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Žádost o přepracování Zprávy o plnění opatření Akčního plánu pro výkon rozsudku Evropského soudu 
pro lidská práva ve věci D. H. a ostatní proti České republice za rok 2020 

Vážený pane ministře, vážený pane premiére, 

vláda má dnes, 4. ledna 2021, projednat Zprávu o plnění opatření Akčního plánu pro výkon rozsudku 
Evropského soudu pro lidská práva ve věci D. H. a ostatní proti České republice za rok 2020. Protože 
vzdělávání považujeme za absolutní prioritu a začlenění marginalizovaných skupin do vzdělávání jako 
hlavní cestu z jejich společenského vyloučení, zprávu jsme detailně prostudovali.  

Oceňujeme, že zpráva přiznává nedostatky v dosavadním postupu, zmiňuje neefektivně utracené české i 
evropské peníze, upozorňuje, že přes pokusy o strategické změny se reálná situace žáků zásadně 
nemění. To vše jsou podnětné informace a můžeme diskutovat o jejich další interpretaci. 

Zpráva má ale jednu naprosto zásadní chybu. Nijak se nevypořádává s realitou současného světa, kdy 
posledních devět měsíců v Česku probíhá pandemie, která zcela změnila životní rytmus celé společnosti 
a obzvláště zasáhla školy, pedagogy, jejich žáky i rodiče. Přechod na distanční vzdělávání pak dopadl 
obzvláště tvrdě právě na žáky s už tak ztíženým přístupem ke vzdělávání. Obzvláště ve strukturálně 
postižených regionech se už tak nedostatečné výsledky školského systému dále zhoršují a vzniká zde 
generace, která bude mít bez speciální podpory zásadně snížené šance v dalším životě. 

To není otázka interpretace, politického názoru nebo odborného vhledu na jemné expertní úrovni. 
Vynechání takto zásadních skutečností, nehodnocení české systémové reakce a jejích dopadů 
významně snižuje informační hodnotu zprávy a fakticky znemožňuje identifikovat možná řešení.  

Prosíme proto o přepracování zprávy a její další doplnění a nabízíme svou pomoc. Věříme, že kvalitní 
vzdělání obzvláště dětí na okraji společnosti jim pomůže vymanit se ze začarovaného kruhu chudoby a 
vyloučení. A ve výsledku to může být výhodné pro stát i ve zcela praktické rovině, neboť za každého 
žáka, který nedokončí základní školu, přichází stát podle výpočtu Agentury pro sociální  začleňování o 
15 milionů korun na daních.  
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