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Vážená paní ředitelko, 

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 ke vzdělání a jeho poskytování. 

V návaznosti na podnět stěžovatelky jste Vy i její právní zástupkyně doplnily 
bližší informace a dokumenty k případu. Stěžovatelka se obrátila rovněž na Pražský 
inspektorát České školní inspekce, který její stížnost vyhodnotil ve smyslu porušení 
zásady rovného přístupu jako nedůvodnou. Inspektorát mi pak poskytl kopii spisové 
dokumentace. S ohledem na přetrvávající rozpory jsem se s Vámi a dalšími zástupci 
školy sešla dne 11. března 2014. 

Shledala jsem, že škola stěžovatelku nepřímo diskriminovala, 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. 

Chtěla bych vyjádřit pochopení pro původní záměr, který dané ustanovení 
školního řádu sledovalo, neboť jak jste mi při osobním jednání spolu s dalšími 
zástupci školy nastínila, mířilo především na studenty, kteří ve vyučování měli 
na hlavě kšiltovku či kapuci. V takových případech je legitimní požadovat, aby žáci 
respektovali zákaz nosit pokrývku hlavy. Zcela jinak je však třeba nahlížet na případ 
stěžovatelky, která neporušila společenskou normu, ale oblékala se v souladu 
se svým náboženským vyznáním. Dodržení společenského chování proto není 
legitimním cílem, který by mohl ospravedlnit zákaz či omezení nosit na půdě školy 
hidžáb nebo jiný náboženský symbol. 

Na oficiálních internetových stránkách školy jsem se dozvěděla, že dne 
8. dubna 2014 jste 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 pohybovat se 
ve škole 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. Dovoluji si proto 
navrhnout, aby škola změnila školní řád a uvedla ho do souladu s právními předpisy. 
V souvislosti s tímto požadavkem uvádím ve zprávě o šetření navrhované znění, 
které nemá nepříznivý dopad na projevy náboženského přesvědčení navenek, 
a zároveň zapovídá nošení např. kapucí, kšiltovek či kulichů. 

Podrobný rozbor dané problematiky a závěry, k nimž jsem dospěla, naleznete 
v závěrečné zprávě, kterou Vám zasílám v příloze tohoto dopisu. Žádám Vás, abyste 
se vyjádřila ke zjištěným pochybením a informovala mě o přijatých opatřeních 
k nápravě. Vaši odpověď si dovoluji očekávat ve lhůtě 30 dnů. 

Zároveň bych Vás ráda požádala, abyste do definitivního ukončení případu 
nesdělovala výsledky mého šetření médiím či je nevyvěšovala na internetové stránky 
školy. Pochopím, pokud zprávu předložíte zřizovateli. 

O totéž jsem požádala právní zástupkyni stěžovatelky i Českou školní 
inspekci. 

Co se týče dalších kroků, závisí plně na stěžovatelce, zda se rozhodne obrátit 
s antidiskriminační žalobou na soud, případně řešit svůj spor se školou 
prostřednictvím mediace podle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně 
některých zákonů (zákon o mediaci). Zpráva o šetření může v řízení posloužit jako 
listinný důkaz. 

Zprávu zasílám i řediteli Pražského inspektorátu České školní inspekce 
Mgr. Martinovi Procházkovi a stěžovatelce prostřednictvím její právní zástupkyně 
Mgr.  C. z Organizace pro pomoc uprchlíkům, o. s. 

Chtěla bych Vám touto formou zároveň poděkovat za spolupráci. 

S pozdravem 

 
 
 
Příloha 
Zpráva o šetření 
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