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Vážený pane předsedo vlády, 

 

dovoluji si Vás oslovit s následujícím problémem, který již jako město nejsme schopni sami 

řešit. 

 

Město Bílina je zřizovatelem tří základních škol na území města. Jednou z nich je i Základní 

škola Za Chlumem, ve které se neustále zhoršuje celková situace v důsledku státní sociální 

politiky a státní politiky inkluze ve školství.  

 

Tuto školu navštěvuje celkem 580 žáků a vzhledem k výše uvedeným dopadům státní 

politiky, zejména pak nepodařené inkluzi, má zhruba dvě třetiny těchto žáků speciální 

vzdělávací potřeby (zejména pak poruchy chování a poruchy vzdělávání), kdy většina z nich 

navíc pochází ze sociálně vyloučených lokalit a rodin. Velká část je jich nevzdělavatelných, 

tj. bez minimálního zájmu o vzdělávání, v čemž jsou bohužel ve většině případů podporováni 

i svým okolím (především rodiči či jinými zákonnými zástupci). 

  

V důsledku výše uvedeného dochází k pravidelnému slovnímu i fyzickému napadání 

ostatních žáků i učitelů těmito problematickými žáky, kteří jsou však nepostižitelní, neboť jim 

ještě není 15 let a nejsou tak trestně odpovědní, což si velice dobře uvědomují a využívají. 

Bohužel stále častější je i slovní napadání učitelů rodiči, případně jinými zákonnými zástupci 

a učitelé a vedení školy již byli nuceni přistoupit k podání oznámení na Policii České 

republiky. Obrovským problémem je i skryté záškoláctví, opět podporované okolím těchto 

žáků. 

 

Škola se snaží s těmito problémy aktivně pracovat, má vypracovaný preventivní program, 

snaží se o individualizaci ve výuce, pracuje s individuálními výchovnými a vzdělávacími 

plány, spolupracuje se speciálními pedagogickými centry a snaží se pracovat i s rodinami ve 

spolupráci s OSPODem. Ve škole je žákovský parlament a spolek rodičů, ale vždy se 

zapojují pouze ti, co spolupracovat chtějí, neboť se vše odehrává na bázi dobrovolnosti a to 
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vnímáme jako problém. Žáci a rodiče z výše uvedených problematických skupin 

spolupracovat nechtějí, neboť z toho takzvaně nic nemají. 

 

Vedení města není tato situace lhostejná a snaží se situaci řešit všemi možnými zákonnými 

prostředky. Tyto prostředky však nejsou dostačující a obáváme se, že situaci dlouhodobě 

nezlepší. Z tohoto důvodu si Vás dovoluji pozvat k nám do Bíliny ke kulatému stolu a 

otevřené diskuzi s učiteli a vedením města, která by se mohla uskutečnit přímo v prostorách 

Základní školy Za Chlumem v Bílině. Abyste i sám mohl vidět v praxi, jak škola funguje, snaží 

se spolu s městem pro žáky vytvářet co nejlepší podmínky pro vzdělávání, ale bohužel bez 

většího úspěchu u výše uvedené problematické skupiny žáků, která však v posledních letech 

roste. 

 

Cíl tohoto setkání vidím nejen v seznámení se s neutěšenou a stále se zhoršující situací na 

naší základní škole, ale a to zejména ve zvážení možnosti přijetí zákonných úprav například 

tak, aby byly jasně stanoveny povinnosti zákonných zástupců, kteří jsou velmi často u výše 

uvedených problematických skupin žáků i příjemci sociálních dávek.  

 

Věřím, že se Vám podaří vyhradit si čas na návštěvu Bíliny a pomůžete nejen nám zajistit 

odpovídající podmínky pro žáky, kteří o vzdělávání zájem mají, a učitele, kteří stále ještě 

vnímají učení jako poslání a nikoliv pouze jako zaměstnání. 

 

Závěrem bych Vás chtěla ujistit, že tato situace není věcí pouze jedné základní školy 

v Bílině, ale ve větší či menší míře se týká všech škol s vyšším podílem žáků ze sociálně 

vyloučených lokalit a rodin, což dokazuje i otevřený dopis pana Kalouska, ředitele ZŠ Úpice-

Lány a pana Hrona, starosty města Úpice z Královéhradeckého kraje, který v prosinci 2019 

obdrželi všichni poslanci. 

 

 

S úctou 

 

 
 
 
Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová 
starostka města 
 
Příloha:  
Článek IDNES z 28.01.2020:  
Problémy ve škole budou, dokud se rodičům nesáhne na dávky, zní z Bíliny 
 
 
Rozdělovník: 
Ing. Andrej Babiš, předseda vlády České republiky 
Ing. Robert Plaga, Ph.D., ministr školství, mládeže a tělovýchovy 
Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc., ministryně práce a sociálních věcí 
Poslanecká sněmovna 
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