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Vzdělávání romských dětí –
monitorovací činnost VOP
který se koná dne 6. října 2021
v malém konferenčním sále
Kanceláře veřejného ochránce práv
Údolní 39, 602 00 Brno
Veřejný ochránce práv v květnu tohoto roku vydal úvodní monitorovací zprávu k právu na rovné
zacházení.1 Zpráva je výchozím krokem tříletého procesu, během kterého bude veřejný ochránce
práv systematicky sledovat naplňování práva na rovné zacházení a dodržování zákazu diskriminace
ve vybraných oblastech včetně vzdělávání romských dětí.
Sledovat vývoj v oblastech ochránci umožní systém pravidelných zpráv a předem nastavených
indikátorů. Pomocí proměn jejich hodnot v čase bude ochránce moci změnu zaznamenat
a vyhodnotit. Monitorovací aktivita mu umožní zlepšit situaci skupin lidí, kterých se témata
dotýkají, ale také získat kompetence ve sledování vývoje ochrany práv a jejich prosazování.
V rámci oblasti vzdělávání Romů se ochránce soustředí na témata romských žáků vzdělávaných
podle snížených nároků, účasti romských žáků na předškolním vzdělávání a zastoupení romských
žáků na základních školách. Cílem kulatého stolu je seznámit organizace, které se vzděláváním
Romů zabývají, s monitorovací činností a získat od nich perspektivu na současný stav a žádoucí
změny v oblasti. Ochránce poté může poznatky z kulatého stolu do své monitorovací činnosti
zahrnout a tím vývoj v oblasti sledovat komplexněji.
Účast na kulatém stole je bezplatná, kapacita je omezená. Občerstvení zajištěno.
V případě zájmu se prosím registrujte prostřednictvím formuláře dostupného pod tímto
odkazem: REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ2, a to nejpozději do 20. září 2021.
Každého účastníka či účastnici prosím registrujte jednotlivě.
Organizaci zajišťuje Bc. Barbora Höklová (hoklova@ochrance.cz).
Dotazy k programu rád zodpoví Mgr. David Janků (542 542 272, david.janku@ochrance.cz).
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Zpráva je dostupná zde: https://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/9218.
Registrační formuláře k aktuálně nabízeným vzdělávacím akcím jsou umístěny na stránkách
www.ochrance.cz v sekci Vzdělávací akce pod odkazem Rezervace.
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RÁMCOVÝ PROGRAM
6. října 2021
13:00–13:20

Přivítání účastnic a účastníků
Úvodní slovo veřejného ochránce práv JUDr. Stanislava Křečka

13:20–13:45

Představení monitorovací činnosti ochránce
Prezentace, otázky a odpovědi

13:45–14:45

Zpětná vazba účastníků k monitorovací činnosti ochránce
Moderovaná diskuse

14:45–15:00

Přestávka

15:00–16:15

Zkušenosti a překážky vstříc kvalitnějšímu vzdělávání romských dětí
v kontextu monitorovací činnosti ochránce
Moderovaná diskuse

16:15–16:30

Závěrečné shrnutí

Kulatý stůl je realizován prostřednictvím projektu Posílení aktivit veřejného ochránce práv v ochraně
lidských práv (směrem k ustavení Národní lidskoprávní instituce v ČR), číslo projektu LP-PDP3-001.
Projekt je součástí Programu lidská práva financovaného z Norských fondů 2014-2021
prostřednictvím Ministerstva financí ČR.
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