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NÁVRHY

Výbor pre kultúru a vzdelávanie vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a 
vnútorné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto 
návrhy:

1. konštatuje, že v oblasti vzdelávania sociálne znevýhodnených rómskych detí sa v 
niektorých členských štátoch dosiahol v predchádzajúcich rokoch len obmedzený 
pokrok, a to najmä pre nedostatok politickej vôle a protirómske zmýšľanie, čo 
spôsobuje, že priepasť medzi rómskymi a nerómskymi žiakmi a študentmi, pokiaľ ide o 
výsledky vzdelávania, zostáva vysoká; pripomína, že zabezpečenie toho, aby mali 
rómske deti rovnaký štart do života, je nevyhnutným krokom na prelomenie cyklu 
medzigeneračného prenosu chudoby; naliehavo vyzýva členské štáty, aby si osvojili 
holistický prístup vo všetkých oblastiach politiky a aby zaradili vzdelávanie rómskych 
detí do programov vlád s cieľom účinne bojovať proti chudobe, sociálnemu vylúčeniu a 
protirómskemu zmýšľaniu, ktoré zažívajú;

2. pripomína, že rómski žiaci sú občanmi EÚ, a teda majú rovnaké práva a povinnosti a 
mali by dostávať rovnaké príležitosti a vzdelávať sa v hlavných, vysokokvalitných a 
inkluzívnych vzdelávacích zariadeniach na všetkých úrovniach; pripomína, že napriek 
existujúcim antidiskriminačným právnym predpisom a politikám je prax zaraďovania 
rómskych žiakov do osobitných škôl alebo tried, a to dokonca aj v rámci hlavného 
vzdelávacieho prúdu, v niektorých členských štátoch naďalej veľmi rozšírená; trvá na 
tom, že by sa mali zaviesť účinné stratégie desegregácie založené na desegregačných 
referenčných hodnotách a výmene najlepších postupov v oblasti inkluzívneho a 
medzikultúrneho vzdelávania, a to najmä členskými štátmi EÚ s početnou rómskou 
populáciou; pripomína, že rómski pedagógovia majú veľmi dôležitú úlohu pri 
odstraňovaní segregácie v oblasti vzdelávania, a zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť 
odbornú prípravu pedagogických pracovníkov so zameraním na zvyšovanie povedomia 
a boj proti diskriminácii s cieľom účinne odstraňovať protirómske zmýšľanie vo 
vzdelávacom sektore;

3. odporúča, aby sa vzhľadom na význam vysokokvalitného vzdelávania v ranom detstve, 
o ktorom je známe, že súvisí s lepšími výsledkami vzdelávania a vytvára základy pre 
neskoršie sociálne začlenenie, vzdelávanie zraniteľných rómskych žiakov začalo čo 
najskôr, najlepšie vo veku troch rokov, s ohľadom na osobitné podmienky v každom 
členskom štáte, a to tak, že sa začlenia do cenovo dostupných, prístupných a 
inkluzívnych služieb v ranom detstve a služieb starostlivosti o deti; naliehavo žiada 
členské štáty, aby vypracovali a uplatňovali stratégie a programy zamerané na 
uľahčenie prístupu Rómov k zariadeniam starostlivosti o deti, školám a univerzitám, čo 
je podmienka osobného a profesijného rozvoja, a pripomína, že mimoškolské aktivity, 
ako je šport alebo umelecké činnosti, sú výbornými prostriedkami začleňovania;

4. trvá na tom, že rómske deti by mali zostať vo vzdelávacom procese aspoň do ukončenia 
vyššieho sekundárneho vzdelávania; na tento účel naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili dostatočné financovanie v záujme toho, aby sa politikami v oblasti hlavného 
vzdelávacieho prúdu posilnili kapacity škôl a učiteľov s cieľom primerane reagovať na 
vzdelávacie potreby rómskych žiakov; vyzýva Komisiu, aby posilnila svoju stratégiu s 
cieľom pokúsiť sa ďalej znižovať počet rómskych detí, ktoré predčasne končia školskú 
dochádzku, a predchádzať opakovaniu ročníka, najmä analýzou opatrení s najvyššou 
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mierou úspešnosti, uľahčením výmeny najlepších postupov medzi členskými štátmi a 
propagovaním úspešných príkladov Rómov v rámci programu Erasmus+; zdôrazňuje, 
že je potrebné zabezpečiť podporu rodín a primeranú odbornú prípravu učiteľov, ako aj 
rýchlu, pravidelnú a včasnú podporu rómskych žiakov a študentov vrátane vzdelávania 
po vyučovaní;

5. naliehavo vyzýva členské štáty, aby uľahčili prechod medzi rôznymi sústavami 
vzdelávania vrátane terciárneho vzdelávania poskytovaním primeraného vzdelávacieho 
a profesijného poradenstva a podporných programov a ponúkaním inštruktorstva, 
pokiaľ ide o posilnenie postavenia, na prechod zo školy do pracovného života, ako aj 
finančnej pomoci, ako sú granty a pôžičky, s cieľom umožniť rómskym mladým ľuďom 
získať kvalifikácie – vrátane digitálnych a podnikateľských zručností – ktoré potrebujú 
na účinnú sociálnu integráciu a integráciu do pracovného trhu;

6. pripomína naliehavú potrebu zapojiť rómskych rodičov do každej fázy školskej 
dochádzky ich detí; naliehavo žiada členské štáty, aby vypracovali programy zamerané 
na začlenenie rómskych rodičov do procesu školského vzdelávania a vzdelanostného a 
osobného rozvoja ich detí; zdôrazňuje, že schopnosť členských štátov zabezpečiť 
zapojenie rómskych rodičov závisí do veľkej miery od viacerých faktorov, tak 
spoločenských, ako aj hospodárskych, a požaduje osobitnú podporu, pokiaľ ide o 
integritu v oblasti zdravia, zabezpečenie školskej stravy a dodávky šatstva, pre rómske 
rodiny, ktoré čelia hospodárskym, sociálnym a zdravotným ťažkostiam a problémom s 
bývaním;

7. pripomína, že rómskych žiakov neprimerane postihujú opatrenia prijímané v kontexte 
súčasnej pandémie COVID-19, pretože prevažná väčšina z nich žije v chudobných 
marginalizovaných štvrtiach a nemá žiadne prostriedky na to, aby mohla využívať 
vzdelávanie na diaľku alebo domáce vzdelávanie; nalieha na členské štáty, aby zabránili 
úplnému kolapsu vzdelávania týchto rómskych detí a zabezpečili, že dostanú rovnako 
kvalitné vzdelanie ako ostatní žiaci; 

8. naliehavo žiada členské štáty, aby podporovali rómsky jazyk, kultúru a históriu v rámci 
školských osnov ako stratégiu na boj proti diskriminácii, zmierňovanie negatívnych 
postojov voči ľuďom rómskeho pôvodu a posilňovanie ich sociálno-kultúrneho 
začlenenia.
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