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Sp. zn.: 173/2013/DIS/EN 

Vážená paní ředitelko, 

v návaznosti na předcházející komunikaci (sdělený termín možného projednání 
změny školního řádu) Vás žádám, abyste mi do 7 dnů od doručení tohoto dopisu 
sdělila, zda jste školské radě předložila návrh nového znění školního řádu. 
Neobdržím-li Vaši odpověď ve stanovené lhůtě, budu to považovat za nevyslyšení 
svého doporučení k odstranění diskriminačního jednání. Pokud jste navrhla změnu 
školního řádu, informujte mě prosím současně o jeho konečné podobě. 

S ohledem na Vaše pochybnosti o rozsahu mých pravomocí dodávám, že mi 
ustanovení § 21b zákona o veřejném ochránci práv1 ukládá povinnost přispívat 
k prosazování práva na rovné zacházení se všemi osobami bez ohledu na jejich rasu 
nebo etnický původ, národnost, pohlaví, sexuální orientaci, věk, zdravotní postižení, 
náboženské vyznání, víru nebo světový názor. Za tímto účelem zveřejňuji zprávy 
a vydávám doporučení k otázkám souvisejícím s diskriminací na základě ustanovení 
§ 21b odst. 1 písm. c) zákona o veřejném ochránci práv. 

K argumentaci, na níž jsem založila závěr o nepřímé diskriminaci, jste se ve lhůtě 
nevyjádřila. Na Vaše opožděné výhrady jsem reagovala dne 10. září 2014. Vaše 
opakovaná sdělení a úvahy bez relevantní argumentace nemohou zvrátit podložený 
závěr, že škola nemůže přijmout pravidlo, které je v rozporu s antidiskriminačním 
zákonem i školským zákonem. 

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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1 zákon č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů 


