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Zápis z jednání  

Výboru pro vzdělávání Romů 

 

ze dne 8. září 2022 

11:00 

 

místo konání: Úřad vlády, nábřeží Edvarda Beneše 128/4, Praha 1 

 

 

 

 

Předseda Výboru pro vzdělávání Romů (dále jen „Výbor“) Martin Kaleja, zahájil jednání Výboru a přivítal 

přítomné členky a členy. Dále předseda představil program jednání, proti němuž nikdo z účastníků 

nevznesl námitky.  

 

Program: 

 

1. Přivítání a představení nových členů Výboru zmocněnkyní vlády pro lidská práva 

2. Aktuální informace ke stavu a k agendě činností RVZRM za uplynulé období 

3. Souhrnné informace o aktivitách Výboru a dílčích významných participacích členů Výboru 

4. Konkretizace návrhů postupů a plánů plnění stanovených cílů, včetně naplnění jejich 

indikátorů, uvedených v kapitole Vzdělávání v národním dokumentu tzv. „romské inkluze“ 

 

 

 

 

 

Přivítaní a zahájení jednání 
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Na začátek jednání Výboru pro vzdělávání Romů (dále jen „Výbor“) omluvil předseda Výboru 

nepřítomnost paní zmocněnkyně, která se neúčastnila první části jednání. Andrea Cibulková přivítala 

členy a hosty Výboru poprosila jednotlivé členy o krátké představení a připomenutí jejich role v jednání 

Výboru. Všichni členové se stručně představili a informovali o své pozici ve Výboru.   

Dále předseda  informoval o dlouhodobé nepřítomnosti členů Výboru – paní Zapletalové a paní 

Horváthové. Obě dvě vyzval k vyjádření o tom, zdali chtějí stále zůstat členkami Výboru. Na vyjádření 

jim byla poskytnuta lhůta 3 týdny. Pokud do vypršení lhůty nedostane Výbor odpověď, tak se bude 

postupovat v souladu se statutem Výboru. 

Ve věci členství ve Výboru objasnil přítomným svůj záměr aktivně připojit zástupce z MRK v Brně a 

zástupce z Romanonetu. V prvním případě po rozhovoru s ředitelkou muzea by se jednalo o participace 

kolegyně Mgr. M. Smutné, která se jednání nyní účastní jako host. Totéž platí pro účast ředitele Bc. M. 

Mika. Do doby, kdy bude případný nový statut Výboru RVZRM projednán a schválen, budou oba 

uvedeni kolegové na jednáních Výboru vítání jako hosté.  

Jakmile se vyřeší otázka rezignace/odvolání dlouho neaktivních členů Výboru, bude nově předsedou  

nominován Mgr. Jan Kudry, který se z dnešního jednání omluvil, k jmenování za řádného člena 

předsedou vlády ČR. 

K tomuto bodu přípojným připomněl agendu Výboru a její úkoly v následném období, které se pojí 

k tomu, co stojí v tzv. dokumentu romské inkluze do roku 2030, na jehož tvorbě se Výbor, MRK a 

členové Romanonetu podíleli. 

 

 

Předseda Výboru se krátce informoval o klíčových momentech, akci, které se udály od posledního 

jednání Výboru. Požádal jak další členku RVZRM, paní G. H. Albert, tak tajemníka Rady, Mgr. Tuzara 

1. Přivítání a představení nových členů Výboru zmocněnkyní vlády pro lidská práva 

2. Aktuální informace ke stavu a k agendě činností RVZRM za uplynulé období 
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a také místopředsedkyni Výboru, aby se do rozpravy aktivně připojili a uvedli, jak celé období vnímali, 

uvedli akce, kterých se sami účastnili.  

Sám informoval spolu s paní Smutnou o posunu ve věci Kurikula vzdělávání v rámci platformy Širší 

konzultační skupiny k rámcovým vzdělávacím programům. Připomněl také, že revize rámcových 

vzdělávacích programů je jedním z velkých úkolu Národního pedagogického institutu. K této věci 

poděkoval veřejné řediteli Mgr. Černému, za to, že zajistil tuto participaci.  

V průběhu tohoto bodu přivítal paní vládní zmocněnkyni pro lidská práva, která se svou prezenční účastí 

jednání Výboru již v rámci projednáním tohoto bodu  účastnila a předal ji slovo. Ta všechny přítomné 

přivítala, omluvila se za to,že se připojuje později a uvedla, že je ráda a velmi si váží, že činnost Výboru 

je s ohledem na existující výbory a pracovní skupiny RVZRM nejaktivnější platformou. Svou případnou 

podporu agendě Výboru přislíbila.  

Předseda Výboru dále vznesl otázku směrem k paní zmocněnkyni ohledně personálního obsazení ze 

strany Úřadu Vlády ČR vzhledem k tomu, že tajemník skupiny ve své funkci končí k 15. říjnu 2022. Paní 

zmocněnkyně odpověděla s tím, že z její funkce nemá pravomoc zasahovat do personálních věcí Úřadu 

Vlády ČR (dále jen „ÚVČR“). Dodala, že tato agenda náleží výhradně paní ředitelce Baršové. Nicméně 

dodává, že díky jednáním s vedením ÚVČR byla dvě volná místa na Odboru lidských práv a ochrany 

menšin (dále jen „Odbor“) navýšena z 12. platové třídy na 14. platovou třídu a momentálně probíhají 

výběrová řízení. Členka dr. Köttnerová uvedla, že problémy v personálním obsazení Odboru se dotýkají 

i spolupráce s krajskými koordinátory. 

Pan ředitel Miko vznesl dotaz k operačnímu programu OP JAK, který se zpožďuje, protože má zatím 

vypsané jen výzvy k tzv. Šablonám pro vzdělávací instituce. Neziskové organizace jsou zatím 

upozaďovány a navíc některé lhůty pro podporu neziskových organizací byly historicky téměř 11 měsíců 

dlouhé. Dotazuje se, co s tím lze dělat a jak je možné OP JAK rozpohybovat. Další jeho dotaz se týkal 

působnosti zmocněnce pro romskou menšinu, a zdali bude mít přístup k finančním prostředkům, které 

budou vynaloženy na romskou integraci. Paní zmocněnkyně reagovala s tím, že by v případě dotazu 

ohledně OP JAK pomohlo konkrétní usnesení Výboru, které by následně mohla komunikovat. Dle jejich 

slov pozice zmocněnce pro romskou menšinu ještě není zcela dojednána, nicméně určitě bude mít 

pravomoc ve formování rozpočtu pro podporu romské integrace. 
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Pan ředitel Černý z MŠMT ČR doplňuje dotaz k OP JAK a dodává, že připomínku pana Mika bude 

komunikovat na oddělení, které se zabývá programem OP JAK. 

Pan tajemník informoval o aktuálním stavu k agendě činností Rady vlády pro záležitosti romské menšiny 

(dále jen „RVZRM“). V jeho příspěvku prezentoval výstupy z proběhlých jednání všech pracovních 

orgánů RVZRM a Rady samotné v uplynulém období od června 2021 do srpna 2022.   

 

 

 

Pan předseda v návaznosti na uvedený bod programu jednání  informoval o 6 základních oblastech, 

které Výbor definoval v dané kapitole vzdělávání v klíčovém národním dokumentu tzv. Romské inkluze. 

Vyzval členy Výboru, aby vznášeli podněty, jak konkrétně jednotlivé oblasti lze realizovat. Jako první 

sám navrhnul rozdělení úkolů mezi konkrétní členy, kteří do příštího jednání připraví své konkretizace 

jednotlivých cílů, výstupů či indikátorů uvedených v příslušné kapitole. Paní Köttnerová vyjádřila souhlas 

s tímto postupem. Pan Veselý uvítal tuto myšlenku. Požádal však, aby v první fázi nejdříve koordinátor 

zvolené oblasti více objasnil záměry a opatření, na která všichni členové mají/budou svými postřehy,  

náměty budou navazovat . Pan Veselý dále nadnesl připomínku toho, že jednotlivé pracovní skupiny 

mohou mít široký rozsah působnosti a není mu jasné, kdo bude jednotlivé činnosti koordinovat tak, aby 

nevznikaly duplicitní řešení nebo dokonce řešení, která nejsou proveditelná. Předseda upřesnil, že se 

s tím počítá, proto daný koordinátor vše musí zesynchonizovat, aby na společném jednání se tyto 

duplicity eliminovaly. 

Koordinátoři jednotlivých oblastí: 

Ing. Nyklová – profese pedagogických pracovníků, kompetenční rámec a jejich rozvoj, včetně přípravy 

pregraduální a DVPP 

Doc. Kaleja – předškolní a základní vzdělávání  

Mgr. Červeňáková – středoškolské vzdělávání 

Dr. Gulová – vysokoškolské vzdělávání 

Dr. Köttnerová – otázky sociální vstupující do agendy výchovy a vzdělávání 

Albert, BA – otázky NGO a volného času 

 

4. Souhrnné informace o aktivitách Výboru a dílčích významných participacích členů Výboru a 

Konkretizace návrhů postupů a plánů plnění stanovených cílů, včetně naplnění jejich 

indikátorů, uvedených v kapitole Vzdělávání v národním dokumentu tzv. „romské inkluze“ 
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Předseda Výboru založí v rámci Google disk úložiště, ke kterému přidruží koordinátory, v následné 

etapě bude prostor zpřístupněn všem členům s výzvou o participaci v dané věci. Koordinátoři pro svou 

oblast mají možnost kolegy iniciovat, aktivizovat. Právě oni budou danou oblast na příštím jednání 

Výboru souhrnně prezentovat. Program příštího jednání je tedy zřejmý, jeho finální podobu bude 

předseda s každým  koordinátorem komunikovat.  

Kolegové se shodli na termínu příštího zasedání Výboru, kterým by měl být 24. říjen 2022.  

 

5. Jiné 

 

Paní Köttnerová se dotázala, zdali by členové mohli dostat k dispozici podklady, které rezorty státní 

správy zaslaly k vyhotovení Zprávy o stavu romské menšiny za rok 2021. Pan tajemník odpovídá s tím, 

že Zpráva o stavu romské menšiny za rok 2021 bude pravděpodobně zveřejněna do konce října 2022. 

 

Pan Černý rovněž informoval, že byl Technické agentuře ČR zadán výzkum, který se bude snažit 

odpovědět na otázku, proč jsou romské děti zařazovány nadměrně do paragrafových škol. Paní 

Červeňáková se zeptala, kdy přibližně budou výsledky výzkumu a zdali budou přístupné široké 

veřejnosti na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“). Pan Černý 

odpověděl s tím, že z výzkumu bude vypracována veřejná zpráva dostupná pro všechny. Konec 

výzkumu by měl být ke konci roku 2023. 

 

Jednání se účastnila hostka Mgr. Oláhová, kterou předseda ještě jednou uvítal a ozřejmil ji 

nedorozumění, ke kterému došlo při její komunikaci a vládní zmocněnkyní, když před časem členům 

Výboru zaslala email, ve kterém zmiňuje své členství. Paní Olahové a stejně tak všem přítomným 

poděkoval za jejich účast na jednání Výboru.  
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Příloha: Prezenční listina 

 


