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Potvrzení o převzetí  stížnosti, oznámení a podnětu 
 

 

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace převzala 

dne 22. 9. 2016 od                                     písemnou stížnost (oznámení, podnět). 
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    razítko a podpis 
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EVIDENČNÍ LIST STÍŽNOSTI 

 

 

Evidenční číslo/Č.j.  ZŠK/0343/2016 

 

Stěžovatel 

Jméno, příjmení, adresa 

 

 

 

Datum přijetí stížnost 

 

22. 9. 2016, 16:00 hodin 

Předmět stížnosti 

 

 

 

Způsob výuky matematiky – časté zadávání 

samostatné práce mnohdy i při probírání 

nového učiva, během níž se vyučující věnuje 

jiným činnostem, např. práci na počítači, 

opouštění třídy během výuky z různých 

důvodů (např. vyřízení „důležitého 

telefonátu“, pozdní příchod do hodiny. 

Kdy a komu byla stížnost postoupena k 

vyřízení 

22. 9. 2016 PhDr. Milena Medková 

Vyřídil 

 

PhDr. Milena Medková 

Datum vyrozumění stěžovatele o způsobu 

vyřízení 

10. 11. 2016 

Důvodnost (D důvodná, ČD částečně 

důvodná, ND nedůvodná 

 

ČD 

Záznam o způsobu šetření 

 

 

Dne 23. 9. 2016 v 9:15, ředitelka školy vešla 

do hodiny CvM, třída 8.A – žáci měli 

zadanou samostatnou práci, Mgr.          

seděla u počítače a psala texty, které 

nekorespondovaly s přímou výukou 

matematiky – na jednání s vedením školy 

uvádí                                 , že zpracovávala 

přípravy k matematickým soutěžím, dále 

v listině nazvané Vyjádření k jednání 

konanému 26. 9. 2016, uvádí, cituji 

„zpracovávala jsem aktuální komentáře 

k Matematické olympiádě v příchozí poště 

od krajského koordinátora soutěží“ – na tyto 

práce ma byučující DPP, práce má probíhat 

mimo hlavní pracovní poměr.          

26. 9. pozvána vyučující na jednání, 

seznámena se stížností, byly jí oznámeny 

termíny hospitací – z tohoto jednání pořízen 

zápis a nastavena pravidla tak, aby se již 
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v tento moment zabránilo věcem, které jsou 

předmětem stížnosti 

29. 9. srovnávací test pro žáky 7. ročníků – 

vyhodnocení viz příloha 

29. 9. 2016, hospitace ředitelky školy ve 3. 

vyučovací hodině, matematika 6. A – hodina 

proběhla standardním způsobem, výstup -

hodina provedena standardním způsobem – 

zápis z hospitace 

4. 10. 2016, hospitace zástupce ředitelky pro 

2. st., 7. C, 5. hodina, matematika – výstup 

hodina provedena standardním způsobem – 

zápis z hospitace 

7. 10. 2016 projednání záznamů z hospitací – 

přítomni                   , ředitelka, zástupce 

ředitele pro 2. st.  

9. 10. 2016 –                   předala ŘŠ 

vyjádření k záznamu o hospitaci – jí 

hospitovaná hodina.  

12. 10. 2016 – OŠKS, vedení města --

informace o průběhu šetření  

13.9 2016 projednání vyjádření 

k hospitačnímu záznamu 

Přijatá opatření  

 

 

Vyučující bude nosit Ntb pouze do hodin, ve 

kterých bude Ntb používat pro přímou 

výuku, tedy např. prezentace DŮM apod. 

Zápisy známek bude vyučující konat mimo 

danou vyučovací hodinu.  

Dále byla                        upozorněna, že není 

možné opouštět třídu v průběhu hodiny 

z jakýchkoliv důvodů. 

Zvýšená kontrolní a hospitační činnost 

v hodinách vyučující 

 

 

 

PhDr. Milena Medková 

 

 

 

Dne: 10. 10. 2016 

 

 

Převzal:  

 

 


