
ŠKOLNÍ SEŠIT KARLA 
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Tento sešit je založený na skutečných 
příbězích dvou chlapců, s nimiž jsme 
v České republice mluvili. Jejich jména 
byla kvůli jejich ochraně změněna, ale 
jejich zkušenosti jsou bohužel typické pro 
mnoho romských dětí v této zemi.  



JMÉNO: KAREL
VĚK: 11

Já a moje mladší sestra Jana jsme jediné 

romské děti v naší škole. Ostatní děti nás 

šikanují, hlavně Janu. Komandují ji a říkají  

jí „černá hubo“. 



Říkají jí, že nic neví, že vypadá odporně. 

Jednou jí ostatní schovali boty – sněžilo,  

a tak jsem ji musel vzít domů na zádech.



©
 Jiří D

oležel



Teď se Jana bojí chodit do školy.  

Maminka nám připraví snídani a vezme nás 

do školy, ale Jana začne brečet a hystericky 

vyvádět. Já někdy taky brečím.  
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Řekli jsme o tom ředitelce, ale ta nás 

neposlouchá. S násilníky se peru, ale když  

to učitelé zjistí, vynadají jenom mně. 

Začalo to být tak strašné, že jsme v podstatě 

přestali chodit do školy. Přišli za námi sociální 

pracovníci, vzali nás od rodiny a dali  

do dětského domova.







JMÉNO: ANDREJ
VĚK: 15



Jsem ze Slovenska, ale moje rodina teď žije  

v České republice. Ve škole rád hraji fotbal  

a vyhrávám hodně pohárů. Sním o tom,  

že se jednou stanu fotbalistou.





Jsem v 5. třídě, ale mám problémy s češtinou 

a nikdo mi s ní nepomůže. Když propadnu, 

dají mi speciální test, který ukáže, jestli bych 

tady měl zůstat. 

V testu mi ukazovali obrázky, které jsem 

k sobě měl přiřadit. Vypadalo to, jako by 

si mysleli, že jsem idiot. Bylo to strašně 

jednoduché. Potom mě poslali do školy,  

které říkají „praktická“. 



Babička mě tam nechce poslat, ale oni ji nutí. 

Jsou tam všichni moji kamarádi, a tak tam chci 

jít taky. Alespoň polovina dětí jsou Romové. 

Neuvědomil jsem si, že to je škola pro děti  

s mentálním postižením. Učí tam pomaleji  

a dělají z nás idioty. Je to opravdu snadné. 





Chtěl bych jít na střední a na vysokou školu.  

Ale říkají mi, že to nejde. Budu muset jít  

do školy, kde učí jiné dovednosti, třeba  

jak doplňovat regály v obchodě a jak mluvit  

se zákazníky.
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Romským dětem v České republice se 
nedostává stejného vzdělání jako jiným 
dětem. Jsou šikanovány jenom proto, že 
jsou jiné, oddělovány od ostatních žáků 
a dokonce umisťovány do školy pro děti s 
lehkým mentálním postižením. Znamená to, 
že nemůžou naplnit svůj potenciál a vybudovat 
lepší budoucnost – pro sebe, své rodiny a 
komunity a českou společnost.   

Řekněte českému premiérovi, ať zastaví 
diskriminaci romských dětí ve školách.

Zjistěte více a začněte jednat ještě dnes: 
www.amnesty.org/MustTryHarder 


