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Vážená paní veřejná ochránkyně práv,
k Vašemu dopisu ze dne 31. srpna 2016, doručenému našemu úřadu pod sp. zn.:
5495/2015/VOP/LO dne 6. září 2016 uvádím, že Zastupitelstvo města Krásná Lípa na svém
jednání dne 14. 9. 2016 jednohlasně přijalo usnesení č. 11-24/2016: ZM bere na vědomí
výzvu veřejné ochránkyně práv ze dne 6. 9. 2016 s tím, že trvá na stanovisku schváleném
Radou města Krásná Lípa usnesením RM č. 30-01/2016 ze dne 11. 7. 2016.
Nebudu tedy reagovat na jednotlivá konstatování, tvrzení či stanoviska ve Vaší výzvě
obsažená, omezím se pouze na odpověď na Váš dotaz ke vzniku tříd 1. ročníku pro školní rok
2016/2017.
Pro školní rok 2016/2017 jsou v naší základní škole zřízeny dvě třídy v 1. ročníku, a to
se shodným školním vzdělávacím plánem v počtech 14, resp. 22 žáků české národnosti. Děti
nerozlišujeme, a ani jsme nikdy nerozdělovali či dělili na základě etnicity. Pro úplnost
uvádím, že pro rozdělení do tříd nebyla použita žádná další kritéria než preference rodičů či
zákonných zástupců, neboť všechny děti prošly předškolním vzděláváním v mateřské škole
nebo v námi zřízené přípravné třídě.
Vážená paní ochránkyně práv,
s odkazem na poslední odstavec Vaší výzvy Vás chci ubezpečit, že město Krásná Lípa se
nevzdává závazků vyplývajících nám z příslušenství k demokratickému právnímu státu,
založeném na úctě k člověku, jeho důstojnosti a lidským právům. Domnívám se, že jsme Vám
k tomu poskytli a doložili řadu podkladů, informací i poznatků z realizovaných aktivit nejen
v oblasti tzv. sociálního začleňování, vč. nabídky zpětné vazby ve věci nesmyslně
nastavených politik ze strany zákonodárců a ústředních správních orgánů v souvisejících
tématech.
S přátelským pozdravem z Krásné Lípy
Jan Kolář
(podepsáno elektronicky)
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