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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 ve vzdělávání sociálně znevýhodněných romských dětí bylo 
v předchozích letech dosaženo jen omezeného pokroku a že přetrvávají velké rozdíly 
mezi romskými a neromskými žáky a studenty, a to zejména z důvodu nedostatku 
politické vůle; 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 a sociálnímu vyloučení, jimž 
tyto děti čelí;

2. připomíná, že romští žáci jsou občany EU, a měli by proto mít rovné příležitosti a být 
vzděláváni v běžném, kvalitním a inkluzivním vzdělávacím prostředí na všech 
úrovních; trvá na tom, že je třeba zavést účinné desegregační strategie, zejména 
v členských státech EU s početnou romskou menšinou;

3. doporučuje, aby se vzhledem k významu kvalitního předškolního vzdělávání, o němž je 
známo, že souvisí s lepšími studijními výsledky, začínalo se vzděláváním zranitelných 
romských žáků co nejdříve, nejlépe ve věku tří let, a to jejich začleněním do cenově 
dostupných, přístupných a inkluzivních služeb předškolního vzdělávání a péče;

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; zdůrazňuje, že je třeba ukončit opakování 
ročníků a snížit míru předčasného ukončování školní docházky tím, že se zajistí vhodná 
odborná příprava vyučujících, ale i rychlá, pravidelná a včasná podpora romských žáků 
a studentů, včetně vzdělávání po skončení výuky;

5. naléhavě vyzývá členské státy, aby usnadnily přechod mezi různými typy vzdělávání, 
včetně terciárního vzdělávání, a to tím, že budou poskytovat vhodné vzdělávací a 
profesní poradenství a finanční pomoc, jako jsou granty a půjčky, 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.


