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Ředitel Základní školy a mateřské školy logopedické, Brno, Veslařská 234 v souladu s § 21 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, 
ve znění pozdějších předpisů, vydává tuto Směrnici k postupu při šetření a vyřizování stížností 
a podnětů. Vyřizování stížností, oznámení a podnětů (dále jen stížností) se řídí touto směrnicí. 
 
 

1. Vymezení stížnosti 
 

1.1 Za stížnosti jsou považována podání, kterými se stěžovatel domáhá ochrany svých 
subjektivních práv a požaduje nápravu ve vlastním zájmu (resp. v zájmu svého dítěte).  

1.2 Stížnost obsahuje skutečná nebo domnělá pochybení, jejichž důvodnost nebo 
nedůvodnost je třeba ověřit právě důkladným a objektivním šetřením. 

1.3 Z obsahu stížnosti musí být zřejmé, čeho se stěžovatel domáhá. 
1.4 Stížnost může podat každá osoba (i nezletilá). Specifickou skupinu stěžovatelů tvoří 

anonymní stěžovatelé – je třeba brát v úvahu skutečnost, že anonymní stěžovatel 
může být v tíživé situaci a nemá odvahu, důvěru ani jistotu, že se podání stížnosti 
neobrátí proti němu nebo jeho dítěti. 

1.5 V zájmu objektivity a eliminace negativních dopadů na dítě/žáka je žádoucí 
respektovat anonymitu stěžovatele. Pokud to charakter stížnosti neumožňuje (obsah 
stížnosti je natolik specifický či jedinečný, že i bez udání jména lze stěžovatele 
identifikovat), měla by o tom kompetentní osoba před zahájením šetření informovat 
stěžovatele. 

1.6 Anonymní stížnosti se však prošetřují v případech, kdy obsahují takové údaje, které 
lze prošetřit. V opačném případě se pouze evidují a následně odkládají jako 
nešetřitelné. 

 
 

2. Okruh přijímaných stížností 
 

2.1 Stížnosti se přijímají každý pracovní den v obvyklé pracovní době.  
2.2 Stížnosti lze podat řediteli školy, statutárnímu zástupci, vedoucím pracovníkům 

na všech úrovních a hospodářce školy. 



 

2.3 Stížnost lze zaslat nebo osobně předat.  
2.4 O podání ústní stížnosti je účelné za účasti stěžovatele sepsat zápis (pokud příjemce 

ústní stížnost nevyřídí ihned). 
2.5 Při telefonickém podání stížnosti je stěžovatel vyzván, aby stížnost zaslal nebo osobně 

předal. 
2.6 Přijímají se a evidují se i stížnosti došlé elektronickou poštou. Ředitel školy rozhodne, 

zda bude stěžovatel požádán o sdělení poštovní adresy, na které bude o vyřízení 
stížnosti vyrozuměn. 
 
 

3. Evidence stížností 
 

3.1 Všechny stížnosti (ústní a písemné) se evidují. 
3.2 Písemné stížnosti se evidují ve složce Stížnosti dostupné u ředitele školy, odděleně 

od běžné pošty. 
3.3 Evidence obsahuje: 

- datum podání; 
- jméno, příjmení a adresa stěžovatele; 
- označení útvaru nebo osoby, proti které stížnost směřuje; 
- předmět stížnosti; 
- kdy a komu byla stížnost předána k prošetření nebo vyřízení; 
- opatření ke sjednání nápravy; 
- datum podání zpráv o vyřízení stížnosti. 

3.4 Požádá-li stěžovatel, aby jeho jméno nebylo uváděno, nebo jestliže je to v zájmu 
správného vyřízení stížnosti, postoupí k vyjádření jen opis stížnosti bez uvedení jména 
stěžovatele. 

 
 

4. Kompetence k řešení stížností 
 

4.1 Stížnost na zaměstnance nebo činnost útvaru řeší: 
- v první instanci vedoucí útvaru, na jejichž činnost či zaměstnance je vedena 

stížnost; 
- v druhé instanci ředitel školy. 

4.2 Stížnost na vedoucího útvaru řeší ředitel školy. 
4.3 Stížnost na ředitele školy řeší zřizovatel. 
4.4 Není přípustné postupovat stížnost k vyřízení nebo prošetření tomu, proti komu 

stížnost směřuje. 
 

 
5. Pravidla a principy šetření stížností 

 
5.1 Vychází se z obsahu stížnosti bez ohledu na to, kdo ji podal a proti komu směřuje. 
5.2 Je potřeba vždy prošetřit všechna tvrzení uváděná ve stížnosti. 
5.3 Všechna zjištění učiněná v průběhu šetření stížností je třeba řádně doložit příslušnou 

dokumentací (např. zápisy z jednání, hospitačními záznamy, dotazníky apod.). 



 

5.4 Je vhodné seznámit toho, proti komu stížnost směřuje, s jejím obsahem v takovém 
rozsahu a čase, aby se její prošetřování nemohlo zmařit, resp. nemělo negativní dopad 
na dítě, žáka či studenta nebo na osobu stěžovatele, pokud je jím někdo jiný.  

5.5 Osobě, proti níž stížnost směřuje, je třeba umožnit vyjádřit se ke stížnosti, předložit 
doklady, jiné písemnosti, informace a údaje nezbytné pro šetření stížnosti, tak, aby 
bylo postupováno ve snaze zajistit objektivní výsledek a důsledně posoudit stanoviska 
všech dotčených stran. 

5.6 S ohledem na okolnosti může být v průběhu prošetření jednáno také přímo 
se stěžovatelem.  

5.7 Při jednáních je doporučeno vyvarovat se emotivně zabarveným vyjádřením. 
5.8 Vyslechne se jak stěžovatel, tak i osoba, proti které stížnost směřuje. 
5.9 O ústních jednáních se sepisuje zápis, který obsahuje:  

- jména přítomných; 
- stručný průběh jednání; 
- výsledek jednání; 
- podpisy účastníků jednání (jestliže jeden z účastníků odmítne zápis podepsat, 

nebo nesouhlasí s jeho obsahem, poznamená se tato skutečnost do zápisu 
s uvedením důvodu); 

- zápis se vyhotoví minimálně ve 2 výtiscích (jeden pro potřeby školy, druhý pro 
stěžovatele). 

5.10 V tiskopisu pohovor se zaměstnancem školy se pracovník vyjádří, zda 
se zápisem souhlasí či nesouhlasí 

 
 

6. Výsledky šetření stížností 
 

6.1 Každý stěžovatel má právo být informován o tom, jak byla jeho stížnost prošetřena 
a vyřízena. 

6.2 Ředitel školy, statutární zástupce, vedoucí pracovníci na všech úrovních či hospodářka 
školy musí stěžovatele o výsledku šetření stížnosti informovat (prokazatelně). 

6.3 Ředitel školy, statutární zástupce, vedoucí pracovníci na všech úrovních či hospodářka 
školy po prošetření stížnosti podá stěžovateli písemné vyrozumění o výsledku 
u každého předmětu stížnosti zvlášť. Výsledkem může být rozhodnutí že:  
- stížnost je důvodná; 
- stížnost je nedůvodná (v takovém případě je prioritní snaha o bezkonfliktní řešení 

situace); 
- stížnost je neprokazatelná. 

6.4 V případě, že stížnost nebo její část byla shledána důvodnou, je nezbytné, aby ředitel 
školy zajistil odstranění zjištěných nedostatků. 

6.5 Ředitel školy může k provedení účinných opatření k odstranění nedostatků pověřit 
vedoucího zaměstnance. 

6.6 Oprávněná stížnost je vyřízena, jakmile po jejím prošetření byla učiněna potřebná 
opatření a stěžovatel o tom byl vyrozuměn. 

6.7 Informace o opatřeních přijatých k nápravě je vhodné uvést do zprávy o výsledku 
šetření stížnosti, kterou stěžovatel obdrží. 



 

6.8 Ředitel školy, statutární zástupce, vedoucí pracovníci na všech úrovních či hospodářka 
školy následnou kontrolou ověřují účinnost opatření (a podle povahy opatření jeho 
účinnost i dále ověřují v čase). 

 
 

7. Lhůty pro vyřízení stížností 
 

7.1 Stížnost na zaměstnance nebo činnost útvaru se řeší do 30 dnů ode dne doručení. 
7.2 Maximální lhůta pro vyřízení stížnosti je do 30 dnů ode dne doručení stížnosti. 
7.3 Stížnosti, které přísluší řešit jiným orgánům, je nutno postoupit do 5 dnů ode dne 

doručení. 
 
 

8. Další ujednání 
 

8.1 V zájmu odborného a věcně adekvátního vyřízení předmětu stížnosti jsou všichni 
pracovníci školy povinni poskytnout nezbytnou součinnost. 

8.2 Vůči stěžovatelům nesmí být činěny přímé ani nepřímé zákroky proto, že podali 
stížnost. 
 

9. Závěrečná a zrušovací ustanovení 
 

9.1 Směrnice nabývá platnosti dnem: 18. 3. 2022. 
9.2 Směrnice nabývá účinnosti dnem: 18. 3. 2022 
9.3 Směrnice zrušuje směrnici Směrnice vyřizování stížností ze dne 3. 12. 2012. 
9.4 Uložení směrnice ve spisovně se řídí Spisovým a skartačním řádem školy. 

 

V Brně dne 22. 2. 2022 PhDr. Petr Kopečný, Ph.D. 
 ředitel školy 
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