PŘÍLOHY
Příloha č. 1 - Selektivní protokol rozhovoru
T: Souhlasíš s tím, že rozhovor bude sloužit pro účely napsání diplomové práce?
L: Souhlasím.
T: A připomínám, že bude zachována tvoje anonymita.
L: Ano.
T: Jaký je tvoje nejvyšší ukončené vzdělání?
L: Jsem vyučená.
T: A v jakém oboru?
L: Přadlena
T: Jak moc je pro tebe vzdělání důležité?
L. No do školy by se každopádně chodit mělo, to je jistý. Aby ty děti do budoucna měli lepší
podmínky, všeobecně.
T: Pomohlo tobě osobně někdy vzdělání k tomu, aby ses měla v životě líp?
L: Tak tím, že jsem vyučená v tomhle oboru, tak moc ne.
T:A myslíš si, že kdyby to vzdělání bylo třeba vyšší, tak bys měla větší šanci se uplatnit?
L: Určitě.
T: I jako Romka myslíš?
L: NO je to těžký, čert ví, že jo.
T: Jak může podle Tebe ovlivnit vzdělání budoucnost dětí?
L: Určitě hodně, protože dneska vlastně maturita skoro nic není. Takže čím díl se chodí do
školy a vlastně ty děti se vzdělávají tak jsou na tom líp.
T: Proč by měly podle tebe děti pokračovat potom, co skončí základní školu v dalším studiu?
Třeba v učňovským oboru na na střední školu, kde získají maturitu?
L: Z tý základky prostě ty děti jsou, teď mluvím o tom, že mám dceru i syna, ty holky jsou po
tom hned těhotné a jak je dítě už se nezvládá nic. Takže každopádně když jsou kroužky a chodí
se do školy tak v dnešní době ty děti mají i méně roupů.
T: Jaký vzdělání by sis přála pro svoje děti ty?
L: No tak každej rodič jako ty děti vidí hodně vysoko, my jsme skromný, takže co to půjde a
co je bude dál bavit, tak do školy chodit budou.
T: Jaký máš zkušenosti s učitelkama ty z doby, kdy jsi chodila školy?
L. Jako já osobně?

T: Ano
L: No tak za mojí školní docházky, dobré vzpomínky nemám, protože vždycky paní učitelka
nás posazovala do zadní lavice, vždycky vedle mě seděla buď holka nebo kluk. Byli jsme Roma.
A co si budeme povídat, vždycky člověk tu diskriminaci nějak cítil. Jo. V tom jsme my vyrostli.
T: A máš nějaký dobrý zkušenosti s učitelkama, co se týká tvých dětí?
L: Na první učitelku mého syna, který je handicapovaný, je to autista. Na tu nezapomeneme.
Nevím, jestli to tady můžu říct, shoda okolností jsmes e potkali předevčírem po 12 letech a bylo
na tom synovi i vidt, že si jí i pamatuje a byl rád, že jí vidí. Takže na tu určitě nezapomeneme.
T: A nějaké špatné zkušenosti s učitelama máte?
L: S mojí dcerou v první třídě paní učitelka Kopecká tady na základní škole třináctce na
Březene cký v Chomutově. Klepala přede mnou na zeď a řekla že za její třicetileté praxe
nevydrží žádný Rom ve třídě. Jo. To bylo úvodní v první třídě, bojovali jsme spolu pět let.
T. To ti řekla hned v první třídě, co ta holka nastoupila doškoly?
L. Ano, to mi řekla hned v září. No tak to byl špatný začátek.
T: Co by si na škole, kam chodí tvoje děti změnila? Co se ti nelíbí, co ti nevyhovuje nebo
dětem?
L: No tak když budu mluvit k synovi, tak přemýšlím nad tím, že asi změníme asistentku,
protože mu nesedla. On si lidi vybírá. Tohle určitě budu řešit. Jinak v té škole jako ty dětičky
opečovávaní, celkově na té škole jsme spokojení. A u té holčiny by se ty učitelky mohly určitě
lépe chovat. To každopádně.
T: A stalo se, že třeba na tom druhém stupni přišla tvoje dcera domů a říkala, že učitelka se k ní
nějak špatně chovala nebo spolužáci?
L: Moje dcera zažila, jak se tomu říká…šikanu
T: Ze strany spolužáků nebo?
L: Ze strany spolužáků, protože potom opravdu vlastně byla jediná Romka ve třídě a jako dá se
říct, že i od těch učitelů a dá se říct, že ta holka mi to řekla až teď.
T: A jak to řešili v té škole? Řešil to ředitel nebo třídní?
L. Ne, tam ruka ruku myje. A pořád z ní něco leze. Vlastně když o tom mluví, tak normálně
brečí Jako.
T: A ty ses to vlastně dozvěděla teď, když už v té devítce není.
L: Ano, až teď.
T: A jak bys to řešila, kdybys o tom věděla?
L: Určitě s ředitelem. Jenže ona nechtěla, abyse na ní ty učitelé ještě více sesypali a bylo ještě
více zle, takže to v sobě dusila. Určitě se jí zhoršil i prospěch. To každopádně. Ráno měla
somatický potíže, prostě to bylo hrozný. U školy se mi pozvracela. Všechno.
T: To musí být hrozně těžké, tam dávat dítě.

L: No samozřejmě.
T: Je něco co bys na školách, kam děti chodí neměnila? Je něco takového u dcery nebo u syna?
L: Noto je různý, protože když je třeba třídní učitel a je hodný, tak vždycky z toho kolektivu
učitelského sse najde někdo, kdo si na to dítě prostě svým způsobem zasedne. Moje dcera třeba
měla zdravotní problémy od 14 let s kolenem, paní učitelka dostala papír z ortopedie a vůbec
na to nebrala ohled a tu holku normálně nechali běhat, což bylo špatně.
T: Pokud mají děti ve škole problémy, co děláte proto, aby se zlepšili? Když mají třeba
problémy s učením, něco jim nejde…
L: No určitě nějaký doučování v rámci možností, já už taky na všechno nestačím, ale snažíme
se tu pomoc najít, kde se dá.
T: Napadlo tě někdy oslovit třídní učitelku nebo byla tam i vůle z její strany třeba?
L: NO ohledně dcery …měla chřipku, týden nebyla ve škole, pro úkoly jsem si normálně
chodila s tím, že určitě tu látku některou prošvihla. I když přišla do školy, psali nějaký test a
paní učitelce sdělila, že na tu látku chyběla, že tomu nerozumí, nechala jí ten test napsat. Takže
samozřejmě dostala pětku. Opravdu. A nebylo to jednou.
T: Jakým způsobem si se s dětma připravovala na druhý den do školy?
L: Tak určitě podle úkolů, jako co dostali úkol ten den a druhý den podle rozvrhu, co měli.
Takže když jsme věděli, že budeme psát něco z češtiny, tak jsme se učili češtinu nebo jsme
dělali Lenku hrozně bavili referáty, dělala k nim i obrázky, aktuality jsme stříhali a takové věci.
T: Chodí děti do nějakého kroužku?
L: Syn tím, že jsme na tom špatně, tak ten nechodí nikam. Ještě když chodil do speciální školy,
tak chodil na počítače a do keramické dílny. Dcera navštěvuje lidovou školu umění, ta maluje.
T: S kým ve škole komunikuješ nejčastěji?
L: S třídní učitelkou a u kluka vlastně i s asistentkou.
T: A tam jsi říkala, že by si chtěla jinou asistentku? Takže je tam i špatná komunikace i mezi
váma?
L: Jako právě není. Z mého hlediska my máme komunikaci dobrou, ale prostě tomu synovi
nesedla.
T: A v jakých případech komunikuješ s třídní učitelkou nebo asistentkou?
L: Buď zavolám nebo tam jedu. To je kousek.
T: Když se nemůžou děti dostavit do školy, protože jsou nemocný nebo jsou nějaký rodinný
důvody, tak jak je omlouváš?
L: když je to u syna, volám asistentce a ona tu informaci předá třídní učitelce a co se týká dcery
tak u třídní učitelky. Omluvenky nosíme řádně.
T: A jak chodíš na třídní schůzky? Chodíš tam pravidelně?
L: Pravidelně.

T: Jakým způsobem zjišťuješ, jestli se tomu dítěti ve škole daří nebo nedaří?
L: určitě podle známek. Třeba když se učíme na nějaký předmět, dostane třeba z toho špatnou
známku, tak i to dítě je skleslé, protože se připravovalo. Takže někdy bývá, že jsou i ty opravný
testy, takže se povede, ze třeba má hned lepší známku, takže to máme takovou tu pochvalu, že
jsme se více snažili, no a když to nejde, tak se jdu zeptat, co se stalo.
T: A vy máte i nějaké elektronické žákovské knížky?
L: Máme.
T: A když je zapotřebí, chodíš do školy mimo třídní schůzky?
L: Ano na telefon.
T: Děkuju za rozhovor.

