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Vážený pane řediteli, 

dovoluji si Vás informovat o závěrech šetření stížnosti paní X. Y. (dále jen 
„stěžovatelka“), která se na veřejného ochránce práv obrátila ve věci odepření 
nošení muslimského šátku zvaného „hidžáb“ vedením Střední zdravotnické školy, 
Ruská 2200/91, 100 00 Praha 10 (dále jen „škola“). V důsledku zákazu nosit 
náboženský symbol ve škole stěžovatelka dne 2. září 2013 podepsala sdělení o 
zanechání studia. V jednání školy stěžovatelka spatřuje diskriminaci z důvodu 
náboženského vyznání v oblasti přístupu a poskytování vzdělávání. 

V návaznosti na podnět stěžovatelky doplnila ředitelka školy PhDr. Ivanka 
Kohoutová, Ph.D., i právní zástupkyně stěžovatelky Mgr. C. z Organizace pro pomoc 
uprchlíkům, o. s., bližší informace a dokumenty k případu. Stěžovatelka se 
prostřednictvím své právní zástupkyně obrátila rovněž na Pražský inspektorát České 
školní inspekce (dále také „inspektorát“), který její stížnost ve smyslu porušení 
zásady rovného přístupu vyhodnotil jako nedůvodnou, a kopii spisové dokumentace 
mi jeho zaměstnanci doplnili do spisu. S ohledem na přetrvávající rozpory, jsem se 
osobně sešla se zástupci školy a následně stěžovatelkou a její právní zástupkyní dne 
11. března 2014. Shledala jsem, že se škola dopustila ve vztahu ke stěžovatelce 
nepřímé diskriminace, protože jí na základě neutrálně formulovaného ustanovení 
školního řádu odepřela nosit muslimský šátek, který je projevem jejího 
náboženského přesvědčení navenek. Vedení školy odůvodnilo své jednání 
požadavkem na společenské chování, které však není legitimním cílem ve smyslu čl. 
9 odst. 2 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a čl. 16 odst. 4 Listiny 
základních práv a svobod. 

Na oficiálních internetových stránkách školy jsem se dozvěděla, že dne 
8. dubna 2014 ředitelka školy obdržela opatření odboru školství, mládeže a sportu 
Magistrátu hlavního města Prahy přijaté na základě výsledku šetření stížnosti 
Českou školní inspekcí. Zřizovatel škole uložil, aby přijala opatření pro zamezení 
opakování zjištěného nedostatku. Školská rada následně schválila nové znění 
školního řádu. Dotčené ustanovení v pozměněném znění stále obsahuje povinnost 
se ve škole pohybovat bez jakékoli pokrývky hlavy, nicméně rozšiřuje možnosti pro 
udělení výjimky z tohoto pravidla. 

Dospěla jsem k závěru, že školní řád v původním i pozměněném znění je 
způsobilý založit nepřímou diskriminaci z důvodu náboženství a víry, proto jsem 
škole navrhla novou formulaci dotčeného ustanovení školního řádu. 

Ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 zákona o veřejném ochránci práv1 jsem 
dále dospěla k názoru, že se Pražský inspektorát České školní inspekce dopustil 
pochybení spočívajícího v nedostatečném zjištění skutkového stavu a nesprávném 
                                            
1 zákon č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů 



posouzení obecně formulované povinnosti pohybovat se ve škole bez jakékoli 
pokrývky hlavy, které mělo na stěžovatelku nepřímo diskriminační dopad. Ze spisové 
dokumentace inspektorátu vyplývá, že ředitelka školy stěžovatelku vyzvala 
k odložení muslimského šátku a stěžovatelka v souvislosti s tím podepsala sdělení 
o zanechání studia. Inspektorát nesprávně uzavřel šetření s tím, že na straně 
ředitelky školy nevznikl prostor pro porušení zásady rovného přístupu. V této 
souvislosti doporučuji, aby inspektorát o zprávě o šetření informoval ústředí České 
školní inspekce, aby zohlednilo mé hodnocení případu při vyřízení žádosti o 
přešetření postupu inspektorátu ve smyslu ustanovení § 175 odst. 7 správního řádu2 
podané stěžovatelkou. 

Podrobný rozbor dané problematiky a mé závěry, k nimž jsem dospěla, 
naleznete v závěrečné zprávě, kterou Vám zasílám v příloze k tomuto dopisu. Žádám 
Vás tímto o vyjádření ke zjištěným pochybením včetně informace o přijatých 
opatřeních k nápravě, které si dovoluji očekávat ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení. 

Zprávu zasílám i ředitelce střední zdravotnické školy PhDr. Ivance Kohoutové, 
Ph.D., a stěžovatelce prostřednictvím její právní zástupkyně Mgr. C. z Organizace 
pro pomoc uprchlíkům, o. s. Obě strany sporu jsem vyzvala k zachování diskrétnosti 
šetření až do jeho definitivního uzavření.  Závěrem dopisu si Vás dovoluji požádat o 
totéž. 

S pozdravem 

 
 

Mgr. Anna   Š a b a t o v á , Ph.D., v. r. 
 (dopis je opatřen elektronickým podpisem) 
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