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Vážená primátorko, vážený pane primátore,
Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
dovoluji si Vás touto cestou požádat o součinnost. Vytvořili jsme nový informační leták
o působnosti veřejného ochránce práv určený dětem a mladým dospělým. Zároveň jsme
připravili video, které dětem poutavou formou představuje působnost veřejného ochránce
práv, shrnuje způsoby, jak se na veřejného ochránce práv mohou děti obracet, a popisuje,
jak s jejich podněty naložíme. Průvodkyní je dvanáctiletá Anička, která se do zpracování
videa pustila v souvislosti s plněním domácího úkolu do školy.
Dané materiály jsou určené nejen dětem a mladým dospělým, ale mohou posloužit také
pedagogům a pedagožkám při výuce či školní poradenské činnosti.
Dovoluji si Vás požádat o distribuci přiložených materiálů (informační leták a vyrozumění
pro ředitele/ředitelky škol) ředitelkám a ředitelům základních škol, které zřizujete.1 Pokud
je to ve Vašich možnostech, uvítám, pokud materiály přepošlete také základním školám,
které ve Vaší obci zřizují soukromé subjekty či církve.
Budete-li to považovat za vhodné, materiály můžete distribuovat i dále (např. organizacím
pracujícím s dětmi) nebo je zveřejnit prostřednictvím Vašich komunikačních kanálů (webové
stránky, sociální sítě, vyvěšením na veřejně přístupném místě apod.).
Informační leták přikládám v příloze. Video je dostupné na youtube kanálu ombudsmana.2
Děkuji Vám za spolupráci.3
S přátelským pozdravem
Mgr. Monika Šimůnková v. r.
zástupkyně veřejného ochránce práv
(dopis je opatřen elektronickým podpisem)
Příloha
Informační leták pro děti – působnost veřejného ochránce práv (ve formátech *pdf a *jpg)
Vyrozumění pro ředitelky/ředitele škol

1

Prosím postupujte obdobně, pokud Vaše obec zřizuje i střední školu.

2 Informační materiály byly zrealizovány v souvislosti s projektem Posílení aktivit veřejného ochránce práv
v ochraně lidských práv (směrem k ustavení Národní lidskoprávní instituce v ČR), číslo projektu LP-PDP3-001. Projekt
je součástí Programu lidská práva financovaného z Norských fondů 2014–2021 prostřednictvím Ministerstva financí.
3 Případné dotazy Vám může zodpovědět pověřená pracovnice Kanceláře veřejného ochránce práv Mgr. Barbora
Jechová na telefonním čísle 542 542 310 nebo e-mailu jechova@ochrance.cz.
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