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Dne 28. února 2011  se obrátil petiční výbor zastoupený paní Andreou Jakubcovou na členy 
rady a zastupitelstva města  s peticí, ve které vyzývají, aby byla „ukon čena stávající a další 
diskriminace dětí, které jsou občany města, ale navštěvují základní školu jiného 
zřizovatele“.   
 
Po projednání s odborem právním a veřejných zakázek předkládáme zastupitelstvu města 
návrh odpovědi: 
 
 
Vážení, 
z pověření zastupitelstva města dne 31. března 2011 odpovídám na vaši „Petici proti 
diskriminaci žáků soukromých a církevních základních škol“.  
 
Dovolte, abych se v úvodu ohradil proti výrazu diskriminace, který jste použili přímo v názvu 
petice v jejím samotném textu. Pojem diskriminace je definován v antidiskriminačním 
zákoně, tj. zákoně č. 198/2009 Sb. a rozumí se jím odlišné, právem zakázané zacházení 
s lidmi ve vymezených srovnatelných situacích na základě různé rasy, etnického původu, 
národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, víry, náboženského 
vyznání a světového názoru.  
Jestliže  Zastupitelstvo města Liberec rozhoduje o poskytování dotačních prostředků na 
provozní náklady spojené se stravováním žáků základních škol jiných zřizovatelů, je to 
výhradně z ekonomických důvodů, nikoli z důvodů výše uvedených, které naplňují znaky 
diskriminace a použití tak "silného" slova není důvodné.  
 
Přestože Váš požadavek je poměrně ojedinělý (ze všech statutárních měst v České republice 
pouze jedno z třiadvaceti obdobnou dotaci na provoz údajně poskytuje), předloží  odbor 
školství, kultury a sportu do rady a zastupitelstva města ke schválení návrh na „Dotační 
program pro poskytnutí finančních prostředků na provozní náklady spojené se 
stravováním žáků  základních škol jiných zřizovatelů působících na území města 
Liberec“. 
 
O druhém požadavku, dotačním programu podpory provozu základních škol jiných 
zřizovatelů působících na území města Liberce, který ve své petici požadujete taktéž zavést, 
v současné době neuvažujeme. Domníváme se, že každoroční umoření částky ve výši 972.500 
Kč z celkové kupní ceny objektů školy představuje nezanedbatelnou podporu zřizovatele, 
Jednoty bratrské.  
 
Petice byla předložena k projednání také ve Výboru pro školství, výchovu a vzdělávání, který 
„Dotační program pro poskytnutí finančních prostředků na provozní náklady spojené se 
stravováním žáků  základních škol jiných zřizovatelů působících na území města Liberec“ 
svým usnesením navrhl předložit radě a zastupitelstvu města k projednání. Doporučení 
předložení návrhu dotačního programu podpory provozu základních škol na území města 
Liberec, jejichž zřizovatelem není Statutární město Liberec k projednání do rady města a 
zastupitelstva města Výbor pro školství, výchovu a vzdělávání, svým usnesením neschválil. 
 
 
S úctou 
Bc. Jiří Šolc 
Náměstek primátora pro školství a kulturu 
 








