
AD\1207917CS.docx PE648.518v02-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

Evropský parlament
2019-2024

Výbor pro kulturu a vzdělávání

2020/2011(INI)

23.6.2020

STANOVISKO
Výboru pro kulturu a vzdělávání

pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

ke zprávě o provádění vnitrostátních strategií pro integraci Romů: boji proti 
negativním postojům vůči osobám romského původu v Evropě
(2020/2011(INI))

Zpravodaj: Peter Pollák



PE648.518v02-00 2/7 AD\1207917CS.docx

CS

PA_NonLeg



AD\1207917CS.docx 3/7 PE648.518v02-00

CS

NÁVRHY

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní 
věci jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. konstatuje, že v některých členských státech bylo ve vzdělávání sociálně 
znevýhodněných romských dětí v předchozích letech dosaženo jen omezeného pokroku, 
zejména z důvodu chybějící politické vůle a nesnášenlivosti vůči Romům, což má za 
následek, že mezi romskými a neromskými žáky a studenty, pokud jde o studijní 
výsledky, přetrvávají velké rozdíly; připomíná, že pro přerušení cyklu mezigeneračního 
přenosu chudoby je třeba romským dětem zajistit rovnocenný start do života; naléhavě 
vyzývá členské státy, aby ve všech oblastech politiky zaujaly holistický přístup a 
zařadily vzdělávání romských dětí mezi nejdůležitější body vládních programů, aby 
bylo možné účinně bojovat proti chudobě, sociálnímu vyloučení a nesnášenlivosti vůči 
Romům, jimž tyto děti čelí;

2. připomíná, že romští žáci jsou občany EU, a mají tudíž stejná práva a povinnosti, měli 
by mít rovné příležitosti a měli by být vzděláváni v běžném, kvalitním a inkluzivním 
vzdělávacím systému na všech úrovních; připomíná, že nehledě na stávající právní 
předpisy a opatření zakazující diskriminaci je v některých členských státech i nadále 
velmi rozšířena praxe segregace romských žáků ve zvláštních školách nebo třídách, a to 
i v rámci běžného vzdělávacího systému; trvá na tom, že je třeba zavést účinné strategie 
desegregace založené na desegregačních referenčních hodnotách a na výměně 
osvědčených postupů v oblasti inkluzivního a mezikulturního vzdělávání, zejména ze 
strany členských států s početnou romskou populací; připomíná, že při odstraňování 
segregace ve vzdělávání hrají zásadní úlohu romští pedagogové, a zdůrazňuje, že 
v zájmu účinného odstranění nesnášenlivosti proti Romům ve vzdělávacím systému je 
třeba poskytnout pedagogickým pracovníkům odbornou přípravu zaměřenou na 
zvyšování povědomí a boj proti diskriminaci;

3. doporučuje, aby se vzhledem k významu kvalitního předškolního vzdělávání, o němž je 
známo, že souvisí s lepšími studijními výsledky a že je základem pozdějšího začlenění 
do společnosti, začínalo se vzděláváním zranitelných romských žáků co nejdříve, 
nejlépe ve věku tří let, s přihlédnutím ke specifickým podmínkám v každém členském 
státě, a to jejich začleněním do cenově dostupných, přístupných a inkluzivních služeb 
předškolního vzdělávání a péče; naléhavě vyzývá členské státy, aby vypracovaly a 
uplatňovaly strategie a programy zaměřené na usnadnění přístupu Romů k zařízením 
péče o děti, školám a univerzitám, což je předpokladem osobního a profesního rozvoje, 
a připomíná, že mimoškolní aktivity, jako je sport a umělecká činnost, jsou vynikajícím 
prostředkem k začlenění;

4. trvá na tom, že romské děti by měly zůstat ve vzdělávacím systému alespoň do 
ukončení vyššího sekundárního vzdělání; za tímto účelem naléhavě vyzývá členské 
státy, aby poskytly dostatečné finanční prostředky, tak aby se prostřednictvím obecné 
vzdělávací politiky posílily schopnosti škol a vyučujících vhodným způsobem reagovat 
na vzdělávací potřeby romských žáků; vyzývá Komisi, aby posílila svou strategii tak, 
aby se dále snižoval počet romských dětí, které předčasně opouštějí vzdělávací systém, 
a aby se zabránilo opakování ročníků, zejména analýzou opatření s nejvyšší úspěšností, 
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usnadněním výměny osvědčených postupů mezi členskými státy a propagací úspěšných 
příkladů Romů v rámci programu Erasmus+; zdůrazňuje, že je třeba zajistit podporu 
rodinám a vhodnou odbornou přípravu vyučujících, ale i rychlou, pravidelnou a včasnou 
podporu romských žáků a studentů, včetně vzdělávání po skončení výuky;

5. naléhavě vyzývá členské státy, aby usnadnily přechod mezi různými typy vzdělávání, a 
to až do terciárního vzdělávání, tím, že budou poskytovat vhodné vzdělávací a profesní 
poradenství a podpůrné programy, koučování zaměřené na posílení postavení pro účely 
přechodu ze vzdělávání do pracovního života a finanční podporu, například formou 
stipendií, grantů a půjček, s cílem umožnit mladým Romům získat kvalifikace, včetně 
digitálních a podnikatelských dovedností, které potřebují k účinnému začlenění do 
společnosti a na trh práce;

6. připomíná, že je naléhavě nutné zapojit romské rodiče do všech fází školní docházky 
jejich dětí; naléhavě vyzývá členské státy, aby připravily programy, jejichž cílem bude 
zapojení romských rodičů do procesu výuky a vzdělanostního a osobního rozvoje jejich 
dětí; zdůrazňuje, že schopnost členských států zajistit zapojení romských rodičů závisí 
do velké míry na celé řadě faktorů, a to jak společenských, tak ekonomických, a 
požaduje, aby se romským rodinám potýkajícím se s ekonomickými, sociálními, 
zdravotními a bytovými problémy dostalo zvláštní podpory, pokud jde o jejich zdraví, 
jídlo ve školách a oblečení;

7. zdůrazňuje, že romští žáci jsou neúměrně zasaženi opatřeními přijatými v kontextu 
současné pandemie COVID-19, neboť naprostá většina z nich žije v chudých 
marginalizovaných čtvrtích a nemá žádné prostředky, které by jim umožnily přístup 
k výuce na dálku nebo domácí výuce; naléhavě vyzývá členské státy, aby zabránily 
úplnému kolapsu vzdělávání těchto romských dětí a zajistily, aby se jim dostalo stejně 
kvalitního vzdělání jako ostatním žákům;

8. naléhavě vyzývá členské státy, aby v rámci strategie boje proti diskriminaci, omezení 
negativních postojů vůči lidem romského původu a posílení jejich sociálního a 
kulturního začlenění zařadily výuku romského jazyka, kultury a historie do školních 
osnov.
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