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1 Úvod
V práci se autorka zabývá vzděláváním Romů na školách s převahou romských žáků. Toto
téma si vybrala, protože sama měla možnost nahlédnout do výuky na takovéto škole a také
protože má pocit, že toto téma je dlouhodobě aktuální.
Ač je vzdělávání a celková sociální situace romského etnika v České republice neustále
skloňována, a to jak v médiích, tak politiky i řadovými občany, tak se stále nedaří najít
efektivní řešení celé situace. Oborníci se vesměs shodují, že české školství je vůči romským
žákům diskriminační. Protože celé školství je uzpůsobeno na míru majoritní společnosti, a i
když můžeme pozorovat četné snahy o zlepší situace, a dokonce existují závazné dokumenty
mluvící například o právu menšin vzdělávat se ve svém rodném jazyce, realita je taková, že
závěry odborníků i doporučení četných vládních strategií se dle našeho názoru míjejí
účinkem. Důkazem toho může být už jen stále velký počet lidí žijících v sociálně vyloučených
lokalitách nebo i celkově nízká vzdělanost romské minority. Mezi stěžejní příčiny této
problémové situace odborníci nejčastěji zařazují nedostatečnou předškolní přípravu romských
dětí, dále nedostatečnou jazykovou vybavenost, ale i nepřipravenost učitelů s takovými dětmi
pracovat.
Zvláštním fenoménem jsou školy s převahou romských žáků, které bývají často terčem kritiky
za segregované školství, a to jak z řad odborné veřejnosti, tak Romů samotných. Mezi těmito
školami však můžeme nalézt velké rozdíly, co se týče kvality realizovaného výchovně
vzdělávacího systému.
Autorka se rozhodla na takovéto škole realizovat šetření, jehož výsledky jsou uvedeny
v praktické části práce. Cílem tohoto šetření je především zjistit, jaká specifika můžeme nalézt
v jejím výchovně vzdělávacím systému s ohledem na složení žáků a také to, jakým směrem se
tato poskytovaná podpora vyvíjela v období od založení školy po současnost.
V teoretické části práce se nejprve stručně věnujeme historii romské minority od jejího
odchodu z vlasti, přes příchod do Evropy a dále pak především historii Romů na území dnešní
České republiky. Zmiňujeme zde zásadní milník 2. světové války a popisujeme i jednotlivé
přístupy, které byly v souvislosti s romskou menšinou uplatňovány po roce 1948 a které se
podepsaly i na situaci Romů po sametové revoluci.
V další kapitole se zabýváme romským jazykem. V souvislosti s ním se zmiňujeme i o tzv.
etnolektu češtiny, který se postupem času stal u některých Romů běžně používaným
komunikačním prostředkem a jehož používání může mít dle některých odborníků negativní
důsledky i na školní úspěšnost romských dětí. Zabýváme se zde i Evropskou chartou pro
regionální či menšinové jazyky a tím, co by mělo z tohoto smluvního závazku vyplývat.
Kapitola pojednávající o rodině nejprve definuje specifika tradiční romské rodiny, poté se zde
věnujeme především analýze toho, co je na výchově v romské rodině specifického a jak tyto
7

aspekty ovlivňují fungování romských dětí v českém vzdělávacím systému. Poukazujeme zde
i na střet dvou odlišných kultur a na mnohá nedorozumění, která z něj mohou vyplývat a také
se zde zabýváme odlišným pohledem obou kultur na vzdělání, potažmo vnímání hodnoty
vzdělání. Celá tato kapitola je dána do kontextu sociálního vyloučení, které hraje v celkové
situaci Romů zásadní roli.
V kapitole Současný stav problematiky definujeme situaci z pohledu současné legislativy,
včetně nové vyhlášky č. 27/2016 Sb. a shrnujeme zde i nástin vývoje situace do budoucna,
který vychází ze Strategie romské integrace do roku 2020. Mimo to zmiňujeme i stěžejní
body, které v současnosti činí při edukaci romské minority největší obtíže a které vyplývají
jak z kulturní odlišnosti mezi majoritou a minoritou, tak celkového nastavení vzdělávacího
systému.
V další kapitole upozorňujeme na současný neuspokojivý stav českého školství, které
nedostatečně pracuje s kulturní odlišností a právem těchto dětí na zachování a rozvíjení své
kultury. Zabýváme se zde i tím, jaké metody výuky se při edukaci romských žáků jeví jako
ideální, a to jak v kontextu práce s jejich kulturou, tak v kontextu sociálně vyloučeného
prostředí, ze kterého romští žáci často pocházejí.
Poslední kapitola teoretické části je věnována afirmativním přístupům. Popisujeme zde funkci
asistenta pedagoga či přípravných tříd, které jsou v současné době v České republice hojně
využívány a které mají jednoznačně pozitivní vliv na pozdější proces edukace. Dále zde
popisujeme i některé méně časté vyrovnávací přístupy, které jsou v současnosti využívány
především v zahraničí.
Cílem teoretické části je analyzovat faktory, které ovlivňují edukaci romských žáků, zmapovat
jakým způsobem se ke vzdělávání romské minority staví současná politika České republiky a
popsat postupy a principy, které napomáhají ke zlepšení situace v této oblasti.
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2 Historie
Domníváme se, že pro komplexní náhled do romské problematiky je nutné znát i historii
tohoto etnika, a proto jsme se tuto kapitolu rozhodli zařadit hned na úvod. V této kapitole je
stručně popsán původ Romů a jejich příchod do Evropy a dále to, jak se přístup k romské
minoritě odlišoval v jednotlivých historických obdobích. Zásadní pro formování dnešní
situace týkající se soužití majority s romskou minoritou považujeme především události od
roku 1938 dále. Nicméně, represivní opatření a řekněme až násilné snahy o asimilaci
vnímáme jako společný jmenovatel v celých dějinách našich Romů. A myslíme si, že právě
tyto aspekty mají negativní dopad na situaci Romů dodnes.

2.1 Původ a příchod do Evropy, historie do roku 1945
Romové pocházejí z Indie. Na základě lingvistických rozborů se podařilo prokázat, že
pocházejí konkrétně z oblasti dnešního Rádžastánu. Rádžastán leží ve střední Indii u
západních hranic s Pakistánem. Odtud se Romové postupně rozšiřovali do dalších oblastí
Indie – zejména pak centrálních oblastí a na severovýchod a severozápad země (Nečas, 1999).
Samotný odchod Romů z Indie proběhl v několika migračních vlnách, které se ubíraly
různými cestami. Jedna z nich postupovala přes Egypt a severní Afriku do Španělska a dále
do západní Evropy. Další procházela přes Blízký Východ do střední a východní Evropy,
konkrétně přes Korfu a Krétu do Řecka a na balkánský poloostrov. Odtud část pokračovala do
Uher, Německa, Polska atd. Další část se pak vydala přes severní Itálii do Říma nebo dále do
západní Evropy (Davidová, 2004; Kladivová, 1994).
První doložené zmínky o příchodu Romů do střední Evropy, respektive do oblasti dnešní
České a Slovenské republiky, pocházejí z konce 14. a začátku 15. století. V roce 1472 byli
exkomunikováni z církve pařížským arcibiskupem. A právě toto můžeme považovat za
počátek dlouhého období perzekucí a pronásledování romského obyvatelstva (Davidová,
2004).
První pokusy o řešení romské otázky proběhly za vlády Marie Terezie a jejího syna Josefa II.
Toto řešení ovšem spočívalo v podstatě v násilné asimilaci (Davidová, 2004). Romové byli
nuceni se usadit, začít pracovat v zemědělství (po vzoru většinového obyvatelstva), plnit
náboženské povinnosti a oblékat se tak, jak bylo v kraji zvykem. Mimo to byli tlačeni k přijetí
českého jazyka za svůj mateřský a romština měla být vymýcena (Nečas, 1999). Romské děti
byly dokonce dávány na převýchovu do neromských rodin. Tento postup neměl více méně
žádný pozitivní výsledek (Davidová, 2004).
Za první republiky vznikl zákon č. 117/1927 Sb. o potulných cikánech (Davidová, 2004).
Tento zákon umožňoval evidovat seznam potulných cikánů. Romové byli povinni nosit
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cikánské legitimace, které prokazovaly jejich totožnost a zároveň zde mohla být uvedena
omezení vztahující se na konkrétního Roma (Zákon č. 117/1927 Sb.).
Pokud chtěli Romové kočovat, muselo jim být uděleno zvláštní povolení – tzv. list
kočovnický. Tyto listy byly vydávány konkrétním rodinám na dobu jednoho roku. Rodiny
nesměly kočovat společně (Zákon č. 117/1927 Sb.).
Romové také nemohli mít v držení žádné zbraně. Zákon dále umožňoval vydat zákaz vstupu
Romů na území konkrétních obcí. Toto ovšem platilo pouze pro české a slovenské Romy,
ostatní Romové měli vstup na území Československé republiky zakázán úplně. § 12 pak
upravoval možnosti odebrání romských dětí rodinám a možnost náhradní rodinné péče (Zákon
č. 117/1927 Sb.).
Tento zákon byl namířen především proti kočujícím Romům. Nevztahoval se na usedlé
romské rodiny (Kladivová 1994). Zákon patřil mezi vůbec první zákony explicitně namířené
proti Romům – spolu se zákonem z Bavorska. Oproti němu byl však československý zákon
lépe propracovaný, proto se stal vzorem i pro některé další evropské státy. Tento zákon byl
však v rozporu s ústavně zaručenou rovnoprávností občanů. František Štampach ve své
pozdější analýze poukazuje na nelidskost tohoto zákona (Nečas 1999).
Davidová (2004) vyzdvihuje i některé úspěchy prvorepublikového období – například vznik
první cikánské školy v Užhorodě.
Za nejstrašnější genocidu Romů se dá považovat období 2. světové války. Filosofie
nacistického Německa Romy považovala za nečistou rasu. Pro Romy (stejně jako pro Židy)
byly zřizovány pracovní a sběrné tábory – Lety u Písku, Hodonín u Kunštátu na Moravě.
A koncentrační tábory – především cikánský tábor v Auschwitz II-Birkenau (Davidová,
2004). Mezi další koncentrační tábory, kam byli Romové posíláni, patřil Buchenwald,
Ravensbück a Flossenbürg (Nečas, 1999).
V protektorátu byly až do roku 1943 za Romy považovány osoby, kterým byla na základě
zákona č. 117/1927 Sb. vystavena cikánská legitimace. V polovině roku 1943 začal platit
zákon, který rozděloval Romy na úplné cikány a na cikánské míšence s převážnou nebo
rovnou částí cikánské krve (Nečas, 1999).
Jenom v Auschwitzu zahynulo téměř půl milionu Romů z celé Evropy (Davidová, 2004).

2.2 Historie 1945 -1989
Po 2. světové válce se z koncentračních táborů vrátilo pouze několik desítek českých a
moravských romských rodin. Ze skupiny kočovných Romů olašských se vrátil také pouze
zlomek. Slovensko bylo po válce mnohem více zpustošené než Čechy, a tak netrvalo dlouho a
první romské rodiny začaly odcházet za lepším životem do Čech. Zaznamenaný nárůst
romské populace mezi lety 1945 a 1947 činil skoro 15 000 (Davidová, 2004).
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V Košickém vládním programu, který se stal první ústavou obnovené Československé
republiky, bylo deklarováno, že diskriminace z rasových důvodů je nepřípustná. Avšak zákon
č. 117/1927 byl proti Romům uplatňován až do roku 1950. V roce 1947 se například
znovuzavedly cikánské legitimace (Davidová, 2004).
V roce 1952 vydalo ministerstvo vnitra směrnici Úprava poměrů osob cikánského původu.
Byl přijat program pro převýchovu. Podle něj měli Romové povinnost řádně pracovat a mít
ubytování. Byl zvýšen dohled nad docházkou do školy a mateřské školy. Dalším bodem bylo
usazení kočovných Romů a zapojení uvědomělých Romů do převýchovy. Dalším cílem bylo
odstranění diskriminace ostatními občany i úřady. Stále se ale vedla evidence romského
obyvatelstva. Tento program selhal (Šotolová, 2011).
V roce 1958 byl schválen zákon č. 74/1958 Sb. o trvalém usídlení kočovných a
polokočovných osob. To reálně znamenalo zákaz kočování. Cílem bylo splynutí romské
populace s majoritní společností – koncepce sociální asimilace Romů (Šotolová, 2001). Tento
zákon v podstatě navázal na, v této době již neplatný, zákon č. 117/1927 Sb. (Davidová,
2004). Zákon byl opět v rozporu s ústavou. Jeho dílčí výsledky se sice dostavovaly, ale ne
očekávaným tempem (Nečas, 1999).
I proto vnikl v roce 1965 Vládní výbor pro otázky cikánského obyvatelstva a ustanoveno
usnesení vlády ČSSR č. 502/1965 Sb., které určilo jako prioritu řešení bytového problému
Romů, zabezpečení školní docházky pro děti a mládež a zajištění práce pro romské muže.
Hlavním způsobem, jak dosáhnout vytyčeného cíle bylo rovnoměrně rozptýlit Romy po celé
Československé republice. I tento program řízeného rozptylu ale selhal (Nečas, 1999).
Následující období bychom mohli nazvat obdobím společenské integrace Romů. Byl
ustanoven Svaz Cikánů-Romů ČSR a Zväz Cigáňov-Romov v SSR. Romové se sami začali
podílet na řešení problémů týkajících se jejich etnika. Hlavními body bylo, že Romové jsou
svébytná etnická skupina mající vlastní hodnoty, tradice a zvyky, které jsou předávány
z generace na generaci – tudíž jsou záměrné a pomáhají jim ve složitém společenském vývoji.
Tyto hodnoty byly Romům stále upírány a znehodnocovány, a proto Romové dosud neměli
možnost projevit se jako společenská skupina. Nicméně oba výbory byly v roce 1973 zrušeny
(Šotolová, 2011).
Podle směrnice O výchově a vzdělání výchovně zanedbaných a prospěchově opožděných
cikánských dětí, bylo nově možné zřizovat speciální třídy při mateřských školách pro adaptaci
romských dětí a také třídy pro prospěchově opožděné děti. Také byl nově omezen počet dětí
ve třídách s více než 5 romskými žáky. Ve Věstníku MŠ a MK z roku 1972 pak můžeme
nalézt doporučení týkající se vyučovacího jazyka a způsobu klasifikace (hodnocení by mělo
děti motivovat). V Návrhu dlouhodobé koncepce předškolní a školní výchovy cikánských dětí
z roku 1973 se učitelům doporučuje dovzdělání se v oblasti romštiny (Šotolová, 2011).
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Období do konce 70. let přineslo částečné řešení spíše materiálních a organizačních problémů.
V 80. letech se tedy vláda zaměřila na socializaci / společensko-kulturní integraci Romů
(Davidová, 2004).
Jedno z nových vládních usnesení vytyčilo cíl, jímž bylo snížení vysokého podílu nezdravé
populace. To mělo za následek sterilizaci velkého počtu romských žen. Údajně vždy s jejich
souhlasem, což se ukázalo jako lživá informace. Tato aféra měla velký negativní ohlas i
v zahraničí (Davidová, 2004).
Již od druhé poloviny 80. let narůstal počet Romů, kteří se angažovali v prosazení nutnosti
uznání romské etnicity a národnosti (Davidová, 2004). Ještě před 17. listopadem 1989 také
začaly vznikat neformální skupiny, které chtěly Romy zastupovat v politice (Šotolová, 2011).

2.3 Historie po roce 1989
Přelom let 1989 a 1990 je historickým mezníkem v postavení Romů. Romové měli poprvé od
války možnost probudit vztah ke svému romství (Davidová, 2004).
Pouhé tři dny po 17. listopadu 1989 vznikla Romská občanská iniciativa, která se později
transformovala na politickou stranu. V roce 1990 se spolu Občanským fórem a VPN zúčastnila
parlamentních voleb se ziskem osmi mandátů (Šotolová, 2011; Davidová, 2004).
Vláda Slovenské republiky svým usnesením č. 153/1991 Sb. v podstatě uznala Romy jako
národnost, což v kontextu Listiny základních práv a svobod znamenalo „právo na výchovu a
vzdělávání, tisk a informace ve svém, tj. romském jazyku, právo na využívání svého jazyka
v úředním styku, právo na rozvoj vlastní romské kultury, právo sdružovat se v etnických
sdruženích a právo účasti na řešení otázek týkajících se Romů“. Výše popsané však zůstává
pouze v rovině de jure. V obou republikách se pak jeví jako nejproblematičtější situace
v resortu práce a sociálních věcí (Davidová, 2004).
„S ohledem na výchozí stav doznala romská menšina po druhé světové válce nejdynamičtější
sociální vzestup ze všech skupin obyvatelstva. Přesto však zůstala její obecná sociální pozice
a životní úroveň poměrně nízká a od listopadu 1989 se začala propadat ke dnu společnosti.
Vedle tradičních příčin, jimiž byla nízká kvalifikovanost, nejistá pracovní morálka a častá
fluktuace, podílely se na tomto vývoji i některé do té doby neznámé a stále frekventovanější
jevy, jako například snížení poptávky po neodborné a někdy problematické pracovní síle
Romů, konkurence zahraničních dělníků na trhu nekvalifikované práce, neochota
zaměstnavatelů přijímat Romy na volná pracovní místa aj.“ (Nečas, 1999, s. 110–111).
V roce 1991 byl reálný počet Romů žijících na území České republiky odhadován na 151 000.
Při sčítání lidu v témže roce se k romské národnosti přihlásilo pouze 32 903 osob a 24 294
osob považovalo romštinu za svůj mateřský jazyk (Nečas, 1999).
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Při sčítání lidu v roce 2011 se k romské národnosti přihlásilo 5 135 osob, romský jazyk jako
svůj mateřský uvedlo 4 919 osob (Český statistický úřad, dostupné z:
https://www.czso.cz/documents/10180/20548153/130055140117.pdf/b343f319-8bf4-42a091a2-cf76cb8c32ce?version=1.0). Reálný počet Romů, kteří žijí v České republice, se ale
podle hrubých odhadů pohybuje mezi 250 a 300 tisíci (Pape, 2007).
Z toho vyplývá, že za uplynulých 20 let se rapidně snížil počet Romů, kteří se hlásí ke svému
romství, a naopak vzrostl počet Romů, kteří se alespoň do určité míry asimilovali do majoritní
společnosti. Otázkou však zůstává, zda je lze tento vývoj situace označit za pozitivní, anebo
zda ho budeme považovat pouze za výsledek celkové neuspokojivé situace romského etnika
na území České republiky.
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3 Jazyk
Za velice zásadní věc, která determinuje jednotlivé kultury považujeme i jejich jazyk. Proto
jsme se sem rozhodli zařadit tuto kapitolu. Zároveň si myslíme, že to, jaký jazyk člověk
považuje za svůj mateřský, hraje velkou roli ve vzdělávání a mělo by to být respektováno.
Což bohužel, konkrétně v případě romských žáků, není realita. Což může autorka prohlásit na
základě své osobní zkušenosti ve školách s převahou romských žáků a zároveň toto tvrzení
později dokládáme i citacemi mnohých autorů.
Romština vychází z nářečí, která jsou blízká sanskrtu. To znamená, že je v ní mnoho prvků,
které jsou společné s hindštinou, nepálštinou, pandžábštinou a dalšími severoindickými
jazyky (Liégeois, 1995). „Při putování Romů z Indie vznikly 3 základní dialektové skupiny
romského jazyka: 1) arménská; 2) evropská; 3) syrská“ (Šotolová, 2011, s. 39).
Jako každý jazyk, tak i romština se vyvíjí. Je ovlivněna stykem s jazyky národů, na jejichž
území Romové žijí. Romština z těchto jazyků přejímá i některé výrazy. Jedná se především o
výrazy, které prostě nemohla, vzhledem ke svému stáří, původně znát. V Evropě tak můžeme
nalézt řadu specifických dialektů. Například v České republice se vyskytuje romština
slovenská, maďarská, olašská, česká i německá. Romština má ale i svůj vlastní slovotvorný
systém, proto je schopna vytvářet i vlastní neologismy (Šotolová, 2011).
Podle Hübschmannové (2002, s. 71) si Romové, kteří v roce 1945 přicházeli ze Slovenska do
Česka, poměrně rychle osvojili češtinu, respektive romský etnolekt češtiny. „Etnolekt je
neustálená forma ne-vlastního jazyka, který bilingvní populace užívá jako druhý. Projevuje se
v něm interference, vlivy, jazyka vlastního, prvního. […] přenášejí se do něho hloubkové
struktury původního etnického jazyka. Romský etnolekt češtiny je tedy česká fonetika
poznamenaná romskou výslovností, jsou to romské gramatické modely a sémantická pole
romských slov vyjadřované českými výrazovými prostředky“.
Na základě celospolečenské situace, a to již před rokem 1989, začínalo čím dál tím větší
množství romských rodičů na své děti mluvit česky. Respektive výše zmíněným etnolektem.
Sami rodiče se češtinu často učili pouze z odposlechu a význam mnohých slov spíše
odhadovali. „A tuto češtinu se pak od nich učily děti zbavované příležitosti naučit se
normativní, kultivované romštině“. Na základě výzkumu se podařilo zjistit, že romské děti
mluvící romsky a romské děti nemluvící romsky dělají v češtině stejný typ chyb. To je
způsobeno tím, že se od rodičů nenaučili českému jazyku, ale etnolektu českého jazyka. Pro
zajímavost, například v Kanadě sociální odbory důkladně žádají rodiče přistěhovalce, „aby
na své děti nemluvili anglicky a neučili je tak nenormativnímu jazyku“ (Hübschmannová,
2002, s. 72–73).
„Násilná asimilační politika uvrhla mnoho Romů do jazykového, kulturního a v důsledku toho
i do etnického vakua“. Současná generace Romů mluví česky sice lépe než generace
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předchozí, ale etnolektní specifika v jejich řeči stále přetrvávají a je realitou, že jsou za ně
špatně hodnoceni ve škole (Hübschmannová, 2002, s. 73).
Horňák (2005) dokonce považuje jazykovou nevybavenost romských žáků za jeden z
primární důvodů jejich edukačních problémů. I proto se všeobecně doporučuje, aby
pracovníci, věnující se Romům, ovládali alespoň základy romštiny (Kaleja, 2014;
Hübschmannová, 2002; Šotolová, 2011).
V roce 2000 připojila Česká republika svůj podpis pod Evropskou chartu pro regionální a
menšinové jazyky z roku 1992. Za regionální či menšinové jazyky jsou v chartě vymezeny
jazyky, které:
•

„tradičně užívají na daném území státu jeho příslušníci, kteří tvoří co do počtu menší
skupinu než zbytek obyvatelstva;

•

Jsou odlišné od oficiálního jazyka (jazyků) tohoto státu;

•

Nezahrnují ani dialekty oficiálního jazyka (jazyků) státu ani jazyky migrujících osob“
(Šotolová, 2011, s. 47).

Charta také hovoří o neteritoriálních jazycích, které „se odlišují od jazyka (jazyků) užívaných
zbytkem obyvatelstva, které však, i když se jich tradičně na území státu užívá, nelze přičlenit
k určité oblasti státu“ (Šotolová, 2011, s. 47).
Podepsáním této charty se státy zavazují k „uznání těchto jazyků jako výrazu kulturního
bohatství, provedení potřebných kroků k jejich podpoře s cílem je zachovat“ (Šotolová, 2011,
s. 48).
Česká republika při podepsání charty výslovně přislíbila ochranu slovenštiny, němčiny,
polštiny a romštiny. Rovněž se zavázala stanovit vhodné formy a prostředky k výuce a studiu
regionálních nebo menšinových jazyků, dále zajistit „vytvoření možností, aby se lidé žijící
v příslušné oblasti a nemluvící regionálním nebo menšinovým jazykem mohli tento jazyk
naučit“ a také má podpořit studium a výzkum regionálních a menšinových jazyků na
univerzitách (Šotolová, 2011, s. 48).
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4 Rodina
„Rodinná výchova je nejdůležitější a nejprimárnější výchovnou složkou působící na
psychosociální vývoj člověka. […] Vkládá člověku základy společenského fungování ve všech
jeho behaviorálních projevech chování“ (Kaleja, 2014, s. 49–50). A právě proto jsme se
rozhodli do této práce zařadit tuto kapitolu, kde v rámci podkapitol nejprve vymezujeme
tradiční specifika romské rodiny a poté vliv romských rodičů na trajektorii svých dětí
v oblasti vzdělávání.

4.1 Tradiční romská rodina
Podle Liégeoise (1995) má pro Romy rodina zásadní význam jako základní sociální jednotka.
V tradičních rodinách je na konání jedince nahlíženo jako na konání ve jménu rodiny. Vztahy
mezi jedinci se rovnají vztahům mezi jejich rodinami.
Rodiny bývají velké, několikagenerační a jejich členy spojuje silná sociální solidarita, která
Romům v jedné rodině poskytuje psychologické a sociální jistoty. Vzhledem k rozvětvenosti
rodiny bývá výchova dětí kolektivní záležitostí – zabezpečuje ji celá rodina. V romské
minoritě převažuje patriarchální model rodiny (Liégeois, 1995).
Děti jsou vychovávány uvnitř komunity, která jim garantuje bezpečí a budoucnost založenou
na tradicích. Můžeme pozorovat tendenci vyhýbání se neznámému (včetně majoritní
společnosti). Komunita má o to větší význam, pokud jsou vztahy s majoritou negativní
(Liégeois, 1995).
Z demografického hlediska se tradiční romská rodina odlišuje od té majoritní ve třech
stěžejních bodech. Zaprvé, jak bylo již zmíněno, typická romská rodina je několikagenerační
a se značnou mírou závislosti na širším příbuzenstvu. Zadruhé, v typické romské rodině je
velký počet dětí. A zatřetí jsou to odlišné demografické charakteristiky jednotlivých členů
rodiny (především se jedná o celkově nižší věk – například nízký věk při prvním porodu nebo
svatbě) (Horňák, 2005).

4.2 Rodina jako faktor ovlivňující vzdělávání romských žáků
Romové spadají do skupiny lidí, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením. Podle Kaleji
(2014. s. 55) se sociální vyloučení týká nejvíce osob, které jsou: „nedostatečně vzdělané,
dlouhodobě nebo opakovaně nezaměstnané, lidé s mentálním či fyzickým handicapem, osoby
trpící nějakým druhem závislosti, osaměle žijící senioři, imigranti, příslušníci různě (etnicky,
nábožensky, sexuální orientací apod.) definovaných menšin, lidé, kteří se ocitli v těžké životní
situaci, z níž si sami nedokáží pomoci. Dále se uvádí, že sociální exkluze se projevuje (nikoli
však pouze): prostorovým vyloučením, symbolickým vyloučením, spojeným se stigmatizací,
nízkou mírou vzdělanosti a sníženou schopností tuto nevýhodu překonat, ztíženým přístupem
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k legálním formám výdělečné činnosti, rizikovým životním stylem, životními strategiemi
orientovanými na přítomnost, uzavřeným ekonomickým systémem vyznačujícím se častým
zastavováním majetku a půjčováním peněz na vysoký úrok, větším potenciálem výskytu
sociálně patologických jevů, sníženou sociokulturní kompetencí“.
Kaleja (2014) dále uvádí, že z dosavadních průzkumů vyplývá, že lokality, které jsou nejvíce
postižené sociálním vyloučením, se nacházejí především v oblasti severozápadu Čech a
severu Moravy. Tyto regiony jsou ekonomicky i sociálně slabší. Celkový počet sociálně
vyloučených lokalit čítá více než čtyři sta a počet obyvatel žijících v těchto lokalitách se
odhaduje na 120 až 150 tisíc.
Pokud rodina patří do skupiny sociálně vyloučených, má to značný vliv na utváření osobnosti
člověka. Jedná se kupříkladu o tyto oblasti:
•

„kognitivní procesy, předpoklady k rozvoji vrozených schopností a získaných
dovedností,

•

hodnotový systém, na nějž se váží potřeby, motivace, zájmy,

•

vztah a postoje k sobě sama, k lidem a k jiným živým tvorům,

•

vztah ke kráse, sportu, kultuře, zvyklostem,

•

vzdělanostní dráha, vztah a postoje ke vzdělávání, atributům souvisejícím se
vzděláváním a jiné“ (Kaleja, 2014, s. 57).

Z výzkumů OECD vyplývá, že socioekonomický status má přímý vliv na míru úspěšnosti
žáků ve vzdělávání. Pokud žák s nízkým socioekonomickým statusem ve škole vykazuje
dlouhodobé neúspěchy, jeho motivace i šance se snižují (Kaleja, 2014).
Obdobně jako socio-ekonomický status rodiny, tak i samotné etnické zvláštnosti rodinné
výchovy mohou žáky ve vztahu ke vzdělávání značně ovlivňovat (Kovaříková, 1998).
Podle Horňáka (2005) je mnoho romských dětí nepřipraveno pro vstup do školy. Tento fakt
přikládá za vinu rodině dítěte, jejíž výchova má podle jeho názoru za výsledek „nepřiměřený
mentální, citový a sociální vývin, který se projevuje jako školní neúspěchy“. Toto tvrzení
dokládá i příkladem výzkumu Valachové (2001), ve kterém učitele, jako primární příčinu
horšího prospěchu romských žáků uvádí rodinu. Horňák (2005, s. 101–102) uvádí i výzkum
Kotekové (1996,1998), jehož výsledky potvrdily, že „sociálně-psychologické charakteristiky
romských rodin jsou nepříznivé pro přípravu dítěte na vzdělávání a jeho začlenění do života“.
I další citované studie potvrzovaly tuto tezi a dávaly ji do souvislosti především s nízkým
vzděláním rodičů a nepříznivou bytovou situací.
Avšak, dle našeho názoru se výzkumy podobné třeba tomu, který provedla Valachová, nedají
považovat za směrodatný důkaz toho, že primární příčinou horšího prospěchu romských žáků
je rodinná výchova. A toto si myslíme z toho důvodu, že byli dotazováni pouze pedagogičtí
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pracovníci, potažmo zaměstnanci školy, a proto je dle našeho názoru přirozené, že vinu za
současný stav spatřují na druhé straně.
Postoj Romů a majoritní společnosti ke vzdělávání je velice rozdílný. Romové zpravidla
nevidí „vztah mezi vzděláním a ekonomickým a sociálním úspěchem“ (Liégeois, 1995, s.
176). Většina Romů má pak i velmi nízké nejvyšší dosažené vzdělání. Často to bývá pouze
základní nebo základní praktická škola. „Nízká úroveň vzdělání rodičů může prohlubovat
odlišnost mezi prostředím rodinného života a školou“ (Horňák, 2005, s. 111). Je tedy zřejmé,
že pokud rodina nevnímá vzdělání jako pozitivní hodnotu, tak ani dítě nemůže školu pokládat
za přínosnou a přejímá negativní postoj rodičů (Horňák, 2005).
Příčinou tohoto negativního postoje může být i značná nedůvěra Romů ve vzdělávací
instituce. Vnímají je spíše jako donucovací prostředek majority, který má jejich děti násilně
asimilovat. I proto chápou školní docházku spíše jako pouhou povinnost než cokoli jiného.
Sice jsou si vědomi toho, že „škola může vzdělávat, ale při vzdělávání i převychovávat,
přizpůsobovat a deformovat“ (Liégeois, 1995, s. 178). „Romské matky vnímají učitele jako
osobu, která má vliv a do jisté míry i moc nad jejich dětmi a tuto skutečnost hodnotí
negativně“ (Horňák, 2005, s. 112).
Matky z majoritní společnosti jsou více zaměřené na výsledky dítěte ve škole. Oproti tomu
romské matky se více zajímají o samotný přístup učitele k jejich dětem. Hodnotí školu podle
toho, jak na ni reagují děti a předpokládají, že školní příprava je především záležitostí učitele
a dětí samotných (Horňák, 2005).
Dalším faktorem, který negativně ovlivňuje školní úspěšnost některých romských dětí je to,
že jejich mateřským jazykem je romština. Romština ale není na většině škol výukovým
jazykem a romští žáci často nemluví dostatečně dobře jazykem majoritní společnosti (Horňák,
2005). Což má za následek, že dítě se již „ve škole dostává do skupiny sociálně
nepřizpůsobivých a v některých případech i mentálně postižených jedinců“ (Liégeois, 1995, s.
79).
Jak již bylo zmíněno, tak jednou z charakteristik romské rodiny je relativně nízký věk rodičů
(Horňák, 2005). I to může mít vliv na výchovu dětí a potažmo jejich školní úspěšnost. Podle
Horňáka (2005, s. 102) v takovýchto rodinách převažuje „živelnost nad cílevědomostí,
podceňování samostatné praktické činnosti dítěte, nedostatečná verbální komunikace,
nepochopení zákonitých potřeb a věkových osobitostí dítěte“. Avšak tento výčet později
vztahuje na romské rodiny jako na celek a nejenom na mladé rodiče. Dodává, že romská
výchova se vyznačuje „velkou emocionalitou a současně neschopností rodičů učit děti
čemukoli jinému, než je nevyhnutelně nutné pro přežití“.
V tomto bodě si dovolujeme s autorem nesouhlasit. Rozhodně si nemyslíme, že romští rodiče
učí děti jen věci, které jsou nevyhnutelné pro přežití. A to ani pokud to autor myslel v částečné
nadsázce. Když jsme vedli rozhovory s romskými dětmi (v rozmezí 6–8 let), velice nás
překvapila jejich poměrně silná víra v Boha a potažmo to, jak velký význam přikládaly
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spiritualitě. A myslíme si, že víra v Boha rozhodně patří mezi hodnoty, které jsou v určitém
slova smyslu nadstavbové. Ač nepopíráme, že v kontextu naší republiky se opět jedná o
hodnotu, kterou sdílí minoritní část společnosti, jedná se o něco, co rozvíjí jak určité morální
zásady ve vztahu ke společnosti, tak ve vztahu k sobě sama.
Mezi další faktory, které negativně ovlivňují školní výsledky romských dětí patří i to, že
romští rodiče nekladou dostatečný důraz na rozvoj jejich vůle a řekněme všeobecná
nemotivovanost romských dětí. Tato nemotivovanost k dosažení určitého cíle pravděpodobně
pramení z potřeby neustálé změny, která může být pozůstatkem kočovného stylu života
(Horňák, 2005). Kovaříková (1998) uvádí, že je vhodné děti motivovat především
krátkodobými a konkrétními cíli, které budou pro děti srozumitelné. Skrze tyto cíle budou
žáci moci pochopit význam školní práce, potažmo učení jako takového.
Za odlišnou od majoritní společnosti můžeme rovněž považovat smyslovou stimulaci
romského dítěte. „V romské rodině běžně nenajdeme knížky, kreslící potřeby či jiné pomůcky
sloužící k rozvoji jemné motoriky, grafomotoriky apod. Lze říci, že intelektové podněty
přicházejí jiným směrem a mají zcela jiný charakter. To má však za následek mimo jiné
nedostatečně vyvinutou jemnou motoriku a nezvládnutí kulturních a hygienických návyků
potřebných pro školní práci“. Což má rovněž za následek potíže v oblasti školních povinností
(Kaleja, 2010, s. 18).
Výchova v tradiční romské rodině vede spíše ke kolektivnosti než individualitě. Což má za
následek, že jedinec nemá potřebu prosazovat své individuální ambice. To může být ve škole
problém především v samostatné práci, úlohách zaměřených na tvořivost nebo při různých
soutěžích (Horňák, 2005).
Problémy ve škole nemusí být pouze primárně prospěchového charakteru. Časté je mezi
romskými dětmi i záškoláctví. A může se objevit i celá řada výchovných problémů, které
pramení z odlišnosti obou kultur. Výchova v romských rodinách by se dala charakterizovat
jako poměrně volná a nedirektivní. Děti mívají dostatek volného času a jen minimum
povinností, a to může mít za následek, že romské děti se nenaučí respektovat majoritní normy
(Horňák, 2005).
K celé řadě nedorozumění může dojít i z důvodu, že to, co je v majoritní společnosti tabu, pro
Romy tabu není a naopak. V romské rodině se například zcela otevřeně mluví o kriminalitě
členů rodiny, což může v některých situacích vyznít pro zástupce majoritní společnosti jako
nevhodné. Romové také v konverzaci nepoužívají prosím a děkuji a děti nejsou zvyklé na
udělování slova, což ve výuce může působit jako nevychovanost a ne kulturní specifikum
(Horňák, 2005).
Autorčiny osobní zkušenosti jsou však odlišné. Romské děti ve škole, kde autorka
absolvovala hospitace, například prosím a děkuji používaly naprosto běžně, a to i děti těsně po
nástupu do první třídy. Tyto děti sice nepocházely ze sociálně vyloučených oblastí, ale jejich
rodinné zázemí rozhodně neodpovídalo standardům majoritní společnosti. Proto bychom si
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toto tvrzení dovolili částečně rozporovat. Myslíme si, že dnešní generace romských dětí
používá prosím a děkuji poměrně přirozeně, jako děti z majoritní společnosti a nevnímají to
jako nic, k čemu je donutila majorita. Vycházíme z toho, že děti si děkovaly i mezi sebou.
Horňák (2005) pak také upozorňuje, že i v některých romských rodinách je na vzdělání
pohlíženo jako na důležitou hodnotu, která pomůže dětem v budoucím životě nalézt uplatnění.
Avšak i plně kvalifikovaný Rom může mít problém s nalezením odpovídajícího pracovního
místa, a to protože majoritní společnost chová vůči Romům mnoho předsudků.
Hübschmannová (2002) uvádí několik rozhovorů s Romy o tom, jak vzpomínají na svou
školní docházku. Víceméně se v rozhovorech opakují tři stěžejní témata. Respondenti často
uvádějí, že jejich rodiče byli sice negramotní, ale velice dohlíželi na to, aby se děti dobře
učily. Dále uvádějí, že jeden z největších problémů měli s českým jazykem – jako
vyučovaným předmětem i v prosté komunikaci s učitelem a spolužáky. A také uvádějí, že jim
ve školních osnovách chyběl alespoň základní vhled do romské historie.
Je tedy nutné zdůraznit, že školy vlastně zřídkakdy respektují specifika Romů, spíše jim
vnucují většinový model. Ale, co je vhodné pro jednoho, nemusí být vhodné pro všechny.
„Aby byly výchovné metody ve školách účinné, musí okolí vnímat dítě jako jedince se vší jeho
originalitou a kulturním bohatstvím. Současné školství je však od takovéhoto stavu velmi
vzdálené“ (Liégeois, 1995, s. 179).
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5 Současný stav problematiky
V následujících podkapitolách bychom chtěli načrtnout to, jaký je aktuální stav této
problematiky, a to jaká systémová řešení jsou právě navrhována a realizována. Máme pocit,
že pokusy o zlepšení situace, které v této oblasti proběhly v minulých letech, neměly moc
velkou efektivitu, a tak je otázkou, jak se níže popsaná opatření osvědčí v budoucnosti.
Celkový postoj majoritní společnosti vůči romské menšině není - a domníváme se, že ani
nikdy nebyl - příliš tolerantní, natož respektující. A máme pocit, že většina majoritní
společnosti hledá příčinu problému právě v Romech samotných. Tento postoj podle nás velice
dobře ilustrují četné protiromské demonstrace, které v minulých letech proběhly a které
vrcholily mezi lety 2011 a 2013.
My se však domníváme, že hledat primární zdroj problému v Romech je nesmyslné a
primárně bychom se měli zaměřit spíše na systémové otázky.

5.1 definice problému
Základními trendy, které, podle vládní strategie pro romskou integraci, tuto integraci zásadně
znesnadňují jsou:
•

„Celkové směřování české společnosti po roce 1989 ke zvyšující se sociální a
ekonomické diferenciaci“. Pouze malé množství Romů bylo v roce 1989 na takové
společenské pozici, aby mohlo využít nové příležitosti, např. v rámci privatizace nebo
studiem v zahraniční. I před rokem 1989 byli Romové převážně mezi sociálně
slabšími a vývoj po revoluci znamenal pro většinu z nich značný sociální propad.

•

„Směřování sociálních politik a systémů od principu solidarity k principu
zásluhovosti.“ Což vlastně znamená, že zatím se usilovalo především o posílení prvků
sociálního systému, které poskytují pomoc na základě testované potřebnosti a zároveň
rostou požadavky na náležité chování příjemců pomoci.

•

„Nekoherentnost sociálních politik, především nedostatečné zohledňování dopadů
sociálních politik na děti“. Sociální systém doposud příliš neřeší, jaký je nepřímý
dopad cílených politik na děti. Sporné je například podmiňování výplaty dávek řádnou
péčí o děti, protože dítě by nemělo být penalizováno za to, že jeho rodič nezvládá své
povinnosti. „Tento stav přispívá k dětské chudobě a k vysokému počtu romských dětí
v zařízeních pro výkon ústavní výchovy.“

•

„Dlouhodobě koncepčně nezvládnutá situace v oblasti bydlení.“

•

„Nedostatečná možnost státu řešit integraci Romů na místní úrovni a negativní
postoje části měst a obcí k romské integraci.“
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•

„Selhání používaných integračních nástrojů, jejich postupná proměna z nástrojů
integrace v nástroje podporující segregaci a nedostatečná inovace.“ Jako konkrétní
příklad tohoto jevu můžeme uvést přípravné ročníky při základních školách.

•

„Nízká efektivita dosud použitých integračních opatření.“ Do kterých ale stát
v minulých letech investoval značné prostředky. Avšak příčina takto nízké účinnosti
nebyla ještě zcela jasně identifikována.

•

„Problémem při stanovování cílů a monitorování jejich dosahování je absence
celoplošných dat o situaci Romů v ČR.“

•

„Negativní postoje části majoritní společnosti, části politické reprezentace vůči
romské menšině a vliv médií na vzrůstající otevřený anticiganismus.“ Toto negativní
naladění majority má více příčin, mimo jiné sem můžeme řadit i příčiny, které vnikly
historicky. Dále i stále přetrvávající předsudky vůči Romům či vnik sociálně
vyloučených lokalit, které z velké části obývají především Romové. „Tento fenomén
objektivně zhoršuje životní podmínky v sousedních lokalitách svými specifickými
doprovodnými jevy, jako je pokles cen nemovitostí, přetížení sociálních služeb či
drobná kriminalita. Nelze opomenout také dopad na oblast školství, kdy při nárůstu
počtu romských dětí ve škole rodiče z majoritní společnosti děti přihlašují na jiné
školy“.

•

„Rozporná očekávání společnosti ve vztahu k romské menšině, resp. Romským
aktivistům. […] Společnost nemá jasnou představu o tom, zda a jak má svépomocné
aktivity Romů podporovat, a jakou roli by sami Romové měli v integračním procesu
sehrát.“

•

„Nedostatečné zastoupení příslušníků romské menšiny v rozhodovacích procesech“
(Strategie romské integrace do roku 2020, s. 18–20).

Konkrétně v oblasti vzdělávání Romů Kaleja (2011, s. 85) uvádí: „Základní školy hlavního
vzdělávacího proudu navštěvuje 72 % romských dětí (u ostatních dětí činí podíl 92 %), tj.
téměř třetina romských dětí dochází do škol mimo hlavní vzdělávací proud. […] Prospěch
ovlivňují také zvýšené absence, v případě romských dětí jsou absence oproti jejich
vrstevníkům téměř trojnásobné […]. Odpovědnost za vzdělávání těchto dětí je ve velké většině
případů hledána u rodiny, takřka 80 % ředitelů souhlasí, že většina vyučujících dokáže
s těmito dětmi pracovat – nehledají tudíž chybu na straně školy, ale delegují zodpovědnost a
řešení pouze na stranu rodiny“.
Nečas (1999) v této oblasti spatřuje několik stěžejních problémů. V romských rodinách se
často mluví etnolektem češtiny či romsky, což nekoresponduje s vyučovacím jazykem.
V souvislosti s touto problematikou Šotolová (2011) poukazuje na skutečnost, že školský
zákon a Listina základních práv a svobod garantuje uznaným národnostním a etnickým
menšinám právo na vzdělávání v mateřském jazyce. Realita je ovšem taková, že Romové
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vlastně nemají možnost vzdělávat se v mateřském jazyce, i když jsou v České republice jako
etnická menšina uznáváni.
Nečas (1999) dále uvádí, že Romské děti jsou často nepřipraveny pro vstup do školy, protože
předškolní výchova v romských rodinách se jeví jako nedostatečná. Poukazuje i na malou
docházku romských dětí do mateřských škol a to, že děti bývají často neprávem zařazovány
do praktických škol, ovšem tyto body by měla nově řešit novela školského zákona, zákon č.
178/2016 Sb. a vyhláška č. 27/2016 Sb., viz kapitola Legislativní rámec.
Kaleja (2011) uvádí, že romské dítě se po nástupu na základní školu začne potýkat se
specifickými problémy. Mezi ně patří: špatné zázemí pro domácí přípravu, neochota rodičů
zajistit dítěti školní pomůcky, nutnost práce doma namísto přípravy do školy, nezvyk na
pevný režim, pravidla a aktivity vyžadující soustředěnost, malá zodpovědnost, nerozvinutá
jemná motorika (např. úchop psací potřeby), neznalost základních pojmů a jazyková bariéra.
Kaleja (2010) pak také vymezuje čtyři hlavní body, které při edukaci romských žáků
způsobují největší obtíže. Řadí sem:
•

již zmíněnou jazykovou bariéru,

•

zvýšenou absenci, která má úzký vztah i s životem v sociálně vyloučených lokalitách,

•

nezájem o výchovně vzdělávací proces, který může být způsoben očekáváním
neúspěchu,

•

neadekvátní výsledky ve škole, které můžou být způsobeny kombinací výše
popsaného.

5.2 Strategie romské integrace do roku 2020
23.2. 2015 přijala vláda Strategii romské integrace do roku 2020. Tato strategie „navazuje na
předchozí koncepční materiály, především na Koncepci romské integrace 2009 – 2013. Jejím
cílem je zvrátit do roku 2020 negativní trendy ve vývoji situace Romů v ČR zejména ve
vzdělávání, zaměstnanosti, bydlení a v oblasti sociální. Dále si klade za cíl nastartovat a
urychlit pozitivní změny a dosáhnout pokroku při odstraňování neodůvodněných a
nepřijatelných rozdílů mezi podstatnou částí Romů a většinovou populací. V neposlední řadě
rovněž hodlá zajistit účinnou ochranu Romů před diskriminací a povzbudit rozvoj romské
kultury a jazyka“ (Vláda České republiky, dostupné z: https://www.vlada.cz/cz/clenovevlady/pri-uradu-vlady/jiri-dienstbier/aktualne/vlada-schvalila-strategii-romske-integrace-doroku-2020-126945/).
Konkrétně v oblasti vzdělávání si Strategie romské integrace do roku 2020 klade za cíl
„snížení rozdílů ve vzdělávání mezi většinovou společností a Romy prostřednictvím zajištění
rovného přístupu Romů ke kvalitnímu vzdělávání na všech úrovních“ (Strategie romské
integrace do roku 2020, s. 42).
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Ideální vize do budoucna je, že romské děti budou v průměru dosahovat stejného vzdělání
jako děti z majoritní společnosti. Zároveň by se vzdělanostní struktura romského obyvatelstva
měla přiblížit vzdělanostní struktuře majority. Romské děti nebudou umisťovány do
vzdělávacích proudů, které pro ně nejsou určené a zároveň nadané romské děti budou
adekvátně podporovány v dosažení vyššího vzdělání (Strategie romské integrace do roku
2020).
Strategie romské integrace dále určuje specifické cíle, jejichž naplnění má vést k výše
popsanému cíli hlavnímu. Tyto dílčí cíle se z části prolínají s cíli jiných strategických
dokumentů, které se vztahují ke vzdělávání Romů – například Strategie vzdělávací politiky
České republiky do roku 2020, Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 20112015, Strategie sociálního začleňování 2014-2020 či Akční plán opatření pro výkon rozsudku
Evropského soudu pro lidská práva ve věci D. H. a ostatní proti České republice (Strategie
romské integrace do roku 2020).
Specifické cíle ve vzdělávání romských dětí a žáků jsou následující:
1. „Zvýšení přístupu romských dětí ke kvalitnímu předškolnímu vzdělávání a péči
2. Odstranění praxe nesprávného zařazování romských dětí do vzdělávání s nižšími
ambicemi
3. Zajištění základních podmínek pro rozvoj inkluze romských žáků v hlavním
vzdělávacím proudu a rozvoj inkluzivního školství
4. Odstraňování segregace romských dětí ve vzdělání na všech úrovních
5. Podpora Romů při dosahování sekundárního a terciárního vzdělávání
6. Podpora doplnění vzdělání u dospělých Romů a celoživotní učení“ (Strategie romské
integrace do roku 2020, s. 44–51).

5.3 Legislativní rámec
V souvislosti s novelami školského zákona došlo od září roku 2016 k některým podstatným
změnám v oblasti vzdělávání, a především v oblasti podpory žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami. Následující text tedy shrnuje body novely zákona, které nejvíce
ovlivní situaci ve vzdělávání romských žáků v České republice.
Školský zákon (č. 561/2004 Sb.) v §16 uvádí, že:
„(1) Dítětem, žákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami se rozumí osoba,
která k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na
rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrnými
opatřeními se rozumí nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách odpovídající
zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám dítěte, žáka nebo
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studenta. Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na bezplatné
poskytování podpůrných opatření školou a školským zařízením.“
V tomto odstavci je tedy - pro oblast vzdělávání romských dětí - zásadní formulace o tom, že
podpůrná opatření mohou být poskytována na základě kulturního prostředí, ze kterého dítě
pochází.
Vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků
nadaných potom ruší od září roku 2016 přílohu RVP VZ upravující vzdělávání žáků s lehkým
mentálním postižením. To znamená, že žáci, kteří byli doposud vzděláváni podle této přílohy,
budou vzděláváni podle klasického RVP za pomoci již zmíněných podpůrných opatření.
V tomto bodě bychom rádi připomněli 2., 3. a 4. dílčí cíl romské integrace. V nich se hovoří,
jak jsme již uváděli, o „odstranění praxe nesprávného zařazování romských dětí do
vzdělávání s nižšími ambicemi, zajištění základních podmínek pro rozvoj inkluze romských
žáků v hlavním vzdělávacím proudu a rozvoj inkluzivního školství a odstraňování segregace
romských dětí ve vzdělání na všech úrovních“ (Strategie romské integrace do roku 2020, s.
44–51).
Zdá se tedy, že zrušení přílohy pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením tyto cíle
vlastně částečně naplňuje. Protože žáci s lehkým mentálním postižením se doposud vzdělávali
v základních školách praktických, kam zároveň byly, většinou neprávem, zařazovány i
romské děti. Kaleja (2011) uvádí, že do škol mimo hlavní vzdělávací proud bylo zařazeno 28
% z celkového počtu romských dětí.
My se ovšem domníváme, že zásadní problém nespočíval v existenci RVP VZ pro děti
s lehkým mentálním postižením. Zásadní problém spatřujeme především v tom, že se podle
tohoto programu vzdělávaly i děti, kterým nebyl určen – tzn. děti bez lehkého mentálního
postižení. A myslíme si, že RVP VZ pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením byl
pro žáky s tímto postižením vhodný. Proto jeho zrušení nepovažujeme za správný krok. Ač se
z části jednalo o naplňování specifických cílů romské integrace, tak tento způsob plnění oněch
cílů se nám jeví jako nešťastný.
Podpůrná opatření se dělí do pěti stupňů. Podpůrná opatření prvního stupně jsou plně
v kompetenci školy. Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze po
doporučení školského poradenského zařízení (zákon č. 561/2004 Sb., §16).
„(2) Podpůrná opatření spočívají v
a) poradenské pomoci školy a školského poradenského zařízení,
b) úpravě organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání a školských služeb,
včetně zabezpečení výuky předmětů speciálně pedagogické péče a včetně prodloužení
délky středního nebo vyššího odborného vzdělávání až o dva roky,
c) úpravě podmínek přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání,
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d) použití kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních
pomůcek, využívání komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob,
Braillova písma a podpůrných nebo náhradních komunikačních systémů,
e) úpravě očekávaných výstupů vzdělávání v mezích stanovených
vzdělávacími programy a akreditovanými vzdělávacími programy,

rámcovými

f) vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu,
g) využití asistenta pedagoga,
h) využití dalšího pedagogického pracovníka, tlumočníka českého znakového jazyka,
přepisovatele pro neslyšící nebo možnosti působení osob poskytující dítěti, žákovi
nebo studentovi po dobu jeho pobytu ve škole nebo školském zařízení podporu podle
zvláštních právních předpisů, nebo
i) poskytování vzdělávání nebo školských služeb v prostorách stavebně nebo technicky
upravených.“ (zákon č. 561/2004 Sb., §16).
Tento pětistupňový podpůrný systém dále rozpracovává právě vyhláška č. 27/2016 Sb., která i
uvádí, že počet dětí s přiznaným podpůrným opatřením druhého až pátého stupně by v běžné
třídě neměl přesahovat 5 žáků s tím, že počet dětí s podpůrným opatřením druhého až pátého
stupně nesmí přesáhnout jednu třetinu dětí ve třídě.
„(9) Pro děti, žáky a studenty s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením,
závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými
poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem lze zřizovat školy
nebo ve školách třídy, oddělení a studijní skupiny. Zařadit do takové třídy, studijní skupiny
nebo oddělení nebo přijmout do takové školy lze pouze dítě, žáka nebo studenta uvedené ve
větě první, shledá-li školské poradenské zařízení, že vzhledem k povaze speciálních
vzdělávacích potřeb dítěte, žáka nebo studenta nebo k průběhu a výsledkům dosavadního
poskytování podpůrných opatření by samotná podpůrná opatření podle odstavce 2
nepostačovala k naplňování jeho vzdělávacích možností a k uplatnění jeho práva na
vzdělávání. Podmínkou pro zařazení je písemná žádost zletilého žáka nebo studenta nebo
zákonného zástupce dítěte nebo žáka, doporučení školského poradenského zařízení a soulad
tohoto postupu se zájmem dítěte, žáka nebo studenta.“ (zákon č. 561/2004 Sb., §16).
V tomto odstavci považujeme za zásadní (ve vztahu k plnění specifických cílů strategie
romské integrace), že není umožněno do takovýchto škol, tříd či oddělení zařadit dítě na
základě kulturní odlišnosti či sociálního znevýhodnění. Otázkou však zůstává, jak bude
situace vypadat v praxi, protože do základních škol praktických také nebylo možné zařadit
dítě na základě kulturní či socioekonomické odlišnosti, což se ale v praxi bohužel dělo.
Vyhláška č. 27/2016 Sb. (§19) dále k tomuto uvádí:
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„(1) Vzdělávání žáků uvedených v § 16 odst. 9 zákona se přednostně uskutečňuje ve škole,
třídě, oddělení nebo studijní skupině, která není zřízena podle § 16 odst. 9 zákona.
(2) Shledá-li školské poradenské zařízení, že vzhledem k povaze speciálních vzdělávacích
potřeb žáka nebo k průběhu a výsledkům dosavadního poskytování podpůrných opatření by
samotná podpůrná opatření ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině, která není zřízena
podle § 16 odst. 9 zákona, nepostačovala k naplňování vzdělávacích možností žáka a k
uplatnění jeho práva na vzdělávání, doporučí školské poradenské zařízení zařazení žáka do
školy, třídy, oddělení nebo studijní skupiny zřízené podle § 16 odst. 9 zákona.
(3) Školy, třídy, oddělení a studijní skupiny jsou zřizovány podle druhu znevýhodnění
uvedeného v § 16 odst. 9 zákona; v odůvodněných případech se v nich mohou vzdělávat i žáci
s jiným znevýhodněním uvedeným v § 16 odst. 9 zákona, přičemž jejich počet nesmí
přesáhnout jednu čtvrtinu nejvyššího počtu žáků vzdělávajících se ve třídě, oddělení nebo
studijní skupině podle § 25.
(4) Ve třídě mateřské nebo střední školy, oddělení konzervatoře nebo studijní skupině vyšší
odborné školy se mohou žáci s různými znevýhodněními uvedenými v § 16 odst. 9 zákona
vzdělávat bez omezení podle odstavce 3.
(5) Ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené podle § 16 odst. 9 zákona pro žáky s
mentálním postižením se nevzdělávají žáci bez mentálního postižení.“
Zde bychom opět upozornili na formulaci použitou v odstavci 5. Tento odstavec považujeme
ve vztahu ke vzdělávání romských dětí za zásadní. Vidíme zde snahu o to, aby se předešlo
opakování situace, která zde byla v kontextu zbytečného zařazování romských dětí do
praktických škol. Avšak zda tento odstavec bude mít očekávaný výsledek i v praxi se ukáže až
časem. Opět bychom chtěli podotknout, že i praktické školy byly primárně určené dětem
s lehkým mentálním postižením a myslíme si, že by se tam dítě bez lehkého mentální
postižení vůbec nemělo dostat, pokud byla provedena kvalitní diagnostika.
Další novela školského zákona potom ustanovuje od roku 2017 povinnost posledního roku
mateřské školy. Tato povinnost platí pro děti od počátku školního roku, který následuje po dni
jejich 5. narozenin až do nástupu povinné školní docházky. Povinná předškolní docházka je
realizována v institucích zřizovaných obcí nebo svazem obcí. Pokud zákonný zástupce dítěte
nezvolí jinak, tak dítě nastupuje do spádové mateřské školy (Zákon č. 178/2016 Sb.).
Povinnou předškolní docházku ale lze nahradit třemi způsoby, a to:
1. individuálním vzděláváním dítěte bez pravidelné docházky do instituce
2. vzděláváním dítěte v přípravné třídě základní školy
3. vzděláváním dítěte v zahraniční škole na území České republiky, která má povoleno
vykonávat povinnou předškolní výchovu (Zákon č. 178/2016 Sb.)
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V této novele zákona vidíme naplnění prvního specifického cíle Strategie romské integrace
do roku 2020, a to konkrétně „zvýšení přístupu romských dětí ke kvalitnímu předškolnímu
vzdělávání a péči“. Myslíme si, že i jeden povinný rok v mateřské škole zpočátku zvedne
školní úspěšnost dětí, ale nemyslíme si, že tento rok povinné školní docházky navíc by řešil
primární příčinu problému ve vzdělávání romských žáků. Dokonce tento povinný rok navíc z
části vnímáme jako opětovné vnucování většinového modelu, a to nejenom romským
rodinám.
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6 Metody výuky
V následujících podkapitolách shrnujeme nejdříve celkový kontext, ke kterému by mělo být
při výběru vhodných metod přihlíženo, dále se věnujeme konkrétním návrhům a doporučením
vztahujícím se k realizaci výuky romských žáků. Tuto kapitolu jsme se do práce rozhodli
zařadit především proto, že se domníváme, že využitím vhodných metod může škola své žáky
podpořit a pomoci jim v jejich cestě vzděláváním. Myslíme, že ve výuce (a to nejen romských
dětí) je velice důležitý individuální přístup a také uvědomění si toho, že každé dítě je jiné, a
tudíž je pro každé dítě vhodný i jiný styl výuky.
V poslední podkapitole se věnujeme konceptu multikulturality a interkulturality ve výuce.
Myslíme si, že pokud jsou do výuky nenásilně včleněny některé prvky, které popisujeme níže,
má to jedině pozitivní důsledek, a to jak na osobnostní rozvoj dítěte, tak na jeho samotný
zájem o výuku. Autorka vycházíme z toho, že když vedla rozhovory s romskými dětmi, tak
bylo evidentní, že jejich kultura je jim blízká a rádi o ní mluví. To je samozřejmě přirozené, a
proto si myslíme, že s touto přirozeností by měla pracovat i škola.

6.1 Teoretická východiska pro hledání vhodných metod pro výuku
romských žáků
„Neuspokojivý současný stav romské populace, včetně její vzdělanostní úrovně, má nepříznivé
důsledky v oblasti sociální, ekonomické i kulturní, prohlubuje skupinové a společenské
rozpory a vyvolává značné problémy z hlediska národnostního porozumění. Jednou ze
základních podmínek odstranění společenské nerovnosti Romů je změna přístupu školského
systému, který je povinen akceptovat ve výchovně-vzdělávacím procesu přítomnost romských
dětí s jejich etnickou, kulturní a sociální odlišností“ (Šotolová, 2011, s. 50).
Hledání nových a kvalitních metod ve výuce Romů by tedy mělo vždy vycházet z širších
společenských souvislostí. Opakovaně vznikají různé vládní koncepce integrace Romů, ty se
nezabývají pouze otázkou vzdělávání Romů, ale i celospolečenským a sociálním kontextem
celé situace. Proto by i otázka efektivních metod výuky měla být řešena v tomto širším
systémovém kontextu (Balvín, 2007).
V České republice jsou Romové uznávání jako národností menšina, což má v tomto kontextu
velký význam. Vzdělávání národnostních menšin je upraveno v § 13 a § 14 školského zákona,
práva národnostních menšin jako taková jsou potom upravována zákonem č. 273/2001 Sb., o
právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů. V § 12 se doslova se
uvádí:
„(1) Příslušníci národnostních menšin mají právo na zachování a rozvíjení svého jazyka,
kultury a tradic a na jejich respektování.“
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Tento zákon, potažmo uznání Romů jako národnostní menšiny, má tedy důsledek i
v metodologii výuky. Učitelé mají povinnost hledat odpovídající postupy výchovy a
vzdělávání, a to by mělo i zabránit asimilační tendenci řešení problematiky, kterou jsme mohli
sledovat v minulém století. Naopak by nové metody výchovy a vzdělávání romských dětí
měly přispět k jejich emancipaci (Balvín, 2007).
„Ztráta romské identity, kultury a jazyka nesmí představovat podmínku začlenění Romů do
české společnosti. Integrací je myšleno plnohodnotné začlenění Romů do společnosti, které
jim umožní, aby si volili, která kulturní specifika a odlišnosti si přejí zachovat […] ve výchově
a vzdělávání romských žáků je třeba usilovat o používání takových metod, které by vytvářely
prostor pro samostatné, autonomní uvažování žáka, aby se mohl samostatně rozhodovat, co je
lepší: integrace se zachováním kulturní svébytnosti Romů, či asimilace s její ztrátou a
příklonem k majoritní kultuře“ (Balvín, 2007, s. 12, 13–14).
Tento přístup by se měl odrážet především v obsahu výuky. Aby si romské děti mohly zvolit,
která kulturní specifika si přejí zachovat, škola jim musí dát možnost se o své tradiční kultuře
něco dozvědět. Tomu napomáhají prvky multikulturní a interkulturní výchovy ve výuce, které
nabídnou dítěti náhled na romskou kulturu jako celek a zároveň umožňují rozvíjet jejich
romství. Což ale neznamená, že všichni Romové se musí a chtějí s romskou kulturou
ztotožňovat (Balvín, 2007).
Výukové metody by neměly opomíjet ani sociokulturní rozměr vyučování. Romské děti často
pochází ze sociálně znevýhodněného prostředí, a i s tímto faktem je třeba pracovat
odpovídajícím způsobem – vést je k mravním hodnotám, které budou podpořeny i
racionálními argumenty. Toto může probíhat skrze koncept etických her či rolového hraní
(Balvín, 2007).
Podmínky pro edukaci sociálně znevýhodněných žáků by měly být upraveny tak, aby
umožnily jejich úspěšné vzdělávání. Podle Rámcově vzdělávacího programu pro základní
vzdělávání je vhodné využít přípravných ročníků, pomoci asistenta pedagoga, snížení počtu
žáků ve třídě, úpravy forem a metod práce, využívání specifických materiálů a učebnic,
podávání pravidelné zpětné vazby a interdisciplinární spolupráce (Kaleja, 2015).
Výukové metody, zaměřené na romské děti, by měly naplňovat 3 roviny:
•

měly by brát v potaz sociokulturní situaci žáka,

•

rozvíjet žákův potenciál vyjadřující jeho národnostní příslušnost,

•

umožnit žákovi dosáhnout co nejvyšší úrovně vzdělanosti (Balvín, 2007).

6.2 Specifika výukových metod ve vzdělávání romských žáků
Všeobecně se pro práci s romskými dětmi doporučují především aktivizující výukové metody
(metody diskusní, heuristické, problémové, situační, inscenační, didakticko-herní) a
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komplexní výukové metody (skupinová a kooperativní výuka, partnerská výuka, výuka
dramatem, učení v životních situacích). Zároveň je však vhodné, aby se pedagog seznámil i
s klasickými výukovými metodami, bez kterých se při výuce nelze obejít (Balvín, 2007).
Kaleja (2011, s. 67) uvádí, že „pro úspěšné vzdělávání žáků z kulturně odlišného, a s tím i
mnohdy spojeného sociálně znevýhodňujícího prostředí, je nejdůležitějším činitelem
především učitel, který své žáky i jejich rodinné prostředí zná, dovede volit vhodné přístupy a
vytvářet ve třídě i ve škole příznivé společenské klima“. Balvín (2007, s. 55) potom
zdůrazňuje, že hlavní volba při výuce romských žáků nespočívá mezi klasickými a
alternativními výukovými metodami. „Hlavní linií je empatie, přijetí romských žáků
učitelem.“ Pokud bude mít učitel s dětmi dobrý vztah, dokáže jim zdůvodnit i užití metod
klasických (verbální metody, vyprávění, přednášky, práce s textem). V ideálním případě by
tedy ve vztahu pedagoga k žákům měl převažovat humanistický přístup.
„I pro úspěch výukových metod při vyučování romských žáků plně platí, že jsou pro ně
nejlepší učitelé s inovačním vyučovacím stylem: ti, kteří se řídí promyšlenými vnitřními plány
svých pedagogických postupů, které reflexibilně přizpůsobují i neočekávaným pedagogickým
situacím, mění výukové metody, rozšiřují nebo dokonce obměňují učební osnovy, ve výuce
často experimentují s novými výukovými postupy, změny považují za běžnou součást své
pedagogické činnosti a jsou motivováni k sebevzdělávání. Takovýto výukový styl je ve vztahu
k romským žákům ještě zvýrazněn tím, že tito učitelé s naznačenou charakteristikou se také
vyznačují vyšší mírou empatie, autentičnosti a akceptace žáků“ (Balvín, 2007, s. 55).
Při výuce je důležité neopomíjet rozmanitost, která je důležitá pro harmonický rozvoj celé
osobnosti žáka (Balvín, 2007). Rozvoj kognitivních funkcí a procesů má být v rovnováze
s rozvojem těch nonkognitivních (Valachová aj., 2002).
Zároveň by měl pedagog vycházet z individuálních zvláštností a potřeb konkrétních žáků,
které vychází nejenom ze schopností žáků, ale například i preferovaných stylů učení. (Balvín,
2007). Styly učení je možné do jisté míry ovlivňovat. Ten, kdo má největší potenciál učební
styly u sociálně vyloučených žáků formovat, je pedagog. Právě od něj se očekává „největší
podíl na pozitivních změnách žákova stylu učení a přístupu k učení se.“ V tomto procesu je
především důležité, aby učitel zohlednil žákovo rodinné zázemí, podmínky, ve kterých se žák
učí i žákovy individuální zvláštnosti (Kaleja, 2015, s. 43).
Kaleja (2015) dále uvádí některé postupy zefektivnění edukace, které je všeobecně vhodné
využít při práci s žáky se sociálním znevýhodněním. Pracuje zde například s konceptem
rozšíření nepovinných předmětů a odpoledních zájmových kroužku na škole, což lze chápat
jako prevenci sociální patologie a zároveň příležitost, jak dát dětem možnost osobního rozvoje
schopností. Dále poukazuje na vhodnost zapojení prvků multikulturality do výuky, využití
aktivizujících činností a multisenzorického přístupu, propojování teorie s praktickými
příklady z každodenního života, kladení důrazu na souvislosti mezi jednotlivými
vyučovanými celky a objasňování jejich významu. Důležitá je také spolupráce pedagogů se
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školskými poradenskými zařízeními, neméně důležitá je i spolupráce s
regionálními neziskovými organizacemi, které se věnují podpoře sociálně znevýhodněných.
Šotolová (2011, s. 51) potom zdůrazňuje při práci s romskými dětmi na základní škole
následující aspekty práce:
•

„Vytvářet příznivou atmosféru pro rozvoj romského dítěte a pěstování pocitu lidské
důstojnosti (pozitivní informace o historii a kultuře Romů, uplatnění jejich
specifických pozitivních schopností, emocionální využití romštiny […]).

•

K překonání jazykových problémů a rozdílů v připravenosti na vzdělávání zřizovat od
1. ročníků málopočetné vyrovnávací třídy.

•

Vypracovat a uplatnit projekt tříd pro romské žáky s rozšířenou hudební a pohybovou
výchovou apod.

•

V práci školních družin uplatňovat specifické zájmové činnosti pro romské žáky,
zaměřené na rozvoj jejich přirozených schopností a zájmů (hudba, tanec apod.).

•

Podle možností zařadit do jejich studijního plánu výuku romštiny jako nepovinného
předmětu.

•

Zavést do učebních osnov výchovu zaměřenou na pochopení ostatních kultur a menšin
včetně romské, jejich historie a kultury.“

Kaleja (2011, s. 71–74) dále uvádí některá konkrétní doporučení pro práci s romskými žáky,
která můžeme řadit do jednotlivých okruhů:
•

„Podpora sociálního klimatu ve třídním kolektivu“
◦ Učitel má dát žákům prostor sdílet své emoce a osobní zážitky se spolužáky, jako
vhodný způsob se jeví například ranní kruh, který se využívá ve vzdělávacím
programu Začít spolu. Učitel zároveň získá vhled do situace žáků, má možnost
poznat je a zároveň poznat i jejich kulturu. A žáci tak získávají možnost vzájemně
kooperovat.

•

„Didaktické postupy“
◦ Vzhledem k tomu, že míra pozornosti romských dětí je relativně nízká, je vhodné
zvolit netradiční časové rozvržení výuky. Zároveň se doporučuje členit učivo do
tematických bloků a poukazovat na vzájemné souvislosti.
◦ Jako prvek relaxace je vhodné využít muzikálnosti a rytmičnosti romských dětí.
Toto lze využít i ve výchovně orientovaných předmětech, kde se doporučuje čerpat
z prvků romské kultury.
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◦ Je důležité dbát na skutečné porozumění učivu. Je vhodné ve výuce používat
názorné ukázky z praxe.
◦ Je nutné zohledňovat jinou úroveň jazykových kompetencí v českém jazyce oproti
dětem z majoritní společnosti.
◦ Učitel by měl u zadávání a hodnocení domácích úkolů zohledňovat to, že jejich
rodinné zázemí je odlišné od majority.
•

„Strategie udržení kázně“
◦ Jednou z možných strategií je zavedení nástěnné tabule, kde učitel poskytuje
zpětnou vazbu žákům, především podle toho, jakou míru snahy vykazují.
◦ Důležitá je systematická podpora mravních hodnost a společenských norem.
◦ Zároveň nesmíme opomenout nutnost aktivní spolupráce s rodinou, která ovšem
nebývá jednoduchá.

Důležitým aspektem v edukaci romských žáků je i pevná motivace. Pokud jsou žáci
dostatečně motivováni, anebo alespoň adekvátně odměňováni za své úspěchy, mají mnohem
větší chuť k plnění dalších úkolů. Je však nutné na děti stále dohlížet, povzbuzovat je k práci,
motivovat je a usměrňovat postupy jejich práce. Dbáme i na to, aby děti projevovaly vlastní
iniciativu v řešení úkolů a vedeme je k samostatnosti (Kaleja a kol., 2010).

6.3 Multikulturalita a interkulturalita jako důležitý aspekt ve výuce
romských žáků
Již od 90. let v problematice týkající se vzdělávání Romů převládá trend směřující
k diferencovanému přístupu, který je založený na respektování etnické odlišnosti
(Kovaříková, 1998).
V této souvislosti můžeme mluvit o multikulturní výchově, jejímž cílem je občanská
společnost s takovými členy, kteří se budou vzájemně respektovat, tolerovat a kulturně
obohacovat. Takováto multikulturní výchova pracuje u dětí se zážitkem rovnosti,
spravedlnosti a vede žáky ke vzájemné spolupráci a vstřícnosti (Říčan, 2000).
Významným prvkem v tomto procesu je interkulturalita, která pracuje s principem
vzájemného dialogu a komunikace mezi kulturami. Interkulturalismem tedy potom nazýváme
určitou ideologii, která: „směřuje k usměrňování dialogu a komunikace mezi těmito
jednotlivými subjekty, k jeho řízení a ovlivňování takovým způsobem, aby nedocházelo ke
konfliktům a mimořádným excesům, jejichž původem jsou multikulturní a pluralitní
rozdílnosti“ (Balvín, 2012, s. 55–56).
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Otázkou však zůstává, zda je možné tento způsob výchovy efektivně prosazovat, když děti
s příslušností k minoritním skupinám de facto nemají stejná práva jako děti z majoritní
společnosti. Protože i když současné trendy zdůrazňují především respekt a rovnoprávnost,
tak ve školách stále zůstává dominantní role pouze jedné, a to majoritní, kultury (Liégeois,
1995).
To se samozřejmě odráží i ve způsobu výchovy, kterým škola působí na své žáky.
„Vychováváme-li k něčemu, vychováváme k takové formě života, která pro nás má cenu“
(Balvín, 2012, s. 76). V tomto bodě však vzniká při edukaci romských žáků problém, který je
dán rozdílným chápáním toho, co utváří prvky forem života, které mají pro danou kulturu
smysl. Toto je dáno historickým kontextem kultury i rozdílností současných životních
podmínek obou kultur. „Proto by měla multikulturní pedagogika zabývající se edukací
romských žáků vymezit rozdíly v chápání otázek smyslu života u Romů i u majoritní
společnosti.“ Protože jedině toto umožní „realizovat demokratický charakter školy,
spočívající i v toleranci podstatných kulturních a etnických rozdílů“ (Balvín, 2012, s. 76).
Při multikulturní práci je tedy velice důležitá úcta k romské tradici. Proto je nezbytné, aby byl
učitel připraven naslouchat, respektovat etnické zvláštnosti jednotlivých kultur a uplatňovat
etický přístup. Neméně důležitá je i spolupráce s rodinou, jejíž výchova a také etnické,
kulturní a sociální zázemí jsou pro formování osobnosti a postojů dítěte zásadní (Balvín,
2012).
Proto je důležité na problematiku nenahlížet pouze z didaktického hlediska, ale brát v potaz
celkovou situaci, ve které se dítě nachází. Pro pedagogické působení musíme vytvořit takové
podmínky, aby v tomto procesu mohla participovat i rodina. Zásadním bodem je to, že škola
by měla rodinnou výchovu doplňovat, a ne jí protiřečit. Úlohou školy by mělo být naučit děti
vážit si své vlastní kultury (Liégeois, 1995).
Součástí tohoto přístupu je, aby i škola respektovala romskou kulturu jako celek a zároveň,
aby respektovala práva romských rodičů na výchovu svých dětí (Balvín, 2012).
Sjednocení obsahu vzdělávání pro romské děti a děti z majoritní společnosti nemůže být tedy
řešením. Řešením by mělo být spíše sjednocení cíle vzdělávání. Za tento cíl můžeme pokládat
především získání základního vzdělání, které dítěti umožní aktivně se přizpůsobit okolí a stát
se jeho součástí (Liégeois, 1995).
Prvním krokem k dosažení tohoto cíle je odstranění některých výchovných nedostatků
tradiční školy, mezi které můžeme řadit například špatnou práci s motivací žáka, která se poté
odráží v prožitcích neúspěchu, které mají zase vliv na emocionálně mravní oblasti žákovy
osobnosti. Dále je nutné omezit sklon k labellingu bez ohledu na hledání individuálních
schopností žáka a zároveň omezit tendenci tyto individuální zvláštnosti přehlížet a nepřikládat
váhu specifikům, která jsou determinována: „antropologickým původem, kulturními
archetypy, kulturní a sociální situací rodiny, mravními sankcemi svého etnika atd.“ (Balvín,
2012, s. 81–82).
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Těchto cílů by mělo být dosaženo i skrze akcent na potřebu dětí vzájemně si pomáhat,
kooperovat a vyjadřovat solidaritu. Je nutné podporovat děti v kulturním způsobu komunikace
a spolupráce, která je typická pro demokratickou občanskou společnost a která je nezbytná
pro dosažení konsensu mezi minoritou a majoritou (Balvín, 2012).
Výše popsané lze dosahovat i skrze prvky multikulturní výchovy, která by ve škole měla být
průřezovým tématem a jejímiž principy jsou:
1. „maximalizovat a optimalizovat vzájemné kontakty mezi dětmi různých skupin,
zejména při školní práci a zábavě;
2. učit předcházet a konstruktivně řešit konflikty mezi dětmi patřícími k různým
skupinám;
3. maximalizovat vzájemné kulturní obohacování;
4. poskytnout dětem co nejvíce informací o menšinách (popř. o jiných národech a
kulturách vůbec)“ (Říčan, 2000, s. 122).
Jednou z možností uplatnění těchto principů jsou etické situační hry, které romským dětem
poskytují možnost posílit svou identitu ve školním prostředí a probudit vztah ke svému
romství. Řešení fiktivních situací zároveň posiluje různé formy dialogu mezi minoritou a
majoritou, také rozvíjí autonomii a posiluje právo „na dodržování hodnotných, kulturních
vzorců, které jsou vlastní pouze romské kultuře samotné“ (Balvín, 2012, s. 88).
Říčan (2000) potom uvádí následující jednotlivé příklady strategií, jak tohoto dosáhnout:
•

využívat přirozených situací jak z Romů a neromů vytvářet smíšené pracovní skupiny,
jejichž práce bude, pokud možno, úspěšná,

•

nenásilně do školního prostředí integrovat prvky romské kultury a vyzdvihovat
pozitivní příklady Romů kteří něčím vynikli,

•

vytvářet takové podmínky, aby romské děti měly možnost vyniknout – např. v hudbě,
tanci,

•

vyhýbat se situacím, ve kterých se dítěti dávají explicitně najevo jeho nedostatky,

•

k romským rodičům se chovat s respektem,

•

podpora přátelských vztahů jednotlivých romských i neromských dětí a jejich rodin,

•

odsuzování rasistických projevů,
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•

obohacení výuky informacemi o různých menšinách – nejenom Romech,

•

motivovat děti v používání romštiny, například zařazením romských písní do hudební
výchovy,

•

dát dětem příležitost dozvídat se aktuální informace o svém etniku, například skrze
časopisy některých romských organizací a tím u dětí podporovat pocit etnické a
národní příslušnosti,

•

s dětmi otevřeně diskutovat o problematice současné situace Romů.

Tyto (i jiné) příklady využití multikulturní a interkulturní výchovy ve vzdělávacím procesu by
měly vycházet především z následujících zásad:
•

„obsah multikulturního vzdělávání by neměl být upravován centrálně,

•

metody výuky by měly být založeny na praktických příkladech činností,

•

pro tuto výchovu je vhodné využívat lektorů se znalostí praxe

•

je třeba vytvářet podpůrná pracoviště soustřeďující informace, změny a výzkum
multikulturní společnosti“ (Kroupová a kol., 2008, s. 45).

K realizaci multikulturní výchovy jako průřezového tématu na českých školách přináší Kaleja
(2010) několik zásadních poznatků, které byly definovány na základě výzkumu. Jak již bylo
zmíněno, pedagog má v realizaci multikulturní výchovy zásadní roli. Způsob, kterým učitel
aplikoval multikulturní aspekty edukace úzce koreluje s interpersonálními vztahy ve třídě –
čím úspěšnější pedagog byl, tím lepší jsou vztahy ve třídě. Zároveň bylo zjištěno, že i
samotný postoj pedagoga k žákům úzce souvisí s postojem žáků k pedagogovi. Častým
nedostatkem v realizaci multikulturní výchovy bylo, že učitelé neberou v potaz individuální
zvláštnosti žáků, které vycházejí z jejich sociální a kulturní odlišnosti – pedagogové i často
uváděli, že nedělají rozdíl mezi Romy a neromy. Jako zásadní problém se také jeví to, že
učitelé se mnohdy neorientují v terminologickém vymezení klíčových slov, a tak přesně
nevědí, co vše do multikulturní výchovy zahrnout a jak ji adekvátně realizovat. S tímto
souvisí i zjištěná nedostatečná znalost průřezových témat a metodicko-didaktických způsobů
jejich realizace.
Dle autorčiných zkušeností s dětmi z první třídy, kam docházela jako asistentka, reagovaly na
zařazení prvků romské kultury do výuky velice pozitivně.
Děti všeobecně rády zpívaly, vždy byly nadšené, když paní učitelka zahrála při hodině na
kytaru. Ještě větší ohlasy však vzbuzovalo, když se s dětmi, jak ve výuce, tak o přestávkách,
zpívaly romské písničky.
Hudba byla dětem vůbec blízká. Celá třída velice uznávala slavné romské hudebníky
(Gipsy.cz, P.A.T.) a vždy byli velice nadšení z toho, že je autorka také zná a ví o koho jde a
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mohou se s ní o nich bavit. Jistou formou odměny bylo to, že když děti dobře pracovaly,
mohly si na koneci hodiny a o přestávce pustit hudbu. To měly děti rády a také na hudbu rády
tancovaly.
Na některých dětech bylo i vidět, jak rády se při prvouce rozpovídaly o své rodině a tom, jak
to u nich doma vypadá, s kým tam žijí, co to pro ně znamená apod.
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7 Afirmativní přístupy
V následující kapitole se věnujeme náčrtu vyrovnávacích přístupů, které jsou u nás v České
republice v současnosti nejvíce využívané (asistent pedagoga, přípravné třídy) a zároveň níže
popisujeme i některé vyrovnávací postupy, jejichž koncept je využívaný především
v zahraničí a může tedy sloužit (nebo již sloužil) jako inspirace pro české školství.
Vzdělanostní situaci romského etnika považujeme za poměrně kritickou. A dle našeho názoru
to není zapříčiněno pouze odlišným sociokulturním prostředím, ze kterého pocházejí, ale i
nastavením majoritního vzdělávacího systému. Afirmativní přístupy vnímáme jako
prostředek, který by mohl napomoci tuto situaci částečně řešit.
Autorka si ze své osobní zkušenosti například příliš nedovede představit výuku ve třídách, do
kterých se měla možnost podívat, bez asistenta pedagoga. Asistent pedagoga zde byl vždy
velkou oporou a autorka nikdy nezažila, že by neměl s čím pomáhat. A i když autorka ve třídě
i vypomáhala jako druhý asistent pedagoga, bylo stále co dělat.
Činnost přípravných tříd měla autorka možnost docenit především při svém pobytu v první
třídě. Na některých dětech byly opravu vidět zřetelné rozdíly v dovednostech odvíjející se od
toho, zda přípravnou třídu navštěvovaly či nenavštěvovaly. Když jsme se o tomto bavili
s třídní učitelkou dětí, bylo nám řečeno, že tento velký rozdíl je patrný na dětech především
krátce po nástupu do školy a že je škoda, že tento náskok, který jim pomohla přípravná třída
získat, není trvale udržitelný.

7.1 Přípravné třídy
Vzhledem k sociokulturnímu handicapu romských dětí a vzhledem ke značné
problematičnosti plnění konceptu romského národnostního školství se současná strategie
vzdělávání romských dětí zaměřuje na rozvoj výuky českého jazyka jako prostředek
překonání jazykové i sociokulturní bariéry. Od roku 1993 je jedním z prostředků této
integrace zřizování přípravných tříd, ve kterých se děti adaptují na nové prostředí a školní
režim. Kromě podpory výuky českého jazyka se přípravné třídy ale mají zaměřovat i na
podporu romského jazyka, kultury a tradic (Šotolová, 2011).
Romské děti vstupují do přípravné třídy základní školy zpravidla jinak připravené než děti
z majoritní společnosti. To se projevuje především v oblastech: „základní hygienické návyky,
psychosociální stránka osobnosti, komunikační potenciál, jemná motorika, elementární
akademické poznatky, globální (všeobecné) poznatky“ (Kaleja, 2014, s. 88).
Z šetření České školní inspekce vyplývá, že existence přípravných tříd je přínosem pro
bezproblémové začlenění dětí do 1. ročníků a zároveň, že návštěva přípravné třídy zvyšuje
pravděpodobnost školní úspěšnosti dítěte na počátku jeho školní docházky (Šotolová, 2011).
Přípravné třídy však nedokáží zcela nahradit dlouhodobou a intenzivní přípravu dítěte pro
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vstup na základní školu, která probíhá ve školách mateřských. Ač je efektivita přípravných
tříd na počátku školní docházky dítěte poměrně značná, po druhém, eventuálně třetím ročníku
začne dítě často selhávat, a to především v českém jazyce a matematice (Kaleja, 2014).
„Hlavní činností přípravné třídy základní školy je hra, prostřednictvím které dochází ke
kvalitnímu osobnostnímu rozvoji dítěte ve všech sférách“ (Kaleja, 2014, s. 88). Mezi aspekty
výuky v přípravných třídách, které byly Českou školní inspekcí hodnoceny jako pozitivní se
řadí diferencovaný přístup, který respektuje individuální zvláštnosti dítěte. Ve třídách kde byla
práce pedagoga hodnocena pouze jako průměrná či podprůměrná převládal přístup
disciplinární, práce dětí byla známkována, vyučování probíhalo ve standardních vyučovacích
hodinách, bylo orientováno na výkon a probíhalo podle osnov, které odpovídaly 1. ročníku a
zároveň bylo dětem poskytnuto málo prostoru pro rozvoj komunikačních dovedností
(Šotolová, 2011).
K této oblasti Balvín (2007, s. 21) dodává, že „zřizování přípravných tříd od 1993 přineslo
do práce s romskými dětmi velké zkušenosti zejména v oblasti hledání metod ve výuce. Byly
zde používány metody, které byly již vyzkoušeny v předchozích ročnících mateřské školy a
byly osvědčené k přípravě dětí do prvního ročníku“. Důraz je kladen na používání
netradičních a alternativních metod vyučování, které by měly dítěti poskytnout zážitek
úspěchu a tím i prvotní kladný vztah ke škole a vzdělání.
„Podle dokumentů z roku 2009 mateřské školy či přípravné třídy ZŠ (rodiče vesměs volí
jednu, nebo druhou variantu) navštěvovalo celkově přibližně 48 % romských dětí, aneb
přibližně 52 % romských dětí je bez školní přípravy“ (Kaleja, 2014, s. 88).
Dle zákona jsou přípravné třídy základní školy určeny „pro děti v posledním roce před
zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy
vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.[…]
O zařazování žáků do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na žádost
zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského
zařízení“ (Zákon č. 561/2004 Sb., § 47).
Přípravné třídy mohou být zřízeny při základní škole a to: obcí, svazkem obcí, krajem a
registrovanou církví a náboženskou společností, která má oprávnění zřizovat církevní školy.
Přípravnou třídu lze zřídit, pokud do ní bude docházet minimálně 10 dětí (Zákon č. 561/2004
Sb., § 47), maximálně však 15 (Vyhláška č. 48/2005 Sb., § 7).
Obsah vzdělávání v přípravné třídě je součástí školního vzdělávacího programu (Zákon č.
561/2004 Sb., § 47). Časový rozsah výuky odpovídá časovým dotacím pro 1. ročník podle
rámcově vzdělávacího programu (Vyhláška č. 48/2005 Sb., § 7).
Učitel přípravné třídy podle zákona získává kvalifikaci stejným způsobem jako učitel
v mateřské či základní škole (Zákon č. 563/2004 Sb., § 8a).
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Učitel přípravné třídy má povinnost na konci školního roku vypravovat „zprávu o průběhu
předškolní přípravy dítěte v daném školním roce. Zpráva obsahuje vyjádření o dosažené
úrovni hlavních cílů vzdělávání ve struktuře vymezené Rámcovým vzdělávacím programem
pro předškolní vzdělávání. Dále zpráva obsahuje:
a) vyjádření speciálních vzdělávacích potřeb, předpokládaných schopností, nadání a
zájmů dítěte,
b) případné doporučení pro přípravu individuálního vzdělávacího plánu pro vzdělávání
dítěte v dalším období,
c) další doporučení pro vzdělávání dítěte“.
Tuto zprávu má pak povinnost předat zákonnému zástupci dítěte a škole, kam dítě nastupuje
do první třídy. (Vyhláška č. 48/2005 Sb., § 7).
„Zde je třeba zmínit rozdílný charakter přípravných tříd v Čechách a na Slovensku. Zatímco
v Čechách jde o skutečnou přípravu na vstup do 1. třídy, na Slovensku jde spíše o rozdělení
obsahu výuky 1. ročníku do dvou let“ (Balvín, 2007, s. 20).

7.2 Asistent pedagoga
7.2.1 Asistent pedagoga v České republice
První předchůdci dnešních asistentů pedagoga se v České republice začali objevovat v roce
1993, a to především z iniciativy samotných ředitelů škol a za pomoci neziskových
organizací. Vznik těchto pracovních míst byl inspirován systémem Velké Británie, kde touto
dobou již fungovali tzv. ethnics assistants, náplní jejichž práce bylo vypomáhat při vzdělávání
určitých etnických minorit (Němec, 2014).
V roce 1998 byl poprvé statut asistenta zakotven i v zákoně. Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy České republiky vydalo dokument s názvem Informace o zřízení funkce
romského asistenta v základní a zvláštní škole, a tak bylo nově možné zřizovat tato pracovní
místa pod záštitou MŠMT (Němec, 2014).
V letech 2000 a 2001 došlo k legislativní úpravě. Místo romských asistentů, kteří byli pevně
spjati právě s romskou minoritou, MŠMT ustanovilo vychovatele – asistenta učitele. Ti tedy
plně nahradili romské asistenty. Jejich působnost se rozšířila na všechny žáky ze sociálně
znevýhodněného prostředí (nejenom Romy). Profese vychovatel – asistent učitele existovala
až do konce roku 2004. (Němec, 2014).
V roce 2005 byl vychovatel – asistent učitele nahrazen asistentem pedagoga. Ke změně došlo
na základě zákona č. 561/2004 Sb. - zákon o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (Němec, 2014). Tento zákon upravuje především samotné
zřízení místa asistenta pedagoga na škole (Němec aj., 2014).
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Zákon č. 563/2004 Sb. - zákon o pedagogických pracovních a o změně některých zákonů, pak
upravuje předpoklady pro výkon profese asistenta pedagoga. Řadíme sem plnou způsobilost k
právním úkonům, znalost českého jazyka, bezúhonnost, zdravotní způsobilost a odbornou
kvalifikaci pro výkon přímé pedagogické činnosti (Němec aj., 2014).
Odbornou kvalifikací podle zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně
některých zákonů můžeme získat vysokoškolským, vyšším odborným či středním vzděláním
v oboru pedagogických věd nebo vysokoškolským, vyšším odborným či středním vzděláním
v jiném oboru, které je nutné doplnit buď programem celoživotního vzdělávání v oblasti
pedagogiky, studiem pedagogiky nebo absolvováním kurzu pro asistenty. Výše uvedené platí
pro asistenty pedagoga pracující ve třídě s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami či
pracující ve škole, která zajišťuje vzdělání formou individuální integrace.
Výše popsané platí i pro asistenty pedagoga, kteří zajišťují pomocné výchovné práce v
různých typech školských zařízení. Ti navíc mohou odbornou kvalifikaci získat středním
vzděláním s výučním listem a studiem pedagogiky, středním vzděláním zaměřeným na
přípravu asistentů pedagoga či středním vzděláním a studiem pedagogiky či studiem pro
asistenty pedagoga. Stejně tak je možné si po ukončení základního vzdělání doplnit kurz
asistenta pedagoga (Zákon č. 563/2004 Sb.).
Samotná náplň práce asistenta pedagoga je blíže upravována vyhláškou č. 27/2016 Sb. vyhláška o vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Tato
vyhláška tedy upravuje činnost asistenta pedagoga následovně:
a) ,,pomoc při výchovné a vzdělávací činnosti a pomoc při komunikaci se žáky,
zákonnými zástupci žáků a s komunitou, ze které žák pochází,
b) pomoc žákům v adaptaci na školní prostředí,
c) pomoc žákům při výuce a při přípravě na výuku; žák je přitom veden k nejvyšší možné
míře samostatnosti,
d) nezbytná pomoc žákům při sebeobsluze a pohybu během vyučování a při akcích
pořádaných školou mimo místo, kde škola v souladu se zápisem do školského rejstříku
uskutečňuje vzdělávání nebo školské služby,
e) další činnosti uvedené v jiném právním předpise“ (vyhláška č. 27/2016 Sb.).
V současné legislativě je práce asistentů pedagoga rozdělena na přímou a nepřímou
pedagogickou činnost. Pro přímou pedagogickou činnost je při plném úvazku vyhrazen
prostor 20–40 pracovních hodin týdně. Rozhodnutí o poměru přímé a nepřímé pedagogické
činnosti v úvazku zůstává však v kompetencích ředitelů škol. To může v praxi znamenat, že
nepřímá pedagogická činnost nemá v úvazku asistenta prostor. Což se jeví jako
problematické, protože z výzkumů vyplývá, že pro opravdu efektivní práci asistenta je
nepřímá pedagogická činnost nutností (Němec aj., 2014).
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Reálné uplatnění asistentů pedagoga má velice široký charakter. Romští asistenti sehrávají
podle většiny učitelů zásadní roli při komunikaci s rodinou žáka a mohou pomoci při řešení
vzdělávání romských žáků (Šotolová, 2011).
Kaleja (2014) zdůrazňuje, kromě základních a konkrétních kompetencí pedagoga, ještě
specifické kompetence, kterými by měl disponovat pedagog pracující s romskými dětmi. Tyto
kompetence bychom ale mohli vztáhnout na všechny pedagogické pracovníky, kteří se věnují
Romům. Podle Kaleji (2014) je tedy vhodné rozšířit své kompetence v následujících
oblastech:
•

znalost etnika – chování a postoje pedagogického pracovníka mohou být korigovány
znalostí specifik etnika a pochopením určitých problémů

•

znalost základů minoritního jazyka – pedagogický pracovník snáze pochopí
lingvistické obtíže romských žáků a zároveň může ve výuce vyzdvihnout romskou
kulturu

•

ochota poskytnout primární poznatky o kultuře etnika – dát ve vyučování prostor pro
romskou historii, kulturu a jazyk. Toto je možné zakomponovat přímo do školního
vzdělávacího programu.

•

přísná spravedlnost vůči všem – pedagog by měl být spravedlivý a své hodnocení,
názory i postoje vždy zcela jasně odůvodnit, aby žáci neměli pocit, že je založené na
diskriminačním podkladě

•

prosociální charakter řešení výchovně-vzdělávacích problémů – konflikty je nutné
řešit aktuálně, v soukromí a v klidu. Je nutné navázat s žákem upřímnou komunikaci a
jednat s ním tak, aby pochopil, co bylo na jeho jednání špatné a společně dospět k
tomu, jak situaci příště řešit lépe.

•

citlivá komunikace s rodiči – s rodiči je nejprve nutné vybudovat určité partnerství a
důvěru. Rodiče, totiž často udržují aktivní kontakt se školou pouze pokud jsou
subjektivně spokojeni. Pokud škola vyžaduje řešení problémové situace, mají tendenci
tento kontakt přerušit (Kaleja, 2014).

Ze Závěrečné zprávy projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
jasně vyplývá, že přítomnost asistenta pedagoga ve třídě má pozitivní vliv. Zatímco ve třídách
hlavního vzdělávacího proudu, kde asistent pedagoga není, přečká do třetí třídy pouze 65 %
dětí, ve třídách kde asistent pedagoga je vydrží 75 % dětí. Nebylo však prokázáno, že asistent
pedagoga by měl vliv na počet absencí (Kaleja, 2011).
7.2.2 Asistent pedagoga ve Velké Británii
Jak jsme již výše zmiňovali, celý koncept asistentů pedagoga byl inspirován britským
systémem. V současné době jsou ve Velké Británii asistenti pedagoga stále hojně využíváni a
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přínos jejich práce je jednoznačně hodnocen jako pozitivní. Ve Velké Británii spočívá podpora
asistenta pedagoga ve 4 stěžejních oblastech, a to v podpoře žáka, učitele, kurikula a školy.
(Šotolová, 2011).
Náplní práce asistenta pedagoga je především dohled nad malými skupinami žáků při práci,
kterou jim zadal pedagog. Tato podpora se jeví jako přínosná především pro děti z odlišného
kulturního prostředí, které plně neovládají anglický jazyk nebo pro děti se speciálními
potřebami. Další jeho kompetencí je i výchovná činnost, podpora pedagoga při plánování
jednotlivých hodin a podávání zpětné vazby pedagogovi o tom, jak děti na dané činnosti
reagovaly. Dále asistent pedagoga působí i jako prostředník v komunikaci mezi školou a
rodinou či školou a specialisty, kteří se podílí například na tvorbě individuální podpory pro
konkrétní děti. Samozřejmostí je, že se asistent pedagoga podílí i na realizaci těchto
podpůrných opatření (Šotolová, 2011).
Zvláštní úlohu mají bilingvní asistenti učitele, kteří sehrávají zásadní roli v komunikaci
s žákem (a jeho rodinou), jehož mateřským jazykem není anglický jazyk. Tyto asistenti
nepomáhají vyrovnávat pouze jazykové nedostatky, ale také pomáhají překlenout kulturní
rozdílnosti. Stěžejním úkolem tohoto asistenta je dítěti tlumočit a tím mu i umožnit snáze se
zapojit do školního kolektivu, pomáhá připravovat i materiály pro výuku v mateřském jazyce
dítěte a tvoří prostředníka mezi rodinou dítěte a školou. Zároveň asistent seznamuje učitele
(ale i ostatní děti ve třídě) s kulturními specifiky dané kultury a se vším, co z toho vyplývá
(Šotolová, 2011).
Bilingvní asistenty pedagoga ve Velké Británii sdružuje i EMAS centrum (Centrum pro
zajišťování služeb etnickým minoritám). Toto centrum asistenty přímo zaměstnává a pak je
vysílá do škol, kde jsou jejich služby zapotřebí. Zároveň toto centrum asistenty i školí,
zajišťuje překlady materiálů, jejich činnost kontroluje pravidelnými inspekcemi na školách
apod. (Šotolová, 2011).

7.3 Doučování
Doučování je velice důležitým aspektem práce s dětmi se sociálním znevýhodněním.
V mnoha případech je situace rodiny taková, že doučování se stává nezbytnou podmínkou pro
dosažení alespoň průměrné školní úspěšnosti. To je dáno i tím, že rodiče často nedbají o
školní přípravu svého dítěte. Důvodem nemusí být pouze čirý nezájem, ale rodiče často dítěti
nemohou pomoci, protože jim to neumožňují jejich znalosti (Němec, 2014).
Doučování jako takové může, v rámci svého úvazku, zajišťovat asistent pedagoga po
skončení výuky. A to buď individuální nebo skupinovou formou s žáky, které mu pomůže
vytipovat pedagog již při vyučování. Individuální forma doučování se doporučuje především
u dětí v 1. a 2. ročníku. U starších dětí, které jsou schopny samostatné práce, se již doporučuje
i skupinová forma.
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Asistent pedagoga může doučování realizovat ve škole nebo v rodině dítěte. Pokud doučování
probíhá ve škole, tak je vhodné, aby navazovalo na vyučování. Děti si sice tolik neodpočinou,
na druhou stranu nehrozí, že ze školy odejdou a už se nevrátí. V případě, že je dítě přítomno
na vyučování a na doučování se již nedostaví, je vhodné informovat rodiče.
Pokud doučování probíhá v rodině žáka, je dobré zapojit i rodiče. Zaprvé si mohou osvojit
některé strategie pro kvalitní domácí přípravu svých dětí, zadruhé mají možnost získat
aktuální zpětnou vazbu o tom, jak se jejich dítěti ve škole daří (Němec, 2014).
Doučování pro romské žáky probíhá často i pod záštitou neziskových organizací a
občanských sdružení či komunitních center. Doučování často bývá realizováno dobrovolníky
a je spojené například i s klubovými a volnočasovými činnostmi, což se ukázalo jako velice
motivující prvek (Pape, 2007).

7.4 Celodenní výchovný systém
Valachová aj. (2002, s. 95) charakterizuje celodenní výchovný systém jako: „celodennú
intenzívnu, odbornú edukačnú starostlivosť o znevýhodnené deti“.
V praxi celodenní výchovný systém vypadá tak, že dětí tráví čas zhruba mezi 7:00 – 17:00 ve
škole. Dopoledne probíhá klasická výuka, odpoledne pak děti tráví zájmovými činnostmi a
přípravou věcí, které jsou nutné na druhý den do školy. Dítě domů odchází bez aktovky a
doma se již nemusí žádným způsobem připravovat na vyučování.
Výchova v celodenním výchovném systému je především rozvíjející. Doporučují se
progresivní a aktivizující metody výuky, které dítě obohacují, vychází z jeho zájmů, zároveň
zájmy dítěte rozvíjejí a poskytují dítěti možnost trávit volný čas smysluplně.
V celodenním výchovném systému se klade důraz na vyváženost výuky a volnočasových
aktivit, ve kterých se často využívá tělesná, hudební i výtvarná výchova a podobné činnosti,
ke kterým mívají romské děti dobrý vztah. Rovněž se doporučuje zařazení výletů do přírody.
Celodenní výchovný systém se snaží v dětech rozvíjet dovednost plánovat si svůj volný čas a
zaplňovat ho smysluplnými činnostmi. Pedagogové skrze zájmové činnosti vedou děti
k toleranci a využívají principů multikulturality. V neposlední řadě celodenní výchovný
systém pracuje s činnostmi, které se bezprostředně týkají každodenního života dětí – děti vidí
praktické aspekty toho co se učí, což má i velký motivační potenciál.
Výhodou celodenního výchovného systému je to, že práce s dětmi je opravdu intenzivní, a to
v oblasti výuky i volnočasových aktivit. Děti se naučí racionálně organizovat svůj čas a
zároveň je o ně dobře postaráno v průběhu celého dne.
Nevýhodou celodenního výchovného systému je jeho finanční náročnost. Další výtka směřuje
k tomu, že celodenní výchovný systém do jisté míry omezuje výchovu v rodině.
Protiargumentem však může být, že rodinné podmínky dětí docházejících do celodenního
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výchovného systému jsou nevyhovující. Důležité je také využívat zajímavých a hravých
postupů ve výuce, aby nedošlo k přetížení žáků (Valachová aj., 2002).
Valachová aj. (2002, s. 100) uvádí, že „žiaci, ktorí v škole travia 40 – 48 hodín týždenne,
v CVS sa pripravujú na vyučovanie v optimálním čase a v dobrých podmienkach. V mnohých
rómskych rodinách, rodinách znevýhodnených detí nie sú dobré podmienky na písanie
domácích úloh a učenie sa“.
V letech 2002 a 2003 proběhl v České republice výzkumný projekt Pokusné ověřování škol
s celodenním programem. Tento projekt potvrdil přínos celodenního vzdělávacího systému
pro romské žáky, a to především v oblasti integrace, studijních výsledků a aktivního zapojení
do volnočasových aktivit (Šotolová, 2011).

7.5 Kompenzační výchova a vzdělávání
Tento koncept výuky vnikl ve Španělsku a jeho realizace byla započata v roce 1999. Jeho
cílem je podpora integrace romských žáků v běžných školách, vytvoření optimálních
podmínek pro jejich edukaci a maximalizace příležitostí na vzdělávání. Toho má být dosaženo
jednak skrze důraz na adekvátní kvalifikace pedagogů a jednak skrze optimalizaci a
zefektivnění využívaných výukových metod (Valachová aj., 2002).
Principem programu je, že děti se vzdělávají v klasické třídě a pouze na problematické
předměty se část dětí odchází vzdělávat ve zvláštní skupině, kde je jim věnována potřebná
péče. Děti ve skupině mohou být i rozdílného věku – důraz se klade především na stejnou
mentální vyspělost (Valachová aj., 2002).
Tyto kompenzační třídy vede klasický pedagog, který je často i speciálním pedagogem. Školy
které realizují tento typ výuky mívají specifické metody a organizaci práce a částečně se
diferencují i samotnými vzdělávacími osnovami (Valachová aj., 2002).

45

8 Výzkumné šetření
8.1 Cíl práce
Cílem výzkumu je zjistit, jaká specifika má Fakultní základní škola Cimburkova aktuálně i z
hlediska historického. Na základě těchto poznatků chceme zformulovat důkaz, že škola, která
dlouhodobě čelí kritice za segregované školství může mít kvalitní edukační systém.

8.2 Výzkumné otázky
1. Jaké speciální vzdělávací programy byly v rámci historie školy realizovány?
2. Jaká konkrétní podpora je sociálně znevýhodněným žákům na škole poskytována
v současnosti?

8.3 Výzkumná strategie, design studie
Výzkumná část práce se opírá o kvalitativní výzkum. Jedná se o popisnou případovou studii,
jejímž předmětem zkoumání je systém edukace na Fakultní základní škole Cimburkova.

8.4 Zdroje dat
Zdroje dat byly zvoleny s ohledem na datovou triangulaci. Jsou jimi pracovníci školy,
dokumentace školy, autorka sama a monografie Vzdělávání Romů (Šotolová, 2001). Pro
samotný rozhovor jsme oslovili školní metodičku prevence a učitelku v dětské skupině.

8.5 Metody sběru dat
Sběr dat proběhl prostřednictvím metody rozhovoru. Jedná se o polostrukturovaný rozhovor,
k němuž si autorka předem připravila rámcové otázky a vytyčila hlavní obsahové složky
rozhovoru. Otázky se zaměřují především na zjištění specifik ve vzdělávacím plánu školy,
specifik celkové podpory žáků v rámci vyučování i mimo něj a na předškolní přípravu žáků.
Doslovný přepis těchto rozhovorů a seznam konkrétních otázek je k dispozici v přílohách
práce.
Další využitou metodou je metoda pozorování. Jedná se o nestrukturované zúčastněné
pozorování, kdy autorka neměla předem vytyčené kategorie pozorování. Pozorování bylo
realizováno přímo, to znamená, že autorka byla osobně přítomna výuce, v rámci hospitací i
v roli asistentky pedagoga. Písemný záznam určitých segmentů autorčina pozorování je
k dispozici v přílohách práce.
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Informace o historii školy čerpáme z knihy Vzdělávání Romů (Šotolová, 2001), kde je též
kapitola věnovaná této škole.
Doplňujíc informace jsme získali analýzou dokumentace školy.

8.6 Charakteristika zkoumaného případu a jeho kontextu
Výzkum je realizován na Fakultní základní škole Cimburkova, která se nachází na pražském
Žižkově. Škola je charakteristická silnou převahou romských žáků. Většina těchto žáků
pochází ze sociálně znevýhodněného prostředí, čemuž škola přizpůsobuje celý edukační
proces.

8.7 Etika výzkumu
Rozhovory proběhly se svolením ředitelky školy. Účastníci byli informováni, za jakým
účelem je výzkum realizován a že získaná data budou využita v rámci této práce, tomuto
sdělení všichni účastníci porozuměli.

8.8 Zpracování dat
Rozhovory budou nejdříve podrobeny doslovné transkripci. V této transkripci vytyčíme
jednotlivé segmenty, ve kterých následně využijeme otevřeného kódování. Segmenty
seskupíme do jednotlivých významových kategorií. Tyto kategorie určíme na základě
analýzy textu tak, aby odpovídaly cílům práce. Na základě těchto kategorií budeme
formulovat deskripci výsledků šetření. Transkripce rozhovorů s kódováním je k dispozici
v přílohách této práce.
Obdobně budeme postupovat i při zpracování záznamu pozorování. Ukázka záznamu
pozorování s kódováním je k dispozici v přílohách práce.
Při analýze textů jsme vytvořili následující významové kategorie:
1. Škola
Tato kategorie byla vytvořena dle kódů:
a) Typ žáků
b) Jedna budova
c) Provoz
2. Kooperace školy a rodiny
Tato kategorie byla vytvořena dle kódů:
a) Komunita
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b) Romští asistenti
3. Výchovně vzdělávací péče a speciální
Tato kategorie byla vytvořena dle kódů:

podpora

poskytovaná

žákům

a) Asistent
b) Individuální přístup
c) Poradenské pracoviště
d) Speciální třída
e) Romství
f) Předškoláci
g) Domácí příprava
4. Projekty realizované na škole
Tato kategorie byla vytvořena dle kódů:
a) Projekt
b) Grant
5. Volnočasové aktivity fungující pod záštitou školy
Tato kategorie byla vytvořena dle kódu:
a) Kroužky
6. Kooperace školy a dalších organizací
Tato kategorie byla vytvořena podle kódů:
a) Nestátní neziskové organizace
b) Jiné školy
c) Volný čas
Na základě analýzy textu z knihy Vzdělávání Romů (Šotolová, 2001) jsme do výsledků
šetření zařadili kategorii historický vývoj školy.

8.9 Popis zjištěných kategorií
8.9.1 Deskripce historického vývoje školy
Škola jako taková vznikla na přelomu let 1967/68 na popud obvodního národního výboru.
Tehdy byla známa ještě jako ZŠ Komenského náměstí a byla specifická tím, že zde byly
zřízeny první experimentální třídy pro děti romského původu (Šotolová, 2001).
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Později se škola přestěhovala na Havlíčkovo náměstí. Ideou školy bylo, že romské děti jsou
stejně nadané jako ty neromské, jen potřebují více času k osvojení základních návyků a
vědomostí při nástupu do školy, a tomuto by měla být přizpůsobena výuka i později na vyšším
stupni (Šotolová, 2001).
V návaznosti na toto zde vznikl projekt specializovaných romských tříd, které byly
vybudovány při prvním stupni základní školy. Děti sem byly zařazovány na žádost rodičů.
Obsah učiva byl totožný s učivem v běžných třídách (Šotolová, 2001).
Návaznost výuky na druhém stupni se podařilo zajistit pomocí specializované výuky ve
třídách pro žáky s edukativními potížemi, kde se kladl důraz především na úpravu hodinových
dotací, úpravu učebních osnov, snížení počtu dětí ve třídách a zároveň snížení počtu
vyučujících pedagogů ve třídách. V těchto třídách byl kladen důraz především na praktické
dovednosti žáků a rozvíjení jejich logického myšlení, složitější teoretické poznatky byly
brány spíše jako druhořadé. Do těchto edukativních tříd byly děti zařazovány až po
doporučení pedagogicko-psychologické poradny a se souhlasem rodičů. Tento projekt byl
schválen v roce 1993 (Šotolová, 2001).
Mimo to se škola v minulosti účastnila i výzkumného projektu MŠMT Pokusné ověřování
škol s celodenním programem, který sice přinesl dobré výsledky, ale i přesto byl v roce 2003
ukončen (Šotolová, 2011).
8.9.2 Deskripce školy
V současné době škola sídlí v ulici Cimburkova 18/600 na Praze 3, což je v okruhu několika
set metrů od jejích předešlých sídel. Škola se do těchto prostor přestěhovala ve školním roce
2014/2015. Jedná se o starou zástavbu v pražské čtvrti Žižkov. Šotolová (2001) uvádí, že
osídlení Romy je v této čtvrti 3x větší, než je průměr ve zbytku města. To se samozřejmě
odráží i na složení žáků školy, podle interních statistik je ve škole zhruba 80 % žáků
romského etnika.
Zřizovatelem školy je městská část Praha 3 a škola funguje spádově. Převaha romských žáků
na škole je dána jednak tím, že ve spádové oblasti žije vyšší procento romské populace a
jednak tím, že rodiče neromských dětí častěji hlásí své děti do škol, do kterých podle
spádovosti nespadají.
Budova školy je po rekonstrukci, třídy jsou vybaveny projektory, počítači a elektronickými
tabulemi. Výuka je realizována v kmenových třídách. Tyto třídy jsou poměrně malé, ale
vzhledem k nízkému počtu žáků je prostor dostačující. Ve škole se nachází i tělocvična. Ve
škole naopak není k dispozici školní jídelna, ale je zde možnost stravování ve škole vedlejší.
Tuto možnost však využívá minimum žáků, protože většině rodiče obědy platit nechtějí a
upřednostňují stravování doma.
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V budově sídlí základní škola, jejíž součástí jsou i dvě speciální třídy a pod kterou spadá i
přípravný ročník, dětské skupiny a družina. Dále zde můžeme nalézt i střední školu sociálně
právní, která je ale v podstatě samostatnou institucí, se základní školou nijak významně
nespolupracuje, a proto se jí zde nebudeme nijak podrobně věnovat.
Přímo ve škole se nachází i školní poradenské pracoviště, jehož součástí je i školní psycholog,
speciální pedagog, metodik prevence a výchovný poradce. Od roku 2012 se škola účastní
projektu Rozvoje a metodické podpory poradenských služeb – VIP III, který je zaměřen na
zvýšení kvality poskytovaných služeb ve školách a školských poradenských zařízeních (ZŠ
Cimburkova, dostupné z: http://www.cimburacka.cz/poradprac.php). Dětem, které jsou
doporučeny na vyšetření, lze tedy případně vypracovat individuální vzdělávací plán přímo ve
škole, bez nutnosti externí spolupráce.
ZŠ Cimburkova již také poměrně dlouho nabízí možnost doplnit si základní vzdělání formou
akreditovaného kurzu, po jehož dokončení získají účastníci doklad o ukončení základního
vzdělání. Tento kurz je bezplatný a je realizován dálkovou formou. I přestože (anebo právě
protože) má kurz na škole již poměrně dlouhou tradici, je o něj stále velký zájem. Kapacita
kurzu je vždy zaplněna. To může být dáno i tím, že úřad práce hradí rekvalifikační kurzy
pouze lidem, kteří mají ukončené základní vzdělání. Někteří účastníci tohoto kurzu ovšem
dále pokračují i na střední školy. Okruh účastníků tohoto kurzu je velice široký, a to jak
z hlediska věku, tak z hlediska motivace účasti na kurzu.
8.9.3 Deskripce výchovně-vzdělávací péče a speciální podpory poskytované
žákům
Škola se snaží pracovat s dětmi systematicky již od raného věku. Od roku 1995/96 v rámci
školy funguje přípravný ročník, který je určen pro děti, které mají příští rok nastoupit
povinnou školní docházku a jsou ohroženy sociokulturním znevýhodněním.
Před třemi lety byla při základní škole zřízena i Žižkovská školička (v rámci projektu MPSV –
Sladění práce a rodiny inspirované příklady dobré praxe v Evropě). Původně vznikla pouze
jedna třída, ale vzhledem k velkému zájmu byla Žižkovská školička rozšířena o třídu druhou.
V současnosti jsou obě třídy financovány z Evropských strukturálních a investičních fondů
v rámci programu Operační program Praha – pól růstu ČR.
Tento projekt dětských skupin je do jisté míry velice specifická záležitost. Není totiž zvykem,
aby dětské skupiny fungovaly přímo při základních školách. Žižkovská školička jsou vlastně
jediné dětské skupiny, které takto fungují.
Školní vzdělávací program Žižkovské školičky vychází z rámcově vzdělávacího programu
předškolní výchovy a zahrnuje 5 tematických bloků: Já a moje okolí, Svět kolem nás, Starám
se o své zdraví, Co slavíme, Zpíváme, tančíme a cvičíme (ZŠ Cimburkova, dostupné z:
http://cimburacka.cz/download/povidani_o_zs.pdf).
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U dětí, které navštěvovaly přípravný ročník, lze podle slov pracovníků školy, pozorovat
pozitivní vliv na jejich pozdější školní úspěšnost. Konkrétně dodávají: „A ještě si myslím, že
je to ještě lepší u těch dětí, co chodily aspoň ty tři roky, i do tý dětský skupiny“.
Cílem dětských skupin i přípravného ročníku je zajistit dětem systematickou předškolní
přípravu, aby se děti rozvíjely ve všech oblastech, které později budou potřebovat ve školní
docházce – jde především o oblasti grafomotoriky, řeči a paměti. Dále je zde třeba zdůraznit i
to, že děti se seznámí s pravidelným režimem a získají základní zvyk chození do školy.
Při základní škole je v každém ročníku po jedné třídě, přičemž na prvním i druhém stupni se
nachází ještě třída speciální.
Do speciálních tříd jsou zařazovány děti s lehkým mentálním postižením a intelektově lehce
podprůměrné děti, které neprospívají ve třídách běžných. Děti jsou zde vzdělávány společně,
napříč věkem (vyjma dětí z první a druhé třídy, ty bávají do speciální třídy zařazovány pouze
zřídka). Kapacita speciální třídy na prvním i druhém stupni se pohybuje okolo 8-10 dětí.
Základním principem, se kterým se zde s dětmi pracuje, je individuální přístup – některé děti
například docházejí na určité předměty i do ostatních tříd apod. Jinak lze všeobecně říci, že
vzdělávací program těchto speciálních tříd odpovídá vzdělávacímu programu škol
praktických.
V dětských skupinách, přípravném ročníku, speciálních třídách a na prvním stupni základní
školy je ve třídě vždy přítomen učitel i asistent pedagoga. Na druhém stupni je asistent
k dispozici pouze dětem, které mají asistenta přiznaného v rámci plánu pedagogické podpory.
A zároveň chodí asistenti vypomáhat při určitých předmětech, například tělesné výchově.
Vzhledem k tomu, že většina žáků školy vykazuje určitou míru speciálních vzdělávacích
potřeb, tak z pohledu autorky hraje asistent pedagoga ve výuce zásadní roli. Žáci jsou při
vyučování často nepozorní, vyrušují a velká část z nich potřebuje i při samostatné práci
neustále ujišťovat, že postupují v zadaném úkolu správně. I přes nízký počet žáků ve třídě je
mimo možnost učitele toto vedení poskytovat všem žáků kteří by ho potřebovali, a tak je
časté, že s takovýmito dětmi pracuje dle pokynů učitele asistent pedagoga. V některých
situacích se však ukazuje, že jeden asistent pedagoga nedokáže pokrýt veškeré potřeby žáků
ve třídě.
Jistá specifika můžeme nalézt i ve školním vzdělávacím programu. Přímo v něm je zaneseno i
systematické seznámení dětí s vlastní romskou kulturou. V tomto bodě hodně přispívají i
romští asistenti, kteří velice výrazně přibližují romskou kulturu dětem. S dětmi zpívají a
tancují na romskou hudbu, tematické bloky jsou zařazeny i do dějepisu či vlastivědy.
Ovšem celkový důraz na romskou kulturu vyplývá z práce s dětmi přirozeně, například když
se s dětmi ve škole mluví o tom, jaké mají doma zvyky a tradice. Učitelé, kteří zde pracují již
dlouhodobě, se v této oblasti dobře orientují, a tak se baví s dětmi o tom, jaké vánoční zvyky
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jsou pro jejich rodinu tradiční či jaká typická jídla vaří apod. S předškoláky se mluví o
jednotlivých svátcích, o tom, kdy se slaví a jaký mají význam.
S romskou kulturou se významně pracuje i skrze hudebně-pohybové aktivity. Děti pravidelně
nacvičují romské tance a písně, se kterými později vystupují v rámci školních besídek. Do
těchto aktivit se rádi zapojují i rodiče muzikanti, kteří rádi své děti doprovází hrou na hudební
nástroj.
Zpěv romských písní je ve výuce využíván i jako motivační prvek. Ve třídách na prvním
stupni, do kterých měla autorka možnost nahlédnout, se s dětmi zpívalo například za odměnu
na konci hodiny. Děti byly viditelně nadšené a všechny se do zpěvu i tance rády zapojovaly.
V minulosti byla na škole jako volitelný předmět vyučována i romština. V současnosti se však
romština vyučuje pouze na střední škole, která však nedisponuje převahou romských žáků.
V jiných aspektech se školní vzdělávací program nijak výrazně neodlišuje. Spíše se klade
důraz na individuální práci s dětmi, pro kterou je zde i prostor – vzhledem k nízkému počtu
dětí ve třídách i vzhledem k přítomnosti asistentů.
Velký problém autorka zaznamenala s plněním domácích úkolů. Některé děti domácí úkoly
neplnily naprosto konstantně. Nereagovaly ani na opakované výzvy učitele a na opakované
negativní hodnocení do notýsku. Poté, co učitelka několikrát apelovala přímo na rodiče
dotyčných dětí, často přinesly děti vypracovaný domácí úkol jedním z rodičů.
Podobný problém byl i s nákupem školních pomůcek, které děti, i přes opakované výzvy,
nepřinesly. Toto bylo ze strany učitelky řešeno zapůjčením erárních pomůcek ze školy.
Do školy jedenkrát měsíčně dochází logopedka, která vždy projde všechny třídy i dětské
skupiny a radí, jak s dětmi trénovat řeč, protože se stává i to, že do školy přichází děti, které
vůbec nemluví.
Podle slov pedagogů není ale tak časté, že by děti které navštěvují tuto školu neuměly česky.,
což přičítají především tomu, že škola se nachází v Praze a je mimo sociálně vyloučené
lokality. Většina dětí, které tuto základní školu navštěvují, doma romsky ani nemluví (až na
pár výjimek z řad olašských Romů), ale i přesto mívají se zvládnutím českého jazyka často
problémy.
Preventivní program je ve škole zaměřen především na drogovou prevenci a prevenci
kriminality. Škola spolupracuje s policií, jejichž zástupci chodí do školy dělat i přednášky.
Autorka byla osobně přítomna přednášce od Městské policie Prahy 3, která byla věnována
integrovanému záchrannému systému a první pomoci. Přednáška byla realizována pro žáky 5.
třídy a jejím základním sdělením bylo, že pokud děti uvidí člověka, který potřebuje první
pomoc, tak mají okamžitě vyhledat dospělou osobu. Dále si děti zopakovaly základní
telefonní čísla na policii, záchranou službu, hasiče… Vzhledem k tomu, že přednáška byla
vedena interaktivní formou, tak děti dostaly spoustu prostoru pro to, aby se do ní zapojily,
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čehož rády využily. Ve znalostech o tomto tématu byly u dětí pozorovány značné individuální
rozdíly. Některé děti byly se základy této problematiky seznámeny naprosto perfektně, jiné
děti nevěděly skoro nic. Všechny děti však působily zaujatě a žádné dítě příliš nevyrušovalo.
8.9.4 Deskripce kooperace školy a rodiny
Velká část rodičů doprovází dvé děti denně do školy. To utváří prostor pro komunikaci
s učiteli. Avšak krátká doba před vyučováním bývá často jedinou možností, jak rodičům sdělit
některé informace o školním prospěchu jejich dětí či jiné důležité postřehy. To proto, že
rodičovská účast na třídních schůzkách je na škole minimální.
Škola zaměstnává romské i neromské asistenty pedagoga. Je zde poměrně výrazné procento
asistentů romských, kteří sehrávají v komunikaci s rodinou zásadní roli, jak říká jedna ze
zaměstnankyň školy: „Za mě je to fakt vynikající. Hlavně prostředek komunikace s těma
rodičema. Hodně pomáhaj, maj důvěru těch našich rodičů, je to velká pomoc“.
Výhodou romských asistentů je, že škola na této pozici může zaměstnat i někoho přímo
z tamní romské komunity, zaplatit mu asistentský kurz a dát mu tak možnost pracovního
uplatnění. Je časté, že romští asistenti zaměstnaní na ZŠ Cimburkova jsou v celé komunitě
dobře známí, a tak i snáze podporují kontakt rodin a školy.
Ale i přes působení těchto asistentů zůstává například absence žáků velmi vysoká. Za
autorčino působení na škole se několikrát opakovala situace, že z 17 žáků na vyučování
dorazili pouze tři nebo čtyři. A celková prezence nikdy nepřesáhla 12 žáků. Rodiče absence
dětem vždy omluvili. Asistent pedagoga však nikdy například nevyrazil do terénu, aby těmto
mnohdy zbytečným absencím zabránil.
8.9.5 Deskripce projektů realizovaných na škole
ZŠ Cimburkova je zapojena do projektu Společné zemědělské politiky EU - Ovoce a zelenina
do škol. Podle slov pracovníků školy se klasická svačina žáků sestává z různých brambůrek,
tyčinek, párků anebo podobných pochutin. Proto se škola do tohoto projektu zapojila, v rámci
něj děti 2x do měsíce dostávají zdravé a čerstvé svačiny složené především z ovoce a
zeleniny. Zároveň ve škole probíhají i pravidelné přednášky na téma zdraví a zdravého
životního stylu.
Od roku 2016 na škole běží i další projekt financovaný z Evropských strukturálních a
investičních fondů a který je součástí Operačního programu Praha. Tento projekt se jmenuje
Pochopení – základ soužití a mezi jeho hlavní cíle se řadí především inkluze žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami, práce s multikulturalitou a sociální rozmanitostí,
předcházení negativních aspektů vyplývajících z mezikulturního kontaktu. Dále zde jde o
prevenci sociálního vyloučení a integraci budoucích rodin, zahrnující i lepší pracovní
kvalifikaci. Metodou práce je především úprava podmínek do takové podoby, aby odpovídaly
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odlišnému kulturnímu a sociálnímu prostředí, ze kterého děti pochází (ZŠ Cimburkova,
dostupné z: http://www.cimburacka.cz/download/pochopeni_zaklad_souziti.pdf).
Ve spolupráci s neziskovou organizací R-Mosty byl ve škole realizován projekt Páté patro,
který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem (ZŠ Cimburkova, dostupné
z: http://www.cimburacka.cz/pate_patro.php) a který byl zaměřen na vyrovnání příležitostí
romských žáků ve studiu na střední škole. Tento projekt na škole probíhal mezi lety 2013 až
2015. Vzhledem k tomu, že jeho výsledky byly velice pozitivní rozhodla se škola v tomto
projektu pokračovat i po jeho oficiálním ukončení, a tak na škole funguje dodnes.
Záštitu nad tímto projektem převzala výchovná poradkyně, která se nyní zabývá spoluprací se
středními odbornými školami a středními odbornými učilišti, kam často žáci této základní
školy nastupují. Nejčastěji se jedná o školy s učňovskými obory kuchař, číšník, automechanik
či pomocný truhlář, instalatér, klempíř apod. Konkrétně se jedná o SOU gastronomie a
podnikání, SOU a SOŠ stavební a zahradnická a OU Vyšehrad.
Žáci osmých a devátých tříd se tedy do těchto škol chodí podívat. Vyzkouší si, jak probíhá
tamější výuka, seznámí se s prostředím školy. Zaměstnanci školy k tomuto dodávají: „A má
to teda hrozně pozitivní efekt na ty děti. Začnou se do tý školy těšit a taky že si pak jako uměj
nějak představit to vzdělání. Nebo jako tak celkově si prostě utvořej představu o tom vzdělání,
tu jako před tím moc nemaj… No, takže to funguje moc dobře tahle spolupráce“.
Poté, co děti získají konkrétnější představu o tom, kam by chtěly pokračovat ve svém studiu,
podávají si přihlášky na střední školy. I s tímto jim všem pomáhá výchovná poradkyně,
protože bez toho by si pravděpodobně většina dětí přihlášku na střední školu ani nepodala. Ať
už z čistého nezájmu anebo protože nevědí jak.
ZŠ Cimburkova si zakládá na tom, že každý žák, který tuto školu absolvuje je později přijat
na některou střední školu. Realitou ovšem zůstává, že děti často dostudují pouze první nebo
druhý ročník a potom studium ukončí. Buďto například protože nemají žádnou motivaci
k dokončení studia a vzdělání nepovažují za dostatečnou hodnotu anebo také protože se často
již sami stávají rodiči. Nicméně díky práci výchovné poradkyně se všichni žáci na střední
školu alespoň přihlásí, což vlastně můžeme vnímat i jako součást preventivního programu.
Dále ZŠ Cimburkova čerpala i z grantů MŠMT v rámci programů na Podporu integrace
romské komunity, Podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní
výchovy nebo z Rozvojového programu na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání
a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním.
8.9.6 Deskripce volnočasových aktivit fungujících pod záštitou školy
Ve škole funguje taneční klub, kam se děti chodí učit tančit a rozvíjet své pohybové
dovednosti. O tento kroužek je ve škole každoročně velký zájem. Děti s tímto klubem
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vystupují v rámci školních besídek, ale školu jezdí reprezentovat i na různé soutěže i
nesoutěžní akce jako jsou Roztančené školy, kterých se děti účastní každý rok.
Podle slov pracovníků školy je tento kroužek: ,,vlastně hodně velký gró. Jako jak
v reprezentaci školy, tak pro ty děti samotný. Je to něco v čem se můžou vyřádit. Máme tady ty
romský asistenty, který jim s tim hodně pomáhaj…. Vedou to. A pak jezděj na různý ty soutěže
a vyhrávaj spoustu soutěží a je to taková věc, ve který se můžou realizovat. Myslím, že je to
baví a i jim to jde dobře“.
Mimo to ve škole funguje i kroužek dramatické výchovy anebo fotbalový kroužek. I v rámci
něj se děti pravidelně účastní různých soutěží, ve kterých získávají i poměrně dobrá umístění.
8.9.7 Deskripce kooperace školy a dalších organizací
ZŠ Cimburkova mimo jiné spolupracuje i s celou řadou neziskových organizací jako jsou R–
Mosty, Teen Challenge, Slovo 21, Romea nebo Buči.
R–Mosty se, kromě projektu Páté patro, příležitostně zapojují i do některých dalších
vzdělávacích aktivit a také pod jejich záštitou funguje R-klub.
R-klub je volnočasový nízkoprahový klub zaměřený především na práci se staršími dětmi
z druhého stupně. Tento klub se nachází přímo v prostorách školy a děti mají možnost do toho
klubu pravidelně docházet a trávit tak svůj volný čas smysluplným způsobem. Klub
pravidelně pořádá různé exkurze, kroužky a jsou zde k dispozici počítače. Kontaktní
pracovníci zde dětem pomáhají například s učením anebo poskytují poradenství v náročných
životních situacích.
Dalším společně připravovaným projektem je projekt, který bude zaměřen na podporu
zaměstnanosti rodičů žáků školy. R–Mosty přislíbily realizaci školení pro určené rodiče, jehož
náplní budou především informace o rekvalifikačních kurzech a o tom, jak si hledat
zaměstnání. Zároveň ve škole již vzniká nástěnka s rekvalifikačními kurzy a inzercí
zaměstnání, která by byla pro rodiče vhodná.
Naopak v minulosti ZŠ Cimburkova spolupracovala s R–Mosty například na projektu
Komunitního poradenského centra poskytujícího sociální poradenství nejen žákům, ale celým
jejich rodinám.
Další neziskovou organizací, se kterou základní škola dlouhodobě spolupracuje je Teen
Challenge. Jejichž pracovníci dvakrát týdně organizují odpolední program, který je zaměřený
na volnočasové aktivity všeho druhu, rčené především pro děti, které nedochází do družiny.
S dětmi se pracuje ve skupinách, které jsou rozdělené podle věku – od předškoláků až po
starší děti.
O tyto společné akce je mezi žáky základní školy poměrně velký zájem. Podle slov
pracovníků tam dochází rádi a pravidelně, což na něj má jednoznačně pozitivní vliv.
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Škola dlouhodobě a opakovaně spolupracuje i s organizací Slovo 21, která pořádá například
výstavy, kde se objevují mimo jiné i obrázky zdejších žáků. Dále se podílí i na přednáškách,
které ve škole probíhají, a to zejména na přednáškách na téma multikulturality a projektech
s ní spojených.
Kromě neziskových organizací škola spolupracuje i s divadlem Ponec, kde děti často mívají
různá taneční vystoupení. Zároveň do školy v rámci projektu Tanec školám dochází slečna,
která jako součást tělocviku organizuje i taneční výchovu.
Titíž lidé zároveň organizují i Šílené tance o přestávce, kdy do školy každý poslední pátek
v měsíci přichází tanečníci, kteří místo přestávek realizují krátká taneční vystoupení
sestávající se z různých alternativních tanců. Tyto tance si mají děti možnost později
vyzkoušet a naučit se je. Tyto aktivity lze vnímat i jako prevenci rizikového chování o
přestávkách.
Škola je také členem Ligy komunitních škol, což je občanské sdružení, které funguje již od
roku 2000 a na jehož založení se významně podílela paní ředitelka školy. V rámci této ligy
škola spolupracuje se školami s podobným složením žáků, jedná se do školy v Brně, Praze,
Ostravě, Ústí nad Labem atd.
Spolupráce probíhá jak na úrovni společných schůzí vedení některých škol, tak na úrovni
společných akcí pro žáky těchto škol.
8.9.8 Závěry a interpretace šetření
Škola ve své historii prošla specifickým vývojem, v rámci něhož byly realizovány i speciální
vzdělávací programy jako byl projekt specializovaných romských tříd na prvním i druhém
stupni či zapojení školy do experimentu s celodenním vzdělávacím systémem.
V současné době škola poskytuje svým žákům velice široký okruh podpory. Klade se zde
důraz na systematickou péči o žáky, která zahrnuje i předškolní vzdělávání. Při škole fungují
dvě dětské skupiny, což je v celorepublikovém měřítku zcela ojedinělé. Jejich zřízení zatím
přináší jednoznačně pozitivní výsledky.
Pracovníci školy se shodují na tom, že zásadní roli v podpoře žáků hraje práce asistentů
pedagoga, a to jak těch romských, tak těch neromských, kteří mají na škole již mnohaletou
tradici.
Základním principem, se kterým se ve škole pracuje, je individuální přístup. Mnoho žáků má
vytvořený svůj individuální vzdělávací plán, učitelé a asistenti žákům věnují zvláštní péči.
Například v rámci českého jazyka nebo matematiky se s některými dětmi pracuje individuálně
takovým tempem, aby měla výuka pro konkrétního žáka smysl. Toto je mimo jiné umožněno
poměrně malým počtem dětí ve třídách, který se zpravidla pohybuje mezi 10–20 žáky.
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Klasické doučování na škole sice nefunguje, ale děti mají možnost požádat o pomoc
s domácími úkoly například ve školní družině anebo mohou oslovit pracovníky
nízkoprahového centra, které se nachází přímo v prostorách školy.
Škola také často spolupracuje s různými neziskovými organizacemi, které se svou činností
podílejí na tvorbě zázemí, kde mohou děti trávit svůj volný čas. Spolupráce probíhá i na
samotné výuce formou přednášek či na některých projektech v rámci preventivního programu.
Na škole je k dispozici i poradenské centrum, škola spolupracuje s logopedkou a v rámci Ligy
komunitních škol spolupracuje i s jinými školami s převahou romských žáků. Mimo to jsou na
škole i dvě speciální třídy. Škola také nabízí možnost kurzu pro doplnění základního vzdělání
a celkově se snaží podporovat celou tamní komunitu – tzn. nejenom své žáky, ale i jejich
rodiny.
Na základě proběhlého šetření se nám tedy jeví výchovně vzdělávací systém na Fakultní
základní škole Cimburkova jako kvalitní. Přístupy, které jsou zde realizovány mají na žáky
pozitivní vliv. Žákům je poskytována adekvátní podpora, která zajišťuje snadný průběh
výuky.
Velice pozitivně hodnotíme činnost asistentů pedagoga ve výuce. Jejich přítomnost přináší
více prostoru pro individuální práci s žáky. A vzhledem k tomu, že značná část z asistentů
pedagoga je romského etnika, děti v nich mohou nalézt pozitivní vzor, se kterým se mohou
ztotožnit. Další výhodou těchto romských asistentů je, že dětem zprostředkovávají ve větší
míře i romskou kulturu. A to nejen ve výuce, ale i v rámci kroužků.
Pozitivně hodnotíme i to, že škola spolupracuje s neziskovými organizacemi, především s R–
Mosty a TeenChallange. Díky tomu mají žáci školy možnost trávit svůj volný čas po skončení
vyučování smysluplným způsobem, například v nízkoprahovém klubu, a tak jsou méně
ohroženi sociálně patologickými jevy.
Velice nás zaujala i iniciativa výchovné poradkyně díky níž, jsou žáci podporováni v tom, aby
ve svém studiu dále pokračovali i po dokončení povinné školní docházky.
Naopak prostor pro zlepšení vidíme v oblasti doučování, které na škole oficiálně neprobíhá.
Vzhledem k velkému počtu asistentů pedagoga na škole se domníváme, že doučování by bylo
možné zajistit. Možnost požádat o pomoc s domácími úkoly v družině a nízkoprahovém klubu
se nám nejeví jako dostatečné řešení.
Negativně hodnotíme fakt, že škola zrušila výuku romského jazyka a v současnosti jej
nenabízí ani jako volitelný předmět. Domníváme se, že zařazení romského jazyka do
výukových osnov by bylo významným krokem pro integraci romské kultury do vyučování.
Zároveň by škola adekvátně reagovala na ratifikaci Evropské charty regionálních či
menšinových jazyků.
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Dále se nám jeví jako vhodné, aby vedení své asistenty pedagoga více angažovalo v terénu,
domníváme se, že pokud by asistenti docházeli i do rodin, zmenšilo by se procento absence
žáků, která je v současnosti enormní.
Přestože ZŠ Cimburkova je školou s převahou romských žáků a může tedy čelit kritice za
segregované školství, domníváme se, že stávající vzdělávací systém je ucelený kvalitní.
Přístupy, které škola využívá jsou mimo jiné výsledkem i mnohaleté praxe, což umožňuje
využívat podpory, jejíž výsledky jsou ověřené dlouhodobě pozitivní.
A právě tyto pozitivní výsledky, považujeme za protiargument stávající kritice týkající se
segregovaného vzdělávání právě na této škole. Došli jsme k závěru, že složení žáků této školy
je výsledkem přirozeného vývoje, který v současnosti škola není schopna výrazně ovlivnit.
Dále jsme došli k závěru, že i přes toto všechno vzdělávací systém školy funguje velice dobře
a snaží se s žáky pracovat na maximálně individuální bázi.
Ač segregaci ve vzdělávání považujeme za negativní jev, je to jev, který je reálný a jehož
odstranění je během na dlouhou trať. Domníváme se, že kritika by neměla být směřována
pouze na školy samotné či na vzdělávací systém. Je nutné, aby celá česká společnost
prodělala jakousi názorovou obrodu, protože prvním krokem ke společnému vzdělávání všech
dětí musí být změna celospolečenské nálady v České republice.
Přínos tohoto šetření spatřujeme především v tom, že přináší mnohé důkazy, že i škola
s převahou romských žáků může mít dobré výsledky. Protože realitou je, že tyto školy
existují, a proto je dobře, že alespoň některé svou práci i při stávající situaci odvádí kvalitně.
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9 Závěr
Celková situace romské minority na území České republiky se jeví jako tristní. Úroveň
vzdělanosti romského etnika je hluboce pod celorepublikovým průměrem a obdobná je i
jejich situace sociální a ekonomická, se kterou úzce souvisí i velká nezaměstnanost.
Vzdělávání romských žáků velice ovlivňuje prostředí, ze kterého pocházejí. Toto prostředí je
sociálně a kulturně velice odlišné a velkým problémem je to, že majoritní vzdělávací systém s
dětmi z takovéhoto prostředí často nedokáže adekvátně pracovat.
Přestože rovné příležitosti ve vzdělávání jsou garantovány jako jedno ze základních práv, stále
můžeme být svědky nevyváženého přístupu ke vzdělávání majority a romské minority.
Integrace romských žáků do většinového vzdělávacího proudu je stále problémová a pokud
bychom měli mluvit o inkluzi, tak to je v současnosti možné pouze v rámci teorie. Nelze však
přesně určit, kde se nachází primární příčina této situace. Nicméně můžeme říci, že důležitá je
ve vzdělávání romských žáků především vhodná podpora, která by umožnila optimalizovat
způsob vzdělávání.
Do této nezbytné podpory musíme zahrnout nutnost práce s celou rodinou žáka. Je nezbytné,
aby rodiče ke škole získali pozitivní a důvěrný vztah, protože důvěra je primárním
předpokladem pro to, abychom někomu svěřili do péče své děti.
Vztah mezi školou a rodinami žáků pomáhají utvářet mimo jiné i romští asistenti, jejichž
působení na školách má jednoznačně pozitivní efekt. Jejich přínos je značný i ve výuce
samotné, kdy se dětem, díky přítomnosti dalšího pedagogického pracovníka, dostává více
individuální péče a zároveň se romský asistent pedagoga může pro dítě stát i pozitivním
vzorem, se kterým se může ztotožnit.
Sociálně znevýhodněné prostředí, ze kterého většina romských dětí pochází často přináší
následný deficit v kognitivní, sociální ale i motorické oblasti vývoje těchto dětí. Tento deficit
pomáhá vyrovnávat i institut přípravných tříd a potažmo i zavedení posledního povinného
roku předškolní přípravy.
Bakalářská práce přináší shrnutí romské historie, jejich jazyka, aspektů, které mohou
ovlivňovat vzdělávací trajektorii romských dětí, současné legislativy, afirmativních přístupů a
vhodných metod edukace, což je teoretický základ pro praktickou část práce. Ta obsahuje
příklad kvalitního edukačního systému, který pracuje s převahou romských žáků na škole.
Přínos práce vnímáme především v tom, že poukazuje na fakt, že i takováto škola, která je
často kritizována v souvislosti se segregací, může svým žákům poskytovat nadstandardní
podporu a tím i argumentovat proti oné kritice.
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