
Ve�ejná ochránkyn� práv 
Mgr. Anna Šabatová, Ph.D. 

V Brn� dne 16. �ervna 2016 
Sp. zn.: 5495/2015/VOP/LO 

Vážený pane starosto, 

navazuji na jednání dne 31. kv�tna tohoto roku, b�hem n�hož jsem Vám a panu 
místostarostovi p�iblížila okolnosti podn�tu, jímž se na m� obrátili rodi�e d�tí 
vzd�lávaných v Základní a Mate�ské škole, ul. Školní 516/8. St�žovatelé zpochyb�ují 
postup �editelky školy RNDr. Ivany Preyové, spo�ívající v rozd�lení žák� prvního 
ro�níku ve školním roce 2015/2016 na t�i t�ídy s rozdílnou kvalitou výuky. 

Tento stav podle námitek st�žovatel� p�etrvává i poté, kdy �editelka školy 
po zpráv� �eské školní inspekce vym�nila dosavadního pedagoga ve t�íd� 1. A za dle 
jejího vyjád�ení zkušen�jší vyu�ující. St�žovatel�m se nelíbí jednak skute�nost, že 
za�azení do t�ídy 1. A je pro jejich d�ti stigmatizující, jednak namítají nedostate�nou 
kvalitu výuky. P�estože jsem si v�doma, že n�která tvrzení st�žovatel� jste b�hem 
jednání rozporoval, faktem z�stává, že rozd�lení t�íd z�stalo zachováno. 

Stru�né právní hodnocení rozd�lení žák� a žáky� 

Jak jsem zmínila i p�i jednání, postup �editelky, jímž rozd�lila na po�átku 
školního roku 2015/2016 d�ti do t�í uvedených t�íd, považuji za diskrimina�ní. 
�editelka školy uvedla jako d�vody pro za�azení žák� do t�ídy 1. A absentující 
p�edškolní p�ípravu, neúsp�šn� zvládnutý první ro�ník, p�ípadn� speciální vzd�lávací 
pot�eby, tedy nikoli jejich romský p�vod. Na našem jednání jste zmínil, že kritériem 
pro rozd�lení d�tí m�l být jejich výsledek v tzv. testu školní zralosti b�hem lo�ských 
zápis�. V d�sledku tento postup vedl k obsazení t�íd tém�� bezvýhradn� podle 
etnického p�vodu žák�. Antidiskrimina�ní zákon1 tento stav pojmenovává jako 
nep�ímou diskriminaci, kdy ur�itý postup m�že zp�sobit diskrimina�ní stav, bez ohledu 
na úmysl jednajícího. 

Postup paní �editelky je navíc pedagogicky nevhodný a v rozporu 
s dlouhodobými zám�ry Ministerstva školství. mládeže a t�lovýchovy. Odd�lené 
vzd�lávání romských žák� vytvá�í další generace romské populace, které jsou obtížn� 
zam�stnatelné. Kvalita jim poskytovaného vzd�lání p�edur�uje jejich šance 
v zam�stnání, a v d�sledku i možnosti socializace. Proto je právo na vzd�lání 
mimo�ádn� významným sociálním právem, jež má být napln�no v co nejširší mí�e bez 
ohledu na p�isp�ní rodi�� dít�te. Namítl jste nefunk�nost �ady místních romských 
rodin. O to zásadn�jší je vedle postupu orgán� sociáln�-právní ochrany d�tí �innost 
samosprávy a školy, nebo� d�ti si své rodinné zázemí nevybírají. Mají právo nejen 
na zapojení všech složek školského systému a na pot�ebná podp�rná opat�ení 
v b�žné, nikoli odd�lené t�íd�. P�estože oce�uji �adu Vámi �ízených aktivit sm��ujících 
ke zlepšení kvality života místních Rom�, musím trvat na nutnosti nastalou situaci 
ve spolupráci s paní �editelkou zm�nit, a to nejpozd�ji do za�átku p�íštího školního 

                                            
1 Zákon �. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prost�edcích ochrany p�ed diskriminací 
(antidiskrimina�ní zákon), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, ustanovení § 3 odst. 1. Takový postup není diskrimina�ní, 
jestliže je zd�vodn�n legitimním cílem a prost�edky k jeho dosažení jsou p�im��ené a nezbytné. To zde spln�no 
nebylo, nebo� rozd�lení t�íd podle etnicity žák� není nezbytné, ani p�im��ené. 



2 

roku Upušt�ním od diskriminace lze minimalizovat riziko podání antidiskrimina�ní 
žaloby k soudu. 

Doporu�ení ve�ejné ochránkyn� práv 

Chápu, že situace, p�ed kterou nyní stojíte, není jednoduchá. Nepochybn� 
vyžaduje koordinovaný postup m�sta a školy. Dovoluji si proto p�edložit n�kolik 
doporu�ení2, jak m�žete v nejbližší budoucnosti postupovat. Zárove� podotýkám, že 
vhodnost a proveditelnost doporu�ení musíte Vy a paní �editelka posoudit s ohledem 
na situaci panující ve škole a m�st�, a to i s ohledem na finan�ní a �asovou náro�nost 
n�kterých krok�. 

� Výb�r žák� za ú�elem desegregace stávající 1. A 

Doporu�uji Vám nejprve setkání s paní �editelkou, s níž by bylo t�eba projednat 
postup p�i rozd�lení t�íd prvního ro�níku. Prosím p�i tomto rozd�lení o respektování 
principu rozd�lení žák� tak, aby se v každé t�íd� druhého ro�níku od 1. zá�í 2016 
vzd�lávalo nejvýše 6 - 7 žák� z p�vodní 1. A. P�i jejich rozd�lení by m�lo být 
p�ihlédnuto k jejich vzd�lávacím pot�ebám. Bude také nezbytné projednat s vybranými 
romskými rodi�i v�len�ní n�kterých d�tí do alternativní t�ídy. P�i dialogu s rodi�i, kte�í 
projeví o tuto formu výuky zájem, považuji za d�ležité zd�raznit, že vzd�lávání ve t�íd� 
nepodléhá žádným poplatk�m (p�ísp�vk�m). N�kte�í rodi�e jsou totiž nadále 
p�esv�d�eni o zpoplatn�ní vzd�lávání v alternativní t�íd�. 

� Ustanovení koordinátora/koordinátorky desegregace 

Jak jste zmínil, problémem bude zejména p�ijetí desegrega�ního opat�ení rodi�i 
(zejména z majoritní spole�nosti). Proto se domnívám, že by bylo p�ínosné, kdyby se 
této komunikaci v�novala Vámi ur�ená osoba (p�ípadn� mediátor), která by 
sou�asn� sloužila všem rodi��m v p�ípad�, že by pot�ebovali pomoc pro své dít� 
v komunikaci se školou, se sociálními pracovníky �i orgány m�sta. Zmín�ný 
koordinátor3 by m�l rodi��m p�iblížit d�vody a cíle postupu paní �editelky a z�izovatele. 
B�hem spole�ného jednání jsem doporu�ila, aby prob�hlo setkání mezi romskými 
a neromskými rodi�i, ale formu vyrozum�ní o desegregaci ponechávám samoz�ejm� 
na Vašem uvážení. Zárove� zvažte, zda se v této v�ci neobrátíte na Agenturu 
pro sociální za�le�ování a nevyužijete jejich personální kapacity. 

� Zajišt�ní nárokových podp�rných opat�ení od 1. 9. 2016 

Dále by bylo vhodné, aby u vybraných d�tí ze stávající 1. A stanovilo školské 
poradenské za�ízení pot�ebu podp�rných opat�ení, a to již b�hem letních prázdnin, 
nebo� povaha podp�rných opat�ení musí být stanovena nejpozd�ji na po�átku dalšího 
školního roku. Návšt�vy d�tí v poradenském za�ízení je t�eba p�edjednat s vedoucím 
školského poradenského za�ízení (omezená kapacita b�hem letních m�síc�) 
a vysv�tlit podrobn�ji d�vody tohoto postupu. Zprávy z vyšet�ení a doporu�ení by m�lo 

                                            
2 ve smyslu § 21b písm. c) zákona �, 349/1999 Sb., o ve�ejném ochránci práv, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� 
3 Již ve více m�stech se zmín�né opat�ení ukázalo jako nepostradatelné a st�žejní, nebo� tento zam�stnanec 
se t�šil plné d�v��e všech rodi��. Blíže jeho z�ízení p�ibližuje studie kolektivu autor� popisující transformaci 
vzd�lávání v Sokolov� a Krnov�: Janák, Dušan, Stanoev, Martin a d: Rozší�it �e�išt� hlavního vzd�lávacího proudu. 
Sociální inkluze žák� a transformace vzd�lávacího systému v Krnov� a v Sokolov�. Opava: Slezská univerzita, 
Fakulta ve�ejných politik, 2015, s. 71 a násl. 
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poradenské za�ízení vydat po 1. 9. 2016, kdy vstupují v ú�innost nová pravidla 
pro spole�né (inkluzivní) vzd�lávání. Návšt�va poradenského za�ízení je 
na rozhodnutí zákonného zástupce žáka. M�sto i škola by m�ly rodi�e žák� 
ze stávající 1. A motivovat k co nejrychlejší návšt�v� poradenského za�ízení a vysv�tlit 
jim výhody, které jejich dít� m�že získat za ú�elem rychlejší integrace v nové t�íd�. 

� Dou�ování b�hem letních prázdnin 

Jelikož by bylo pot�ebné poskytnout maximální podporu t�mto žák�m ješt� p�ed 
za�átkem nového školního roku, je t�eba zajistit mimo jiné možnost dou�ování 
a dalších aktivit i b�hem letních prázdnin (nap�íklad v komunitním centru Kostka). 
Ú�ast na letním dou�ování m�že být kvalitní cestou, jak vyrovnat p�ípadné rozdíly mezi 
žáky z prvních ro�ník�. 

Dou�ování vyžaduje intenzivní sociální práci s rodinami žák� z 1. A a mzdové 
prost�edky na zaplacení pedagog�. Pokud by se dou�ování d�tí necht�l v�novat žádný 
z u�itel� školy (�erpání �ádné dovolené), doporu�uji hledat pedagogy mezi studenty 
vyšších ro�ník� pedagogických fakult �i mezi pedagogy v d�chodovém v�ku. 

� Koordinovaný postup p�i p�estupech žák� do základních škol v Rumburku 

Sou�asn� si Vám dovoluji doporu�it, abyste zahájil jednání se z�izovateli, 
p�ípadn� �editeli rumburských škol, o spole�ném postupu v dané otázce. 
P�i jednání jste nazna�il, že motivem pro rozd�lení t�íd byla obava o p�estup 
neromských d�tí do Rumburku. Vzhledem k nedostate�ným po�t�m žák� je logické, 
že také školy ze sousedících m�st p�ivítají krásnolipské d�ti, avšak jejich postupem se 
problém vzd�lanostní segregace prohlubuje. V této otázce op�t doporu�uji, abyste 
k jednání p�izvali zástupce Agentury pro sociální za�le�ování. 

� Zajišt�ní bezpe�ného klimatu v desegregovaných t�ídách 

Po za�átku nového školního roku bude klí�ové zajišt�ní bezpe�ného klimatu 
ve všech t�ídách, jelikož žáci se až doposud vzd�lávali odd�len�. Obavy z šikany 
budou existovat jak na stran� romské minority, tak i na stran� rodi�� z majority. Je 
t�eba provád�t pravidelná setkání t�ídních pedagog� s asistenty, speciálním 
pedagogem a preventistou a situaci ve t�ídách detailn� vyhodnocovat. Pozornost musí 
být v�nována zasedacímu po�ádku, spole�ným mimoškolním aktivitám a záškoláctví. 

� Situace v nových prvních ro�nících 

Na jednání jste zmínil, že od 1. 9. 2016 s nejv�tší pravd�podobností vznikne 
další t�ída složená p�evážn� z romských žák�. Rodi�e budoucích prv�á�k� totiž 
neprojevili o alternativní t�ídu zájem, t�ebaže o jejím vzniku škola rodi�e informovala. 
Dovoluji si Vám navrhnout, abyste s �editelkou školy znovu oslovili romské rodi�e 
(s ohledem na místní situaci je vhodn�jší ústní komunikace), vysv�tlili jim vzniklou 
situaci a znovu jim nabídli vzd�lávaní v alternativní t�íd�, a p�ípadn� podle zájmu 
usoudili, zda se v obou t�ídách bude vyu�ovat alternativními metodami výuky. Tím by 
mohlo dojít k v�tší diverzifikaci školního kolektivu. 
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Záv�r 

Vážený pane starosto, má doporu�ení vycházejí z odborné literatury4. 
Neexistuje univerzální recept na desegregaci pro jakoukoliv školu. Považuji 
za d�ležité, abyste uznal nezbytnost zm�ny dosavadního systému, který bez ohledu 
na dobré úmysly vedl k segregaci. Nový školní rok je ideálním okamžikem, jak v�c 
napravit. 

Prosím Vás o zaslání vyjád�ení k výše uvedeným doporu�ením do 15 dn� 
od doru�ení této výzvy. Lh�tu volím i s ohledem na kon�ící školní rok. Pokud byste 
s paní �editelkou rozhodli o spole�ném setkání rodi�� d�tí stávajícího prvního ro�níku 
a považovali byste za pot�ebnou ú�ast mých spolupracovník�, jsme p�ipraveni se 
do �ešení situace zapojit dle �asových možností. 

Vzd�lávací systém by m�l poskytnout kvalitní vzd�lání všem d�tem bez ohledu 
na jejich rodinné a sociální zázemí.5 

S pozdravem 

 
Mgr. Anna   Š a b a t o v á, Ph.D.,  v. r. 

(dopis je opat�en elektronickým podpisem) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vážený pan 
Jan Kolá� 
starosta 
M�stský ú�ad Krásná Lípa 
Masarykova 246/6 
407 46  Krásná Lípa 

 
 

Údolní 39 
602 00 Brno 

tel: (+420) 542 542 888, fax: (+420) 542 542 112 

                                            
4 Stejskalová, M.: Zahrani�ná inšpirácia pre vzdelávanie rómskych detí – teoretická perspektiva, Studia 
paedagogica, ro�. 19, �. 2, rok 2014, s. 22, dále lze z dostupných zdroj� uvést: 
https://cloakinginequity.com/2013/10/28/how-can-we-desegregate-re-segregated-public-schools-again/, 
http://www.apa.org/research/action/jigsaw.aspx ad.  
5 Ivatts, A., �ada, K. a další: Roma Early Childhood Inclusion. Special Report on Roma Inclusion in early Childhood 
Education and Care. Czech Republic: Open Society Foundations, Roma Education Fund, UNICEF, 2015, s. 27-28. 
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