RADA VZDĚLÁVÁNÍ
STONINGTON (CONNECTICUT)
USNESENÍ TÝKAJÍCÍ SE
Genderová identita / genderové vyjádření / sexuální orientace
vzhledem k tomu, že každé dítě, bez ohledu na genderovou identitu, vyjádření pohlaví nebo sexuální
orientaci, má právo na přístup k bezplatnému veřejnému vzdělání K-12 a okres vítá a podporuje všechny
studenty;
VZHLEDEM K TOMU, že okres má odpovědnost zajistit, aby všichni studenti, kteří bydlí v jeho hranicích,
bez ohledu na genderovou identitu, vyjádření pohlaví nebo sexuální orientaci, měli bezpečný přístup k
bezplatnému veřejnému vzdělání K-12;
Vzhledem k tomu, že okres uznává, že existují zaměstnanci a pedagogové nejvyššího kalibru, kteří jsou
gayové, lesby a transsexuálové, a že všichni zaměstnanci jsou cennými členy školní komunity bez ohledu
na jejich genderovou identitu, genderové vyjádření nebo sexuální orientaci;
Vzhledem k tomu, že okres uznává, že rodiny v naší komunitě přicházejí v mnoha různých formách a
okres si váží všech našich rodin a pečovatelů studentů, bez ohledu na genderovou identitu, genderové
vyjádření nebo sexuální orientaci;
VZHLEDEM K TOMU, že stát Connecticut zakazuje diskriminaci, včetně diskriminace na základě
genderové identity, vyjádření pohlavní identity a sexuální orientace;
VZHLEDEM K TOMU, že Nejvyšší soud Spojených států ve svém přelomovém stanovisku Bostock vs.
Clayton County ze dne 15. června 2020 uznal, že diskriminace na základě skutečné nebo vnímané
sexuální orientace nebo genderové identity je vždy formou diskriminace na základě pohlaví, a federální
zákon zakazuje diskriminaci na základě pohlaví v zaměstnání a vzdělávání;
vzhledem k tomu, že ministerstvo školství USA a ministerstvo spravedlnosti USA uznaly, že odůvodnění
Nejvyššího soudu v rozhodnutí ve věci Bostock se vztahuje na hlavu IX změn ve vzdělávání z roku 1972
(hlava IX) a že hlava IX zakazuje diskriminaci a obtěžování studentů a zaměstnanců škol na základě jejich
genderové identity a sexuální orientace;
VZHLEDEM K TOMU, že hlava IX a další federální zákony o občanských právech zakazující diskriminaci na
základě genderové identity a sexuální orientace předcházejí místním a státním zákonům, které jsou v
rozporu, a nedodržení požadavků hlavy IX může ohrozit federální financování distriktu;
VZHLEDEM K TOMU, že lesbické gay bisexuální transgender queer/dotazující se studentky ("LGBTQ")
zažívají ve škole vysokou míru šikany, viktimizace a obtěžování na základě své skutečné nebo vnímané
sexuální orientace nebo genderové identity nebo identity svých spolupracovníků;
VZHLEDEM K TOMU, že tato šikana, viktimizace a obtěžování vedly k negativním vzdělávacím výsledkům
pro studenty LGBTQ, včetně vyšší míry předčasného ukončování školní docházky, vyšší míry absencí a
nižších aspirací na postsekundární vzdělávání;
VZHLEDEM K TOMU, že LGBTQ studenti rovněž uvádějí vyšší míru úzkosti a deprese; VZHLEDEM K
TOMU, že roky školního věku jsou pro mladé LGBTQ kritické dobou, neboť během této doby často
"vycházejí najevo" nebo odhalují svou LGBTQ identitu ostatním;
VZHLEDEM K TOMU, že vytvoření přívětivého a bezpečného školního prostředí pro naše LGBTQ
studenty, zaměstnance, rodiny a pečovatele činí naši školní komunitu přívětivější a bezpečnější pro
všechny; vzhledem k tomu, že distrikt podporuje vzdělávání, které oslavuje naši odlišnou
identitu; integrita v tom, jak jednáme s ostatními; a odvahu dělat to, co je správné, tím, že naslouchá,

učíme se a respektujete různé názory; A vzhledem k tomu, že pedagogičtí pracovníci jsou často
primárním zdrojem podpory, zdrojů a informací, které studentům a jejich učení pomáhají, což zahrnuje
jejich sociální a emocionální zdraví, a podporují je;
Nyní se tedy usnech, že okres zakazuje diskriminaci všech osob, ať už studenta, rodiny/pečovatele
studenta nebo zaměstnance okresu, na základě skutečné nebo vnímané sexuální orientace, genderové
identity nebo vyjádření pohlaví nebo skutečné nebo vnímané sexuální orientace, genderové identity
nebo genderového vyjádření jejich společníků;
BUDIŽ DÁLE ROZHODNUTO, že okres zakazuje šikanu a obtěžování všech osob, ať už studenta nebo
zaměstnance okresu, na základě skutečné nebo vnímané sexuální orientace, genderové identity nebo
genderového vyjádření nebo skutečné nebo vnímané sexuální orientace, genderové identity nebo
genderového vyjádření jejich společníků;
BUDIŽ DÁLE ROZHODNUTO, že rada prohlašuje okres za bezpečný prostor pro své studenty, což
znamená, že okres je místem, kde se studenti mohou učit, prospívat a hledat pomoc, informace a
podporu bez diskriminace a šikany; a jako takoví mají učitelé a zaměstnanci okresu povoleno vyvěsit
duhovou vlajku LGBTQ+ jako znamení rozmanitosti, rovnosti a začlenění studentů Stoningtonu;
BUDIŽ DÁLE ROZHODNUTO, že distrikt do 30 dnů od data tohoto usnesení přezkoumá a upraví své
antidiskriminační politiky tak, aby zajistil, že tyto politiky zakazují diskriminaci LGBTQ;
AŤ JE DÁLE ROZHODNUTO, že distrikt bude do 30 dnů od data tohoto usnesení spolupracovat s
příslušnými výhradními vyjednávacími zástupci, aby určil, jak lze antidiskriminační politiku LGBTQ
nejlépe začlenit do stávajících nebo budoucích kolektivních smluv;
BUDE-LI TO DÁLE VYŘEŠENO, okres vyvěsí toto usnesení na každém školním pracovišti a rozešle ho
zaměstnancům okresu, studentům a rodičům za použití obvyklých komunikačních prostředků a že
usnesení bude přeloženo do všech jazyků, kterými mluví studenti doma;
BUDE-LI TO DÁLE VYŘEŠENO, superintendant podá zprávu o dodržování tohoto usnesení Představenstvu
na jeho příštím zasedání;
AŤ UŽ TO BUDE DÁLE VYŘEŠENO, studenti by měli být upozorněni na to, že okresní poradci jsou k
dispozici k diskusi o předmětech obsažených v tomto usnesení.
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