
 

 
veřejná ochránkyně práv 

Mgr. Anna Šabatová, Ph.D. 
 

si Vás dovoluje pozvat na kulatý stůl 

Společné vzdělávání romských a neromských dětí 

který se koná dne 19. února 2019 
 

v malém konferenčním sále 
Kanceláře veřejného ochránce práv 

Údolní 39, 602 00 Brno 
 

Ve školním roce 2017/2018 bylo v České republice přibližně 4 000 základních škol. Přestože 
Romové představují pouze 3,6 % ze všech žáků na základních školách, na 136 školách byl jejich 
podíl více než třetinový. Na dvanácti školách se jich vzdělávalo dokonce více než 90 %. 
Segregace ve vzdělávání má řadu negativních důsledků. Přibližně 16 000 dětí tak v současné 
době nemá stejnou vzdělávací příležitost jako jejich vrstevníci na nesegregovaných školách. 

Veřejná ochránkyně práv proto v roce 2018 zjišťovala, jaká opatření se školám a zřizovatelům 
v praxi osvědčila při společném vzdělávání romských a neromských dětí. Na základě toho 
formulovala sérii konkrétních doporučení adresovaných Ministerstvu školství, mládeže 
a tělovýchovy, Ministerstvu práce a sociálních věcí, České školní inspekci, vysokým školám, 
krajům, obcím a školám. 

Cílem kulatého stolu je se zainteresovanými subjekty prodiskutovat doporučení ochránkyně 
a možnosti řešení stávající situace. 

Prosíme účastnice a účastníky, aby se předem seznámili se shrnutím výzkumu veřejné 
ochránkyně práv a s konkrétními doporučeními adresovanými jednotlivým institucím a dalším 
subjektům. Účast na kulatém stole je bezplatná, kapacita je omezená. Občerstvení zajištěno. 

V případě zájmu se prosím registrujte prostřednictvím formuláře dostupného pod tímto 
odkazem: REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ1, a to nejpozději do pátku 8. února 2019. Každého 
účastníka či účastnici prosím registrujte jednotlivě. 

Organizaci zajišťuje Bc. Barbora Höklová (hoklova@ochrance.cz). Dotazy k programu ráda 
zodpoví Mgr. et Mgr. Marína Urbániková, Ph.D. (urbanikova@ochrance.cz).  

                                                        
1  Registrační formulář je umístěn na stránkách www.ochrance.cz v sekci Ombudsmanská akademie. 
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RÁMCOVÝ PROGRAM 
 

19. února 2019 
 

10:00 – 10:30 Úvodní slovo veřejné ochránkyně práv Anny Šabatové 

Představení účastnic a účastníků 

10:30 – 11:30 Příčiny segregace ve vzdělávání 

Prezentace dílčích závěrů výzkumu veřejné ochránkyně práv ohledně 
příčin segregace ve vzdělávání a následná diskuse. 

Důsledky segregace ve vzdělávání a právní hodnocení 

Prezentace výsledků rešerše domácí a zahraniční odborné literatury 
k důsledkům segregace ve vzdělávání, zkušenosti ředitelů a ředitelek 
základních škol, (ne)zákonnost segregace a následná diskuse. 

11:30 – 12:15 Přestávka na oběd 

12:15 – 14:00 Řešení segregace ve vzdělávání 

Diskuse o doporučeních ochránkyně, desgregačních opatřeních a dalších 
možnostech nastavení společného vzdělávání romských a neromských 
dětí.  

Závěrečné shrnutí 
 


