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Vážený pane ministře, 

obracíme se na Vás, neboť jsme znepokojeni informacemi o Vašem rozhodnutí jmenovat do 
významné funkce poradce ministra školství pana Ladislava Bátoru.  

Náplní práce Vašeho poradce bude podle dostupných informací poskytovat poradenství 
v ekonomické oblasti. Vláda před rokem přijala Národní akční plán inkluzívního vzdělávání - 
plán postupné proměny vzdělávacího systému (dosud upevňujícího a prohlubujícího 
vzdělanostní a sociální nerovnosti) na systém, který umožní odstraňovat překážky 
maximálního uplatnění každého člověka. Konkrétní návrhy a realizace strategií a opatření 
směřujících k podpoře inkluzívního vzdělávání budou vyžadovat odpovídající strategie 
financování. Nejsme si jisti, zda jste zejména v tomto kontextu náležitě zhodnotil otázku 
slučitelnosti veřejně zastávaných postojů pana Bátory s cíli a posláním ministerstva školství 
a zda jste uvážil dlouhodobé důsledky politiky, která by ignorovala a de facto financovala 
současnou silnou závislost výsledků žáků na jejich zázemí.  

Podle dostupných informací, které v posledních týdnech přinesla média, kandidoval Ladislav 
Bátora v roce 2006 do poslanecké sněmovny jako nezávislý kandidát na 1. míst ě 
kandidátky Národní strany na Vyso čině.  Národní strana se v té době dostala do 
povědomí širšího okruhu lidí výroky své předsedkyně, paní Petry Edelmannové, ve kterých 
zpochybňovala charakter koncentračního tábora v Letech u Písku, kde během druhé světové 
války zahynulo několik set Romů, především dětí, a odkud byly celé rodiny transportovány 
do Osvětimi.  Ačkoli pan Bátora upozorňuje na to, že kandidoval jako nestraník, který chtěl 
tímto krokem vyjádřit nesouhlas se směřováním občanské demokracie, musel nutně znát 
oficiální stanoviska Národní strany, stejně jako její plány, které byly v mnoha ohledech 
v nesouladu s principy demokratického státu. 

Jsme si vědomi, že výběr a jmenování poradce je zcela ve Vašich kompetencích.  
Dovolujeme si však upozornit na to, že projevy sympatie vyjádřené poradcem ministra 
ideovému směru dnes již zaniklé Národní strany jsou v mnoha ohledech v konfliktu s principy 
a cíli základních dokumentů Vašeho resortu, jako je Školský zákon, Národní program rozvoje  
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vzdělávání ČR (Bílá kniha), Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy ČR či 
Národní akční plán inkluzivního vzdělávání. Tyto dokumenty hovoří o rovnosti přístupu ke 
vzdělávání bez diskriminace, o vzájemném respektu, solidaritě, o pochopení a uplatňování 
zásad demokracie a právního státu, o lidských právech či smyslu pro sociální soudržnost.    
K jejich naplňování by měly směřovat kroky celého Vašeho úřadu.   

Věříme, že tyto argumenty zvážíte a zvolíte poradce, který bude citlivý k potřebám všech 
skupin ve společnosti.  

Předem děkujeme za čas, který tomuto dopisu věnujete. 

S úctou  

  

Amnesty International Česká republika 

Dáša van der Horst, ředitelka 

Jindra Marešová, vzdělávání k lidským právům 

Meta o. s. - Sdružení pro p říležitosti mladých migrant ů:   

Zuzana Vodňanská, ředitelka 

Kristýna Titěrová 

Lukáš Radostný 

Nadace Open Society Fund  

Robert Basch, výkonný ředitel 

Filip Rameš, Romský program 

Liga lidských práv 

Iva Pikalová, právník 

 

RNDr. Pavla Polechová, CSc. 

Dr. Dana Moree, FHS UK 

PhDr. Petr Peňáz, Masarykova Univerzita 

Petra Skalická, ředitelka vzdělávacího programu Varianty ČvT 

Adéla Lábusová, vzdělávací program Varianty ČvT  

Pavel Košák, vzdělávací program Varianty ČvT 

Tomáš Habart, vzdělávací program Varianty ČvT 

Tomáš Urban, pracovník ČvT 
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