
 
PROHLÁŠENÍ NEVLÁDNÍCH ORGANIZACÍ K ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ EVROPSKÉ KOMISE 
PROTI ČR KVŮLI DISKRIMINACI ROMSKÝCH DĚTÍ 
 

V jednom městě, v jedné lavici - zajistěte společné vzdělávání romských a neromských žáků 
 
Zítra, 13. listopadu 2014, uběhne sedm let od chvíle, kdy Evropský soud pro lidská práva 
potvrdil, že v českém školství dochází k diskriminaci romských dětí. I sedm let po rozsudku 
dochází v České republice nadále k porušování jejich práva na vzdělání a diskriminaci. 
Kvůli neřešení nezákonného stavu zahájila Evropská komise vůči České republice 25. září 
2014 řízení pro porušení povinnosti, které může skončit sankcemi. 
 
V případu D. H. a ostatní proti České republice šlo o skupinu mladých lidí z Ostravy, kteří byli 
zařazeni do zvláštní školy, tedy školy pro děti s lehkým mentálním postižením. Soud rozhodl, že 
umístění romských dětí do zvláštních škol znamená diskriminaci. Podle posledních zjištění 
České školní inspekce a Veřejného ochránce práv tvoří romské děti i sedm let po rozsudku 
zhruba třetinu všech žáků praktických (dříve zvláštních) škol. 
 
Kromě toho se romské děti ještě dnes vzdělávají odděleně od svých vrstevníků také v běžných 
základních školách. V mnoha obcích a městech existují školy či třídy známé jako „romské“. Pár 
set metrů dále přitom stojí další školy, kam zase chodí převážně děti z majority. „Romské“ školy 
a třídy mají také často od žáků snížená očekávání a zaměřují se na praktické dovednosti na úkor 
akademických znalostí, nezbytných pro pokračování na další stupně vzdělávání. I když se někteří 
ředitelé snaží poskytovat kvalitní vzdělání romským i neromským dětem ve stejné škole, často 
narážejí na problémy a nedostatek podpory. 
 
Tento stav je v rozporu s českou anti-diskriminační legislativou, mezinárodním i evropským 
právem. Z tohoto důvodu zahájila Evropská komise 25. září 2014 vůči České republice řízení pro 
porušení povinnosti plynoucí z evropské legislativy, konkrétně zákazu diskriminace ve 
vzdělávání. Jsme si vědomi probíhající novelizace školského zákona, která má za cíl inkluzi žáků 
se speciálními vzdělávacími potřebami do škol hlavního vzdělávacího proudu. Máme však za to, 
že ani probíhající reforma nezamezí existenci segregovaných škol, které oddělují děti z majority 
a minority již od prvních let školní docházky.  
 
Jako nevládní neziskové organizace, které pracují se školami, rodiči a žáky, proto apelujeme na 
českou vládu, aby zahájení řízení ze strany Evropské komise proměnila v šanci odstranit 
protiprávní stav a ukončila diskriminaci romských dětí. 
 



Tato výzva je společnou iniciativou Nadace Open Society Fund Praha, Amnesty International, 
European Roma Rights Centre, Liga lidských práv, IQ Roma servis, o.s. a Vzájemné soužití 
o.p.s. 

  

 
Pro více informací: 
 
Štěpán Drahokoupil, Nadace Open Society Fund Praha 
email: stepan.drahokoupil@osf.cz, tel.: +420 226 227 709 
 
Marek Szilvási, European Roma Rights Centre 
e-mail: marek.szilvasi@errc.org, tel: + 36 30 500 1459 
 
Barbora Černušáková, Amnesty International 
e-mail: barbora.cernusakova@amnesty.org, tel.: +44 20 7413 5759 
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