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A. Náměty 

1.  Prodloužení povinné školní docházky 

- nyní 1 rok MŠ + 9 let ZŠ  

- návrh 1 rok MŠ + 9 let ZŠ + 2 roky nástavbové studium 

- vyžadovat školní docházku a dodržovat sankce, jinak povinná školní docházka ztrácí smysl 

 

2. Lépe zákonně specifikovat povinnost lékaře potvrdit omluvenku 

- např. v SRN běžné, za zneužití 1500 euro pokuta, viz §38 zákona VZP 48/1997 

- nejasná spolupráce s lékaři v případě skrytého záškoláctví - nejen dětští, ale i praktičtí, časté 

výmluvy na zubaře, kožní... 

 

3. Zajistit vymahatelnost sankcí z přestupkového chování ze všech dávek, nikoliv pouze 

nepojistných, nyní pouze rodičovský a pěstounský příspěvek 

- u případů žáků, kterým rodiče nejsou schopni pořídit pomůcky, převést část dávky na školu, 

která žákovi pomůcky nakoupí, totéž by mohlo platit i u obědů, v našem případě i svačin, 

- možnost zaplatit žákům školní akce – ale všem, nejen sociálně slabým  

 

4. Zajistit provázanost a předávání informací mezi OSPOD X škola X úřady práce X 

přestupkové komise X PČR  

- propojit agendy – OSPOD, Policie, soudy – dokola píšeme tytéž posudky pro různé instituce 

– chybí provázanost, nadměrná administrativa bez zpětné vazby 

- nutnost zpětné vazby pro školu 

 

5. Legislativní úprava inkluze  

– nevzdělavatelné žáky převést do speciálních škol i bez souhlasu rodičů, případně speciální 

třídy při ZŠ, minimální výstupy – jasně definovat na doložce vysvědčení 

- posílit úvazky PPP poraden – žáci čekají na termín vyšetření i několik měsíců 

- posílit kompetenci škol v zařazení dítěte do přípravného ročníku, mnohdy dojde k situaci, že 

dítě dostane odklad – třeba i dodatečný a pak dlouho čeká na poradnu nebo se do ní vůbec 

nedostaví, do školky mezitím nechodí, porušuje tedy zákon, případně ve školce není místo 

- sociálně znevýhodněné děti by měly mít možnost navštěvovat přípravný ročník bez šetření 

- zajistit, aby opravdu všichni žáci měli stejné právo na rovný přístup ke vzdělávání, ne jen děti 

ve třídě menšinové (inkludované) 

- školám s větším počtem sociálně znevýhodněných žáků poskytnout možnost sociálního 

pracovníka/pedagoga – mimo šablony a dotace, ale jako součást nepedagogických pracovníků, 

financovat ze státního rozpočtu 

- zřídit funkci „dětského mentora“ (není nutný psycholog, je jich nedostatek a velmi vysoké 

požadavky na vzdělání) 

- dát možnost školy zaměstnat asistenta pedagoga v rámci PHmax, nejen na doporučení 

z poradny, mnoho tříd by potřebovalo asistenta pedagoga 

 

6. Rozdílné financování pedagogů a škol dle složení žáků ve třídě/škole – rizikový 

příplatek, podpora třídních učitelů 

- snížit úvazek výchovným poradcům a metodikům prevence – s ohledem na typ školy, ne na 

velikost, výchovný poradce je ve 13. platové třídě a má snížený úvazek, metodik je ve12. 

platové třídě, má specializační příplatek ve výši 1000 – 2000 Kč a nemá snížený úvazek  

- zařazení třídnických hodin do úvazku třídního učitele, případně snížení přímé vyučovací 

činnosti 



- sjednocení přímé vyučovací povinnosti – základní školy a střední školy (zejména vedení škol 

– ředitel SŠ se 17 skupinami – 2 hodiny, ředitel ZŠ se 17 skupinami – 7 hodin týdně – od té 

doby, co jsou školy příspěvkovými organizacemi, je náplň a obsah práce stejná) 

- navýšit příplatek třídním učitelům 

- nutnost řešit nedostatek pedagogů 

 

7. Jasná definice sociálně znevýhodněného dítěte  

– nyní je od normálního dítěte s matkou samoživitelkou přes nevzdělavatelné romské dítě, o 

které se rodiče nestarají, až po děti z dětského domova 

- přesně definovat kdo je Rom, pokud se o nich zmiňujeme, protože např. v Bílině se k romské 

národnosti přihlásilo při posledním sčítání několik jedinců 

- v případě pěstounské péče specifikovat, co jsou běžné záležitosti – co mohou pěstouni řešit a 

co už ne 

 

8. Povinnost odhlášení dítěte ze školy, možnost nepřijetí dítěte i při volné kapacitě 

– nepředávají se informace mezi školami – není to povinnost (zahraniční školy), nelze 

zkontrolovat, zda si žáci plní povinnou školní docházku, rodičům stačí čestné prohlášení, 

nemusí dokládat potvrzení školy, a to čestné prohlášení podávají pouze po návratu, během 

pobytu v zahraničí není žádná kontrola (ostatní státy kontroly vyžadují),  

- statut přechodného bydliště, město o těchto rodinách neví, ale jsou přihlášené ve škole – 

nesmyslné hlášení na OSPOD v místě trvalého bydliště – škola často místo trvalého bydliště 

dítěte nezná, navíc OSPOD z Brna nemůže řešit dítě z Bíliny 

- možnost nepřijmout dítě, které nemá bydliště ani nájemní smlouvu v místě školy 

- po odchodu mají ve škole dluhy – odnesou učebnice, dluží úplatu za školní družinu (zároveň 

někteří žáci se vrátí i několikrát za rok, původní učebnice již nemají, vyžadují nové 

 

9. Povinné plavání, tělesná výchova, nedostatek známek či nadměrná absence 

-  nejsou sankce, když nechodí 

- specifikovat, jak řešit případy – dítě necvičí (nemá úbor), nechodí na plavání – je to povinné, 

nemá doporučení od lékaře 

- dítě nechodí do školy – na doplnění klasifikace se nedostaví – bez omluvy, jakmile propadne, 

znovu nepropadne – nulová motivace nemít nedostatečné 

 

10. Zařazení pedagogických pracovníků mezi úřední osoby 

- zajistit, aby i pedagogičtí pracovníci mohli vymáhat (bránit) své právo na důstojně 

vykonávanou práci, bez šikanování ze strany žáků, popř. jejich zákonných zástupců 

 

 

11. Snížit hranici trestní odpovědnosti na 12 – 13 let  

- viz ostatní státy EU 

 

12. Zvýšit odpovědnost rodičů (zákonnou) za svého potomka, který páchá činnost jinak 

trestnou, povinnost nést důsledky jednání svého potomka (viz dělbuch...) 

- povinnost okamžitě zajistit agresivní dítě 

- do školského zákona přidat jako další přestupky zákonných zástupců – závažné porušení 

školního řádu 

- pokud jde dítě do SVP a nechová se slušně, může být vykázáno a ze školy ne? 

- v případě agresivity nebo jiných případů zvlášť hrubého porušení školního řádu (podezření 

ze spáchání přestupku či dokonce trestného činu) dát PČR pravomoc odvézt žáka mimo 

školu, 



- - možnost vykázat žáka ze školy na několik dní a zároveň vést zákonného zástupce 

k zodpovědnosti za chování svého dítěte a zajištění v době vykázání 

- povinnost „vzdělávání se“ rodičů problémových žáků – ne na základě dobrovolnosti 

 

 

13. Podpora kariérového poradenství  

– velké množství žáků vychází v sedmém ročníku a nemají motivaci jít dál studovat nebo se 

vyučit 

 

Nutno podotknout, že v mnoha případech je zákon postaven správně, například zákonný 

zástupce se musí dostavit do školy, pokud je předvolán, docházka je povinná, při návratu ze 

zahraničí mají povinnost doložit doklady. Ale chybí funkční sankce nebo motivace.  

 

14. Cizinci ve škole: 
 

- podpora cizinců a také jejich učitelů - například přijdou Mongolci, rovnou jdou do školy, 

neumí jazyk, těžko se začleňují, jsou ale naprosto bezproblémoví, ale nemají ve škole nikoho, 

o koho se mohou opřít. NPI ČR nabízí koordinátora - pouze 50 hodin, max 30 dní, škola by 

měla mít možnost okamžitě přiřadit asistenta bez čekání na poradnu (která ho nedoporučí) 

- zařadit vracející se z VB jako cizince (pokud žili několik let v Anglii) - neumí jazyk, jsou 

pozadu, nezvládají učivo, přichází školní neúspěch a tím pádem problémové chování, zařadit 

více než o jeden rok je s ohledem na věk nemožné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. Otevřený dopis starostky města 

Bílina:  29. ledna 2020    

   

Vážený pane předsedo vlády,  

  
dovoluji si Vás oslovit s následujícím problémem, který již jako město nejsme schopni sami 

řešit.  

  
Město Bílina je zřizovatelem tří základních škol na území města. Jednou z nich je i Základní 

škola Za Chlumem, ve které se neustále zhoršuje celková situace v důsledku státní sociální 

politiky a státní politiky inkluze ve školství.   

  
Tuto školu navštěvuje celkem 580 žáků a vzhledem k výše uvedeným dopadům státní 

politiky, zejména pak nepodařené inkluzi, má zhruba dvě třetiny těchto žáků speciální 

vzdělávací potřeby (zejména pak poruchy chování a poruchy vzdělávání), kdy většina z 

nich navíc pochází ze sociálně vyloučených lokalit a rodin. Velká část je jich 

nevzdělavatelných, tj. bez minimálního zájmu o vzdělávání, v čemž jsou bohužel ve 

většině případů podporováni i svým okolím (především rodiči či jinými zákonnými 

zástupci).  

   
V důsledku výše uvedeného dochází k pravidelnému slovnímu i fyzickému napadání 

ostatních žáků i učitelů těmito problematickými žáky, kteří jsou však nepostižitelní, neboť 

jim ještě není 15 let a nejsou tak trestně odpovědní, což si velice dobře uvědomují a 

využívají. Bohužel stále častější je i slovní napadání učitelů rodiči, případně jinými 

zákonnými zástupci a učitelé a vedení školy již byli nuceni přistoupit k podání oznámení na 

Policii České republiky. Obrovským problémem je i skryté záškoláctví, opět podporované 

okolím těchto žáků.  

  
Škola se snaží s těmito problémy aktivně pracovat, má vypracovaný preventivní program, 

snaží se o individualizaci ve výuce, pracuje s individuálními výchovnými a vzdělávacími 

plány, spolupracuje se speciálními pedagogickými centry a snaží se pracovat i s rodinami 

ve spolupráci s OSPODem. Ve škole je žákovský parlament a spolek rodičů, ale vždy se 

zapojují pouze ti, co spolupracovat chtějí, neboť se vše odehrává na bázi dobrovolnosti a 

to vnímáme jako problém. Žáci a rodiče z výše uvedených problematických skupin 

spolupracovat nechtějí, neboť z toho takzvaně nic nemají.  

  
Vedení města není tato situace lhostejná a snaží se situaci řešit všemi možnými zákonnými 

prostředky. Tyto prostředky však nejsou dostačující a obáváme se, že situaci dlouhodobě 

nezlepší. Z tohoto důvodu si Vás dovoluji pozvat k nám do Bíliny ke kulatému stolu a 

otevřené diskuzi s učiteli a vedením města, která by se mohla uskutečnit přímo v 

prostorách Základní školy Za Chlumem v Bílině. Abyste i sám mohl vidět v praxi, jak škola 

funguje, snaží se spolu s městem pro žáky vytvářet co nejlepší podmínky pro vzdělávání, 

ale bohužel bez většího úspěchu u výše uvedené problematické skupiny žáků, která však v 

posledních letech roste.  

  



Cíl tohoto setkání vidím nejen v seznámení se s neutěšenou a stále se zhoršující situací na 

naší základní škole, ale a to zejména ve zvážení možnosti přijetí zákonných úprav 

například tak, aby byly jasně stanoveny povinnosti zákonných zástupců, kteří jsou velmi 

často u výše uvedených problematických skupin žáků i příjemci sociálních dávek.   

  
Věřím, že se Vám podaří vyhradit si čas na návštěvu Bíliny a pomůžete nejen nám zajistit 

odpovídající podmínky pro žáky, kteří o vzdělávání zájem mají, a učitele, kteří stále ještě 

vnímají učení jako poslání a nikoliv pouze jako zaměstnání.  

  
Závěrem bych Vás chtěla ujistit, že tato situace není věcí pouze jedné základní školy v 

Bílině, ale ve větší či menší míře se týká všech škol s vyšším podílem žáků ze sociálně 

vyloučených lokalit a rodin, což dokazuje i otevřený dopis pana Kalouska, ředitele ZŠ 

Úpice Lány a pana Hrona, starosty města Úpice z Královéhradeckého kraje, který v 

prosinci 2019 obdrželi všichni poslanci.  

  
  

S úctou  

  

  

  

  

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová  

starostka města  

  

 

 

 

Příloha:   
Článek IDNES z 28.01.2020:   

Problémy ve škole budou, dokud se rodičům nesáhne na dávky, zní z Bíliny  
  

 

 

  

Rozdělovník:  

Ing. Andrej Babiš, předseda vlády České republiky  

Ing. Robert Plaga, Ph.D., ministr školství, mládeže a tělovýchovy  

Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc., ministryně práce a sociálních věcí  

Poslanecká sněmovna  

  

 

 

 



C. Statistika za období září 2019 – 24. února 2020 výchovný poradce 

(Přehled je ze všeho, co mám ve VP za celou školu. Věřím, že mám vše.) 

 

odesláno: 

 

- 39 hlášení neomluvených hodin 

 

- 78 dotazníků do PPP, SPC – nová šetření, KŠ, vyhodnocení PO 

 

- 31 posudků na SO MÚ Bílina 

 

- 27 posudků na Policii ČR 

 

- 3 posudky na MÚ Rakovník 

 

-2 posudky na Okresní soud Teplice 

 

- 1 posudek na MÚ Pacov 

 

- 92 + 11 hlášení na SO MÚ Bílina –záškoláctví + výchovné problémy 

 

- 4 hlášení na Policii ČR – závadové chování 

 

- 1 posudek na Magistrát města Ústí nad Labem 

 

 

svoláno: 

 

- 27 výchovných komisí – uskutečnilo se 13 (dopis se vrátil – adresát neznámý, rodiče se 

prostě nedostavili) 

 

nahlášeno: 

 

- 9 přestupků (7 v jednání) 

 

Metodik prevence Mgr. Lenka Červenková 

 

hlášení na OSPOD: 4 

 

hlášení na PČR: 3 

 

na Městskou policii /jak plivali/: 1 

 

výchovná komise: 2 

 

 

Mgr. Maryšková 

 

Období od 30.8 -21.02.2020 

- přijatí žáci – 62 žáků 



- žáci, kteří se odstěhovali, přestoupili – 53 žáků + 5 žáků si školy ještě nevyžádaly 

 

vyžádané posudky na žáky, včetně omluvené (neomluvené) absence (např. až dva roky 

nazpátek) 

 celkem 125 posudků ke dni 21.02.2020 – což je víc než jeden posudek denně!! 

 

Posudky jsou žádány nejen OSPOD v Bílině, ale např. z Ústí N/L, Rakovníka, Pacova aj. 

 

V neposlední řadě se na nás obrací úřady a jiné školy, zejména ze Slovenské republiky, 

s různými žádostmi o docházce jejich bývalých žáků apod. (vyhledávání, potvrzení…) 

Také se na nás obrací např. MŠMT 

 

V Bílině 24. 02. 2020 

Zpracovala Mgr. Milena Maryšková, zástupkyně ředitelky školy 

 


