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DOPIS MINISTRYNĚ ŘEDITELŮM ZÁKLADNÍCH ŠKOL Č.J. 1084/2010-60
Vážená paní ministryně,

Organizace Amnesty International, Evropské centrum pro práva Romů a Open Society Justice
Initiative (dále jen předkladatelé) vítají jako pozitivní krok Váš dopis ředitelům základních škol
ze dne 19. ledna 2010 s apelem, aby „důsledně sledovali, zda jsou do základní školy
praktické zařazovány pouze děti se skutečným lehkým mentálním postižením“. Toto je obecně
skutečně důležitý vzkaz českým školám. Předkladatelé by však rádi vyjádřili své obavy, že
informace v tomto dopisu samy o sobě nedostačují, aby se zamezilo umisťování dětí bez
lehkého mentálního postižení do praktických škol bez dalších, konkrétnějších prováděcích
předpisů.
Obsah Vašeho dopisu pouze potvrzuje již existující opatření české školské legislativy ohledně
žáků, kteří by měli být umisťováni do takových škol, a jak jste konstatovala ve svém dopisu
“26% romských dětí získává povinné základní vzdělání ve školách pro žáky s lehkým
mentálním postižením a jsou vzděláváni podle vzdělávacích programů upravených pro
žáky s lehkým mentálním postižením. Jistě se všichni shodneme, že je velmi
nepravděpodobné, aby podíl dětí romského etnického původu s tímto postižením byl
skutečně tak vysoký.“
Jak správně poznamenáváte, je toto “systémová chyba, za kterou platí jak děti, tak celá
společnost.”
Paní ministryně Kopicová, aby bylo dosaženo cílů vytyčených ve Vašem dopisu a byly tak
zajištěny rovné šance romských dětí na vzdělání v České republice a desegregace českého
školství, organizace Amnesty International, Evropské centrum pro práva Romů a Open Society
Justice Initiative vyzývají Ministerstvo školství, mládeže a sportu, aby se jasně postavilo za Vaši
snahu o desegregaci českých škol skrze následující opatření:
1. obnovení snah o přeřazení romských dětí z praktických na běžné základní školy s
předem stanoveným, konkrétním harmonogramem, jenž bude transparentně
prezentován veřejnosti spolu s cílovými počty a dostatkem prostředků z rozpočtů, aby
bylo dosaženo desegregace;
2. návrh legislativy, jež stanoví povinnost desegregovat české školy a bude brát zvláštní
ohled na integraci romských dětí do běžných škol se standardním vzdělávacím
programem;

3. zamezení neoprávněného umisťování romských a jiných dětí do praktických škol skrze
okamžité moratorium na umisťování do praktických škol a tříd zřízených pro žáky s
lehkým mentálním postižením pro školní rok 2010/2011, dokud nebude zpracováno
komplexní hodnocení systému, které ověří potřebu těchto vzdělávacích plánů a typu
škol;
4. providing appropriate support to pupils and families who need it to effectively
participate in and develop to their fullest potential within standard primary schools;
poskytnutí adekvátní podpory žákům a jejich rodinám, pokud ji budou potřebovat k
efektivnímu zapojení do vzdělávání a plnému rozvinutí svého potenciálu na běžných
základnách školách;
5. zveřejnění konkrétních směrnic pro ředitele základních škol, podle kterých určují žáky
s opravdovým lehkým mentálním postižením mimo to, co je již uvedeno ve stávající
české školské legislativě a zveřejnění procedurálního postupu pro přestup a integraci
takových dětí do běžných základních škol;
6. Veřejné objasnění postupu, jak Vaše ministerstvo zamýšlí monitorovat a vyhodnocovat
implementaci svých širokých cílů integrace škol.

Těšíme se na Vaši odpověď a vyzýváme Vás, abyste uvážila naše komentáře.
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Amnesty International je celosvětové hnutí 2,2 milionů lidí ve více než 150 zemích a
oblastech, kteří se zasazují o konec závažného porušování lidských práv. Naší vizí je, aby
všichni lidé požívali všech práv ukotvených ve Všeobecné deklaraci lidských práv a ostatních
mezinárodních úmluvách o lidských právech. Jsme organizace nezávislá na vládách,
politických ideologiích, ekonomických zájmech či náboženství – naše činnost je podporována
z členských příspěvků a darů.
Evropské centrum pro práva Romů je mezinárodní právní organizace veřejného zájmu, která
vyvíjí různé aktivity zaměřené na boj s rasismem proti Romům a porušování lidských práv
Romů. Naše postupy zahrnují strategické vedení sporů, mezinárodní advokaturu, výzkum a
rozvoj politik a vzdělávání romských aktivistů.

Open Society Justice Initiative usiluje o aktivitám vedoucím ke změně zákonů ve vztahu
k ochraně lidských práv a přispívá k rozvoji právní způsobilosti k otevřeným společnostem po
celém světě.

