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MĚSTO CHRASTAVA
náměstí 1. máje 1,  463 31  Chrastava

telefon: 485 14 3 310  fax: 485 14 3 344

Ministerstvo školství, mládeže a  tělovýchovy
do rukou vážené paní ministryně
Mgr. Kateřiny Valachové, Ph.D. 
Karmelitská 7

                                                                       118 12   PRAHA 1 

Váš dopis č. j./ze dne                                    č.j.                                            Chrastava
VED/2433/2016/mc   31.05.2016

Otevřený dopis:
Kauza Výchovný ústav, dětský domov se školou, střední škola, základní škola a školní 
jídelna v Chrastavě, jehož zřizovatelem je MŠMT, oficiální zkratky VÚDDŠSŠZŠŠJ 
(dále jen „Ústav“)

Vážená pane ministryně,

obracím se na Vás jako starosta města Chrastavy, který ze zákona Město Chrastava zastupuje 
navenek ve věci „Ústavu“, který desítky let působí na katastru města Chrastava a se kterým 
město Chrastava po celou tu dobu spolupracuje. 

Ústav sídlí v jedné z nejkrásnějších budov ve městě, kde po druhé světové válce byly 
postupně  ubytováni děti z Řecka, Makedonie a Vietnamu, v jejichž zemích zuřila válka. 
Nebylo jednoduché vytvořit vztah mezi Ústavem s prakticky s nejtěžšími mladistvími 
delikventy v naší vlasti a našimi občany a to především z obav o jejich bezpečnost. Za ta léta 
se to především zásluhou personálu Ústavu a jeho vedení podařilo. Chlapci z ústavu působí i 
ve městě. Vystupují v kině s recitačním pásmem Chrastavská sloka, dochází cvičit do 
sportovní haly. To vše ovšem pod bedlivým dohledem výchovných pracovníků Ústavu. A 
pokud se už stane nějaký průšvih a někdo uteče, hned jsme v kontaktu a danou věc řeší vedení 
Ústavu spolu s PČR i MP.  Zdá se ovšem, že to vše se zhroutilo jako domeček z karet a 
v Ústavu se nastává takový režim nerežim, který dá chovancům prakticky naprostou volnost 
k pohybu po městě a ve svém důsledku bude ohrožovat bezpečnost občanů našeho města.      

K situaci jsem se již vyjádřil ve článku „Poprava ředitelky výchovného ústavu“
http://www.chrastava.cz/2016/ustav.htm, zde si dovolím upozornit na několik dalších 
zásadních náležitostí.  

Je zcela prokazatelné, že systém používaný v „Ústavu“, který byl podroben tak tvrdé kritice 
na tiskové konferenci Ministerstva vnitra dne 25. 5. 2016, byl zaveden již před drahnými lety 
předchůdcem paní ředitelky panem emeritním ředitelem Zdeňkem Peldou (nositelem 
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vyznamenání města Chrastavy, plakety J. A. Komenského za celoživotní pedagogickou práci 
z března letošního roku  http://www.chrastava.cz/2016/plakety_jak_2016.htm)  a byl po celou 
dobu velmi dobře znám jak České školní inspekci, tak Úřadu ombudsmana, tak MŠMT.  

1) Úřad ombudsmana – ten (především paní Mgr. Anna Šabatová, Ph.D. na pozici   
zástupkyně  ombudsmana již za pana ředitele Peldy a nyní z pozice ombudsmanky za paní 
ředitelky Sochorové) k  tomuto systému přistupoval vždy velmi kriticky. Návštěva úřadu 
ombudsmana v roce 2016 byla pravděpodobně iniciována na základě stížnosti dvou 
krátkodobě zaměstnaných pracovnic Ústavu (v té době již bývalých) na pozicích etopedky a 
psycholožky. Zjištění z návštěvy  ombudsmana v dubnu roku 2016 (včetně zmínky o zjištění 
již v roce 2006, tj. za ředitele Peldy)  a vyjádření k této zprávě ředitelky Ústavu Mgr. Markéty 
Sochorové (jedno adresované paní ombudsmance, druhé panu náměstkovi Mgr. V.  Píclovi) je 
na prolinku  http://www.chrastava.com/starosta/ustav/ombudsman_reditelka_2016.pdf
  
2) Česká školní inspekce (nejvyšší, resp.  jediný oprávněný kontrolní orgán co se výchovných 
procesů týče) – běžnou inspekci prováděla v Ústavu každý rok. Níže odkazované zprávy jsou 
z tzv. hloubkových inspekcí. Inspekce vždy hodnotila Ústav velmi kladně. Zejména to platí o 
poslední hloubkové inspekci z prosince 2015, kdy inspekci prováděl šestičlenný tým po dobu 
5 dnů.   

Po poslední návštěvě úřadu ombudsmana v „Ústavu“ v dubnu 2016 však ČŠI zcela obrátila a 
postavila se na stranu Úřadu ombudsmana proti Ústavu. Veškeré inspekční zprávy o Ústavu  
ze stránek ČŠI http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy  (IČ 70866937, 
identifikátor 600029158) zmizely (sic!!!). 

Mně se alespoň část zpráv ČŠI přesto podařilo získat  a zde uvádím prolinky na ně: 
2002 zpráva (ředitel Pelda) http://www.chrastava.com/starosta/ustav/csi_2002.pdf 
2010 zpráva (ředitelka Sochorová) http://www.chrastava.com/starosta/ustav/csi_2010.pdf  
2015 prosinec zpráva  http://www.chrastava.com/starosta/ustav/csi_2015_zprava.pdf 
2015 prosinec protokol  http://www.chrastava.com/starosta/ustav/csi_2015_protokol.pdf  

3) Protože, jak výše uvedeno, systém byl zaveden dlouhodobě řadu let, považuji za zcela 
vyloučené, že by ho zřizovatel, tj,  MŠMT, dopodrobna neznal.

4) Pro úplnost uvádím, že „Ústav“ je též pod dohledovou činností  státního zastupitelství a 
kurátora (1x za ¼, resp. 1x za ½ roku), která zde dle mých informací nenalezla ze strany 
vedení Ústavu žádné podstatné závady.   

Jak jsem již psal v odkazovaném článku http://www.chrastava.cz/2016/ustav.htm, považuji 
situaci, kdy MŠMT uspořádalo ve čtvrtek 26. května 2016 tiskovou konferenci, na kterou 
pozvalo média, ale ne dosavadní paní ředitelku (a tak se paní ředitelka nemohla jakkoli 
bránit), za nevídanou „popravu“ ředitelky vlastní příspěvkové organizace v přímém přenosu.  
Jak jsem dodatečně zjistil, poté, co existence tiskové konference „praskla“ večer před jejím 
konáním, přijeli na ní do Prahy na vlastní pěst tři zaměstnanci „Ústavu“. Na konferenci však  
vůbec nebyli vpuštěni a byli po celou dobu drženi v jakési kanceláři, aby nemohli 
komunikovat s novináři.  Výstupem z tiskové konference byly nesmysly typu, že děti trpí 
hladem, přitom oni prokazatelně dostávají jídlo 6x denně (snídaně, svačina, oběd, svačina, 
večeře, druhá večeře) dle norem atd., atp.       
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Novináři však komunikovali ještě ten den prostřednictvím svých libereckých redakcí 
s dosavadním vedením a dětmi přímo v Ústavu. Jak vyplývá především z reportáží všech 
televizních stanic, chlapce nikdo netýral a nemučil a hlady netrpěli. Zároveň vyšla zásluhou 
reportáže Tv Nova najevo zcela nepřípustná věc a sice, že se později propuštěná etopedka 
líbala s chovancem ústavu a že takovéto věci považuje za zcela normální a přirozené. Přestože 
na zcela nevhodné chování etopedky upozorňovala ředitelka Ústavu písemně ve své zprávě 
Úřadu ombudsmana a náměstkovi ministra školství, nic se v tomto směru ze strany MŠMT 
nekoná. V pátek ráno dne 27. května 2016 byl vydán zákaz ministryně školství (tlumočený e-
mailem pana náměstka Václava Pícla) vstupu všech médií do prostor Ústavu. Vskutku 
příznačné, nejdříve tisková konference s pozvanými médii bez případných názorových 
oponentů na ministerské půdě v Praze, a když se tatáž média pokouší zjistit pravdu přímo na 
místě, tak zákaz vstupu.          

Novou prozatímní ředitelkou Ústavu byla jmenovaná paní PhDr. Soňa Cpinová, která jako 
zaměstnankyně Úřadu ombudsmana byla členkou jeho týmu, který realizoval dubnovou 
návštěvu v Ústavu a vypracoval z ní krajně záporné hodnocení ústavu. Zároveň bylo veřejně 
vyhlášeno, že z objektu budou sundané mříže a chovanci budou moci kdykoli na vycházky 
bez ohledu na své chování. 

Závěr: Považuji celou kauzu za skandální. Nikoli však ze strany ředitelky „Ústavu“ a jeho 
současných zaměstnanců, ale ze strany Ministerstva školství a to především výše popsaným 
způsobem „popravy“ ředitelky Ústavu. Za neuvěřitelný pak považuji názorový přemet ČŠI a 
vymazání všech jejich dosavadních inspekčních zpráv o „Ústavu“ z registru. Z toho důvodu 
předávám tento otevřený dopis též školským výborům Poslanecké sněmovny a Senátu PČR se 
žádostí o prošetření. 

Zároveň deklaruji, že dle mého názoru by bylo nejlepším řešením, kdyby byly zachovány 
dosavadní základní principy fungování tohoto „Ústavu“ a ve výběrovém řízení na ředitele se 
mohla o místo ucházet se svojí dosavadní koncepcí s reálnou šancí na úspěch i dosavadní paní 
ředitelka. 

V případě, že pro MŠMT je však jediným přijatelným řešením nastolení nového kurzu, tak jak 
bylo veřejně deklarováno, tzn. prakticky volný pohyb chovanců po městě, navrhuji a žádám 
MŠMT, aby tento Ústav opustil katastrální území města Chrastava. Realizací MŠMT  
deklarovaných představ o volném pohybu chovanců, by bylo ohrožením bezpečnosti občanů 
města Chrastavy. Sama dosavadní ředitelka „Ústavu“ popisuje ve svém vyjádření posílaném 
panu náměstkovi upozorňuje na jednoho z chovanců, který nedávno sexuálně obtěžoval 11-ti 
letou holčičku. Přitom budova Základní školy ve Školní ulici je nejbližším sousedem a jen 
necelých 200 metrů od budovy Ústavu. 

Vážená paní ministryně, na Zastupitelstvu města Chrastava konaném v pondělí dne 27. června 
2016 od 17 hodin budu navrhovat kauzu „Ústav“ a postoj města k němu jako první bod 
zasedání. Účast Vaše či Vámi pověřeného zástupce by byla vítána.   

Ing. Michael   C a n o v  
       starosta města 

Též obdrží: Výbor  pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR 
Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu ČR
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