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Vážený pane starosto,
navazuji na jednání dne 31. kvtna tohoto roku, bhem nhož jsem Vám a panu
místostarostovi piblížila okolnosti podntu, jímž se na m obrátili rodie dtí
vzdlávaných v Základní a Mateské škole, ul. Školní 516/8. Stžovatelé zpochybují
postup editelky školy RNDr. Ivany Preyové, spoívající v rozdlení žák prvního
roníku ve školním roce 2015/2016 na ti tídy s rozdílnou kvalitou výuky.
Tento stav podle námitek stžovatel petrvává i poté, kdy editelka školy
po zpráv eské školní inspekce vymnila dosavadního pedagoga ve tíd 1. A za dle
jejího vyjádení zkušenjší vyuující. Stžovatelm se nelíbí jednak skutenost, že
zaazení do tídy 1. A je pro jejich dti stigmatizující, jednak namítají nedostatenou
kvalitu výuky. Pestože jsem si vdoma, že nkterá tvrzení stžovatel jste bhem
jednání rozporoval, faktem zstává, že rozdlení tíd zstalo zachováno.
Struné právní hodnocení rozdlení žák a žáky
Jak jsem zmínila i pi jednání, postup editelky, jímž rozdlila na poátku
školního roku 2015/2016 dti do tí uvedených tíd, považuji za diskriminaní.
editelka školy uvedla jako dvody pro zaazení žák do tídy 1. A absentující
pedškolní pípravu, neúspšn zvládnutý první roník, pípadn speciální vzdlávací
poteby, tedy nikoli jejich romský pvod. Na našem jednání jste zmínil, že kritériem
pro rozdlení dtí ml být jejich výsledek v tzv. testu školní zralosti bhem loských
zápis. V dsledku tento postup vedl k obsazení tíd tém bezvýhradn podle
etnického pvodu žák. Antidiskriminaní zákon1 tento stav pojmenovává jako
nepímou diskriminaci, kdy uritý postup mže zpsobit diskriminaní stav, bez ohledu
na úmysl jednajícího.
Postup paní editelky je navíc pedagogicky nevhodný a v rozporu
s dlouhodobými zámry Ministerstva školství. mládeže a tlovýchovy. Oddlené
vzdlávání romských žák vytváí další generace romské populace, které jsou obtížn
zamstnatelné. Kvalita jim poskytovaného vzdlání peduruje jejich šance
v zamstnání, a v dsledku i možnosti socializace. Proto je právo na vzdlání
mimoádn významným sociálním právem, jež má být naplnno v co nejširší míe bez
ohledu na pispní rodi dítte. Namítl jste nefunknost ady místních romských
rodin. O to zásadnjší je vedle postupu orgán sociáln-právní ochrany dtí innost
samosprávy a školy, nebo dti si své rodinné zázemí nevybírají. Mají právo nejen
na zapojení všech složek školského systému a na potebná podprná opatení
v bžné, nikoli oddlené tíd. Pestože oceuji adu Vámi ízených aktivit smujících
ke zlepšení kvality života místních Rom, musím trvat na nutnosti nastalou situaci
ve spolupráci s paní editelkou zmnit, a to nejpozdji do zaátku píštího školního
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Zákon . 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostedcích ochrany ped diskriminací
(antidiskriminaní zákon), ve znní pozdjších pedpis, ustanovení § 3 odst. 1. Takový postup není diskriminaní,
jestliže je zdvodnn legitimním cílem a prostedky k jeho dosažení jsou pimené a nezbytné. To zde splnno
nebylo, nebo rozdlení tíd podle etnicity žák není nezbytné, ani pimené.

roku Upuštním od diskriminace lze minimalizovat riziko podání antidiskriminaní
žaloby k soudu.
Doporuení veejné ochránkyn práv
Chápu, že situace, ped kterou nyní stojíte, není jednoduchá. Nepochybn
vyžaduje koordinovaný postup msta a školy. Dovoluji si proto pedložit nkolik
doporuení2, jak mžete v nejbližší budoucnosti postupovat. Zárove podotýkám, že
vhodnost a proveditelnost doporuení musíte Vy a paní editelka posoudit s ohledem
na situaci panující ve škole a mst, a to i s ohledem na finanní a asovou náronost
nkterých krok.


Výbr žák za úelem desegregace stávající 1. A

Doporuuji Vám nejprve setkání s paní editelkou, s níž by bylo teba projednat
postup pi rozdlení tíd prvního roníku. Prosím pi tomto rozdlení o respektování
principu rozdlení žák tak, aby se v každé tíd druhého roníku od 1. záí 2016
vzdlávalo nejvýše 6 - 7 žák z pvodní 1. A. Pi jejich rozdlení by mlo být
pihlédnuto k jejich vzdlávacím potebám. Bude také nezbytné projednat s vybranými
romskými rodii vlenní nkterých dtí do alternativní tídy. Pi dialogu s rodii, kteí
projeví o tuto formu výuky zájem, považuji za dležité zdraznit, že vzdlávání ve tíd
nepodléhá žádným poplatkm (píspvkm). Nkteí rodie jsou totiž nadále
pesvdeni o zpoplatnní vzdlávání v alternativní tíd.


Ustanovení koordinátora/koordinátorky desegregace

Jak jste zmínil, problémem bude zejména pijetí desegreganího opatení rodii
(zejména z majoritní spolenosti). Proto se domnívám, že by bylo pínosné, kdyby se
této komunikaci vnovala Vámi urená osoba (pípadn mediátor), která by
souasn sloužila všem rodim v pípad, že by potebovali pomoc pro své dít
v komunikaci se školou, se sociálními pracovníky i orgány msta. Zmínný
koordinátor3 by ml rodim piblížit dvody a cíle postupu paní editelky a zizovatele.
Bhem spoleného jednání jsem doporuila, aby probhlo setkání mezi romskými
a neromskými rodii, ale formu vyrozumní o desegregaci ponechávám samozejm
na Vašem uvážení. Zárove zvažte, zda se v této vci neobrátíte na Agenturu
pro sociální zaleování a nevyužijete jejich personální kapacity.


Zajištní nárokových podprných opatení od 1. 9. 2016

Dále by bylo vhodné, aby u vybraných dtí ze stávající 1. A stanovilo školské
poradenské zaízení potebu podprných opatení, a to již bhem letních prázdnin,
nebo povaha podprných opatení musí být stanovena nejpozdji na poátku dalšího
školního roku. Návštvy dtí v poradenském zaízení je teba pedjednat s vedoucím
školského poradenského zaízení (omezená kapacita bhem letních msíc)
a vysvtlit podrobnji dvody tohoto postupu. Zprávy z vyšetení a doporuení by mlo
2 ve smyslu § 21b písm. c) zákona , 349/1999 Sb., o veejném ochránci práv, ve znní pozdjších pedpis
3 Již ve více mstech se zmínné opatení ukázalo jako nepostradatelné a stžejní, nebo tento zamstnanec

se tšil plné dve všech rodi. Blíže jeho zízení pibližuje studie kolektivu autor popisující transformaci
vzdlávání v Sokolov a Krnov: Janák, Dušan, Stanoev, Martin a d: Rozšíit eišt hlavního vzdlávacího proudu.
Sociální inkluze žák a transformace vzdlávacího systému v Krnov a v Sokolov. Opava: Slezská univerzita,
Fakulta veejných politik, 2015, s. 71 a násl.
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poradenské zaízení vydat po 1. 9. 2016, kdy vstupují v úinnost nová pravidla
pro spolené (inkluzivní) vzdlávání. Návštva poradenského zaízení je
na rozhodnutí zákonného zástupce žáka. Msto i škola by mly rodie žák
ze stávající 1. A motivovat k co nejrychlejší návštv poradenského zaízení a vysvtlit
jim výhody, které jejich dít mže získat za úelem rychlejší integrace v nové tíd.


Douování bhem letních prázdnin

Jelikož by bylo potebné poskytnout maximální podporu tmto žákm ješt ped
zaátkem nového školního roku, je teba zajistit mimo jiné možnost douování
a dalších aktivit i bhem letních prázdnin (napíklad v komunitním centru Kostka).
Úast na letním douování mže být kvalitní cestou, jak vyrovnat pípadné rozdíly mezi
žáky z prvních roník.
Douování vyžaduje intenzivní sociální práci s rodinami žák z 1. A a mzdové
prostedky na zaplacení pedagog. Pokud by se douování dtí nechtl vnovat žádný
z uitel školy (erpání ádné dovolené), doporuuji hledat pedagogy mezi studenty
vyšších roník pedagogických fakult i mezi pedagogy v dchodovém vku.


Koordinovaný postup pi pestupech žák do základních škol v Rumburku

Souasn si Vám dovoluji doporuit, abyste zahájil jednání se zizovateli,
pípadn editeli rumburských škol, o spoleném postupu v dané otázce.
Pi jednání jste naznail, že motivem pro rozdlení tíd byla obava o pestup
neromských dtí do Rumburku. Vzhledem k nedostateným potm žák je logické,
že také školy ze sousedících mst pivítají krásnolipské dti, avšak jejich postupem se
problém vzdlanostní segregace prohlubuje. V této otázce opt doporuuji, abyste
k jednání pizvali zástupce Agentury pro sociální zaleování.


Zajištní bezpeného klimatu v desegregovaných tídách

Po zaátku nového školního roku bude klíové zajištní bezpeného klimatu
ve všech tídách, jelikož žáci se až doposud vzdlávali oddlen. Obavy z šikany
budou existovat jak na stran romské minority, tak i na stran rodi z majority. Je
teba provádt pravidelná setkání tídních pedagog s asistenty, speciálním
pedagogem a preventistou a situaci ve tídách detailn vyhodnocovat. Pozornost musí
být vnována zasedacímu poádku, spoleným mimoškolním aktivitám a záškoláctví.


Situace v nových prvních ronících

Na jednání jste zmínil, že od 1. 9. 2016 s nejvtší pravdpodobností vznikne
další tída složená pevážn z romských žák. Rodie budoucích prvák totiž
neprojevili o alternativní tídu zájem, tebaže o jejím vzniku škola rodie informovala.
Dovoluji si Vám navrhnout, abyste s editelkou školy znovu oslovili romské rodie
(s ohledem na místní situaci je vhodnjší ústní komunikace), vysvtlili jim vzniklou
situaci a znovu jim nabídli vzdlávaní v alternativní tíd, a pípadn podle zájmu
usoudili, zda se v obou tídách bude vyuovat alternativními metodami výuky. Tím by
mohlo dojít k vtší diverzifikaci školního kolektivu.
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Závr
Vážený pane starosto, má doporuení vycházejí z odborné literatury4.
Neexistuje univerzální recept na desegregaci pro jakoukoliv školu. Považuji
za dležité, abyste uznal nezbytnost zmny dosavadního systému, který bez ohledu
na dobré úmysly vedl k segregaci. Nový školní rok je ideálním okamžikem, jak vc
napravit.
Prosím Vás o zaslání vyjádení k výše uvedeným doporuením do 15 dn
od doruení této výzvy. Lhtu volím i s ohledem na konící školní rok. Pokud byste
s paní editelkou rozhodli o spoleném setkání rodi dtí stávajícího prvního roníku
a považovali byste za potebnou úast mých spolupracovník, jsme pipraveni se
do ešení situace zapojit dle asových možností.
Vzdlávací systém by ml poskytnout kvalitní vzdlání všem dtem 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 opaten elektronickým podpisem)
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