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Vec: Európske školy

Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím v roku 2015 vyjadril znepokojenie, že 
európske školy nevykonávajú potrebné úpravy, ktoré by deťom so zdravotným postihnutím umožnili 
zúčastňovať sa na inkluzívnom vzdelávaní, čo je v rozpore s doložkou o neodmietnutí týchto žiakov1. 
26. januára 2016 na tento problém poukázala aj ombudsmanka EÚ2.

V spoločnej správe Európskeho fóra zdravotného postihnutia a Human Rights Watch3 sa uvádza, že 
inštitúcie EÚ poskytujú svojim zamestnancom finančný príspevok na zápis detí so zdravotným 
postihnutím do súkromných škôl. V prípade Komisie sa tento príspevok zvýšil z 80 na100 % namiesto 
toho, aby sa investovalo do začlenenia detí so zdravotným postihnutím do európskych škôl.

1. Aká je súčasná politika systému európskych škôl v otázke vzdelávania detí so zdravotným 
postihnutím a z čoho vychádza?

2. Aký ročný rozpočet vynakladá Komisia na podporu vzdelávania detí so zdravotným postihnutím v 
systéme európskych škôl v porovnaní s ročným rozpočtom vynaloženým na príspevky vyplácané 
deťom so zdravotným postihnutím, ktoré neboli prijaté do európskych škôl alebo museli z 
európskych škôl odísť do súkromných škôl?

1 Odseky 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/en/case/en/48406.
3 https://www.hrw.org/report/2018/12/04/sink-or-swim/barriers-children-disabilities-european-school-system.


