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Abstrakt 

Práce se věnuje problematice segregace žáků ze sociálně vyloučeného prostředí, především 

žáků romského etnika. Ti byli v českém vzdělávacím systému v průběhu let často 

diskriminováni a systematicky odsouváni z hlavního vzdělávacího proudu. Za diskriminační 

praktiky byla v roce 2007 Česká republika odsouzena Evropským soudem pro lidská práva 

a musela se zavázat k přijetí nápravných opatření. Od té doby vstoupilo v platnost několik novel 

školského zákona, které měly zajistit rovný a spravedlivý přístup ke vzdělávání. Z posledních 

výzkumů a analýz však vyplývá, že v českém vzdělávacím systému k etnické diskriminaci 

a segregaci i nadále dochází. Tyto studie ukazují, že segregační mechanismy jsou velmi spletité 

a podporované většinou zúčastněných aktérů včetně rodičů sociálně znevýhodněných žáků. 

Odsouvání jejich dětí z hlavního vzdělávacího proudu má přitom negativní dopady nejen 

na samotné žáky, ale i na celou společnost. Práce předkládá případovou studii jedné 

segregované základní školy. Odhaluje mechanismy, které v dané obci k oddělování romských 

žáků z hlavního vzdělávacího proudu přispívají a zkoumá postoje jednotlivých relevantních 

aktérů.  

Abstract 

The bachelor thesis focuses on the issue of segregation of pupils from a socially excluded 

environment, especially pupils of Romani ethnicity. They have often been discriminated against 

in the Czech education system over the years and systematically excluded from mainstream 

education. In 2007, the Czech Republic was condemned by the European Court of Human 

Rights for discriminatory practices and had to commit to taking corrective measures. Since then, 

several amendments to the Education Act have entered into force to provide equal and fair 

access to education. However, recent research shows that ethnic discrimination and segregation 

continue to occur in the Czech education system. These surveys show that segregation 

mechanisms are very complex and supported by most stakeholders, including parents 

of socially disadvantaged pupils. The exclusion of their children from mainstream education 

has negative consequences not only for the pupils themselves but also for society as a whole. 

The paper presents a case study of a segregated primary school. It reveals the mechanisms that 

contribute to the separation of Roma pupils from mainstream education in the given 

municipality and examines the attitudes of the relevant actors.  
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ÚVOD 

Segregace sociálně znevýhodněných žáků, především žáků romských, je v českém vzdělávacím 

systému dlouho diskutované téma. V posledních letech mu byla věnována mediální pozornost 

především v souvislosti s „inkluzí“, tj. změnou školského zákona v oblasti vzdělávání žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami, mezi něž se sociálně znevýhodnění řadí.  

Za segregační a diskriminační praktiky vůči romským žákům byla Česká republika v roce 2007 

odsouzena Evropským soudem pro lidská práva. Kauza známá jako Rozsudek D. H. tehdy 

prokázala, že Česká republika diskriminuje romské žáky tím, že je na základě chybné diagnózy 

lehkého mentálního postižení posílá do zvláštních škol, což jim znemožňuje získat 

plnohodnotné vzdělání. Česká republika se po rozsudku musela zavázat k nápravě těchto škod, 

a to v podobě přiznání odškodného stěžovatelům, ale hlavně nápravou diskriminačního 

vzdělávacího systému.1  

Ještě před rozsudkem v roce 2004 sice vstoupilo v rámci novelizace školského zákona 

v platnost opatření o spádovosti škol, které formálně znemožňuje odmítnout jakéhokoliv žáka 

včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, v roce 2005 byly také zrušeny zvláštní 

školy, nicméně segregace pokračovala dál, děti byly spíše formálně přeřazeny do základních 

škol praktických.2 V roce 2016 vstoupila v platnost novela školského zákona, která podporuje 

inkluzivní vzdělávání a spravedlivé vzdělávací prostředí. Ta měla zajistit, že se sociálně 

znevýhodnění žáci budou s poskytnutím podpůrných opatření účastnit hlavního vzdělávacího 

proudu.3 

Z mnoha analýz různých aktérů však vyplývá, že přes veškerá opatření i nadále v českém 

vzdělávacím systému dochází k rozličným segregačním a diskriminačním praktikám. 

Segregace je zpravidla úzce provázána s existencí sociálně vyloučených lokalit, kde se ve velké 

míře soustřeďují Romové. Prostorové umístění bydlení a škol však není její jedinou příčinou. 

 
1 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 13. listopadu 2007 (stížnost č. 57325/00). VĚC D. H. A OSTATNÍ proti ČESKÉ 

REPUBLICE. Dostupné z: http://www.errc.org/uploads/upload_en/file/02/D0/m000002D0.pdf 

2Od roku 2005 se tak v praxi nazývaly základní školy pro žáky s mentálním postižením, které ovšem měly podmínky jako školy speciální. Dnes 

tyto školy patří do kategorie škol zřizovaných podle § 16 odst. 9 školského zákona, jedná se tedy o speciální školy, které jsou určeny pro žáky 
s mentálním postižením. (MŠMT) 

3 ČADA, Karel a Daniel HŮLE ed. Analýza segregace v základních školách z pohledu sociálního vyloučení. Praha: Úřad vlády ČR, Odbor pro 

sociální začleňování (Agentura), 2019. Dostupné z: https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2019/11/Analyza_segregace_2019.pdf  

http://www.errc.org/uploads/upload_en/file/02/D0/m000002D0.pdf
https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2019/11/Analyza_segregace_2019.pdf
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Segregační mechanismy jsou zpravidla velmi spletité a probíhají na třech úrovních - státní, tedy 

vzdělávacím systému jako takovém, obecní, tedy politiky jednotlivých zřizovatelů, a nakonec 

na úrovni jednotlivých škol. Zároveň jsou segregační praktiky podporovány téměř všemi 

relevantními aktéry, z rozličných důvodů je také zdánlivě paradoxně podporují i rodiče sociálně 

vyloučených žáků, čímž mimo jiné vytváří jakési alibi pro ostatní.4 Vyčleňování jejich dětí 

mimo hlavní vzdělávací proud má přitom negativní dopad nejen na jejich životy, ale i na 

vzdělávací systém jako celek, potažmo na celou společnost.5 6 

Předložená práce představuje případovou studii jedné konkrétní základní školy a obce, ve které 

se snaží zachytit segregační mechanismy a postoje jednotlivých relevantních aktérů k dané 

situaci.  

 

  

  

 
4 ČADA, Karel a Daniel HŮLE ed. Analýza segregace v základních školách z pohledu sociálního vyloučení. Praha: Úřad vlády ČR, Odbor pro 

sociální začleňování (Agentura), 2019. Dostupné z: https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2019/11/Analyza_segregace_2019.pdf  

5 Veřejný ochránce práv: Cesta ke společnému vzdělávání romských a neromských dětí. Brno: Kancelář veřejného ochránce práv – 

ombudsmana. Sp. zn.: 86/2017/DIS/VB. Dostupné z: https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2018/cesta-ke-spolecnemu-
vzdelavani-romskych-a-neromskych-deti/  

6 MESSING, Vera. Differentiation in the Making: Consequences of School Segregation of Roma in the Czech Republic, Hungary, and Slovakia. 

European Education, 2017, 49:1, 89-103, DOI: 10.1080/10564934.2017.1280336 

https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2019/11/Analyza_segregace_2019.pdf
https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2018/cesta-ke-spolecnemu-vzdelavani-romskych-a-neromskych-deti/
https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2018/cesta-ke-spolecnemu-vzdelavani-romskych-a-neromskych-deti/
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1 CÍLE A VÝZKUMNÉ OTÁZKY 

Cílem předložené práce je: 

1. Odhalit a popsat segregační mechanismy v dané obci. 

2. Popsat rovinu rozhodování rodičů romských žáků, tj. jaké uvádí důvody pro zápis dětí 

na danou školu, případně jaké vidí bariéry v zápisu na jinou školu. 

3. Pochopit a popsat postoj romských rodičů k situaci na škole a segregaci v dané obci. 

4. Popsat postoj k situaci na škole a jejímu prostředí z pohledu zaměstnanců školy. 

5. Popsat postoj zřizovatele dané školy a zasadit obec do jednoho ze segregačních modelů 

z pozice obce. 

V návaznosti na cíle si pak práce pokládá tyto výzkumné otázky: 

1. Jaké segregační mechanismy se v dané obci vyskytují? 

2. Z jakých důvodů romští rodiče vybírají pro své děti danou základní školu? 

3. Jaké jsou bariéry, které jim brání volit jinou školu? 

4. Jak rodiče smýšlí o situaci na dané škole? 

5. Jak rodiče smýšlí o segregaci v dané obci? 

6. Jaký postoj k situaci zaujímá ředitel dané školy? 

7. Jaký postoj k situaci zaujímají zaměstnanci dané školy? 

8. Jakou postoj k situaci zaujímá zřizovatel? 

9. O jaký segregační model z pozice obce se v dané obci jedná? 
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2 KLÍČOVÉ KONCEPTY A TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1 Operacionalizace hlavních konceptů 

Následující text je věnován vymezení klíčových pojmů a konceptů. Některé z nich mohou být 

čtenáři chápány různým způsobem, jejich operacionalizace napomáhá k přenesení z abstraktní 

roviny a subjektivního chápání k empiricky zkoumatelným jevům. 

Do roku 2016 byly ve školském zákoně definovány 3 kategorie žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Rozlišovaly žáky se zdravotním postižením, žáky se zdravotním 

znevýhodněním a žáky se sociálním znevýhodněním. Ti třetí představovali skupinu, která 

pochází z rodinného prostředí s nízkým socioekonomickým statusem nebo je ohrožená sociálně 

patologickými jevy, nařízenou ústavní nebo uloženou ochrannou výchovu, potažmo děti 

azylantů či účastníků azylového řízení. Všem kategoriím měly být upraveny podmínky studia, 

ovšem, jak podmínky upravit, bylo konkretizováno pouze u žáků se zdravotním postižením či 

znevýhodněním. Navíc kvůli absenci postupů k identifikaci sociálního znevýhodnění byla 

těmto žákům často diagnostikována lehká mentální postižení, což bylo pro jejich školu snazší 

a ekonomicky výhodnější. Taková diagnóza byla přidělována na základě souhlasu zákonného 

zástupce, avšak ne souhlasu informovaného. Rodiče těchto žáků tak například často nevěděli, 

že diagnóza jejich dětem znemožňuje získat plnohodnotné vzdělání.7 

V roce 2016 se od tří kategorií upustilo a začala se používat jednotná definice. Žákem 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 studenta. Děti, žáci a studenti se speciálními 

vzdělávacími potřebami mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření školou 

a školským zařízením.“8  

 
7 ČADA, Karel a Daniel HŮLE ed. Analýza segregace v základních školách z pohledu sociálního vyloučení. Praha: Úřad vlády ČR, Odbor pro 

sociální začleňování (Agentura), 2019. Dostupné z: https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2019/11/Analyza_segregace_2019.pdf  

8 Zákon č. 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 

https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2019/11/Analyza_segregace_2019.pdf
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Žáky se sociálním znevýhodněním částečně nahradily kategorie kulturně odlišných žáků a žáků 

žijících v jiných životních podmínkách. V této práci budu tyto žáky označovat pojmem 

sociálně znevýhodnění žáci. Mezi tyto žáky se řadí i žáci žijící v sociálním vyloučení nebo 

sociálním vyloučením ohrožení. Sociální vyloučení je definováno jako „vyčlenění osoby mimo 

běžný život společnosti a nemožnost se do něj zapojit v důsledku nepříznivé sociální situace“,9 

protikladem je inkluze neboli sociální začleňování, tedy proces, „který zajišťuje, že osoby 

sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené dosáhnou příležitostí a možností, 

které jim napomáhají plně se zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života 

společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný.“ 10  

Lidé poznamenaní sociálním vyloučením se často koncentrují v sociálně vyloučených 

lokalitách.  Ty mají kořeny již v předchozím režimu, avšak jejich růst se datuje hlavně po roce 

1989. Po revoluci dochází k výraznému úpadku postavení Romů (přičemž „za Roma 

považujeme takového jedince, který se za Roma sám považuje, aniž by se nutně k této 

příslušnosti za všech okolností hlásil, a/nebo je za Roma považován významnou částí svého 

okolí na základě skutečných či domnělých indikátorů”11), zároveň dochází k marketizaci 

vzdělávání a decentralizaci vzdělávacího systému. V průběhu času tak můžeme pozorovat 

postupnou etnickou proměnu ve školách v blízkosti vyloučených lokalit, některé školy se 

stávají vyloženě čistě romskými a začíná se mluvit o etnické segregaci ve vzdělávání.12 Tu 

podle definice úřadu veřejného ochránce práv chápeme jako jev, který vzniká při naplnění jedné 

nebo více z těchto podmínek:  

1. „Ve škole nebo školní třídě jsou vzděláváni žáci, kteří jsou znevýhodněni na 

základě svého etnického původu, v počtu, který výrazně převyšuje jejich 

poměrné zastoupení v celé populaci a/nebo dané oblasti, 

2. ve škole nebo školní třídě existuje pouze malý nebo žádný kontakt mezi 

skupinami žáků různého etnického původu na jakékoliv úrovni, 

 
9  Zákon č. 108/2006 Sb., Zákon o sociálních službách 

10 Zákon č. 108/2006 Sb., Zákon o sociálních službách 

11 GAC spol. s r.o. a NOVÁ ŠKOLA o.p.s. Vybrané pojmy. [online]. [cit. 2021-03-10]. Dostupné z: https://www.esfcr.cz/mapa/pojmy.html  

12 NEKORJAK, Michal, Adéla SOURALOVÁ a Klára VOMASTKOVÁ. Uvíznutí v marginalitě: vzdělávací trh, „romské školy“ a reprodukce sociálně 

prostorových nerovností. SOCIOLOGICKÝ ČASOPIS-CZECH SOCIOLOGICAL REVIEW, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2011, roč. 47, č. 4, s. 657-
680. ISSN 0038-0288. 

https://www.esfcr.cz/mapa/pojmy.html
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3. ve škole nebo školní třídě nejsou skupině žáků na základě jejich etnického 

původu dostupné stejné vzdělávací příležitosti, z nichž čerpá zbytek společnosti, 

a to i přes srovnatelnou úroveň školních budov, dopravní dostupnosti, 

vzdělávacího obsahu i kvalifikace pedagogů včetně jejich platů.“13 

Segregace ve vzdělávání je nezákonná, považuje se za přímou či nepřímou diskriminaci. 

Praktiky k ní vedoucí lze ve výjimečných případech považovat za trestný čin. Povinností státu 

je dohlížet na to, aby k ní nedocházelo, a to pomocí České školní inspekce (na úrovni 

jednotlivých škol) i Ministerstva vnitra (na úrovni obcí).14  

2.2 Současný stav segregace v základním vzdělávání 

Přes protizákonnost i všechna opatření z posledních let však i nadále k segregaci dochází, což 

konstatuje hned několik institucí. Segregace ve vzdělávání byla veřejnou ochránkyní práv 

označena za velký diskriminační problém ve Výroční zprávě o ochraně před diskriminací 

za rok 2018.15 Podle poslední Zprávy ze zjišťování kvalifikovaných odhadů počtu romských 

žáků v základních školách od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, je v České 

republice 77 škol, kde jsou majoritní romští žáci (v takových školách byla vzdělávána třetina 

romské populace), na dalších 59 školách pak Romové tvoří alespoň třetinu žáků, 12 škol je čistě 

romských.16 Snížení vzdělanostních nerovností a zvýšení spravedlnosti v přístupu ke vzdělání 

je jedním ze dvou strategických cílů expertní Strategie vzdělávací politiky do roku 2030+, 

přičemž pokračující existence segregovaných škol je pak považována za jeden 

z konkrétních problémů českého vzdělávání.17  

 
13 Veřejný ochránce práv: Cesta ke společnému vzdělávání romských a neromských dětí. Brno: Kancelář veřejného ochránce práv – 

ombudsmana. Sp. zn.: 86/2017/DIS/VB. Dostupné z: https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2018/cesta-ke-spolecnemu-
vzdelavani-romskych-a-neromskych-deti/  

14 Veřejný ochránce práv: Cesta ke společnému vzdělávání romských a neromských dětí. Brno: Kancelář veřejného ochránce práv – 

ombudsmana. Sp. zn.: 86/2017/DIS/VB. Dostupné z: https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2018/cesta-ke-spolecnemu-
vzdelavani-romskych-a-neromskych-deti/  

15 Veřejný ochránce práv: Výroční zprávy. Brno: Kancelář veřejného ochránce práv – ombudsmana. [online]. [cit.31.05.2019]. Dostupné z: 

https://www.ochrance.cz/diskriminace/vyrocni-zpravy/  

16 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Zpráva ze zjišťování kvalifikovaných odhadů počtu romských žáků v základních školách 

ve školním roce 2017/18. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2017. 

17 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Hlavní směry vzdělávací politiky ČR 2030+. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy ČR, 2020. [online]. [cit. 2020-06-08]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/file/51582_1_1/  

https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2018/cesta-ke-spolecnemu-vzdelavani-romskych-a-neromskych-deti/
https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2018/cesta-ke-spolecnemu-vzdelavani-romskych-a-neromskych-deti/
https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2018/cesta-ke-spolecnemu-vzdelavani-romskych-a-neromskych-deti/
https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2018/cesta-ke-spolecnemu-vzdelavani-romskych-a-neromskych-deti/
https://www.ochrance.cz/diskriminace/vyrocni-zpravy/
http://www.msmt.cz/file/51582_1_1/
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Na přetrvávající segregaci upozorňuje i Nadace Open Society Fund ve své studii Cesty 

romských žáků ke vzdělávání: Dopady inkluzivní reformy z roku 2019. V podstatě konstatuje, 

že po zavedení inkluzivních opatření segregované školy zůstaly segregované, a navíc se z jejich 

perspektivy situace spíše zhoršila, neboť nedosahují na dříve dostupné benefity. Na druhou 

stranu připouští usnadnění vstupu do hlavního vzdělávacího proudu žákům, kteří by před 

inkluzí byli zařazeni do základních škol praktických. Nicméně uvádí, že přístup k těmto žákům 

a vztah k inkluzivní reformě se v jednotlivých školách liší.18 Na problém poukazuje také mnoho 

neziskových organizací, které se zabývají ochranou lidských práv či vzděláváním, jako je 

Amnesty International, Člověk v tísni nebo EDUin. 

Segregace ve vzdělávání má přitom negativní vliv nejen na život samotného žáka, ale i na celou 

společnost. Na úrovni jedince může zabraňovat získání kvalitního vzdělání, znesnadňuje nebo 

znemožňuje přístup k vyššímu vzdělání, snižuje šance uplatnění na trhu práce. Zvyšuje též jeho 

vnímání stigmatizace od útlého věku, snižuje šanci na jeho vymanění ze sociálního vyloučení, 

zvyšuje mezigenerační reprodukci chudoby. Snižuje výsledky vzdělávacího systému jako 

celku. Zvyšuje napětí mezi různými skupinami obyvatel. Na pedagogy klade neúměrné nároky 

a přispívá k jejich pracovnímu vytížení. A v neposlední řadě zvyšuje ekonomickou zátěž 

různých aktérů od zřizovatelů po státní rozpočet.19 20  

Jaké jsou tedy mechanismy, kterými se i nadále daří děti ze sociálně slabého prostředí od 

majoritní společnosti oddělovat? Z výzkumu ombudsmanky vyplývá, že za segregací stojí 

existence vyloučených lokalit, nečinnost či nevhodné zásahy zřizovatelů škol, nesouhlas části 

rodičů se společným vzděláváním, neochota škol přijímat romské děti, absence systémového 

řešení a jeho politické podpory.21 Nadace Open Society Fund ve svém výzkumu rozděluje 

mechanismy do dvou úrovní, na strukturální a měkké faktory. Jako strukturální označuje 

 
18 MOREE, Dana. Cesty romských žáků ke vzdělávání: Dopady inkluzivní reformy. Praha: Nadace Open Society Fund, 2019. Dostupné z: 

https://osf.cz/wp-content/uploads/2019/06/Cesty_romskych_zaku_ke_vzdelavani_Dopady_inkluzivni_reformy.pdf  

19 ČADA, Karel a Daniel HŮLE ed. Analýza segregace v základních školách z pohledu sociálního vyloučení. Praha: Úřad vlády ČR, Odbor pro 

sociální začleňování (Agentura), 2019. Dostupné z: https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2019/11/Analyza_segregace_2019.pdf  

20 Veřejný ochránce práv: Cesta ke společnému vzdělávání romských a neromských dětí. Brno: Kancelář veřejného ochránce práv – 

ombudsmana. Sp. zn.: 86/2017/DIS/VB. Dostupné z: https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2018/cesta-ke-spolecnemu-
vzdelavani-romskych-a-neromskych-deti/  

21Veřejný ochránce práv: Cesta ke společnému vzdělávání romských a neromských dětí. Brno: Kancelář veřejného ochránce práv – 

ombudsmana. Sp. zn.: 86/2017/DIS/VB. Dostupné z: https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2018/cesta-ke-spolecnemu-
vzdelavani-romskych-a-neromskych-deti/  

https://osf.cz/wp-content/uploads/2019/06/Cesty_romskych_zaku_ke_vzdelavani_Dopady_inkluzivni_reformy.pdf
https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2019/11/Analyza_segregace_2019.pdf
https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2018/cesta-ke-spolecnemu-vzdelavani-romskych-a-neromskych-deti/
https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2018/cesta-ke-spolecnemu-vzdelavani-romskych-a-neromskych-deti/
https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2018/cesta-ke-spolecnemu-vzdelavani-romskych-a-neromskych-deti/
https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2018/cesta-ke-spolecnemu-vzdelavani-romskych-a-neromskych-deti/
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nastavený systém státu a samospráv, především spádovost, která se v průběhu času měnila tak, 

aby soustředila děti ze sociálně vyloučených lokalit do jediné školy. Za měkké faktory pak 

považuje vztahy, šikanu či strach z ní a neochotu přijímat děti z vyloučených lokalit do jiných 

škol. Míní tím například situaci, kdy rodiče romského žáka vozí své dítě přes město do školy, 

kde ani nemá spádovost, protože se bojí, že majoritní společnost dítě nepřijme, nebo proto, že 

ve spádové škole bylo dítě z „kapacitních důvodů“ odmítnuto.22  

Dalším problémem zůstává diagnostikování, resp. zařazování žáků do programů pro žáky 

s lehkým mentálním postižením, při kterém i nadále dochází k záměně zdravotního a sociálního 

hendikepu, což je princip, na kterém do velké míry stál celý systém segregace romských dětí 

ve zvláštních školách. V roce 2018 bylo na základě kvalifikovaných odhadů Rady vlády pro 

záležitosti romské menšiny v těchto programech vzděláváno téměř 15 % Romů, kteří tak tvořili 

téměř 30 % takto vzdělávaných žáků. Přestože už systém financování není postaven na 

normativech, resp. na přiznání podpory žákům se zdravotním hendikepem, ale na financování 

podpůrných opatření, stále je založen na diagnóze, která žáka určitým způsobem stigmatizuje.23  

Segregace také nezřídka probíhá i v jednotlivých školách, kdy jsou žáci na základě etnicity 

rozdělováni do jednotlivých tříd. Tento jev označovaný jako intra-školní segregace je pro 

romské děti obdobně škodlivý. Zároveň je ho ale ještě obtížnější identifikovat, protože etnická 

příslušnost žáků obvykle není zjišťována napříč jednotlivými třídami. Motivace pro tuto 

segregaci mohou být různé, školy ji omlouvají např. odlišnou připraveností žáků, reálným 

důvodem může být ale i rasistické uvažování ředitelů nebo potřeba plnit objednávku 

majoritních rodičů, kteří si nepřejí, aby jejich děti byly s romskými dětmi vzdělávány.24 Tato 

nevole může vyústit v tzv. white-flight, tedy jev, kdy při překročení určitého počtu romských 

žáků ve školách/třídách začíná docházet k masivnímu odhlašování žáků neromských.25 26 Je 

 
22 MOREE, Dana. Cesty romských žáků ke vzdělávání: Dopady inkluzivní reformy. Praha: Nadace Open Society Fund, 2019. Dostupné z: 

https://osf.cz/wp-content/uploads/2019/06/Cesty_romskych_zaku_ke_vzdelavani_Dopady_inkluzivni_reformy.pdf  

23 NĚMEC, Zbyněk. ‚Zvedněte ruce, kdo půjde do míst, kde necítí uznání‘: O segregaci romských žáků ve vzdělávání. Praha: Pedagogická fakulta 

UK, 2020. ISBN 978-80-7603-219-4. 

24 MESSING, Vera. Differentiation in the Making: Consequences of School Segregation of Roma in the Czech Republic, Hungary, and Slovakia. 

European Education, 2017, 49:1, 89-103, DOI: 10.1080/10564934.2017.1280336 

25 ARAÚJO, Marta. A very ‘prudent integration’: Whiteflight, school segregation and the depoliticization of (anti-)racism. Race, Ethnicity and 

Education, 2016. 19, 300–323. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.1080/13613324.2014.969225. 

26 NĚMEC, Zbyněk. ‚Zvedněte ruce, kdo půjde do míst, kde necítí uznání‘: O segregaci romských žáků ve vzdělávání. Praha: Pedagogická fakulta 

UK, 2020. ISBN 978-80-7603-219-4. 

https://osf.cz/wp-content/uploads/2019/06/Cesty_romskych_zaku_ke_vzdelavani_Dopady_inkluzivni_reformy.pdf
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tedy evidentní, že pokračující existence segregace není zdůvodnitelná pouze prostorovým 

vyloučením lokalit. Pro odhalení příčin a mechanismů segregace si Odbor pro sociální 

začleňování Úřadu vlády v rámci projektu Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se 

sociálně vyloučenými lokalitami nechal zpracovat Analýzu segregace v základních školách 

z pohledu sociálního vyloučení (dále jen Analýza segregace), která vznikla v roce 2019. Z ní 

taktéž vyplývá, že posun v implementaci opatření, které Česká republika po Rozsudku D. H. 

přijala, není příliš viditelný. Mechanismy segregace analýza rozdělila do 3 úrovní:27  

1. Úroveň obce – způsobu řízení místního vzdělávacího systému (např. nastavování 

spádových obvodů, úpravou kapacity škol, slučováním či rušením škol, jmenováním 

ředitelů, bytovou politikou) 

2. Systém jako takový – existence speciálních škol, výběrových škol či víceletých 

gymnázií 

3. Úroveň jednotlivých škol – konkrétní praktiky při zápisu dětí (testování či jiné jednání 

odrazující rodiče znevýhodněných žáků od zápisu na tuto školu) 

Z pozice obce pak uvádí 4 modely: 

1. Desegregační model – vymezuje obvody tak, aby vyloučené lokality spádovaly do více 

škol, případně upravuje kapacity jednotlivých škol, zapojuje do procesu různé 

relevantní aktéry, předpokladem je vize a kontinuita v rozhodování vedení obce, klíčové 

je však i zachování rozmanitosti vzdělávání 

2. Segregační model – vymezuje obvody tak, aby vyloučené lokality spádovaly do jedné 

nebo malého počtu škol, typická je ochrana hlavního či „elitního“ vzdělávacího proudu 

před sociálně znevýhodněnými 

3. Výběrový model – systematicky vytváří „prestižní“ školy, vymezuje obvody tak, aby 

si tyto školy mohly vybírat žáky (testování při zápisu, odrazování od zápisu, spádová 

turistika) 

4. Spontánní/pasivní model – nevymezuje spádové obvody, nechává výběr čistě na 

rodičích žáků 

 
27 ČADA, Karel a Daniel HŮLE ed. Analýza segregace v základních školách z pohledu sociálního vyloučení. Praha: Úřad vlády ČR, Odbor pro 

sociální začleňování (Agentura), 2019. Dostupné z: https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2019/11/Analyza_segregace_2019.pdf 
str. 73-89 

https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2019/11/Analyza_segregace_2019.pdf
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Více než polovina obcí ze zkoumaného souboru byla pasivní, 32 % obcí pak sociálně 

znevýhodněné žáky aktivně segregovalo a pouze 17 % obcí se snažilo o desegregaci škol, 

úspěšně se to však dařilo pouze jednomu ze zkoumaných měst. 

Dále studie konstatuje, že segregaci vlastně podporují téměř všichni klíčoví aktéři, 

tj.  zřizovatelé, jednotlivé školy i rodiče segregovaných i nesegregovaných žáků. 28 Díky tomu 

je systém dlouhodobě v podstatě rigidní. „Podpora“ či „spokojenost“ rodičů znevýhodněných 

žáků s nastaveným systémem ostatním aktérům slouží jako legitimizace současného stavu. 

Z jakých důvodů tedy tento systém podporují? 

2.3 Rodiče sociálně znevýhodněných žáků 

V českém i evropském kontextu je mnoho Romů zatíženo sociálním vyloučením. Jejich přesný 

počet není znám, získávání kvantifikovaných odhadů o romské komunitě je totiž velmi 

komplikované, neboť etnicita v klíčových oblastech často není zjišťována.  

Podle Zprávy o stavu romské menšiny za rok 2018 můžeme tuzemskou romskou komunitu 

pomyslně rozdělit na dvě skupiny, přičemž první je v podstatě asimilovaná do života v běžné 

společnosti, a je tudíž také v podstatě neviditelná, neboť nevyužívá sociální služby, díky kterým 

by je bylo možné monitorovat. Druhou skupinu pak představují právě ti Romové, kteří jsou 

sociálně vyloučení nebo sociálním vyloučením ohrožení. Počet vyloučených lokalit se podle 

odhadů v roce 2018 pohyboval okolo 830 s cca 127 000 obyvateli, přičemž Romové představují 

80-85 % z nich.  

Se sociálním vyloučením se pojí nízká účast na trhu práce. V roce 2015 bylo v ČR 32 % 

ekonomicky aktivních Romů nezaměstnaných oproti cca 2 % celkové nezaměstnanosti 

(získávání novějších dat opět komplikuje neevidování etnicity na Úřadu práce apod.)29  Příčiny 

těchto rozdílů můžeme hledat např. v nízké motivaci (díky nízkým odměnám za 

nekvalifikovanou práci či exekucím se sociálně vyloučeným často v podstatě vyplatí pobírat 

sociální dávky, případně pracovat „na černo“, jelikož standardní výdělek by byl zabaven 

 
28 ČADA, Karel a Daniel HŮLE ed. Analýza segregace v základních školách z pohledu sociálního vyloučení. Praha: Úřad vlády ČR, Odbor pro 

sociální začleňování (Agentura), 2019. Dostupné z: https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2019/11/Analyza_segregace_2019.pdf  

29Rada vlády pro záležitosti romské menšiny. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2018. Praha: Úřad vlády České 

republiky, Kancelář Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny, 2019 [online]. Dostupné z: https://www.vlada.cz/assets/ppov/zalezitosti-
romske-komunity/dokumenty/Zprava-o-stavu-romske-mensiny.pdf   

https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2019/11/Analyza_segregace_2019.pdf
https://www.vlada.cz/assets/ppov/zalezitosti-romske-komunity/dokumenty/Zprava-o-stavu-romske-mensiny.pdf
https://www.vlada.cz/assets/ppov/zalezitosti-romske-komunity/dokumenty/Zprava-o-stavu-romske-mensiny.pdf
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a využit na splácení pohledávek), zhoršených podmínek při hledání práce z důvodu 

diskriminace (ztížené podmínky mají Romové i podle téměř 50 % většinové společnosti),30 ale 

hlavně obecně v nízkých kvalifikacích a stupních vzdělání. Průměrné dosažené vzdělání 

romských občanů je opět těžké přesně určit, odhaduje se však, že přibližně čtvrtina romské 

populace nedokončila základní vzdělání či absolvovala pouze praktickou školu, dohromady pak 

cca 70 % nemá vyšší vzdělání než základní oproti cca 10 % v běžné populaci.31 

Mnoho autorů zabývajících se romskou tematikou (např. Jakoubek, Kaleja, Bartoňová) se 

shoduje, že pro Romy vzdělání nepředstavuje takovou hodnotu jako pro běžnou populaci.32 

Podle Kapounové chápou vzdělávání spíše jako povinnost vůči státu než vůči svým dětem.33 

Jiné texty toto tvrzení označují za mýtus, který vzniká mylnou záměnou charakteristik romství 

a charakteristik života v sociálním vyloučení.34 Odporuje mu např. i zjištění Analýzy postojů 

romských rodičů ke vzdělávání, kde 40 % dotazovaných Romů uvedlo, že toto je pouze 

domněnka majoritní populace, přes 20 % dalších pak uvedlo, že důvodem je nemožnost 

vzdělaných Romů sehnat adekvátní zaměstnání z důvodu diskriminace.35  

Většina zmíněných autorů se také shoduje, že romská společnost je méně individualistická, 

velkou hodnotu pro Romy představuje rodina a komunita. V té se dětem často dostává odlišné, 

svobodnější výchovy, než jakou známe v majoritní populaci. Romské děti zpravidla 

vyrůstají obklopeni nejen nukleární rodinou, ale také rodinou širší, která má na jejich výchovu 

obdobný vliv. Vychovávají je tedy např. i prarodiče, kteří mají v rodinách mnohdy nejvyšší 

autoritu (staří – moudří), ale také tety, strýcové, starší sourozenci apod. Pozornost se zpravidla 

 
30 CVVM. Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti – duben 2019. Centrum pro výzkum veřejného mínění - Sociologický ústav AV, 

2019 [online]. [cit. 04.01.2021]. Dostupné z: https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/4928-romove-a-
souziti-s-nimi-ocima-ceske-verejnosti-duben-2019  

31 MEDIAN. Analýza determinantů pracovní aktivity obyvatel sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených oblastí. Praha: 

MEDIAN, s.r.o., 2015 [online].[cit. 2021-01-04]. Dostupné z: https://www.eduin.cz/wp-content/uploads/2015/04/Median_Vzdelani-a-
pracovni-aktivita_na-web.pdf?fbclid=IwAR3AJoRoUsEm1UDbuLJokIMajLgurreEx0sxQKQh_1339tnqD3TXujuocjk  

32KALEJA, Martin. Analýza postojů rodičů romských dětí ke vzdělávání. Brno, 2010. Dostupné z: 

https://is.muni.cz/th/sf469/DISERTACE_pdf.pdf .  Disertace. Masarykova Univerzita. Vedoucí práce Pavel Mühlpachr. 

33 GRUBEROVÁ, Andrea. Motivace romských rodičů na poli vzdělávání. Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, 2009 [online] [cit. 

2021-01-04]. Dostupné z: https://poradna-prava.cz/data/images/motivace_romskych_rodicu_na_poli_vzdelani.pdf  

34 NĚMEC, Zbyněk. ‚Zvedněte ruce, kdo půjde do míst, kde necítí uznání‘: O segregaci romských žáků ve vzdělávání. Praha: Pedagogická fakulta 

UK, 2020. ISBN 978-80-7603-219-4. 

35KALEJA, Martin. Analýza postojů rodičů romských dětí ke vzdělávání. Brno, 2010. Dostupné z: 

https://is.muni.cz/th/sf469/DISERTACE_pdf.pdf .  Disertace. Masarykova Univerzita. Vedoucí práce Pavel Mühlpachr. 
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soustředí k nejmladšímu členovi domácnosti, pro rodiče jsou velmi důležitá přání dítěte a to, 

jak se dítě cítí. Obdobné chování pak může být očekáváno i od okolního světa včetně školního 

prostředí (rodiče vnímají školu spíše skrz to, co jim říkají děti), které je ale mnohem víc než na 

pocity žáků orientované na jejich výkon.36 

Odpovědnost vůči romské komunitě je velká, což (v kombinaci s velkým přihlížením k přáním 

a pocitům dětí) může vést např. k vysokým absencím či předčasnému ukončování studia kvůli 

potřebě získávání financí, péči o domácnost či někoho z rodiny apod. Zde je však opět 

diskutabilní, zda se jedná o strategie spojené s romstvím nebo sociálním vyloučením. Rodina 

a komunita většinou také slouží jako primární zdroj informací, které Romové získávají právě 

i o vzdělávání, které je v komunitě obecně velmi nízké, stejně jako povědomí o fungování 

vzdělávacího systému. Kvůli těmto faktorům tedy rodiče pro své děti zpravidla vybírají takové 

školy, na které sami chodili nebo kam chodí velká část jejich komunity, kde se jejich děti cítí 

„mezi svými“.37 38 

Od zápisu na jinou školu je mohou odradit určité obavy z toho, že jejich dítě nebude kolektivem 

neromských dětí přijato, na škole se bude potýkat s šikanou, nebo bude nějakým způsobem na 

základě své etnicity diskriminováno (ať už dětmi nebo učiteli). A obavy jsou často 

opodstatněné, jelikož vztah Čechů k romské minoritě je dlouhodobě negativní. Podle šetření 

Centra pro výzkum veřejného mínění necelé tři čtvrtiny Čechů hodnotí soužití s Romy jako 

špatné, téměř čtvrtina z nich jako velmi špatné.39 Podle zjištění Agentury pro sociální 

začleňování by přítomnost romských žáků ve třídě vadila víc než čtvrtině dotazovaných rodičů, 

přičemž lze předpokládat, že reálné procento bude ještě vyšší. Přes 60 % rodičů pak navíc vadí 

děti s poruchami chování, což vzhledem k odlišnému výchovnému stylu romští žáci také často 

mohou být (resp. některé pro Romy přirozené chování může být chápáno jako chování 

 
36 GRUBEROVÁ, Andrea. Motivace romských rodičů na poli vzdělávání. Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, 2009 [online] [cit. 

2021-01-04]. Dostupné z: https://poradna-prava.cz/data/images/motivace_romskych_rodicu_na_poli_vzdelani.pdf  

37 GRUBEROVÁ, Andrea. Motivace romských rodičů na poli vzdělávání. Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, 2009 [online] [cit. 

2021-01-04]. Dostupné z: https://poradna-prava.cz/data/images/motivace_romskych_rodicu_na_poli_vzdelani.pdf  

38 NEKORJAK, Michal, Adéla SOURALOVÁ a Klára VOMASTKOVÁ. Uvíznutí v marginalitě: vzdělávací trh, „romské školy“ a reprodukce 

sociálně prostorových nerovností. SOCIOLOGICKÝ ČASOPIS-CZECH SOCIOLOGICAL REVIEW, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2011, roč. 47, č. 

4, s. 657-680. ISSN 0038-0288. 

39 CVVM. Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti – duben 2019. Centrum pro výzkum veřejného mínění - Sociologický ústav AV, 

2019 [online]. [cit. 04.01.2021]. Dostupné z: https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/4928-romove-a-
souziti-s-nimi-ocima-ceske-verejnosti-duben-2019  
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nevhodné). A jak už bylo zmíněno, i učitelé v segregovaných i nesegregovaných školách jsou 

mezi aktéry také považováni za podporovatele segregace, zpravidla proto, že se domnívají, že 

Romům je v segregovaných školách „lépe“.40 

I v případě, že se přes všechny tyto překážky romští rodiče rozhodnou děti poslat do 

nesegregované školy, hrozí, že své děti po nějaké době na segregovanou školu přeřadí. 

Důvodem může být naplnění jedné nebo více zmiňovaných obav, nebo skutečnost, že studium 

bude pro děti příliš náročné. Jako problematické se na základních školách pro Romy jeví 

především studium českého jazyka, neboť čeština nemusí být jejich mateřským jazykem. 

Mateřská romština nebo (v horším případě) romský etnolekt je pro ně hlavně v prvních 

ročnících mnohem náročnější než pro ostatní žáky, což je častým důvodem slabšího 

prospěchu.41 Rodiče, kteří jsou sami často absolventy pouze zvláštních základních škol, svým 

dětem navíc mnohdy nejsou schopni s učivem pomáhat (obzvlášť ve vyšších ročnících), což se 

v českém vzdělávacím systému do jisté míry předpokládá. Za takových podmínek bude dítě ve 

škole nespokojené a rodiče se pochopitelně rozhodnou pro méně náročnou variantu.42 

V neposlední řadě je třeba podotknout, že zmíněné překážky (jak socializační, tak studijní) 

napomáhá odstraňovat předškolní vzdělávání. To má obrovský pozitivní vliv na rozvoj jedince 

v různých oblastech (vzdělávání, uplatnění na trhu práce, výše mezd), jeho efekt je obzvlášť 

znatelný právě u sociálně znevýhodněných žáků. Zvyšuje akademickou motivaci, rozvíjí 

kognitivní a behaviorální schopnosti a zároveň redukuje nevhodné chování.43 Romští rodiče ale 

své děti do mateřských školek posílají výrazně méně než rodiče běžné populace. V roce 2016, 

rok před zavedením povinného posledního roku předškolního vzdělávání, navštěvovalo 

předškolní zařízení pouze 34 % romských dětí ve věku 4-6 let oproti cca 86 % dětí z majoritní 

populace.44 Bariérami pro účast mohly být finanční aspekty, věk a počet sourozenců, kapacita 

 
40 ČADA, Karel a Daniel HŮLE ed. Analýza segregace v základních školách z pohledu sociálního vyloučení. Praha: Úřad vlády ČR, Odbor pro 

sociální začleňování (Agentura), 2019. Dostupné z: https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2019/11/Analyza_segregace_2019.pdf  

41 KALEJA, Martin. Analýza postojů rodičů romských dětí ke vzdělávání. Brno, 2010. Dostupné z: 

https://is.muni.cz/th/sf469/DISERTACE_pdf.pdf .  Disertace. Masarykova Univerzita. Vedoucí práce Pavel Mühlpachr. 

42 GRUBEROVÁ, Andrea. Motivace romských rodičů na poli vzdělávání. Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, 2009 [online] [cit. 

2021-01-04]. Dostupné z: https://poradna-prava.cz/data/images/motivace_romskych_rodicu_na_poli_vzdelani.pdf   

43 FESSLER, Pirmin a Alyssa SCHNEEBAUM. The educational and labor market returns to preschool attendance in Austria. Applied Economics. 

Vienna, 2019, 51(32), 3531-3550. Dostupné z: doi:10.1080/00036846 

44 BARTOŠOVÁ, Inka a Johana RŮŽKOVÁ. Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání v Ostravě. Praha: Nadace Open Society Fund, 2018. 

Dostupné z: https://osf.cz/wp-content/uploads/2018/12/Rovny_pristup_k_predskolnimu_vzdelavani_v_Ostrave_Nadace_OSF-1.pdf  
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mateřských školek či odlišné výchovné metody.45 Od roku 2017 je sice zaveden (pouze jeden) 

bezplatný povinný rok předškolního vzdělávání, analýzy MŠMT však ukazují, že 3 % dětí se 

ho i nadále neúčastní.46 Mnohem více pak bude těch, kteří se neúčastní těch nepovinných. 

A jedná se opět především o děti ze sociálně vyloučeného prostředí, překážkou mohou být 

znovu finanční aspekty (např. platby za obědy) či malé povědomí o fungování vzdělávacího 

systému.  

 
45 ČADA, Karel. „1.2. Romští žáci v předškolním vzdělání.“ Spravedlivý start?: 27.Praha : Pedagogická fakulta UK: Univerzita Karlova v Praze, 

2015. ISBN 978-80-7290-861-5  

46 Předškolního vzdělávání se účastní 97 procent pětiletých dětí, MŠMT ČR. MŠMT ČR [online]. Dostupné z: 

https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/predskolniho-vzdelavani-se-ucastni-97-procent-petiletych  
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3 METODY SBĚRU A ANALÝZY DAT 

Pro tuto práci byla vybrána kvalitativní metoda případové studie jedné segregované základní 

školy. Tato metoda se jeví jako vhodná, neboť „případové studie jsou nejvýhodnější strategií, 

když nás zajímají otázky „proč“ a „jak“, přičemž nemáme vliv na průběh události a zaměřujeme 

se na přítomný jev v rámci jeho reálných kontextů.“47 V případové studii jde o zachycení 

složitosti případu, o popis vztahů v jejich celistvosti a hodí se na studium organizací a institucí, 

do kterých řadíme i školy.48 Pro komplexnost a validitu případových studií se hodí kombinace 

různých metod sběru a analýzy dat (nejčastěji rozhovory a studium dokumentů, ale 

i pozorování, dotazníky aj.), přičemž volba metod je flexibilní a analýza dat a jejich interpretace 

probíhá již v době jejich získávání. Cílem je co největší porozumění problému, přičemž 

výzkumník by se měl snažit o nezaujatost, nicméně subjektivity pohledu se nelze zcela 

vyvarovat. Pokud jsou výzkumnou metodou rozhovory, výběr respondentů by se tedy měl 

snažit o pokrytí co nejširšího úhlu pohledu. Při analýze je nutné velké množství získaných dat 

redukovat a dbát na to, aby jim byla přisouzena adekvátní váha.49 50 Po provedení těchto kroků 

„pak zbývá napsat závěrečnou zprávu z výzkumu, ve které se výzkumník snaží zachytit získané 

informace, vztahy mezi nimi a jejich provázanost s vnějším prostředím zkoumaného případu.“51 

V první fázi předloženého výzkumu byla provedena analýza dostupných dokumentů: výročních 

zpráv a webových stránek školy, zápisů z jednání komise pro výchovu a vzdělávání dané obce 

a zprávy České školní inspekce o dané škole.52 V druhé fázi výzkumu bylo provedeno 

11 polostrukturovaných rozhovorů, přičemž většina z nich byla kvůli opatřením spojených 

s pandemií Covid-19 provedena přes on-line komunikační platformy nebo přes telefon, pouze 

jeden rozhovor se odehrál přímo v samotné škole. Dva rozhovory byly provedeny se 

zástupkyněmi školy – ředitelkou a výchovnou poradkyní, jeden rozhovor poskytl zaměstnanec 

 
47 HENDL, Jan. Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha: Karolinum, 1997. 243 s. ISBN 80-7184-549-3.  

48 HENDL, Jan. Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha: Karolinum, 1997. 243 s. ISBN 80-7184-549-3.  

49 JELÍNKOVÁ, Marie. Případová studie. In NEKOLA, Martin, GEISSLER, Hana a MOURALOVÁ, Magdalena. (eds.) Současné metodologické 

otázky veřejné politiky. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1865-4. 

50 ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Vyd. 2. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0644-6. 

51 JELÍNKOVÁ, Marie. Případová studie. In NEKOLA, Martin, GEISSLER, Hana a MOURALOVÁ, Magdalena. (eds.) Současné metodologické 

otázky veřejné politiky. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1865-4. 

52 Tyto dokumenty záměrně nebudou uvedeny v seznamu zdrojů, aby byla zachována co největší anonymita školy i obce. 
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místní neziskové organizace - nízkoprahového klubu (mimo jiné také absolvent romistiky), dále 

byly provedeny rozhovory se čtyřmi rodiči romských žáků (jedna z matek na škole též působila 

jako asistentka), kteří na škole mají nebo měli svoje děti, jeden rozhovor s bývalým žákem, 

dalšími dvěma bývalými asistentkami a v neposlední řadě s místostarostou obce, který má 

v kompetenci vzdělávání. Všichni respondenti byli ubezpečeni o anonymitě rozhovoru a udělili 

souhlas s nahráváním. Nahrávky rozhovorů byly posléze přepsány a veškeré citace z nich jsou 

v textu uvedeny pouze pod „rolí“ respondenta (otec, ředitelka, místostarosta atd.). Mezi data 

lze zařadit ještě rozhovor s metodičkou prevence dané školy, který je volně dostupný jako 

příloha jiné akademické práce.53 

Data byla nejdříve analyzována pomocí otevřeného kódování, pro stavbu kostry příběhu byla 

následně provedena analýza pomocí „techniky vyložení karet“.54 Hlavní zjištění jsou 

prezentována v 5 kapitolách, přičemž první kapitola je věnována příčinám, z kterých si romští 

rodiče vybírají segregovanou školu, další 3 kapitoly pak zprostředkovávají postoje k situaci, 

přičemž v každé z nich je dominantní pohled jednoho z hlavních aktérů – školy, rodičů 

a zřizovatele. V poslední kapitole jsou pak hlavní zjištění diskutována s literaturou. Velkou část 

textu představují přímé citace respondentů, které byly jen mírně upraveny, resp. v některých 

pasážích byla odstraněna slovní výplň, ve výjimečných případech upraven slovosled. Mimo 

tyto úpravy byly citace respondentů zanechány v původní podobě, aby byla zachována 

co největší autenticita jejich výpovědí.  

Kvůli citlivosti daného tématu byl kladen velký důraz na anonymizaci dat. V tomto ohledu je 

doporučováno z dat odstranit nejen přímé údaje, ale také zobecnit/agregovat i informace, které 

by mohly vést k identifikaci, tedy upravit je tak, aby byly méně specifické.55 Některé informace, 

které by i přes úpravu teoreticky mohly vést k identifikaci respondentů, nejsou přes svou 

výpovědní hodnotu prezentovány. Dokumenty a jiné zdroje jsou pak v seznamu literatury 

prezentovány pouze pod svým názvem, případně rokem publikace. I přes všechny tyto úpravy 

nelze předpokládat, že prezentované informace v některých případech k identifikaci školy/obce 

 
53 Během výzkumu autorka též navštívila zkrácenou on-line formu kurzu o sociokulturních specifikách romských žáků, který je akreditován 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, jehož řečníci poskytli potřebný vhled do sociálního a kulturního zázemí romské komunity a 
jejímu vztahu ke vzdělávání. 

54 ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Vyd. 2. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0644-6. 

55NOVOTNÁ, Hedvika, Ondřej ŠPAČEK a Magdaléna ŠŤOVÍČKOVÁ, ed. Metody výzkumu ve společenských vědách. Praha: FHS UK, 2019. ISBN 

978-80-7571-025-3. 
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nepovedou. Zde je však nutno podotknout, že škola ani obec anonymitu nevyžadovala 

(v případě místostarosty dokonce naopak), anonymizace těchto dat je tedy spíše rozhodnutím 

autorky výzkumu. 

Limitem práce může být relativně nízký počet rozhovorů s romskými rodiči. Pro jejich získání 

byli opakovaně osloveni zástupci 3 neziskových organizací, které v dané obci působí, dále pak 

samotná škola, přičemž ani jedna z těchto institucí neposkytla víc než jeden kontakt (resp. škola 

poskytla 3 kontakty, se dvěma se ale nikdy nepodařilo spojit). Zamýšlená metoda snowball 

sampling se rovněž ukázala jako zcela nefunkční, autorka se setkala s relativní „neochotou“ 

romských rodičů předávat kontakty na své známé či rodinné příslušníky, přičemž tuto 

„neochotu“ přisuzuje nedůvěře rodičů, kterou vzhledem k jejich situaci a okolnostem považuje 

za zcela pochopitelnou. 

Z limitovaného výběru respondentů zároveň nelze určit, zda byly skutečně zahrnuty všechny 

úhly pohledu, ani jak jsou rozložené v populaci (což z principu kvalitativního šetření není a ani 

nemůže být cílem). Práce proto nemá ambici přinést zcela „objektivní“ pohled na věc, spíše se 

snaží o zprostředkování pohledů a názorů jednotlivých aktérů, kterých se situace týká a jejichž 

vnímání problematiky je mnohdy velmi odlišné. 
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4 PŘÍPADOVÁ STUDIE SEGREGOVANÉ ŠKOLY 

4.1 Stručná charakteristika školy 

Základní škola, která byla vybrána pro tuto studii, je spolu s dalšími devíti základními školami 

zřizována obcí, ve které žije přes 70 000 obyvatel, přičemž Romové tvoří cca 2,5 % z nich. 

Školu navštěvuje 70–80 % žáků romského etnika (v jiných školách v obci se jedná o jednotky 

žáků), několik desítek žáků je jiné národnosti, přibližně 60 % jsou žáci se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Žáci jsou rozděleni do 12 tříd, 6 tříd je běžných a 5 speciálních pro 

žáky skupinově integrované, jedna třída slouží jako přípravný ročník pro děti s odkladem školní 

docházky. Součástí školy jsou i dvě dětské skupiny pro děti od 2 do 5 let. Škola se sama 

profiluje jako škola s multikulturním prostředím, s diferencovaným přístupem ke vzdělávacím 

potřebám dětí a zaměřením na vzdělávání žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. 

4.2 Důvody romských rodičů pro výběr školy 

Prvním dílčím cílem bylo zjistit, z jakých důvodů romští rodiče pro své děti segregovanou školu 

vybírají. Důvodem, který byl nejvíce zmiňovaný zástupkyněmi školy a jedním rodičem, byla 

„tradice“, kterou pro některé Romy škola představuje. Rodiče v dětství školu buď sami 

navštěvovali, znají ji od svých přátel či rodinných příslušníků, v takových případech pak o volbě 

jiné školy často ani neuvažují. Škola pro ně představuje známé prostředí, od kterého vědí, co 

mohou očekávat. Stejně tak se jako důležité ukazuje přání dětí, kteří mají na škole příbuzné 

a přátele z komunity.  

Výchovná poradkyně: „My tady máme sice hodně romských dětí, ale když bych to 

všechno dala dohromady, tak zjistíte, že to je jen několik rodin, který vlastně sem chodí 

jejich děti a sestřenice, ale pořád to je ta jedna rodina. A jsou zvyklí, že tady chodili už 

ty rodiče, tak to dítě sem dávají. Takže to je další rys romských dětí nebo romských 

rodin, že nechtěj měnit prostředí. Chtěj chodit tam, kde to znají.“ 

Dalším důvodem prezentovaným hlavně zástupkyněmi školy byl rodinný přístup učitelů, který 

je v mnohých oblastech v porovnání s jinými základními školami opravdu nadstandardní. Škola 

podle slov ředitelky a výchovné poradkyně mnohdy zastupuje rodinu v činnostech, do kterých 

by běžně vůbec neintervenovala. Učitelé za své žáky například vyplňují přihlášky do středních 

škol, objednávají děti k lékaři, asistenti nezřídka navštěvují děti přímo v jejich domovech, 
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dokonce často za rodiče platí všemožné výdaje, které si rodiny aktuálně nemohou dovolit apod. 

Známost prostředí a učitelského přístupu zajišťuje, že rodiče školnímu prostředí důvěřují. 

Zároveň se domnívají, že škola s dětmi bude umět pracovat a bez větších problémů jim zajistí 

základní vzdělání, resp. sami do procesu nebudou muset příliš zasahovat – pomáhat dětem 

s učivem apod., což by se na jiných školách do jisté míry předpokládalo. Jedná se tedy i o jistou 

„pohodlnost“, která může budit dojem, že někteří romští rodiče nejeví o vzdělání svých dětí 

příliš velký zájem, spíše se však jedná o strategie spojené s životem, který je zatížený sociálním 

vyloučením. 

Zaměstnanec neziskové organizace: „Člověk, kterej žije dlouhodobě v sociálním 

vyloučení, který je spojený s nějakou socioekonomickou chudobou, tak je vlastně zvyklej 

volit nejkratší cestu k řešení nějakého problému. A to vzdělání těch dětí je v případě, 

kdy ta rodina řeší existenční problémy s bydlením, s financema, s nějakejma sociálně 

patologickejma jevama, má drogy v rodině, exekuce, spoustu problémů, který přímo 

ohrožujou samotnou existenci těch rodin, tak ta motivace řešit primárně vzdělání těch 

dětí a dopřát jim to, aby chodily na dobrou školu, je vlastně až vzdálená potřeba, která 

se prostě naplňuje pouze u těch lidí, který maj zajištěný ty základní potřeby.“ 

Součástí školy je též přípravný ročník pro děti s odkladem školní docházky a dvě dětské skupiny 

pro děti od 2 do 5 let, které tito rodiče pro své děti volí z obdobných důvodů místo standardních 

mateřských škol. Naprostá většina z dětí poté na škole zůstává, protože nechce měnit prostředí, 

na školu už chodí jejich známí nebo sourozenci a rodiče pak vcelku pochopitelně přihlíží 

k jejich přání. 

Někteří rodiče na segregovanou školu přeřazují děti až v průběhu jejich studia. V takových 

případech je důvodem pro výběr školy bezpečné prostředí, které pro děti z hlediska etnicity 

představuje. Romové se totiž nezřídka na jiných školách setkávají s etnicky podmíněnou 

šikanou, která má silně negativní vliv na jejich motivaci i školní výsledky. Zároveň sami mohli 

na základní škole mít s takovou situací zkušenost, existuje zde i jistý mezigenerační přenos. 

Matka 1: „Tam byla nějaká problematika rasistická. Třeba že mi napadali holku, lepili 

žvejkačky do vlasů a tak. Tak jsme to vydrželi vlastně dva roky a po těch dvou letech 

jsem to vzdala, protože nechtěly mi chodit do tý školy a necejtily se tam dobře. Byla 

jsem ráda, že jsme se zbavili vlastně toho rasistickýho podtextu. Protože většinou jako 

tam [na segregované škole - pozn. autorky] jsou děti Romáci.“ 
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Otec: „A vlastně to začalo tim, že vlastně na základce měla problémy. Ne s učenim, 

naopak to došlo k tomu, že měla i problémy s učením, ale měla prostě s dětma z majority. 

No tak ona jediná Romka ve třídě, prostě se to projevilo, začali jí pak šikanovat a prostě 

různý věci. ‚Cigánko, cigánko špinavá,‘ a takový… Takže nakonec se pak přestala učit 

úplně, vůbec k tomu neměla nějakej kladnej vztah, tak se prostě nedalo nic dělat. Já 

jsem tím vlastně taky prošel, úplně tim samym, to bylo ještě za komunistů.“ 

Zároveň tyto příběhy pak mezi sebou sdílejí, stávají se tak tradovaným předpokladem, tudíž 

slouží i jako mentální bariéry pro uvažování o zápisu do škol hlavního vzdělávacího proudu 

v prvních ročnících. 

Matka 2: „Jakože ten rasismus tam opravdu je. Mám kamarádku, která je Romka, dala 

jí taky vlastně do český školy a jako to bylo hrozný, co si ta holka vytrpěla, to bylo 

opravdu šílený.“ 

Rozhodnutí o přeřazení dítěte ještě může předcházet snaha o řešení šikany s vedením školy, 

v takových případech se ale podle svých slov romští rodiče nesetkávají s příliš velkou podporou 

či snahou o efektivní řešení situace, na základě toho pak cítí, že učitelský sbor či vedení se 

k jejich dětem též chová diskriminačně. Jelikož si uvědomují specifičnost vzdělávání na 

segregované škole, snaží se pak ještě přeřadit své děti na jinou majoritní školu. Obzvlášť 

(ale nejen) ve vyšších ročnících se zde ale setkávají s odmítnutím z údajných „kapacitních 

důvodů“ a doporučením, aby se přihlásili na segregovanou školu, přičemž se dokonce odmítnutí 

někdy odehrává na spádové škole žáka. Následně rezignují a zapisují své dítě do segregované 

školy, která je okamžitě přijme, aniž by důvody zjišťovala. 

4.4.1 Vztah k ostatním školám 

Jak již bylo zmíněno, segregovaná škola není jedinou školou, na kterou se romští žáci hlásí, ani 

na kterou jsou přijímáni. Počet romských žáků na těchto školách je ale podle svědectví několika 

respondentů extrémně nízký. Podle zaměstnance neziskové organizace tyto školy totiž (a zdá 

se, že opodstatněně) předpokládají, že v případě přijetí vyššího počtu žáků by o ně rodiče 

z majoritní populace ztratili zájem. Dá se tedy říct, že školy plní jakousi domnělou objednávku 

majority. Zároveň je pro ně výhodné, že sociálně znevýhodněným žákům nemusí výuku 

přizpůsobovat, nemusí pro ně ani zajišťovat podpůrná opatření. Kromě strachu o pověst a přísun 

žáků se tedy jedná opět i o jistou pohodlnost. Romským rodičům je tedy nezřídka při zápisu 
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velmi důrazně dáváno najevo, že o jejich děti škola nemá zájem, resp. doporučováno, že na 

segregované škole dítěti „bude lépe“, pokud tedy není rovnou z „kapacitních důvodů“ 

odmítnuto. 

Zaměstnanec neziskové organizace: „Ty tlaky některejm rodičům stačí naznačit…               

Slyšel jsem výpověď i o tom, že v podstatě zástupce ředitele se velmi hrubym způsobem 

vyjadřoval o těch romskejch dětech před tím romským rodičem, kterej tam s tim dítětem 

přišel na zápis.“ 

Přestože některé žáky se sebevědomými rodiči, kteří se přenesou přes nějaké prvotní 

odrazování, školy přijmou, mohou pak čelit různým předsudečným či diskriminačním tlakům 

nejen ze strany spolužáků, ale i pedagogického sboru či dokonce vedení školy. 

Zaměstnanec neziskové organizace: „Mám zase i osobní zkušenosti a mluvil jsem o tom 

i s ředitelkou jedný školy, která se prostě veřejně vyjadřovala ve smyslu: ‚Já tady mám 

prostě problém s tím, jak se zbavit těhletěch romskejch dětí.‘“ 

Nelze pak předpokládat, že pod takovým tlakem by se jakékoliv dítě cítilo dobře, natož pokud 

se k nim přidá již zmiňovaná šikana. A nelze pak ani předpokládat, že rodiče upřednostní kvalitu 

vzdělání před pocity svých dětí. 

4.5 Pozice školy 

Z historického hlediska se podle ředitelky, která ve své funkci působí již 28 let, etnická skladba 

školy začala rychle proměňovat v porevolučních letech. Příčinu vidí v nezájmu majoritních 

rodičů o vzdělávání dětí ve škole, která během relativně krátké doby získala punc „romské 

školy“, se kterým se potýká dodnes. Přestože se škola údajně snažila majoritní žáky nalákat 

nejrůznějšími metodami (např. programem s výukou anglického jazyka od první třídy), 

nepodařilo se jí najít cestu, kterou by postupnou segregaci mohla ovlivnit.  

Jinou verzi příběhu prezentoval bývalý žák. Podle jeho slov se mu jedna z bývalých ředitelek 

jiné školy v obci svěřila, že v devadesátých letech se zde jednalo o dohodu místních ředitelů 

o směřování všech romských žáků do jedné školy. Zároveň byla na škole podle jeho slov 

extrémně nízká kvalita výuky, kvůli čemuž škola ani majoritní školy nalákat nemohla. 

Bývalý žák: „Já jsem se to dozvěděl tak, že já jsem seděl u [jméno bývalé ředitelky] na 

obědě a hrozně jsem jí nadával za to, že to tam ty ředitelé dovolili, tuhletu situaci. A ona 
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mi jenom mezi řečí, abyste pochopila, ona byla ředitelka základní školy [jméno místní 

školy] v tu dobu, proto jsem se do ní tolik pouštěl. No a ona mi právě mezi řečí řekla, že 

to byla dohoda ředitelů základních škol, který se vlastně dohodli, že jakoby vyčistěj, ona 

použila přesně tenhle termín, že vyčistěj ty základky od Romů. A drtivá většina skončila 

na [jméno segregované školy]. A ty, co tam neskončili, tak šli do zvláštní školy.“ 

Po roce 1989 se z obce také velké množství romských rodin odstěhovalo do sudetských oblastí, 

zároveň v devadesátých letech došlo k prudkému poklesu porodnosti, pro rodiče z majoritních 

rodin tudíž nebylo obtížné přihlásit své děti mimo spádové školy. Kromě proměny etnické 

skladby se tedy přísun žáků na zkoumané škole během několika let snížil téměř o dvě třetiny. 

V současnosti je tedy škola s relativně nízkým počtem žáků v obci téměř jedinou školou, kam 

romští žáci směřují, resp. v ostatních školách jsou romští žáci spíše výjimkou. Zbytek žáků na 

škole tvoří děti cizinců a sociálně znevýhodněných, což jsou mnohdy další marginalizované 

nebo sociálním vyloučením ohrožené skupiny. 

K současné situaci škola prezentuje ambivalentní postoj. Na jednu stranu se podle slov ředitelky 

stále snaží přilákat majoritní žáky (čemuž odporují tvrzení některých dalších aktérů, podle 

kterých při zápisu „perspektivnějších“ žáků spíš dochází k odrazování od nástupu na školu), 

zároveň kvůli své pověsti takové žáky není schopná nalákat. Aby obhájila svou existenci do 

budoucna, jako segregovaná škola se v podstatě prezentuje, aby k zápisu přiměla alespoň ty 

typy žáků, kteří tvoří současnou podobu školy. Na venek (např. na svých webových stránkách) 

tudíž sama sebe prezentuje jako školu vhodnou pro žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami, zdravotním handicapem, žáky z méně podnětného rodinného prostředí, v obtížných 

životních situacích apod. Takovým žákům také přizpůsobuje podmínky, chlubí se velkým 

počtem asistentů pedagoga, komplexním školním poradenským pracovištěm a stabilním 

učitelským sborem složeným z kantorů, kteří s žáky, podle slov ředitelky, umí velmi dobře 

pracovat a zvládají specifickou komunikaci s jejich rodinami. 

Zároveň vystupuje jako škola s inkluzivním prostředím (je také členem Ligy komunitních škol, 

jejíž ideou je právě inkluzivní vzdělávání), čemuž ale odporuje např. místní praxe rozdělování 

dětí do standardních a speciálních tříd, ve kterých jsou vzděláváni žáci s diagnózou lehkého 

mentálního postižení, což samo o sobě stojí proti principům inkluzivního vzdělávání. Žáci jsou 

sice součástí běžné, nikoliv „praktické“ základní školy, vzhledem k velkému počtu dětí se 
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speciálními vzdělávacími potřebami se prostředí školy od praktické příliš neliší, což ostatně 

pociťují někteří rodiče i ředitelka. 

Ředitelka: „My třeba teď máme pět tříd, kde učíme děti s mentálním postižením. Některý 

děti jsou jakoby integrovaný, kde to jde, někteří jsou právě v těhle třídách. A vzhledem 

k tomu, že choděj na základní školu, jsou tam s kamarády a tak, tak si myslím, že je to 

pro ně jako přínosem. Že nechtějí jít prostě někam jinam. Maj pocit, že chodí do běžné 

školy, že nejsou jakoby vyčlenění. (...) No speciální vzdělávací potřeby maj skoro všichni 

teda. Ale ty, co mají, jak jsem vám říkala, co maj tu čtyrku nebo tu trojku, to máme 

zhruba 35 dětí. To jsou ty mentální postižení.“ 

Jako přinejmenším kontroverzní se jeví i místní diagnostická praxe. Škola má velký počet žáků 

se speciálními vzdělávacími potřebami (téměř 60 %), jejichž přiznání je podmíněno právě 

diagnózou z pedagogicko-psychologické poradny. Jak již bylo uvedeno, při diagnostice se často 

nezohledňují kulturní specifika, které jsou pak mylně posuzována jako zdravotní hendikepy. 

Počet dětí s mentálním (nikoliv sociokulturním) hendikepem je ve škole neúměrně vysoký. 

Někteří rodiče nad touto praxí vyjádřili znepokojení. 

Matka, bývalá asistentka: „Většinou to je tak, že když tam nastoupí prvňáček, tak 

automaticky je poslán k lékaři. K pedadogickýmu lékaři na vyšetření, jestli nemá 

nějakou vadu. Jestli mu má být přidělen asistent nebo nějaký speciální učivo a tak dále. 

Ano, některý děti, ale proč tam posílaj i ty zdravý děti? Já si myslím, že to je trošku 

i propojený s těma školama.“ 

Na diagnózy jsou vázána podpůrná opatření, dotační a grantová politika, škola je navíc nucena 

obhajovat existenci tříd s velmi nízkým počtem žáků, ve kterých by výuka za normálních 

okolností nemohla být umožněna. Ředitelka se úzkou spoluprací s pedagogicko-

psychologickou poradnou nijak netají. 

Ředitelka: „A ještě navíc máme výborný vztahy s pedagogicko-psychologickou 

poradnou. Výborný. Normálně se čeká na vyšetření třeba půl roku běžně. Já to mám za 

tejden. Pan doktor chodí jednou za 14 dní k nám a ty děti vyšetřuje u nás ve škole, 

samozřejmě zas se souhlasem rodičů, což máme zas výhodu, protože těm rodičům je to 

trošku jedno, (smích) takže máme od nich souhlas, takže on je vyšetřuje ve škole, takže 

to funguje všechno rychle. To znamená, když je nějaký problém, tak se to řeší okamžitě.“ 
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Psycholog z této poradny se zase netají svými názory na vzdělávání romských žáků, které 

několikrát prezentoval v médiích, přičemž o integraci tvrdil, že často je nad jejich síly a kvůli 

své krátké vzdělanostní historii Romové nemají předpoklady k zvládnutí požadavků české 

školy.56 Je navíc relativně patrné, že zástupkyně školy nejsou o možnosti fungování 

inkluzivního vzdělávání (a ani jeho prospěšnosti) přesvědčeny. Výchovná poradkyně považuje 

inkluzivní prostředí pro znevýhodněné žáky za demotivační, jelikož v něm nemají možnost 

zažít pocit úspěchu. 

Výchovná poradkyně: „No, to je špatně, inkluze. Logicky, budu-li mít děti, který jsou 

normální, běžný, šikovný, a potom tam budu mít ty, co jim to vůbec nejde, co na to 

nemají, nestačí, rodina nespolupracuje, nepomáhá, tak ty tam vlastně v tý třídě nutně 

musí být na chvostě. (...) Musíme ho to naučit, a to v prostředí, které je mu přirozený, 

aby bylo taky úspěšný! Jestliže na vás budu mluvit latinsky šest hodin, tak sem budete 

chodit radostně? Nebudete ničemu rozumět!“ 

Obě zástupkyně školy se zároveň nedomnívají, že by se romské žáky mohlo podařit integrovat 

do škol běžných, aby jejich počet v některé další škole nepřesahoval výrazné procento. 

Zdůrazňují zde romskou pospolitost a nemožnost někomu nařídit volbu školy, zároveň uvádí 

několik příkladů z jiných měst, kde např. došlo ke sloučení segregované a majoritní školy 

a opětovnému vytvoření původního stavu. V hypotetické rovině pak předpokládají, že na jiných 

školách by bez jejich „rodinného přístupu“ a prostředí, které je na jejich škole na míru 

vytvořeno sociálně znevýhodněným, žáci přišli o motivaci a chuť do školy docházet, což by 

vedlo k vysokým absencím a dalším komplikacím při dokončování studia. 

4.5.1 Přístup učitelů a jejich vztah k žákům 

Přístup pracovníků školy k žákům ředitelka s výchovnou poradkyní popisují jako individuální 

a velmi nadstandardní. Zdůrazňují, že jejich žáci jsou velmi specifičtí a potřebují mnohem větší 

péči, než by se jim dostávalo na běžných školách. Díky malému počtu žáků každého dobře znají 

a jsou tak schopni posoudit jeho schopnosti a limity. Zároveň si uvědomují, že žáci často 

nepochází z příliš podnětného rodinného prostředí, resp. kvůli problémům spojeným s životem 

sociálně znevýhodněných od rodin nemohou očekávat potřebnou podporu a pomoc, tudíž roli 

 
56 Tyto zdroje též nebudou uvedeny v seznamu literatury, aby byla zachována anonymita školy i obce, v případě zájmu jsou u autorky na 

vyžádání. 
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rodiny škola musí z velké části zastávat. Jak už bylo zmíněno, zaměstnanci školy mnohdy 

pomáhají rodinám i v oblastech mimo vzdělávání jejich dětí. 

Výchovná poradkyně: „Tady jsou učitelé, co se těm dětem ohromně věnujou. A to je 

teda fakt, já jsem poznala hodně svých kolegů, různých, ale jak tady říká jedna moje 

kolegyně, my jsme jako charita. Nám to tak přijde. Prostě vejít k ní do třídy, těm dětem 

něco vyprávět, něco je tam naučit a odejít a už to jako končí, to vůbec nepřipadá 

v úvahu. S těma dětma vlastně stále mluvíte, stále říkáte: ‚Tak pojď už, pojď psát ten 

úkol,‘ nebo ‚pojď, tak si to uděláme spolu…‘ Prostě na padesát procent zastupujete 

rodinu.“ 

Tento přístup pak zároveň někteří zaměstnanci školy označují jako problematický, neboť se 

domnívají, že žáky nevedou k samostatnosti. To je zároveň téměř jediná připomínka, o které 

otevřeně hovoří jako o kritice veřejnosti (přičemž autorka tohoto textu se nesetkala s nikým, 

kdo by tento přístup jakkoliv kritizoval). 

Za společný rys rodin pedagogové školy označují skutečnost, že pro ně vzdělávání 

nepředstavuje prioritu. Částečně tento fakt odůvodňují problematickým sociálním zázemím 

některých žáků, zároveň často akcentují kulturní a etické důvody, tedy říkají, že nezájem 

o vzdělávání vychází z hodnotového nastavení Romů (přičemž v zápětí dodávají, že Romové 

budou určitě tvrdit něco jiného). Mezi další charakteristiky pak řadí např. zkreslenou představu 

o fungování vzdělávacího systému, spontánnost, nízkou motivaci a nedůslednost. Žáky 

označují za problémové, které na jiných školách nechtějí, či dokonce za „postrach” pro obec. 

Ve svých promluvách mají sklony ke generalizaci, mluví buď o žácích jako celku, o Romech, 

případně o třídách, zřídka o jednotlivcích a téměř nikdy nemluví o výjimkách, které by do těchto 

charakteristik nezapadaly. 

Někteří Romové jsou k této generalizaci velmi citliví, několik jich zmiňovalo, že jejich děti 

učitelé „házejí do jednoho pytle“, což ostatně popisovala např. i bývalá asistentka, která na 

škole působila dva týdny v rámci své středoškolské praxe. Ta mimochodem svou zkušenost 

popisovala se značným znepokojením, protože místo pozice asistentky pedagoga zde po dobu 

trvání své praxe dostala na starost celou třídu bez přítomnosti jiného kantora a poskytnutí 

jakýchkoliv materiálů. 
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Bývalá asistentka: „Podle mě se k těm dětem chovaj tak, jako že jsou méněcenný. 

Nemyslím to vůbec špatně, ale oni co mi řekli, na co mě připravili, oni je berou, jako že 

jsou něco míň, že jsou nezvladatelný. (...) Podle mě si myslej, že si nejsou rovnocenný. 

Kdybych tam potkala nějakou skvělou paní učitelku, která prostě absolutně chápe 

nějaký sociální skupiny, chápe tyhle problémy těch dětí a fakt se snažila... Ale tam ty 

lidi spíš byli unavený! A už dopředu byly negativní. Tak. Už mě jenom upozorňovali: 

‚Tohle je problematická třída, tohle to vás čeká,‘ jo... Ale mně se nic nestalo!“ 

Z hlediska výuky se pak zástupkyně školy domnívají, že z žáků „vydolují maximum“, čili že 

díky individuálnímu přístupu dokážou rozvinout maximální potenciál každého žáka, o kterém 

mluví jako o velmi nízkém. Díky neustálému opakování látky, kterou žáci „musí umět“, podle 

nich mají potřebné základní znalosti pro další studium. S výběrem jeho oboru si podle výchovné 

poradkyně, která má v gesci také kariérní poradenství, nechávají s velkou důvěrou poradit. 

Svým žákům nejčastěji doporučuje odborná učiliště s obory kategorie E, které jsou primárně 

určeny pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a nižšími studijními předpoklady. 

Argumentuje tím, že takové obory mají jejich žáci největší šanci dokončit. Žáky, kteří si ve 

studiu nepřejí pokračovat, se jí téměř vždy podaří přemluvit. 

Výchovná poradkyně: „No tak učiliště, samozřejmě ty děti znám, znám jejich povahu, 

dovedu si představit, co by se jim mohlo líbit, a vždycky řikám: ‚Co bys jednou chtěl 

dělat?‘ a pak k tomu vybíráme to správný učiliště. No ale protože tyhlety děti se svým 

vzděláváním mají problémy, tak je zase pro ně velmi dobrý, a tady máme to pedagogický 

centrum, který je vyšetřuje, takže tam podklady pro to jsou, že oni mají nižší vlastně 

intelekt, znalosti a tak dále, takže jsou zařazováni do takzvaných éčkových oborů.“ 

Někteří žáci pak projevují přání hlásit se na jiné učební obory, střední školy, nebo dokonce 

gymnázia. V takových případech jim výchovná poradkyně např. umožní zkusit vyplnit vzorový 

test z přijímacích zkoušek, které žáci nezvládnou. 

Výchovná poradkyně: „Pokud by byli nespokojený, ona mě strká do éčkovýho oboru, já 

chci háčkovej, tak když chce, tak já ho nechám. Ale druhej má éčkovej, protože on tam 

skončí. Ale ať si to jdou zkusit, klidně jdi dělat přijímací zkoušky! Tři děvčata v devátý 

třídě jdou dělat přijímací zkoušky na střední školu. Vytáhla jsem jim nějaký minulý 

přijímací zkoušky z Cermatu, dala jsem jim ty papíry: ‚Sedni si, máš na to šedesát minut, 

počítej.‘ Skončily u druhýho příkladu, protože to samozřjmě nedaj vůbec. ‚Já si věřím.‘ 
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Já povídám: ‚Dobře, já ti říkám, že to není jednoduchý. Je to škola, je to o něčem jinym. 

Ale zkus to. Chceš si to zkusit, běž na ty přijímací zkoušky. Abys viděla, jak to prostředí 

vypadá, jakým způsobem tam se zadává, jak se nic neopakuje dvakrát nebo jenom 

výjimečně, musí se na všechno dávat pozor… Jdi to zkusit!‘ A protože maj víc možností, 

tak tam půjdou, všechny tam chtěj jít, ale já vím, že se tam nedostanou. Teda jedna jo, 

ale ta je výjimečná, ta je z dětskýho domova, ta měla spíš jako smůlu v životě.“ 

Jen stěží se takové jednání dá označit za motivační. Odpovědnost za výsledek testu, resp. 

úspěšnost u přijímacího řízení či v dalším studiu, navíc nenese pouze žák, ale i jeho kantor, 

případně rodiče. Přenesení této odpovědnosti pouze na sociálně znevýhodněného žáka logicky 

povede k úspěchu pouze ve výjimečných situacích. Z promluvy je též patrné, že sociální 

znevýhodnění narozdíl od vyrůstání v ústavní péči výchovná poradkyně nepovažuje za 

hendikep. 

Autorce textu také bylo sděleno, že škola nezjišťuje, resp. nikdo ji neinformuje, zda se žákům 

další studium podaří dokončit. Rozhovor s metodičkou prevence, který je veřejně dostupný, 

však ukazuje opak. 

Metodička prevence: „No jakoby každý dítě se na nějakou školu dostane.“ 

Tazatelka: „No ale jak to dokončí?“  

Metodička prevence: „No jakoby ty čísla máme…ale oni se dostanou třeba do druháku 

a tam to často končí no.“ 

Tazatelka: „A nevíte, jestli jako spíš jako že jim to fakt nejde anebo protože je to spíš 

nebaví, a tak se na to radši vykašlou?“ 

Metodička prevence: „No, protože je to nebaví, pro ně to není žádná hodnota. Nehledě 

na to, že taky už v tu dobu maj často taky děti. Buď oni, anebo jejich partneři…“ 

4.6 Situace z pohledu rodičů 

Část rodičů, která školu volí z tradice či „pohodlnosti“, je se školou také spokojená, resp. jedna 

matka, se kterou autorka měla možnost hovořit, se tak prezentuje (tento kontakt byl 

zprostředkován školou). Pochvalovala si komunikaci s učiteli, jejich přístup a prostředí, kde „je 

všechno o domluvě“. Zároveň o škole neuvažovala jako o prostředí, kde by její děti dostávaly 
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méně kvalitní vzdělání, neuvědomovala si jeho specifičnost, což vzhledem k tomu, že v životě 

neměla zkušenost s žádnou jinou školou a nemá ji tudíž s čím porovnávat, není příliš 

překvapující. Neuvědomuje si také negativní aspekty segregace, školní úspěch je podle jejího 

názoru závislý na individuálním přístupu každého dítěte. 

Matka 2: „No já si myslím, že na tom snad tak ani nezáleží. Nebo jo? (...) Já si myslím, 

že v každý škole to je asi stejný. Víte co, když je to romská neromská škola, tak si myslím, 

že to asi záleží na tom dítěti, že on se chce učit prostě, kam se chce posunout v životě 

dál. Víte, jak to myslim? Že je to víc na tom dítěti. Když je dítě chytré a pilné, tak jako 

se snaží, a když ne, tak prostě…“ 

Úplně odlišný pohled prezentovali rodiče žáků (a bývalé asistentky pedagoga), kteří s jiným 

vzděláváním zkušenost měli. Dalo by se dokonce říct, že čím větší zkušenost s jinými školami 

měli (některé děti měly mimo českých základních škol např. možnost nějakou dobu studovat v 

zahraničí), tím kritičtější postoj k situaci na škole zaujímali. Společným jmenovatelem 

nespokojenosti byla hlavně velmi nízká kvalita výuky, resp. úroveň obtížnosti probíraného 

učiva, které bylo podle všech dotazovaných řádově o dva ročníky nižší než na běžných školách. 

Matka 1: „A co se týče vzdělání, nemaj nasazenou laťku takovou, jako je na normálních 

školách. I když jsou, každý z mejch dětí vlastně, i když jsou v áčkový třídě, to znamená, 

že jsou to ty nejrychlejší, tak pořád vlastně ta výuka a ty osnovy nejsou tak standardní 

jako na jinejch školách. Považovala jsem to za problém, protože jsem si říkala, že z týhle 

školy se vlastně děti nikam moc nechytaj na střední. Anebo když už jo, tak že tady je nic 

nenaučej, já půjdu na tu střední s tím, že budou vypatlaný. Jo, jakože nebudou vědět 

všechno. Dejme tomu, co tady se učej v sedmý, tak na tý [jméno bývalé školy] se učili v 

pátý. Takže prostě jsem si říkala, že jim v tom životě bude něco chybět.“ 

Děti, které již přestoupily do vyšších stupňů vzdělávání, skutečně pociťují absenci potřebných 

znalostí. Několik respondentů popisovalo situaci, kdy učitelé po jejich dětech na středních 

školách požadovali znalost témat, které na základní škole nikdy neprobírali. Zároveň podle 

rodičů na středních školách už učitelé automaticky počítají s tím, že žáci ze segregované školy 

budou méně vzdělaní, tudíž od těchto studentů automaticky očekávají řádově nižší výkony. 

Matka, bývalá asistentka: „Syn šel na střední školu a některý učiva, který ani my třeba 

nezvládáme, protože my jsme taky ze zvláštní školy že jo, tak jsme se k tomu nějak 
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nedostali k tomu učivu, tak mu říká učitelka třeba tehdy na střední škole: ‚Ale [jméno 

syna], to už musíš umět ze základní školy!‘ A on říká: ‚Ale paní učitelko, my jsme to 

neprobírali, já za to nemůžu.‘ Takže vlastně de facto teď syn všechno dohání na tý 

střední škole. A jde mu to! Jako jde mu to. Jde mu to, zaplať pánbůh. Vím, že není 

hloupej, ale tam prostě… Já jsem tam pracovala a můžu vám říct, že mi tekly slzy 

někdy.“ 

Přístup učitelů na segregované škole se podle rodičů liší, převládá však spíše negativní náhled. 

Všichni dotazovaní zmiňovali 2-3 učitele, kteří se opravdu dětem „snaží dát to nejlepší“, jedna 

maminka též vyzdvihla některé inovativní metody, které se tito učitelé do výuky snaží vnášet. 

Postoj zbytku učitelů však popisují jako rezignovaný, bez zájmu. Zásadní rozdíl v chování 

učitelů i dětí je podle nich mezi prvním a druhým stupněm. Na prvním stupni podle 

dotazovaných mají děti k učení velkou motivaci, jsou zvídavé a snaživé, po přechodu na druhý 

stupeň však zájem o učivo opadá a přichází období pubescence a hledání vlastní identity. 

Zároveň děti už nemají takový respekt k učitelům, ti s tímto stavem potom podle slov rodičů 

a bývalých asistentek neumí ani nechtějí pracovat, přichází o motivaci a rezignují. 

Otec: „Normálně je dějepis, učitel má nohy na stole, je na telefonu a děti to samý, dělaj 

si co chtěj, maj puštěnej kazeťák, tam hrajou prostě písničky… A to je dějepis. Jako že 

by měl nějakej pocit, aby jim pomohl alespoň těm dětem, aby něco uměly prostě, aby šly 

do učení, prostě aby začaly žít. To je normální prostě. A tam právě nejde vidět tu snahu 

a ani tu touhu.“ 

Matka, bývalá asistentka: „No učili ho to tam takovym stylem, že… Já nevim. Prostě 

choď do školy, seď v tý lavici, piš si písničky a buď v pohodě. Takže jak říkám, druhej 

stupeň, to je prostě jednoduše vedený jako ústav. Tam ty děti jsou, támhle ty děti hlídejte, 

aby se něco nestalo. A ta škola, protože některý děti jsou tam opravdu chytrý, a někteří 

by stačilo jenom trošičku povzbudit a trošičku jim ukázat cestu, ty děti opravdu 

vystudujou. Ale tím že to od toho učitele nedostávají, tak samo to dítě se neozve. I když 

někteří tam byli výjimky taky, a dokonce se ozývaly ty děti. Že prostě nechtěj takhle žít! 

Proč je neučej! Vůbec. Jako když jsem tam pracovala, tak byla třeba výuka matematiky 

a prostě nás tam poslali jako asistenty, ať ty děti hlídáme. Přitom právě byla výuka tý 

matiky, neříkám, kdyby někam musel odejít, třeba na lékařskou prohlídku nebo něco. 

Prostě nic, učitel si zaleze do kabinetu, nemá náladu, a my jsme tam museli jít a nějak 
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ty děti zklidnit, aby byly v pohodě. My jsme si s nima povídali a takovýhle věci… A doteď 

to tam funguje takhle. (...) Tam vlastně ze zdravýho dítěte udělaj trošku hendikepovaný.“ 

Ředitelka školy si je rozdílu v chování a přístupu dětí mezi prvním a druhým stupněm vědoma, 

k rezignaci učitelů však podle ní dochází jen velmi ojediněle a na krátkou dobu, kdy se s jejich 

motivací vedení snaží pracovat. Odhlédneme-li však od motivace a snahy kantorů, dostáváme 

se k samotné podstatě segregační problematiky, a to je vzájemné ovlivňování motivace u žáků. 

Ta je na segregovaných školách negativní nejen v otázkách samotného učení, ale i v chování 

žáků. Její negativní podoby se začínají silně projevovat právě se začátkem období pubescence, 

kdy se „vůdčími osobnostmi“ v kolektivu stávají děti s nevhodným chováním. 

Zaměstnanec neziskové organizace: „Pak si prostě začnou vytvářet tu svojí osobnost. A 

tam v podstatě potom vedou ty dětský autority, který dost často v těhletěch školách 

nejsou jakoby tim správnym vzorem. Kdyžto kdyby ty romský děti byly rozprostřený v 

těch majoritních školách, tak by se jakoby chytly těch trendů, který v těch třídách 

fungujou. Ty vzory by byly někde jinde. Už by nebylo prostě cool, že učitele pošlu do 

prdele, ale že jako jsem dobře vypracoval s ostatníma nějakej projekt. To prostě na těch 

školách v podstatě není žádná hodnota, protože ty autority tam mezi těma dětma bohužel 

jsou tam, kde jsou. Za to ty děti nemůžou. A za to nemůže ani ten učitel! To je prostě o 

tom, že ta škola nemá existovat!“ 

Tento problém si nespokojení Romové také velmi dobře uvědomují a považují ho za nejvíce 

negativní aspekt segregace. Dostávají se do situace, kdy jsou v podstatě nuceni na segregované 

škole setrvávat, volí tudíž občas různé cesty, jak by mohli situaci alespoň trochu zlepšit či najít 

na ní nějaká pozitiva (začínají se např. sami ve škole angažovat, snaží se své děti motivovat, 

aby „byly nejlepší“, vymezují se proti „typickému chování Romů“). Přes svou snahu by ale 

stejně preferovali vzdělání v běžných školách, projevují značný odpor k segregaci jako takové. 

Někteří její ukončení pak chápou jako prostředek k ukončení problémů spojených s životem v 

sociálním vyloučení a vzájemné nesnášenlivosti romské komunity s majoritou. 

Bývalá romská asistentka: „A potom vlastně říkaj, že ty naše děti nejsou vystudovaný, 

nejsou přizpůsobivý. Jak by byly? V týhletý škole určitě ne. Protože jsou pohromadě, 

znaj se, že jo. Dělaj blbosti, perou se, tam se kolikrát i stalo, že se praly na chodbě. 

Prostě neni to dobrý. Ty jak říkaj, že naše děti se neučej, že nejsou to… Prostě nevyučej 

se. Jsou pozadu, nevyučej se a nebude z nich nic. A furt řikaj, že Romové jsou to a to… 
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A bude to pořád! Jestli to takhle bude pokračovat, tak to nebude dobrý. Nebude, pro ty 

naše děti ne.“ 

Otec: „Samozřejmě s tím nesouhlasím, já bych byl od toho, aby romský děti chodily 

normálně do školy s dětma z majority… Prostě spolu. Aby prostě… Musej! Jinak to 

nepřestane! Když prostě nějak spolu chceme žít, tak to prostě nepřestane.“ 

Na otázku, co by se do budoucna mělo změnit, odpovídají nespokojení Romové různým 

způsobem. Někteří by byli pro úplné zrušení školy, jiní by školu zanechali (v některých 

případech ale jen z toho důvodu, že se na základě svých zkušeností s odmítáním bojí, že by 

romské děti žádné jiné školy nepřijaly), někteří by stáli o výměnu vedení. Ve všech případech 

pak volají po zlepšení standardů výuky a přístupu učitelů k dětem. 

4.7 Situace z pohledu zřizovatele 

Role zřizovatele je v místní situaci klíčová a zároveň za ni nese právní a politickou 

odpovědnost. Současný zřizovatel, resp. místostarosta obce, který má v kompetenci vzdělávání, 

si problematičnost situace velmi dobře uvědomuje a podle svých slov se jí zabývá od svého 

uvedení do funkce v roce 2018. Žádné z minulých vedení obce do situace nijak výrazněji 

neintervenovalo, což byl, zdá se, stav, se kterým bylo vedení školy spokojené. 

Ředitelka: „Jsem tady fakt devětadvacet let nebo osumadvacet. Na tý škole. A z toho 

sedmadvacet dělám ředitelku. A já jsem vždycky byla strašně ráda, že ta obec mě 

opravdu nechala pracovat, jak potřebuju. Nikdy mi nic moc nedali, to musim říct, že ne. 

Akorát ty dětský skupiny mi financovali, to bylo super. Jinak nás nechali žít. Kdežto 

v poslední době, mi připadalo, že nám pořád do něčeho chtěj kecat, něco nám prostě 

chtějí měnit, ale jako nikdo z nás ředitelů, nejen já, si nemyslíme, že to bylo a je k 

lepšímu. Že kdyby nás nechali pracovat a kdyžtak pomohli a podpořili nás, bylo by to 

lepší.“ 

Místostarosta totiž za své funkční období již stihl přijít s několika relativně radikálními návrhy 

řešení, které vyvolaly bouřlivé reakce nejen samotné školy, ale i široké veřejnosti 

(např. prezentoval návrh na sloučení školy se školou soukromou). Potom, co se tento návrh 

ukázal jako zcela neprůchozí, musela obec přejít k plánování šetrnějších řešení, které by zvýšily 

inkluzivitu obce. Pro jejich vytvoření byla na jednání komise pro výchovu a vzdělávání 

ustanovena expertní skupina složená z vedení segregované školy a odborníků na danou 
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problematiku, která by měla působit jako poradní orgán komise. Podle slov místostarosty se tak 

podařilo celou situaci uklidnit a stabilizovat. Od ustanovení komise (2019) však žádný 

desegregační plán vytvořen nebyl a podle dotazovaných aktérů skupina postupně přešla spíše k 

nečinnosti, což je pro školu, zdá se, vítaná situace. 

Ředitelka: „A když vám někdo vnutí někdo prostě nějaký jiný projekt a nutí vám to dost 

jako vehementně, tak se nám to nelíbí. Protože řikám, každej víme, co potřebujeme a co 

chceme. Samozřejmě, když mi daj na vybranou a řeknou: chceš, nechceš? Ale tam už to 

bylo trošku: musíš chtít. A to jsme se trošku vzbouřili. Ale teď už to trošku vypadá… Teď 

už jako musím říct, že už se to trochu uklidnilo, ta situace se nějak zklidnila a už to zase 

vypadá normálně. Nebudu říkat, kdo to zavinil, nebo kdo to dělal, ale všechny nás to 

otrávilo, všechny ředitele, to nebylo jenom já nebo tak.“ 

Přestože je zřizovatel za situaci odpovědný, jeho manévrovací prostor je bez podpory veřejnosti 

velmi omezený. Současnou situaci v obci totiž, jak je v takových situacích obvyklé, podporují 

všichni klíčoví aktéři (ředitelé škol, většina rodičů i politická opozice). Romští rodiče, kteří s 

ní nejsou spokojeni, se kterými měla autorka tohoto textu možnost hovořit a prezentovat jejich 

pohled na věc, netvoří dostatečně silný hlas, který by desegregační politické kroky podpořil. 

Místostarosta: „Já jako politik závisim na veřejný podpoře. A pokud si veřejnost něco 

přeje a pokud není jinej hlas, tak je jasný, že prostě člověk jde s tím, co většina lidí chce, 

pokud… Jako jak kdy, nelze to dělat vždycky, ale... Jako vlastně tyhlecty hlasy, jak vy 

řikáte, jako ty rodiče, který chtěli dát ty děti na jiný školy, tak já jsem se s nima nikdy 

nesetkal. A vlastně u mě nikdo takovej neloboval. Ani když to tady rezonovalo a každý 

to věděl, tak vlastně se mnou nikdo z těch lidí nemluvil.“ 

S tím se pojí otázka, zda je skupina Romů volající po změně situace složena pouze z několika 

jedinců, nebo jestli své názory a postoje jen není schopna dostatečně hlasitě artikulovat, což by 

se vzhledem k jejímu společenskému postavení jevilo jako velmi pochopitelné a logické 

vysvětlení. Pro odpověď na tuto otázku by však bylo nutné provést mnohem rozsáhlejší šetření 

spíše kvantitativního rázu. 

4.7.1 Možná řešení 

Obec disponuje několika formálními pravomocemi a nástroji, kterými situaci může přímo 

ovlivnit. Jedním z nástrojů je stanovení školských obvodů, resp. úprava spádovosti, která je 
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vhodná za předpokladu, že obec má vyloučenou lokalitu, kterou pak při snaze o desegregaci 

může spádovat do více škol. Zkoumaná obec však vyloučenou lokalitu nemá, sociálně 

znevýhodnění jsou spíše rozprostřeni po celé obci. Škola má zároveň velké množství 

„přespolních“ žáků, tedy dětí, které podle adresy trvalého bydliště do školy dojíždějí z jiné 

obce. Podle dotazovaných aktérů ale v těchto případech adresa trvalého bydliště mnohdy 

neodpovídá reálnému místu pobytu. Škola sama s tímto údajem příliš aktivně nepracuje, neboť 

ho nepovažuje za vypovídající. I pokud by byl nějakým způsobem vymahatelný, což je další z 

možností úpravy spádovosti z pozice zřizovatele – znemožnit přihlášení na školu dětem mimo 

obec, existuje zde předpoklad, že kvůli škole by rodiče adresy trvalého bydliště svých dětí 

měnili. 

Výchovná poradkyně: „Trvalé bydliště je napsaný jedno v občance a kontaktních adres 

je padesát tisíc a nikdo nevíme přesně, která právě platí, takže já nevim, kdo kde dneska 

bydlí. Když přijde, bydlíme na [jméno místní ulice], tak je u nás a víceméně… Choděj 

sem děti, nastěhujou se sem… Oni budou klidně bydlet na [jméno místní ulice], aby sem 

mohli.“ 

Další pravomocí zřizovatele je rušení či slučování škol. Zrušení školy, resp. neotevření prvních 

ročníků, po kterém volali někteří Romové a za ideální řešení by ho považoval i romista z 

neziskové organizace, se za současných okolností nejeví jako vhodné z několika důvodů. Obec 

má v současné době relativně naplněné kapacity škol, v příštích letech podle demografické 

křivky bude navíc dětí ve školním věku spíše přibývat, tudíž je spíš nucena k otevírání dalších 

škol než k opaku. Dalším důvodem je velký odpor, na který by narazila jak ze strany školy, 

která by zároveň dokázala mobilizovat romské rodiče, kteří školu podporují, tak ze strany 

dalších škol i široké veřejnosti. Třetím důvodem je, že samotné zrušení školy by bez nastavení 

dalších účinných opatření podle většiny aktérů po několika letech vedlo k opětovnému 

vytvoření segregované školy jinde, a to jednak kvůli zmiňované romské pospolitosti, tak kvůli 

fenoménu white-flight. Zároveň nikdo neví, jak by daná opatření měla vypadat. Ani slučování 

škol se nejeví jako řešení, pro které by existovala jakákoliv potřebná podpora veřejnosti. 

Místostarosta: „Další mentální mapa může být, co by se stalo, kdybychom se rozhodli 

tuhle školu sloučit s jinou školou. Tady máme kousek [jméno jiné školy], ta má velmi 

dobrou pověst, je to výkonová škola, je to vyhledávaná škola řekněme třeba 

ambicióznějšími rodiči. A ty školy jsou vlastně vedle sebe. A teď si představte, co by se 
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třeba stalo, kdybych navrhl, že je sloučím. Jako já kdybych přišel s tímhle návrhem, tak 

mě ukamenujou. Ukamenujou mě jak rodiče z tý [jméno segregované školy], tak ty 

rodiče z tý [jméno jiné školy]. A bude to proto, že oni nechtěj… Že oni se prostě bojí, že 

ohrozej tu školu, budou mít ty předsudky. A ty předsudky tam jsou, ať chcete, nebo ne. 

Někdo je má, někdo je nemá prostě. Někdo je nemá vědomě, ale prostě tam nějaký 

budou. Takže ty rodiče si prostě zákonitě budou stěžovat a je to jako neprůchozí tohlecto 

řešení.“ 

Třetí důležitou pravomocí, kterou obec disponuje, je jmenování ředitelů. Jak již bylo zmíněno, 

po výměně vedení školy také volali někteří respondenti. Vedení školy je však jmenováno na 

určité funkční období (6 let), zároveň by takový krok byl opět veřejností vnímán jako velmi 

nepřátelský vůči samotné škole, musel by se odehrát za předpokladu, že existuje „vhodnější“ 

kandidát, a výsledek by byl, stejně jako u předchozích opatření, velmi nejistý. 

Dalším dílčím návrhem byla například přestavba prostor, které sloužily jako místnosti pro 

dětské skupiny, na školní jídelnu. Pro majoritní populaci je školní jídelna důležitou součástí 

školy, ve všech ostatních školách v obci existuje, dá se tedy předpokládat, že její přítomnost by 

atraktivitu školy o něco zvýšila. Ani tento návrh se nesetkal s podporou, jelikož obec není 

ochotná na přestavbu alokovat finanční prostředky, zároveň podle ředitelky o jídelnu rodiče 

současných žáků nejeví zájem. 

Zřizovatel se tedy nachází v patové situaci, kdy na jedné straně nese za segregaci v obci 

odpovědnost, na straně druhé ale nenachází podporu pro jakékoliv z možných opatření, kterými 

situaci může ovlivnit. V případě jejich přijetí by tedy mohl očekávat ztrátu politické podpory a 

zároveň žádným z nich nemůže zajistit, že se situace v obci zlepší. 

Místostarosta: „Jako nejdrsnější řešení by bylo asi sloučení těch škol. Ale to už bych 

tady dlouho nebyl. (...) To si člověk fakt rozmyslí, jestli chce dělat něco tak zásadního, 

radikálního, a vyplejtvat si na tom všechny politický body de facto, co se daj použít na 

prosazení různejch jinejch věcí… A to možná ještě bezúspěšně! To je to nejhorší na tom. 

Nejhorší je, že když já do toho půjdu naplno, když do toho fakt jako říznu, tak že možná 

ještě jako neuspěju. To fakt si člověk vyláme zuby.“  
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5 DISKUZE 

Vzhledem k tomu, že zkoumaná škola splňuje všechny tři podmínky z definice úřadu veřejného 

ochránce práv, můžeme s jistotou konstatovat, že se jedná o segregovanou školu. Legislativně 

přijatá opatření tedy v dané obci nepomáhají situaci zlepšit. Současnou situaci zároveň 

podporuje velké množství klíčových aktérů vyjma neziskových organizací, jak je obvyklé podle 

Analýzy segregace.57 Zdaleka ji však nepodporují všichni. Někteří rodiče romských žáků sice 

pro své děti volí segregovanou školu z důvodu tradice či „usnadnění“ získání základního 

vzdělání, přičemž takto odůvodňují volbu školy spíše její zástupkyně, další rodiče jsou však k 

volbě školy spíše přinuceni. Na jiných školách se totiž setkávají s etnicky podmíněnou šikanou, 

ať už ze strany žáků, či pedagogů, mnohdy jsou také na základě údajných kapacitních důvodů 

na jiných školách odmítáni a nasměrováni na školu segregovanou, což je jev, který popisuje 

například i Nadace Open Society Fund.58 Segregace je tedy podporována (minimálně 

některými) ostatními školami, otázkou zůstává, do jaké míry jsou v tomto jednání školy 

svobodné a do jaké míry jednají pod tlakem majoritních rodičů. 

Nastavený systém je zároveň podporovaný i segregovanou školou, která z důvodu obhájení 

vlastní existence systematicky vytváří prostředí pro sociálně znevýhodněné žáky a sama se 

tímto způsobem prezentuje, což je jev, který je popsán např. v článku Uvíznutí v marginalitě: 

vzdělávací trh, „romské školy“ a reprodukce sociálně prostorových nerovností.59 Jako 

přetrvávající problém, na který upozorňuje např. Němec,60 se zároveň ukázalo i diagnostikování 

žáků, které na škole díky úzké spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou probíhá v 

enormní míře, stejně jako zařazování žáků do programů pro děti s lehkým mentálním 

postižením. Při takové diagnostice mohou být zaměňovány kulturní specifika za zdravotní 

hendikepy. Na diagnostiku jsou navázána podpůrná opatření, která sice mohou dětem i učitelům 

výuku usnadnit, avšak s diagnózou se mohou pojit i určitá stigmata, která si děti s sebou 

 
57  ČADA, Karel a Daniel HŮLE ed. Analýza segregace v základních školách z pohledu sociálního vyloučení. Praha: Úřad vlády ČR, Odbor pro 

sociální začleňování (Agentura), 2019. Dostupné z: https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2019/11/Analyza_segregace_2019.pdf  

58 MOREE, Dana. Cesty romských žáků ke vzdělávání: Dopady inkluzivní reformy. Praha: Nadace Open Society Fund, 2019. Dostupné z: 

https://osf.cz/wp-content/uploads/2019/06/Cesty_romskych_zaku_ke_vzdelavani_Dopady_inkluzivni_reformy.pdf  

59 NEKORJAK, Michal, Adéla SOURALOVÁ a Klára VOMASTKOVÁ. Uvíznutí v marginalitě: vzdělávací trh, „romské školy“ a reprodukce sociálně 

prostorových nerovností. SOCIOLOGICKÝ ČASOPIS-CZECH SOCIOLOGICAL REVIEW, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2011, roč. 47, č. 4, s. 657-
680. ISSN 0038-0288. 

60 NĚMEC, Zbyněk. ‚Zvedněte ruce, kdo půjde do míst, kde necítí uznání‘: O segregaci romských žáků ve vzdělávání. Praha: Pedagogická fakulta 

UK, 2020. ISBN 978-80-7603-219-4. 

https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2019/11/Analyza_segregace_2019.pdf
https://osf.cz/wp-content/uploads/2019/06/Cesty_romskych_zaku_ke_vzdelavani_Dopady_inkluzivni_reformy.pdf
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ponesou, nehledě na nižší nároky, které jsou na ně kvůli diagnóze zdravotního charakteru 

kladeny. 

Školní prostředí je kromě etnicity žáků charakteristické také velmi nízkou kvalitou výuky, tu 

někteří dotazovaní rodiče považují za extrémně nedostačující. Ke zhoršení kvality i změně 

chování učitelů podle nich dochází obzvlášť na druhém stupni, kde je jejich přístup k žákům 

rezignovaný. Na tento jev upozorňuje např. i Messing ve své studii o segregaci napříč třemi 

evropskými státy: „Zejména učitelé na těchto školách byli často lhostejní k vzdělávacímu 

prostředí a vzdali se zavedení běžných školních norem, snížili disciplinární požadavky a svá 

očekávání i osnovy na absolutní minimum.“61 Zástupkyně školy přístup učitelů paradoxně 

označovaly za velmi nadstandardní a příčinu nízké kvality vzdělávání viděly spíš v omezených 

schopnostech svých žáků, ze kterých podle jejich slov dokážou učitelé „vytěžit maximum.“ 

Jak již bylo zmíněno, povinností státu je dohlížet na to, aby k segregaci nedocházelo, a to na 

úrovni obcí a prostřednictvím České školní inspekce. Nutno podotknout, že ČŠI ve své poslední 

zprávě z roku 2018 místní etnickou skladbu žáků nijak neproblematizuje, naopak vyzdvihuje 

prostředí, které považuje za vhodné pro sociálně znevýhodněné žáky. Fungování školy i kvalitu 

výuky pak hodnotí velmi pozitivně. Za jediná negativa považuje vysoký počet absencí a nízké 

užívání motivačních opatření vůči udělování výchovných opatření. 

Současné vedení obce segregaci nepodporuje, navazuje však na dlouholetou rigidní segregační 

praxi. Manévrovací prostor zřizovatele se navíc zdá býti omezeným. Zasazení obce do jednoho 

z modelů segregace z pohledu obce uvedených v Analýze segregace nemůže být zcela 

jednoznačné, jelikož obec nemá vyloučenou lokalitu, romští obyvatelé jsou spíše rozprostřeni 

po celé oblasti. V současné situaci má obec nastavené spádové oblasti vcelku logicky kolem 

jednotlivých základních škol, dříve však jedna ze škol, která je dodnes považována za elitní, 

neměla spádový obvod vymezený, tudíž mohla s podporou obce přijímat pouze 

„perspektivnější“ žáky. Zároveň docházelo k odrazování romských žáků od zápisu do škol 

hlavního vzdělávacího proudu a směřování do segregované školy. Podle těchto charakteristik 

by obec představovala výběrový model, tedy jakousi podmnožinu segregačního modelu. 

Vzhledem k přeměně spádovosti a aktivitě současného vedení obce (byť nepříliš úspěšné) však 

můžeme vidět prvky desegregačního přístupu. V případě, že tyto aktivity budou kontinuální, a 

 
61 MESSING, Vera. Differentiation in the Making: Consequences of School Segregation of Roma in the Czech Republic, Hungary, and Slovakia. 

European Education, 2017, 49:1, 89-103, DOI: 10.1080/10564934.2017.1280336 
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podaří-li se zapojit do procesu desegregace všechny relevantní aktéry, může se obec postupně 

přiblížit desegregačnímu modelu. Bez podpory relevantních aktérů se ale současný zřizovatel, 

byť disponuje potřebnými nástroji a je za situaci odpovědný, jeví jako relativně slabý aktér. 

Nejsilnější hlas volající po desegregaci by logicky měli tvořit nespokojení romští rodiče, jejichž 

výběr školy mnohdy není zcela svobodný. Ti ale ve veřejném prostoru na rozdíl od spokojených 

rodičů (u kterých je otázka, zda nejsou mobilizováni samotnou školou) nejsou viditelní. Může 

se tedy jednat o tzv. neviditelné aktéry, což je pojem, který do analýzy veřejných politik zavádí 

Hejzlarová. Tyto aktéry charakterizuje jako „spíše neformalizovanou skupinu bez výrazné 

společně utvářené historie a veřejněpolitické zkušenosti, které nemá ani moc, ani 

veřejněpoliticky relevantní postoje k řešení daného problému, ani relevantní zdroje (ať už jde 

o čas, finance, nebo sociální či kulturní kapitál), které by jí umožnily se problémem zabývat.“62 

Postoje této skupiny jsou tvůrcům politik neznámé, jak dokládá i dotazovaný místostarosta, 

který se podle svých slov s nikým z nespokojených rodičů nesetkal. Přestože se pak snaží jednat 

v jejich zájmu, bez jejich přizvání k rozhodovacímu procesu mohou být politiky adresované 

této skupině méně ospraveditelné, zároveň též méně efektivní či zcela nefunkční. Jak uvádí 

Hejzlarová, zapojení těchto aktérů by mohlo vést ke kvalifikovanějším rozhodnutím i 

přesvědčení této skupiny o prospěšnosti těchto rozhodnutí, současně též k posílení jejího 

sebeuvědomění. Rozhodnutí ve veřejných politikách, které nezahrnují romskou perspektivu, 

jsou navíc kritizovány i v zahraničních šetřeních.63 Každopádně, jak již bylo uvedeno výše, v 

rámci tohoto šetření není možné posoudit, o jak velkou skupinu se jedná. Identifikace těchto 

aktérů tak vybízí k dalšímu bádání, do kterého by zároveň mělo být zapojeno větší množství 

institucí, ke kterým mají romští rodiče důvěru (např. místní neziskový sektor). Metody sběru 

těchto dat by se též mohly opřít o doporučení Hejzlarové: data získávat pomocí citlivých 

rozhovorů a focus groups. 

Jako důležité se jeví též přispění k vyvrácení mýtů o hodnotovém nastavení Romů a jejich 

přístupu ke vzdělávání, které jsou prezentovány v některých z již zmíněných publikací, a podle 

kterých pro Romy vzdělání nepředstavuje prioritu. Respondenti z tohoto výzkumu tuto 

charakteristiku totiž vyvrací nejen svými slovy, ale i svým jednáním, kdy jsou pro své děti 

 
62 HEJZLAROVÁ, Eva M. „Neviditelní“ aktéři v policy analysis. Sociální studia / Social Studies. 2014, 11(1), 109-129. ISSN 1803-6104. Dostupné 
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(pokud si uvědomují specifičnost vzdělání na segregované škole) mnohdy ochotni uplatňovat 

rozličné strategie, aby jim zajistili vzdělání co nejkvalitnější. Strategie rodičů na vzdělávacím 

trhu jsou tedy podmíněné nikoliv etnicitou, ale socioekonomickým zázemím. Jak poznamenal 

i jeden z prezentujících na Kurzu o sociokulturních specifikách romských žáků: 

„My potřebujeme taky umět poznat rozdíl mezi romskou kulturou a kulturou chudoby. Být 

matkou je pro mnoho Romek nejvyšší životní metou, chtějí, aby o jejich děti bylo dobře 

postaráno. Můžeme se bavit o tom, co je z pohledu Romky žijící v sociálním vyloučení dobře 

postaráno o děti, a co je to z vašeho pohledu, to také může být diametrálně odlišné. Například 

vy budete chtít, aby se děti dobře učily, byly vždy připravené, dělaly si domácí úkoly a po škole 

měly ještě nějaké aktivity. Pro matku žijící v sociálním vyloučení bez ohledu na etnicitu to bude, 

aby mělo dítě co jíst, aby bylo čisté a aby mělo kde bydlet. To vám pak matky řeknou, že se o 

děti dobře postaraly. Ale v případě sociálního vyloučení je to dřina, to není něco, co my 

považujeme za normální. Když ti lidé neví, jestli budou příští měsíc bydlet a budou mít na jídlo. 

Čeho se dopouštíme chybně je, že ty školy chtějí aktivitu po těch rodičích.“ 
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ZÁVĚR 

Předložená bakalářská práce se věnovala tématu segregace romských žáků na základních 

školách. Cílem práce bylo pomocí případové studie jedné základní školy, do které chodí 70-

80 % romských žáků, odhalit segregační mechanismy v obci, ve které se škola nachází. Datově 

se práce opírá o 11 vlastních polostrukturovaných rozhovorů s různými aktéry (rodiči romských 

žáků, zástupkyněmi školy, bývalými asistentkami pedagoga, bývalým žákem a místostarostou 

obce) a jeden převzatý rozhovor a dále o dokumenty školy a obce (výroční zprávy a webové 

stránky školy, zápisy z jednání komise pro výchovu a vzdělávání, zpráva české školní 

inspekce). Data byla analyzována otevřeným kódováním a částečně pak pomocí techniky 

vyložení karet. 

Prvním dílčím cílem bylo zjistit, z jakých důvodů romští rodiče tuto školu pro své děti vybírají 

a které bariéry jim brání volit jinak. Ukázalo se, že část rodičů školu vybírá kvůli „tradici“, 

kterou pro ně škola představuje, jelikož sami na školu chodili, nebo zde mají známé či příbuzné. 

Pro některé rodiče je studium na této škole zároveň snadnou cestou, jak svému dítěti zajistit 

povinnou školní docházku. Volí ji také z důvodu přístupu učitelů, který je na segregované škole 

v různých ohledech nadstandardní. Tito rodiče si zároveň, alespoň dle výpovědi těch, kteří se 

zapojili do výzkumu, specifičnost školy příliš neuvědomují a nesmýšlí o ní jako o instituci, kde 

by jejich dítě získalo nižší vzdělání. Stejně tak si neuvědomují negativní aspekty, které s sebou 

segregace nese. Další skupina rodičů volí školu jako záchranu při špatných zkušenostech s 

jiným vzděláváním. Jejich děti se totiž na jiných školách nezřídka setkávaly s etnicky 

podmíněnou šikanou (ze strany ostatních žáků i učitelů), případně se při pokusech o přihlášení 

na jinou školu setkávaly s odmítnutím z údajných kapacitních důvodů. Segregovaná škola jim 

pak zbyla jako poslední možnost, která pro ně zároveň představovala bezpečné prostředí. 

Spádové obvody, podle kterých by si rodiče pro své děti teoreticky měli školu vybírat, se 

neukázaly jako klíčové – naopak do školy docházelo velké množství žáků, kteří mají trvalé 

bydliště v jiné obci. 

Dalším cílem bylo zjistit, jaký postoj k situaci zaujímá samotná škola. Ten by se dal 

charakterizovat jako ambivalentní, jelikož zástupkyně školy na jednu stranu tvrdí, že se snaží 

přilákat majoritní žáky, na druhou stranu se škola sama prezentuje jako škola pro sociálně 

znevýhodněné žáky (žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, zdravotním handicapem, 

žáky z méně podnětného rodinného prostředí, v obtížných životních situacích apod.), kterým 
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také přizpůsobila prostředí a styl výuky. Své žáky také rozděluje do běžných tříd a do tříd 

speciálních, kde jsou vzděláváni žáci s diagnózou lehkého mentálního prostředí. Tu i jiné 

diagnózy získávají díky úzké spolupráci s místní pedagogicko-psychologickou poradnou, ze 

které do školy dochází psycholog každé dva týdny, přičemž z pohledu autorky (i některých 

respondentů) se tato praxe jeví jako minimálně kontroverzní, stejně jako neinkluzivní 

rozdělování žáků do tříd. Výchovná poradkyně, která byla jednou z respondentek výzkumu, se 

také netají svým negativním názorem na inkluzi. Ani jedna z dotazovaných zástupkyň školy se 

pak nedomnívá, že by za současných okolností jejich žáky bylo možné integrovat do běžných 

škol. Ve svých promluvách o žácích často zdůrazňují jejich limity a mají sklony ke 

generalizování, což pociťují i někteří rodiče a asistenti. Svůj přístup k dětem ředitelka s 

výchovnou poradkyní popisují jako velmi individuální a nadstandardní, proti čemuž se též 

někteří respondenti ohrazují, obzvlášť jedná-li se o kvalitu výuky. 

Dalším cílem této práce bylo zjistit, jaký rodiče romských žáků k situaci na škole, ale i samotné 

segregaci zaujímají postoj. Ten se zdá být závislým na zkušenostech s jiným vzděláváním, resp. 

dalo by se téměř říct, že čím větší zkušenosti s jinými školami respondenti měli, tím kritičtěji 

segregovanou školu hodnotili. Matka, která je sama absolventkou pouze dané segregované 

školy, své zkušenosti hodnotila velmi pozitivně (tento kontakt byl také předán samotnou 

školou), ostatní rodiče zaujímali mnohem kritičtější pohled. Společným jmenovatelem 

nespokojenosti byla hlavně nízká obtížnost a kvalita výuky, absence potřebných znalostí jejich 

dětí při přestupu na střední školu a přístup většiny kantorů hlavně na druhém stupni. Ten 

respondenti popisovali jako rezignovaný a bez zájmu. Názor na segregaci byl u romských 

respondentů až na jednu výjimku velmi negativní, její ukončení vnímali jako prostředek k 

vymanění se ze sociálního vyloučení a ukončení nesnášenlivosti s majoritou. 

Posledním cílem bylo popsat postoj zřizovatele dané školy a zasadit obec do jednoho z 

segregačních modelů z pozice obce. Současný zřizovatel, resp. místostarosta obce, který má v 

kompetenci vzdělávání, se situaci podle svých slov snaží ovlivnit od svého uvedení do funkce 

v roce 2018. Před jeho mandátem však do situace vedení obce nijak výrazně neintervenovalo, 

což byl stav, se kterým bylo vedení školy spokojené. Zřizovatel sice disponuje některými 

nástroji, kterými situaci může ovlivnit, obtížně pro ně ale nachází potřebnou podporu, jelikož 

současný stav vyhovuje většině relevantních aktérů a nespokojení rodiče netvoří dostatečně 

silný hlas, o který by se mohl opřít. Zasazení obce do segregačního modelu z pohledu obce 

tudíž není zcela jednoznačné, zřizovatel se sice snaží uplatňovat některé desegregační prvky, 
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kvůli rigidnosti situace ale stále zůstává v modelu výběrovém, tedy v jakési podmnožině 

segregačního modelu, který ochraňuje „elitní“ vzdělávací proud. Aby byly desegregační 

praktiky do budoucna úspěšnější, měla by obec dál podporovat činnost expertní skupiny, 

zároveň by bylo vhodné do procesu zapojit romské rodiče, což by mohlo vést nejen k přijímání 

vhodnějších opatření, ale i k přesvědčení Romů o prospěšnosti těchto opatření. 

Segregovaná škola je ve velmi obtížné situaci, pro její desegregaci a zbavení stigmatizované 

pověsti bude nutné hledat příklady dobré praxe, což vyžaduje další bádání. Rozhodně je však 

nutné, aby se začala prezentovat jako škola hlavního vzdělávacího proudu, a to nejen na 

webových stránkách, ale i např. v komunikaci jejích zástupců s veřejností. K zvýšení její 

atraktivity musí nutně vést zkvalitnění výuky, která by měla odpovídat standardům základního 

vzdělávání. Své školní prostředí, které je jistě v lecčem nadstandardní, by měla prezentovat tak, 

že z něj mohou těžit všichni, nikoliv pouze sociálně znevýhodnění žáci. Zároveň by bylo 

vhodné, aby posilovala sebevědomí těchto žáků a byla optimističtější v jejich vzdělávacích 

možnostech. 

Velkou hrozbu, ale i příležitost, představuje avizované zrušení dětských skupin na segregované 

škole. Ty totiž na jedné straně pomáhají dětem ke školní připravenosti a dokážou přilákat 

rodiče, kteří by své děti pravděpodobně nechtěli umístit do majoritních mateřských škol, na 

straně druhé však lákají převážně sociálně znevýhodněné typy žáků, kteří pak nechtějí měnit 

prostředí a na segregované škole setrvávají. V tomto ohledu by tedy obec měla velmi dbát na 

podporu umisťování romských dětí do majoritních mateřských škol, resp. soustředit se na 

odstranění všech materiálních i nemateriálních bariér, které by romské rodiče odrazovaly, ve 

spolupráci s neziskovým sektorem pak nalézt vhodné motivační prvky. 

Obec musí také pečlivě monitorovat, na kterých školách dochází k odrazování či odmítání 

romských žáků, tyto diskriminační praktiky pak důsledně řešit a brát v úvahu obzvlášť při 

jmenování ředitelů. Zároveň, pokud se v těchto školách již romští žáci vzdělávají, je nutné, aby 

se zde cítili bezpečně, protože pak budou mít školu rády a rodina je ve vzdělávání podpoří. 

Školy proto musí dbát především na rozlišování šikany a diskriminace, přičemž diskriminace 

by měla být v prostředí školy velmi důrazně odmítána (jak v případě žáků, tak učitelského 

sboru). Školy by měly umět rozlišovat mezi romskou kulturou a kulturou chudoby. Pro sociálně 

znevýhodněné žáky by měly zavádět vhodná podpůrná opatření a v úvahu brát fakt, že nemohou 

vyžadovat aktivitu po jejich rodičích. Romskou kulturu by měly respektovat a spíš než jako 
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něco nežádoucího či ohrožujícího ji chápat jako příležitost k vzájemnému obohacení a ke 

stejnému přístupu by měly vést i majoritní žáky. Bylo by proto vhodné, aby se učitelé v této 

oblasti vzdělávali a zahrnuli ji i mezi osnovy při svých hodinách. V tomto ohledu i v dalších 

záležitostech, jako je např. komunikace s romskými rodiči, by se od segregované školy mohli 

inspirovat, ideálně pak problematické situace se segregovanou školou komunikovat, jelikož 

pravdou zůstává, že přes problematičnost některých záležitostí do této školy romské děti 

dochází a cítí se v ní bezpečně. 
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