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1. Úvod 

1.1 Společnost pro kvalitu školy, z. s. vydává tento Statut jako normu pro systém ověřování 

kvality vzdělávání a označování značkou KVALITNÍ ŠKOLA. 

1.2 Statut řeší otázky propůjčování, odnímání a prodlužování práva užívat značku 

KVALITNÍ ŠKOLA (dále jen Značka). Statut je základním dokumentem, který definuje 

vztahy mezi účastníky systému řízení kvality vzdělávání a je pro ně závazný. 

1.3 Účastníky systému řízení kvality vzdělávání jsou: 

 Společnost pro kvalitu školy, z. s. 

 školská zařízení (mateřské, základní, střední a střední odborné školy), která podala 

žádost o propůjčení Značky a jejich žádost byla přijata; 

 školy, kterým byla Značka propůjčena, a to po dobu, po kterou ji mají právo užívat. 

 

 

2. Působnosti Společnosti pro kvalitu školy pro udělování značky KVALITNÍ ŠKOLA 

2.1 Výkonná složka Společnosti v rámci své činnosti: 

 navrhuje strategii rozvoje systému ověřování kvality ve vzdělávání; 

 schvaluje složení externích evaluačních týmů; 

 vypracovává a schvaluje Směrnice, aktualizuje již vypracované Směrnice; 

 propůjčuje školám právo užívat Značku pro školy s ověřenou kvalitou vzdělávání a 

toto právo i odnímá; 

 schvaluje Protokoly o provedené kontrole; 

 v případě potřeby (např. na podkladě stížností žáků, rodičů, zřizovatele) nařizuje 

provedení mimořádné kontroly plnění požadavků Směrnice u škol, kterým bylo 

propůjčeno právo užívat Značku. 

2.2 Administrativní a organizační složka Společnosti v rámci své působnosti zejména: 

 eviduje žádosti o propůjčení Značky; 

 podle povahy případu vyžaduje součinnost školy v potřebném rozsahu (dodání dalších 

podkladů, osobní účast); 

 kontroluje, zda užívání značky je v souladu s podmínkami pro využití Značky pro 

propagaci a reklamu;  

 organizuje předávání „Oprávnění k užívání Značky“; 

 zajišťuje propagaci Značky a styk se sdělovacími prostředky; 

 zajišťuje akreditaci Značky systémem řízení jakosti ISO 9001; 



 žádá o registraci značky do Programu Česká kvalita. 

 

 

3. Značka KVALITNÍ ŠKOLA 

3.1 Značka KVALITNÍ ŠKOLA vyjadřuje, že škola nebo školské zařízení (mateřská, 

základní, střední a střední odborná škola) se systematicky věnuje kvalitě a řídí kvalitu ve 

vzdělávání. Kvalitu edukačního procesu pravidelně hodnotí ve Vlastním hodnocení školy, 

výsledky hodnocení srovnává v čase a mezi školskými zařízeními stejného typu 

(benchmarking) v informačním systému IS Diagnostic. Značka KVALITNÍ ŠKOLA 

potvrzuje na základě objektivního měření a ověření, že označená škola splňuje minimální 

kritéria kvality stanovené ve Směrnici pro její ověřování a že škola má předpoklady pro 

další zlepšování či udržení stávajícího standardu kvality ve vzdělávání. 

3.2 Značka se propůjčuje na tři roky s nutností každoročního kladného výsledku ověřování 

kvality ve škole podle Směrnice pro systém ověřování kvality vzdělávání KVALITNÍ 

ŠKOLA (viz dále). O prodloužení užívání Značky v jednotlivých letech žádá škola podle 

článku čtyři. 

3.3 Značka může být propůjčena po splnění podmínek na další tříleté období na základě nové 

žádosti o propůjčení značky. 

 

 

4. Žádost o propůjčení a prodloužení platnosti Značky 

Propůjčení značky 

4.1 Základní informace a potřebné formuláře poskytne škole administrativní pracovník 

Společnosti pro kvalitu školy. Tyto informace a formuláře jsou zveřejněny na webu 

Společnosti www.kvalitaskoly.cz. 

4.2 Žádost na příslušném formuláři předkládá škola administrativě Společnosti pro kvalitu 

školy- 

4.3 Po zaevidování žádosti ověří Společnost pro kvalitu školy zaplacení registračního 

poplatku. Po uhrazení registračního poplatku školou je pokládána žádost za přijatou. 

Prodloužení platnosti značky (každoročně v rámci tříletého období propůjčení 

Značky) 

4.4 Platnost Značky se v rámci tříletého období platnosti prodlužuje každoročně na základě 

žádosti. 



4.5 Žádost o prodloužení platnosti Značky na příslušném formuláři předkládá škola 

administrativě Společnosti pro kvalitu školy. 

 

 

5. Směrnice pro systém ověřování kvality vzdělávání KVALITNÍ ŠKOLA 

5.1 Směrnice stanovuje minimální kritéria kvality, způsoby ověřování těchto kritérií a další 

požadavky potřebné pro propůjčení práva užívat Značku. 

5.2 Směrnice obsahuje zejména: 

 soubor hodnocených oblastí a podoblastí včetně měřených indikátorů; 

 soubor diagnostických metod k ověření shody vzdělávání ve škole se standardy 

kvality ve vzdělávání; 

 přehled dokumentace, kterou je škola povinna předložit. 

 

 

6. Odnětí práva užívání Značky 

6.1 Právo užívat Značku Společnost pro kvalitu školy odejme: 

 jestliže oceněná kvalita vzdělávání ve škole přestala vyhovovat podmínkám pro 

propůjčení Značky (s vyloučením náhodných, bezvýznamných událostí); 

 jestliže oceněná škola poškodila dobré jméno Značky jejím zneužitím nebo 

neoprávněným užitím; 

 jestliže škola hrubě porušila povinnosti vyplývající ze statutu Značky. 

6.2 O rozhodnutí odejmout právo užívat Značku vyrozumí školu Společnost pro kvalitu 

školy. Škola má právo podat námitky do patnácti dnů od doručení tohoto rozhodnutí.  

6.3 V případě neoprávněného užívání Značky nebo jejího užití v rozporu s ustanoveními 

Pravidel bude vůči škole postupováno ve smyslu platných právních předpisů. 

 

 

7. Poplatky 

7.1 Systém udělování značky KVALITNÍ ŠKOLA je financován z poplatků, které je povinna 

platit oceněná škola a z výsledku hospodaření Společnosti pro kvalitu školy. 

7.2 Výše poplatků je stanovená v aktuálním ceníku Společnosti pro kvalitu školy.  

 

 



8. Ochrana při porušení práva užívání značky 

Značka KVALITNÍ ŠKOLA je chráněna podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných 

známkách v platném znění. Do rejstříku ochranných známek je zapsána pod číslem 

480377/318588. Pro ochranu zájmu institucí, které Značku oprávněně užívají, zajišťuje 

Společnosti pro kvalitu školy právní pomoc při: 

- potírání neoprávněného užívání Značky a jejího zneužití; 

- potírání přestupků vůči dobrým mravům soutěže v souvislosti se Značkou; 

a to ve smyslu § 44 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném 

znění. 

 

 

9. Podmínky pro využití Značky pro propagaci a reklamu 

Značku, v době její platnosti, užívá škola k propagaci a reklamě kvality vzdělávání. 

Současně se Značkou musí dodavatel uvádět i přidělené registrační číslo. Neoprávněné 

nebo nesprávné užívání Značky bude mít za následek odnětí práva jejího užívání. Při 

užívání Značky postupuje škola podle design manuálu značky KVALITNÍ ŠKOLA. 

 

 

 

10. Závěrečná ustanovení 

Tento statut nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. 9. 2016.   

 

 

 

 

Doc. RNDr. Martin Malčík, Ph.D., 

        předseda správní rady 

 



Příloha číslo 1: Pravidla procesu propůjčování práva užívat Značku 

 

Krok Subjekt Činnost 

1 Škola naváže kontakt s administrativou Společnosti pro kvalitu 

školy (SKŠ), obdrží:  

základní informační materiál, tato Pravidla, formulář 

„Žádost o propůjčení zn. KVALITNÍ ŠKOLA“ 

2 Škola zašle administrativě SKŠ: 

- úplně vyplněnou Žádost; 

- další informativní dokumentaci podle vlastního uvážení. 

3 SPKŠ ověří úplnost a správnost podkladů dodaných školou 

4 SPKŠ v případě přijetí Žádosti vystaví fakturu na zaplacení 

Registračního poplatku 

5 Škola zaplatí SKŠ Registrační poplatek 

6 SPKŠ oznámí škole předpokládaný termín ověřování  

7 SPKŠ zašle škole Smlouvu o ověření kvality služby spolu se 

Směrnicí, jejíž součástí je i Sebehodnotící zpráva školy; 

současně zasílá fakturu k zaplacení Poplatku za ověření 

kvality služby. 

8 Škola a) zaplatí SKŠ Poplatek za ověření kvality služby 

b) zašle potvrzenou Smlouvu a vyplněnou Sebehodnotící 

zprávu 

9 SPKŠ dohodne se školou postup ověřování, požadavky na 

doplňující dokumentaci a termín místního šetření u 

dodavatele 

10 Škola - připraví veškeré požadované podklady pro ověření kvality 

- v průběhu ověřování spolupracuje s evaluátory ve smyslu 

Směrnice, Pravidel a Smlouvy 

11 SPKŠ provede ověření kvality vzdělávání na škole ve smyslu 

Směrnice a vypracuje Zprávu z hodnocení o ověření kvality 

12 SPKŠ rozhodne o propůjčení (nepropůjčení) práva užívání Značky 

13 SPKŠ informuje školu o výsledku ověření a v případě schválení 

propůjčení práva užívat Značku vystaví i fakturu za tříletý 



Poplatek za užívání Značky a Poplatek za plánované 

kontroly stability kvality 

14 Škola zaplatí SKŠ Poplatek za užívání Značky a Poplatek za 

plánované kontroly 

15 SPKŠ vystaví škole Oprávnění k užívání Značky a předá škole 

Zprávu z hodnocení 

16 Škola po dobu 3 let má škola propůjčeno právo užívat Značku  

17 SPKŠ v rámci tříletého období organizuje provedení plánovaných 

kontrol kvality ve vzdělávání a provádí plánované kontroly 

18 SPKŠ v případě doložených stížností organizuje mimořádné 

kontroly kvality škol, jimž bylo propůjčeno právo užívat 

Značku 

19 SPKŠ ve stanovených lhůtách projedná se školou prodloužení 

platnosti práva užívání Značky v dalším tříletém období 

 


