Nedokončený úkol
romští žáci v České republice stále čelí
překážkám ve vzdělání

Práce v letech 2006 - 2011

Práce AI na vlastní zemi
Do r. 2002 nebylo možné, aby pobočka Amnesty International pracovala na případech
porušování lidských práv ve vlastní zemi.
Důvody:
Nezávislost
Bezpečnost
Dosud práce podléhá přísným pravidlům.
Důležitá je však i lokální relevance.

Obecné informace







ČR: cca 10 mil. obyvatel. Odhady uvádějí, že cca 250.000 tvoří Romové, ztoho cca 80.000 -100.000 z
nich žije v sociálně vyloučených lokalitách.
Chudoba a vyloučení Romů je prohlubováno a upevňováno diskriminací ve vzdělávání. Právě podporou
práva na vzdělání chceme přispět k přetnutí bludného kruhu chudoby a diskriminace. (Ostatní oblasti byly
a jsou lépe pokryty organizacemi, které pracují na lokálních úrovních.)
V době, kdy se AI začíná podrobněji zabývat přístupem romských dětí ke vzdělání v ČR (r. 2006), nejsou
k dispozici tvrdá data - jen odhady a upozorňování části odborné veřejnosti, že je v (bývalých) zvláštních
školách alarmující počet romských dětí.
Z výzkumu z roku 2009, který nechalo zpracovat MŠMT (realizoval Ústav pro informace ve vzdělávání,
zúčastnilo se 65% všech základních škol), vyplynula tato základní čísla:
Celkem se na školách a třídách pro děti s lehkým mentálním postižením vzdělávají 3,21 % všech
dětí, tedy na půl milionu.
Co se týče podílu dětí dle etnika v těchto 3 procentech: romské děti tvoří 35% těchto dětí, neromské 64%.
Absolutní zastoupení dle etnika vyjádřené v procentech říká, že 26,7% dětí z romské populace chodí
do škol pro děti s LMP, zatímco z neromské populace jen 2,17% dětí.

2006 - 2007
Zahájení plánování kampaně zacílené na ukončení
diskriminace Romů v přístupu ke vzdělávání
 Od r. 2006 plánována zpráva o přístupu ke vzdělávání (AI výzkumníci poprvé přijeli
do ČR - ČR byla vyhodnocena jako jedna ze zemí, kde je toto téma aktuální vedle
např. Slovenska, Rumunska, Chorvatska,..)
 Evaluace, jak může AI tématu přispět.
 Představení plánů ostatním NNO a expertům.
 Vyjednání strategie.
 V listopadu 2007 oživení aktivit v souvislosti s rozsudkem Evropského soudu pro
lidská práva: kauza D.H. – soud rozhodl, že ČR diskriminovala romské děti jejich
umisťováním do zvláštních škol na základě jejich etnického původu. Na základě
tohoto rozsudku je ČR povinována přijmout taková opatření, aby nadále k tomuto
nedocházelo (ČR pravidelně informuje Výbor ministrů Rady Evropy).

Práce v koalici (2008 - 2010)
Vznik koalice Společně do školy, jíž se AI stala členem. Úsilím bylo dosáhnout rychlé
implementace rozsudku.
Strategické schůzky a lobbying , PR aktivity, konference.
AI z koalice v roce 2010 vystoupila – poučení: pravidla pro práci v koalici.
Účast na tematických šetřeních České školní inspekce. Ze závěru Informace ČŠI, která
byla předložena vládě a následně vzata na vědomí vyplynulo, že:
V kontrolovaných 58 školách bylo ve speciálních třídách zařazeno celkem 501 žáků
bez zdravotního postižení nebo žáků s jiným zdravotním postižením než LMP, kteří měli
být zařazeni do RVP ZV, z toho 433 žáků ve 32 školách bylo vyučováno podle
nesprávného vzdělávacího programu
Na základě údajů v zahajovacích výkazech byly požadovány vyšší finanční prostředky,
než školám náleželo. Odhad takto neoprávněně přijatých finančních prostředků činí 7
475 389 Kč.

Rok 2009
Kampaň AI ČR za rovný přístup ke vzdělávání
AI prezentovala nedostatečný přístup ke vzdělávání jako celosvětový problém: více než 100
milionů dětí na světě nemá přístup ke vzdělávání. Pracovali jsme na případech tří dětí, které
reprezentovaly tři skupiny, které jsou diskriminovány v přístupu ke vzdělávání (dívky v
Afghánistánu, děti migrantů v Číně a romské děti v České republice)
Kampaň nazvaná Změníte to! se skládala z:
Mediální kampaně (spot v ČT, v prostředcích MHD, v tištěných médiích)
Webových stránek pro veřejnost, kde byly dostupné informace o zmíněných případech tří
dětí, které byly smyšlené (ale postavené na základě skutečnosti) a možnost připojit se k online
akci (mail na ministerstva školství zmíněných zemí)
Kampaň Dopisy v ulicích - každoroční aktivita, při níž studenti sbírají podpisy pod dopisy za
konkrétní případy porušování lidských práv, tentokrát adresované ministrům školství tří zemí
Desková hra k tématu určená školám

Výsledky kampaně Změníme to!
Celkem přes 11.000 signatářů v ČR, další tisíce v zahraničí.
Kampaň tak přispěla k tomu, že:
Ministryně školství na některé dopisy odpověděla, problém, o kterém kampaň hovořila,
uznala a oznámila realizované a plánované nápravné kroky.
Školy dostaly z MŠMT metodický dopis, který je v souvislosti se zápisy upozorňoval na
to, aby v případě romských dětí opatrně nakládaly s jejich umístěním do základních škol
praktických. Upozornil také na to, že je systémovým pochybením, pokud jsou v těchto
školách vzdělávány děti, které mentálním postižením netrpí.
Byla zahájena práce na novelizaci vyhlášek 72/2005 (O poskytování poradenských
služeb ve školství a 73/2005 (O vzdělávání
dětí se speciálními vzdělávacími potřebami)
Téma více vstoupilo v povědomí i do oblasti
zájmu médií.

Zpráva AI (2010)
Zpráva Nedokončený úkol byla představena v lednu 2010
Obsahovala souhrn dostupných informací, rozhovory s představiteli státní správy, místních
samospráv, škol, NNO, rodiči. Zjištěné mechanismy přibližovala na případové studii 4 škol v
Ostravě.
Dobré mediální pokrytí, pozitivní reakce z MŠMT. Reakce části pedagogické veřejnosti a
představitelů některých krajů byly již méně vstřícné.
E-mailová akce zaměřená na kraje, aby jako zřizovatelé doporučili ZŠ praktickým, aby pro školní
rok 2010/2011 nepřijímaly žádné nové děti – z reakcí některých z nich vyplynulo, že například
neví, že by takové školy zřizovaly, další si nebyly vědomi svých kompetencí vůči školám apod.
Zahájena mezinárodní kampaň Změníme to!, díky které na ministerstvo
dorazilo další tisíce emailů a dopisů z Maďarska, Belgie, Německa,
Velké Británie a Polska.

2010 - 2011
Zahájení spolupráce na regionální úrovni
 Mapování role krajů v procesu transformace bývalých zvláštních škol, desegregace
školství a v podpoře inkluzivního vzdělávání
 Identifikování příkladů dobré praxe i regionů s příležitostmi ke zlepšení
 Sdílení dílčích poznatků z dalšími aktéry v oblasti inkluzivního vzdělávání
 Zapojení do činnosti pracovních skupin k přípravné fázi Národního akčního plánu
inkluzivního vzdělávání, který připravilo MŠMT a schválila vláda v březnu 2010
(červen 2010)

Vývoj situace v ČR v roce 2011- od jarních
voleb
Nové vedení MŠMT – negativní trendy: personální změny, oslabení, zastavení práce na
schválených aktivitách:
Ustaly práce na novelizaci vyhlášek 72/2005 (O poskytování poradenských služeb ve
školství a 73/2005 (O vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami)
Vyhlášky byly upraveny v minimalizovaném znění
Práce na Národním akčním plánu inkluzivního vzdělávání (NAPIV)
Struktura NAPIV byla přepracována
Expertní skupiny nemají pro svou práci podporu, jejich aktivita je vnímána jako
nežádoucí - členové NAPIV postupně vystupují

Děkuji za pozornost.

Zpráva Amnesty International „NEDOKONČENÝ ÚKOL Romští žáci v České Republice
stále čelí překážkám ve vzdělávání“ a shrnutí zprávy nazvané „Rovnost dětí před
školní tabulí? Překážky pro romské žáky stále trvají“ je dostupná v českém jazyce v
tištěné i v elektronické podobě (www.amnesty.cz), v dalších jazycích lze stáhnout na
www.amnesty.org
V případě jakýchkoliv dotazů, nápadů či návrhů kontaktujte Amnesty International na:
hre@amnesty.cz

