
 

 
 

si Vás dovoluje pozvat 

na seminář 
 

Vybrané problémy rovného přístupu 
ke vzdělání 

 

který se koná 

dne 15. února 2017 
 

v malém konferenčním sále  
Kanceláře veřejného ochránce práv 

 Údolní 39, 602 00 Brno 
 

Seminář je určen pro inspektory a inspektorky a další pracovníky a pracovnice České školní 

inspekce. Jeho cílem je společná diskuse o aktuálních poznatcích a doporučeních veřejné 

ochránkyně práv v oblasti rovného přístupu ke vzdělání a jejich sdílení se zkušenostmi České školní 

inspekce.  
 

Seminář zajišťují právníci a právničky Kanceláře veřejného ochránce práv: 
 

Mgr. et Mgr. Petr Polák – absolvent Právnické a Filozofické fakulty (2007, 2009) Masarykovy 

univerzity, od roku 2007 pracuje v Kanceláři veřejného ochránce práv, v současnosti pracuje 

na pozici vedoucího oddělení rovného zacházení. Přednáší externě na obou zmíněných fakultách, 

v roce 2015 byl zvolen do předsednictva sdružení Equinet – European Network of Equality Bodies. 
 

Mgr. Bc. Lucie Obrovská, Ph.D. – absolventka Právnické fakulty (2006, 2011) a Pedagogické fakulty 

(2009) Masarykovy univerzity, v letech 2008 – 2010 působila v nevládním sektoru, od roku 2010 

pracuje v oddělení rovného zacházení Kanceláře veřejného ochránce práv, externě vyučuje právo 

na Pedagogické fakultě 
 

Mgr. Bc. Veronika Bazalová – absolventka Právnické fakulty (2013) a Fakulty sociálních studií 

(2014) Masarykovy univerzity, od roku 2014 působí jako právnička v oddělení rovného zacházení 

Kanceláře veřejného ochránce práv, zaměřuje se na státní správu na úseku školství 
 
 

Dotazy k obsahu semináře je možné zasílat do 10. února 2017 na email 
lucie.obrovska@ochrance.cz. Přednášející je ve svých vystoupeních zohlední.  
 

Organizaci zajišťuje Bc. Barbora Höklová (hoklova@ochrance.cz). 
Drobné občerstvení zajištěno. 
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PROGRAM 

 
15. února 2017 

 
 
09:30 – 09:40 Úvod 
 
09:40 – 10:00 Antidiskriminační zákon v činnosti České školní inspekce 
 
10:00 – 11:00 Prostorová segregace 
 

Tato část bude zaměřena na problematiku prostorové segregace a rovného 
přístupu ke vzdělání, přijímání dětí ke vzdělávání ve spádových 
a nespádových základních školách, a dále na otázku oprávněnosti vytváření 
speciálních tříd. 

 
11:00 – 11:15 Přestávka  
 
11:15 – 12:00 Zápisy do prvních tříd  
 

V této části rozebereme zásadní závěry Doporučení ochránkyně 
k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu k povinné školní docházce. 
 

12:00 – 13:00 Oběd  
 
13:00 – 13:45 Přijímání do první třídy – případová studie 
 

Na modelovém případu budeme diskutovat o diskriminaci při přijímání žáků 
do první třídy. 

 
13:45 – 15:00 Prověřování šikany dětí a žáků Českou školní inspekcí 
 

Poslední část zaměříme na zákonné možnosti České školní inspekce 
při prověřování šikany ve škole. Zodpovíme otázky, kdy je vhodné se ptát 
na názor i spolužáků, budeme diskutovat o tom, které metody se v praxi 
osvědčují. 

 
15:00 – 15:30 Shrnutí výsledků, závěr 
 


