace se 

žadatel domáhal), o kterou jste žádal (a) v žádosti ze dne (uvést den podání ve smyslu §14 odst. 1 

zákona č.106/1999 Sb.) neposkytuje 

Odůvodnění 

Uvést odůvodnění každého omezení práva na informace, včetně příslušných ustanovení zákona 

č.106/1999 Sb. 

Poučení o odvolání 

Uvést, že proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání k (označit daný subjekt), a to do 15 dnů 

ode dne doručení, prostřednictvím (označit subjekt, který rozhodnutí vydal). 

Jméno, příjmení ředitele školy 

vlastnoruční podpis 

Jméno, příjmení a funkce pověřené osoby 

 

 

 



Sazebník úhrad za poskytování informací 

Poskytování informací  poznámka  Kč 

Kopírování na kopírovacích strojích A4  jednostranné 2,00 

A4  oboustranné 4,00 

A3  jednostranné 3,00 

A3  oboustranné  6,00 

Tisk na tiskárnách PC A4  černobíle 3,00 

A4  barevně 10,00 

Kopírování na datové nosiče  CD 50,00 

 
USB-disk 100,00 

Práce na počítači  (výstup)  3 Kč (1 min) 

 
Internet (výstup)  1 Kč (1 min) 

Telekomunikační poplatky  
 

dle platných tarifů 

Poštovné a jiné poplatky  
 

dle platného ceníku 

Druhopisy vysvědčení a diplomů, náhradní 

žákovská knížka v případě ztráty či zničení   
100,- Kč 

Nahlížení do spisů a vnitřních dokumentů školy  
 

bezplatné 

Úhrady jsou vybírány v kanceláři školy. Za správnost výběru Kč dle sazebníku odpovídá účetní školy. 

Účetní je povinna žadateli na jeho žádost potvrdit předpokládanou výši úhrady nákladů. V 

odůvodněných případech podmíní vydání informace zaplacením úhrady nebo zálohy. Úhrada nákladů 

je příjmem školy.  

 

 

Vypracoval: ing. Vítězslav Juras, ředitel školy 

 

 

Směrnice pro vyřizování stížností a poskytování informací nabývá účinnosti dne: 3. října 2012 

 

 


