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Předmět: Evropské školy

Výbor OSN pro práva osob se zdravotním postižením v roce 2015 vyjádřil své znepokojení nad tím, 
že evropské školy neprovádí nezbytné úpravy s cílem umožnit dětem se zdravotním postižením 
zapojit se do inkluzivního vzdělávání a že tím porušují doložku o neodmítání těchto žáků1. Dne 26. 
ledna 2016 na tento problém poukázala i evropská veřejná ochránkyně práv2.

Společná zpráva Evropského fóra zdravotně postižených a organizace Human Rights Watch3 uvádí, 
že orgány EU poskytují svým zaměstnancům příspěvky na školné pro děti se zdravotním postižením, 
které se vzdělávají v soukromých školách. Komise tento příspěvek navýšila z 80 % na 100 % namísto 
toho, aby tyto prostředky využila na začleňování dětí se zdravotním postižením do evropských škol.

1. Jak přistupují evropské školy k problematice vzdělávání dětí se zdravotním postižením a na čem 
je tento přístup založen?

2. Jakou částku ročně vynaloží Komise na podporu vzdělávání dětí se zdravotním postižením v 
systému evropských škol ve srovnání s ročním rozpočtem na příspěvky na školné pro děti se 
zdravotním postižením, které nebyly přijaty do evropských škol nebo tyto školy musely opustit a 
přejít do soukromých škol?

1 Odstavce 84 a 85, 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fEU%2f
CO%2f1&Lang=en

2 https://www.ombudsman.europa.eu/cs/case/en/48406
3 https://www.hrw.org/report/2018/12/04/sink-or-swim/barriers-children-disabilities-european-school-system


