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Stížnost na postup České školní inspekce při zpracování a doručení
inspekční zprávy č. j. ČŠIM-903/16-M

Vážený pane náměstku,

dovolte mi, abych Vás informoval, že Rada města Krásná Lípa na svém jednání dne 
2. 11. 2016 přijala usnesení RM č. 35 – 01/2016 -  Česká školní inspekce - Inspekční zpráva:

RM projednala Inspekční zprávu č. j. ČŠIM-903-16-M ze dne 9. 9. 2016.

RM bere na vědomí zprávu RNDr. Ivany Preyové, ředitelky Základní školy a Mateřské školy 
Krásná Lípa p. o., o přijatých opatřeních a odstranění nedostatků.

RM neschvaluje doporučení České školní inspekce přerozdělit žáky stávajících druhých tříd 
na základě etnicity.

RM konstatuje, že Inspekční zpráva č. j. ČŠIM-903-16-M nebyla zpracována v souladu s 
lhůtami uvedenými v zákoně č. 255/2012, Sb., o kontrole (kontrolní řád), byla podepsána 
pouze dvěma podpisy z pěti členů inspekčního týmu a byla městu Krásná Lípa doručena do 
datové schránky neopatřená elektronickým podpisem.

Považuji za nutné Vás informovat o několika problematických skutečnostech, které 
průběh zatím poslední inspekční činnosti u naší ZŠ a MŠ Krásná Lípa doprovází.

Inspekční zpráva k činnosti Inspekce ze 7. - 9. června 2016 nám byla předána 
9. 9. 2016, tedy po 92 dnech, podepsaná pouze 2 členy z 5 členného inspekčního týmu. 
Ještě před obdržením inspekční zprávy jsem požádal ČŠI (dopis ze dne 8. 9. 2016, č. j. 
04470/16/Kol) o vysvětlení nedodržení lhůty pro vyhotovení inspekční zprávy (v příloze). 
Z odpovědi ČŠI (ze dne 5. 10. 2016, n. z. ČŠIG-399/16-G21) jsme se dozvěděli, že byla dána
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přednost kvalitnímu a pečlivému zpracování výstupu atd. před dodržením pořádkové lhůty dle 
vnitřních předpisů, a že se zároveň omlouváte za zbytečné prodlení!? 

Domnívám se, že vysvětlení není dostačující a je rozporuplné, protože šlo o porušení 
zákona o kontrole, na který je odkazováno v školském zákoně, nikoli jen vnitřních předpisů 
ČŠI - zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon) 174 b) protokol o kontrole 56) v případě inspekční činnosti podle 
odstavce 2 písm. d) a e) a odstavce 3, Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)§ 12, 
odst. 2) – cituji: Protokol o kontrole se vyhotoví ve lhůtě 30 dnů ode dne provedení 
posledního kontrolního úkonu, ve zvláště složitých případech do 60 dnů. 

Omluva za zbytečné (tedy nikoli nutné?) prodlení je v tomto kontextu pak velmi překvapivá. 
Pro úplnost jen uvedu, že načasování předání inspekční zprávy do prvního týdne nového 
školního roku je do značné míry velmi nekolegiální, neboť jde pro ředitele škol o nejsložitější 
období z hlediska organizace výuky, provozních i personálních záležitostí atd.  

Inspekční zpráva předaná ředitelce školy 9. 9. 2016, byl jsem u toho osobně přítomen, 
byla podepsána, po 92 dnech od ukončení inspekční činnosti!, pouze dvěma členy 
inspekčního týmu. Ve stanovisku k připomínkám ČŠI (ze dne 14. 10. 2016, č. j. ČŠIM-
1345/16-M) je k dané věci konstatováno, cituji: že podpisy tří členek inspekčního týmu se 
nepodařilo zajistit, protože ani jedna nebyla v době dokončení inspekční zprávy 
v pracovněprávním vztahu k ČŠI, resp. ve služebním poměru, považuji za nedostačující. 
Považuji za nepřípustné, že oficiální dokument nebyl podepsán všemi členy týmu, je tedy 
pochybné, zda je vůbec relevantním dokumentem. Předpokládám, že nepodepsaní členové 
inspekčního týmu tedy nesplnili své povinnosti z účasti v něm vyplývající.

Dále nám pak, jako zřizovateli ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. byly 18. 10. 2016 zaslány 
dokumenty: Oznámení skutečností zjištěných při inspekční činnosti provedené ČŠI (ČŠMI-
905/16-M), Protokol o kontrole (ČŠMI-904/16-M) a Inspekční zpráva (ČŠMI-903-M). 
Doručeny nám byly do datové schránky, kdy jsme při provedení konverze dokumentu 
prostřednictvím služby CZECHPOINT zjistili, že není elektronicky podepsán (viz. příloha). 
Do dnešního dne tedy nemáme k dispozici relevantní dokumenty. Jen na okraj uvádím, že i 
minulá inspekční zpráva nám nebyla původně doručena dle zákona, neboť byla zaslána 
nesprávnému subjektu, tedy nikoli Městu Krásná Lípa, ale Městskému úřadu Krásná Lípa.

Přes veškeré výše uvedené nedostatky se Rada města Krásná Lípa problematikou 
inspekční činnosti zabývala a mj. vzala na vědomí Zprávu o přijatých opatřeních a odstranění 
nedostatků uvedených v Inspekční zprávě, kterou předložila ředitelka ZŠ a MŠ Krásná Lípa, 
p. o.  RNDr. Ivana Preyová. Dle našeho názoru je dobrým východiskem pro další zlepšování 
kvality výuky na naší základní škole.

Závěrem si dovolím upozornit na skutečnost, že Rada města Krásná Lípa neschvaluje 
rozdělování žáků dle etnického nebo národnostního kritéria. Odmítáme tedy ČŠI zaslané 
doporučení a definici MŠMT, jak rozpoznat romského (zřejmě i jakéhokoliv jiného) žáka či 
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žákyni. Domníváme se, že navrhovaný postup je v rozporu se Základní listinou práv a 
svobod, která výslovně uvádí v Hlavě první, článku 3, je výslovně uvedeno, že každý má 
právo svobodně rozhodovat o své národnosti a zakazuje se jakékoli ovlivňování tohoto 
rozhodování a všechny způsoby nátlaku směřující k odnárodňování.

Vážený pane náměstku,

domnívám se, že máme my i veřejnost, tedy i rodiče žáků naší školy oprávněné 
očekávání, že šetření vč. výstupů ze strany státního kontrolního orgánu bude v souladu 
s příslušnými zákony a předpisy. Na základě výše uvedeného si dovolím konstatovat, že 
se tak v našem případě, bohužel, nestalo!

Žádám Vás tedy o přešetření a stanovisko k postupu České školní inspekce při zpracování a 
doručení inspekční zprávy č. j. ČŠIM-903/16-M.

Děkuji.

S pozdravem z Krásné Lípy 

Jan Kolář
starosta města
(podepsáno elektronicky)

„Otisk úředního razítka“

Přílohy: Kopie dopisu pro ČŠI – Stížnost – ze dne 8. 9. 2016
               Kopie Autorizované konverze z elektronické do listinné podoby




