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Olomouc 10. 10. 2018
Vážení rodiče,
v těchto dnech vás zřejmě zaskočila obdržená obálka s červeným pruhem a dopisem
z MmOl odboru školství, kde jste vyzváni, abyste do 15. 10. 2018 odeslali zpět návratku
o nástupu vašeho dítěte do ZŠ formou čestného prohlášení.
Dovolte mi k tomuto se ve stručnosti vyjádřit.
Předně vás prosím, abyste takto opravdu učinili.
Jedná se o novinku ze strany MmOl. Nikdy jsme vůči MmOl odboru školství neměli
a ani nemáme povinnost hlásit přijaté žáky. Je zřejmé, že MmOl se tímto způsobem snaží
zjistit, jestli opravdu všechny děti odpovídajícího věku nastoupily povinnou školní docházku.
Toto zjišťování, které mohl odbor školství vyřešit jedním telefonátem či mailem na vedení
školy, bylo však zvoleno, podle mého názoru, nejméně vhodným způsobem. Jednak
způsobem poměrně značně nákladným a podruhé zbytečně „strašící“ zákonné zástupce žáků.
Dne 29. 8. 2018 jsem v této věci komunikoval s paní PhDr. Hanou Fantovou, vedoucí odboru
školství, a ptal jsem se, jak tuto záležitost řešit. Tehdy se mi nedostalo žádné konkrétní
odpovědi a vše tak dospělo až k výše popsanému.
Chtěl bych vás tedy ještě jednou uklidnit, že škola ani vy jste neudělali nic chybně,
a za celou situaci se, byť to není naše chyba, omluvit.
Dnes (10. 10. 2018) jsem telefonicky o vzniklé situaci znovu diskutoval přímo s paní
Bc. Kateřinou Dočkalovou a věřím, že se nám podařilo dojít ke konsenzu tak, aby se stejná
záležitost v příštích letech neopakovala.
Jasně plyne, že situace vznikla špatně nastavenou (či spíše neexistující) komunikací
mezi odborem školství MmOl a školami jiných zřizovatelů.
Dále bych chtěl na pravou míru uvést chybný výrok odboru školství. Hned první
odstavec je zcela chybně napsán. Zákonným zástupcům NENÍ a nikdy nebyla stanovena
povinnost zapsat své dítě po dovršení stanoveného věku k povinné školní docházce
v příslušné spádové základní škole. V zákoně 561/2004 Sb. (školský zákon) v §36 odst. 5
stojí:
„Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve
školském obvodu (§ 178 odst. 2), v němž má žák místo trvalého pobytu, v případě cizince místo
pobytu žáka (dále jen "spádová škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou
školu.“

Je opravdu na svobodném rozhodnutí rodičů zda své dítě zapíší na spadovou školu
nebo školu jinou.
S pozdravem

Zdeněk Navrátil

