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Anotace
Z průzkumů a odhadů vyplývá, že vzdělanostní úroveň romské menšiny na 

našem území je oproti majoritě velmi nízká. Ve své práci se zaměřuji na to, jak bývá 
tato situace nejčastěji vysvětlována, v čem jsou spatřovány příčiny nižší vzdělanostní 
úrovně a nerovností mezi romskými dětmi a dětmi z majority a které skutečnosti bývají 
opakovaně kritizovány. Rovněž zde shrnuji i nejčastěji předkládaná řešení problémů 
spojených se vzděláváním Romů a jejich zdůvodnění a obhajobu. Snažím se poukázat 
na to, jaké ustálené, vyslovené i nevyslovené předpoklady a kritiky se v publikacích 
neustále opakují. Komparuji, v čem se názory autorů zabývajících se problematikou 
vzdělávání Romů shodují a v čem se naopak liší. Jaké názory jsou opakovány neustále 
dokola až jsou téměř nekriticky přijímány a tradují se aniž by se znovu prověřovaly a 
jaké jsou nabízeny nové pohledy na problematiku. Snažila jsem se také odhalit, jakou 
roli v této problematice představuje školský systém. Předkládám podloženou hypotézu o 
tom, že školský systém mnoha způsoby umocňuje a legitimizuje nerovnosti mezi 
romskými dětmi a majoritou. Opatření, která proti tomuto podporování a legitimizaci 
nerovností školou vznikají, jsou většinou hodnocena jako velmi efektivní, objevují se 
však i případy, kdy opatření nemělo buď efekt žádný nebo dokonce negativní. A přesto i 
opatření, která se neosvědčila, stále existují, a vesměs nevedou k ponaučení ze špatné 
zkušenosti a k nápravě.

Annotation
The results of surveys and estimates ratify that the level of education of Roma 

minority in Czech Republic is very low in comparison with majority. In my work I try 
to find out how is this situation explained the most often, in what can we see the causes 
of this low level of education and inequality between the Roma children and the 
children from majority and which facts are repeatedly critised. I also summarize the 
most often submitted problem-solving associated with Roma education and their 
reasoning and advocacy. I try to refer which deep-seated, outspoken and unspoken
presumptions and critique are  repeated again and again in publications. I compare the 
opinions of authors who deals with problems of Roma education – I compare which 
their opinions are similar and which are dissimilar. Which opinions are repeated again 
and again and so they are almost uncritically accepted and traded without verification
and which new views to this problems are offered. I also tried to find out which role in 
this problem represents the education system. I propose hypothesis that the education 
system in a number of ways exponentiates and legitimizes inequalities between the 
Roma children and the children from majority. Steps against this exponentiation and 
legitimization are mostly evaluated as really effective, but there are also cases when 
these steps had none effect or negative effect. Nevertheless also these steps which acquit 
itself ill still exist and altogether don’t lead to a lesson and correction. 
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Projekt bakalářské práce: 
                     
Předpokládaný název:      Vzdělávání Romů

Kontext tématu

Ve své bakalářské práci bych se ráda zaměřila na problémy spojené se vzděláváním 
romské populace v ČR. Ve své práci se budu zabývat odlišným přístupem Romů ke 
vzdělání a jejich odlišnou vzdělanostní úrovní oproti většinové společnosti. Budu se také 
zabývat různými opatřeními v oblasti vzdělávání Romů. Ráda bych se také věnovala 
tomu, jak bývá vysvětlována nižší vzdělanostní úroveň mezi Romy – mnohé z těchto 
teorií podle mého názoru už dávno neplatí nebo neplatily dokonce nikdy a mají spíše 
povahu obecně přijímaných mýtů, které se pokusím vyvrátit. Zaměřím se však i na 
skutečné překážky na cestě Romů ke vzdělání. Svou práci časově umístím do doby po 
roce 1989 s občasnými přesahy do období socialistické vlády.

Hlavní otázka  - výzkumný problém

Cílem práce je zmapovat přístup k Romům v oblasti vzdělávání, ale i přístup Romů 
ke vzdělání. Ve své práci nabídnu přehled opatření k této problematice. Pokusím se definovat 
skutečné problémy způsobující nižší vzdělanostní úroveň Romské populace a naopak vyvrátit 
některé nepravděpodobné předpoklady.

Metodologie

Práce bude založena na teoretickém zpracování informací z odborné literatury, 
dokumentů a dalších zdrojů. Zaměřím se na některé významné projekty a opatření v oblasti 
vzdělávání Romů. Budu sledovat, v jakém kontextu vznikly, jaké problémy stály na pozadí 
vzniku těchto projektů a proč byla přijata zrovna takováto opatření. 

Předpokládaná struktura práce

1) Úvod - V úvodu své práce nejdříve zmíním kontext výzkumného problému a obecně 
popíšu, na které skutečnosti se zaměřím.
2) Formulace výzkumného problému a výzkumných otázek 
3) Metodologie - kvalitativní obsahová analýza
4) Teoretická část - Stěžejní část práce bude věnována problémům ve vzdělávání romské 
menšiny a snahám o přiblížení vzdělanostní úrovně romské menšiny a většinové společnosti.
5) Závěr – shrnutí poznatků

Výstup práce

Výsledkem práce by mělo být shrnutí skutečných problémů a řešení týkajících se 
vzdělávání Romů, ale i shrnutí teorií, které se touto problematikou zabývají, avšak podle 
mého názoru se příliš nezakládají na pravdě.
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1. Úvod:

Autoři publikací zabývajících se problematikou vzdělávání Romů se shodují, že 

úroveň vzdělání romské populace v České republice je oproti majoritě nízká. Vzdělanostní 

struktura romského obyvatelstva neodpovídá vzdělanostní struktuře obyvatelstva neromského 

původu. Mnoho romských dětí dosahuje jen nejnižšího stupně vzdělání. Za příčinu tohoto 

stavu je považováno sociokulturní prostředí v romských rodinách, které děti znevýhodňuje. K 

překonání sociokulturního handicapu jsou navrhovány například přípravné třídy nebo zajištění 

docházky dítěte do mateřské školy před začátkem výuky na základních školách. Na 

samotných základních školách pak mají ředitelé možnost využít služeb asistentů pedagoga. V 

oblasti sekundárního a terciárního vzdělávání má pak student ze sociokulturně 

znevýhodněného prostředí možnost využívat stipendií, které pomohou jeho rodině snížit 

náklady spojené se vzděláváním. Tato a podobná opatření byla zavedena v dobré víře, pomoci 

romským dětem, ačkoli jejich pozitivní dopad není vždy úplně jednoznačný. Co je však horší, 

stále se setkáváme s jevy a opatřeními, které romským dětem naopak ubližují. Nevhodně 

nastavený školský systém a jeho nedostatečná schopnost přizpůsobit se potřebám žáků vede k 

stále častému umísťování romských dětí do zvláštních škol. Ani multikulturní vzdělávání a 

přístup učitelů k jiným etnickým skupinám není v České republice takový, jaký by měl 

v demokratické multikulturní společnosti být.

Ve své bakalářské práci jsem za hlavní metodu zvolila studium monografií, 

dokumentů a sekundární analýzu zpráv a studií. Soustředila jsem se na zákonné normy, 

vyhlášky a nařízení v této oblasti, na výzkumy této problematiky a také na literaturu 

zabývající se vzděláváním Romů a postavením romských komunit v České republice a dalších 

zemích Evropy. Snažím se poukázat na to, jaké ustálené předpoklady a názory na různá 

opatření se v publikacích neustále opakují. Jaká kritika školského systému a které jednotlivé 

důvody a příčiny vyloučení, které způsobuje institucionální nastavení a praxe, jsou 

opakovaně či naopak výjimečně nalézány. Jaké jsou návrhy na řešení, jak jsou 

argumentovány a jak obhajovány. A jaké, již dlouhodobě zmiňované skutečnosti, doposud 

zůstávají bez odezvy. Tomu jsem rovněž přizpůsobila výběr literatury a zaměřila jsem se jak 

na známé a často citované autory, jejichž pohled na problematiku se často velmi shoduje, tak 

také na nové a netradiční pohledy.

Hlavní část textu je na základě rámcové analýzy rozdělena pro přehlednost do tří 

menších celků – na diagnostickou část, po níž následuje část prognostická a na závěr se 
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objevuje kritický rámec. V diagnostické části shrnuji nejčastěji diskutované příčiny špatné 

úrovně vzdělanosti Romů. Skutečnosti, u nichž se předpokládá, že představují překážky ve 

vzdělávání romských dětí a jsou zdrojem nerovností, jež může školský systém reprodukovat a 

legitimizovat. Prognostická část předkládá řešení příčin a překážek popsaných v části 

diagnostické. Předkládá opatření, která mají zvýšit vzdělanost Romů. Je rozdělena na opatření

uskutečněná a kladně hodnocená, uskutečněná, ale záporně hodnocená a na řešení 

navrhovaná, která dosud nebyla realizována. Členění uzavírá kritický rámec, který 

zpochybňuje některá předchozí tvrzení o problémech, překážkách a řešeních popisovaných 

v předešlých dvou částech. Kritický rámec nabízí zamyšlení nad problematikou z trochu 

odlišného úhlu pohledu, než se v publikacích běžně objevuje. Abych jasně odlišila své 

myšlenky od myšlenek autorů, z nichž jsem vycházela, uvádím své názory a zamyšlení nad 

problematikou zvlášť na konci práce.

Cílem  této práce je tedy poukázat na způsoby a možnosti zpřístupnění vzdělávání 

Romům a jejich výsledky a důsledky. Výsledkem práce je také shrnutí problémů a řešení 

týkajících se vzdělávání Romů. Je však samozřejmé, že pouhá reforma školství nemůže být 

všespásná, aby Romové získali sílu a motivaci ke zlepšování svého vzdělání a své životní 

úrovně, musí stát působit i v dalších oblastech společenského života, jako je trh práce, 

politická participace, účast na veřejném životě či média.  A to tak, aby ani v těchto oblastech 

již Romové nebyli vytlačováni  na okraj. Má-li však být tento proces úspěšný, nesmí v něm 

být opomenuta ani majoritní společnost. Posláním vzdělávacího systému musí být výchova k 

otevřené, tolerantní a heterogenní společnosti. 
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2. Teoretická východiska

2.1 Konsensuální teorie školství

Na první pohled se může zdát, že škola je systémem zaručující rovnost a spravedlnost, 

který hodnotí žáky na základě jejich píle, schopností a snahy. Každý má možnost se ve škole 

snažit a rozvíjet své schopnosti a znalosti a tudíž má každý šanci získat takové postavení, po 

jakém touží, a to bez ohledu na sociální původ. Tato konsensuální teorie tvrdí, že právě rozvoj 

a demokratizace školství může dopomoci k rovné a spravedlivé společnosti, kdy budoucí 

postavení dětí, jejich vzdělání a životní úroveň nebudou závislé na postavení rodiny, ze které 

pocházejí. Platnost konsensuální teorie je považována za žádoucí, k té by se mělo směřovat a 

zavádět opatření, která by skutečně všem dětem z různých kultur, vrstev a rodinného zázemí 

zaručila rovné výchozí podmínky pro  vzdělávání. Poté by skutečně záleželo jen na nich, na 

jejich rozhodnutí, zodpovědnosti, snažení a schopnostech, jakého vzdělání a postavení ve 

společnosti by dosáhly. 

2.2 Konfliktualistická teorie školství

Proti konsensuální teorii stojí teorie konfliktualistická. Nenahlíží na školu jako na 

prostředek k zajištění rovnosti a spravedlnosti ve společnosti, ale naopak jako na systém, 

který posiluje a legitimizuje rozdíly a nerovnost mezi lidmi. Podle konfliktualistů nelze tak 

jednoznačně říci, že ten, kdo byl ve škole úspěšný má právo být úspěšný i v životě a že každý, 

kdo chtěl, mohl se ve škole snažit.  Je třeba zohlednit výchozí podmínky dětí, které nejsou 

rovné, všechny děti nejsou na školu připraveny stejným způsobem. Děti z nižších vrstev 

obvykle musí čelit různým překážkám a dosažení stejného vzdělání je pro ně těžší než pro děti 

z vyšších vrstev.

Konfliktualistická teorie v podmínkách našeho školství je potvrzována řadou 

skutečností,  které znesnadňují romským dětem dosahování stejných výsledků jako ostatní. 

Příčiny nedobré situace ve vzdělávání Romů jsou právě v nerovných podmínkách na počátku 

školní docházky a v jejich postupném prohlubování v jejím průběhu, pokud nejsou ihned 

řešeny. Pokusy o odstranění znevýhodnění a nastolení rovných příležitostí ve vzdělávání, 

svědčí o snaze přiblížit se platnosti konsensuální teorii. Bohužel ne všechna opatření mají 
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kladný efekt. Na některé je častěji nahlíženo z pohledu konsensuální teorie, na některé naopak 

z pohledu teorie konfliktualistické.

2.3 Koncepce kulturní reprodukce Pierra Bourdieau 

Podobný názor jako konfliktualisté zastává i francouzský sociolog a antropolog Pierre 

Bourdieau ve své koncepci kulturní reprodukce.  Podle Pierra Bourdieau „školy spolu 

s dalšími institucemi napomáhají přenášení sociálních a ekonomických rozdílů z generace na 

generaci. (…) Způsob hovoru i chování dětí z nižších vrstev – zejména pak u příslušníků 

menšin – se dostává do rozporu s normami, jež ve škole dominují. Zažívají ve škole daleko 

výraznější ‚střet kultur’ než ty, které přicházejí z lépe situovaných rodin. Ocitají se de facto 

v cizím kulturním prostředí.“  [Giddens, 1999: 401] Škola předpokládá habitus a vštěpuje

vkus vyšších středních tříd, tím spíše dále kultivuje ty, kteří tento habitus mají a odrazuje ty, 

kteří ne. Ti z nižších tříd postupně rezignují, smíří se s tím, že takové vzdělání pro ně není a 

dobrovolně si vybírají „praktické“ obory pro další vzdělání. Toto považují za své vlastní a 

přirozené rozhodnutí a nevidí prvotní znevýhodnění. Tato teorie je velmi patrná právě 

z postojů Romů, kteří často pocházejí z nižších tříd, a kteří nevidí cestu k lepšímu životu 

prostřednictvím vzdělání a lepší práce, neboť to není nic pro ně, při nějaké intelektuální 

činnosti by se ani necítili dobře.

Pierre Bourdieau dále konstatuje, že školský systém nerovnosti zároveň legitimizuje. 

Dětem z vyšších tříd zvyšuje sebevědomí a naopak v dětech z nižších tříd upevňuje pocit, že 

si své postavení zaslouží. Jsou pomalejší a učení jim jde hůře, nezaslouží si dobré známky. 

Děti pocházející z nižších vrstev a ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí opět nevidí 

prvotní znevýhodnění a nepovažují to za nespravedlivé. [Giddens, 1999]

Na druhou stranu je známo, že přílišná demokratizace školství, vede k jeho devalvaci. 

Čím více lidí má vysokoškolský diplom, tím více toto osvědčení o vzdělání ztrácí na hodnotě. 

Prestižních pracovních míst pro takto vzdělané také není neomezené množství a obsadí je 

většinou opět ti, kteří pocházejí z vyšších tříd, díky vyššímu sebevědomí, známostem a díky 

tomu, že se v prestižním prostředí umí lépe pohybovat než ti z nižších tříd. Nižší třídy tedy 

výrazně lepšího postavení vzděláním nedosáhnou, pouze se musí výrazně více snažit, aby si 

udržely alespoň stávající postavení. 
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2.4 Bernsteinova teorie o jazykových kódech

Problémy romských dětí v průběhu vzdělávání jsou často spatřovány v jejich jazykové 

bariéře. Pokud je tato bariéra chápána jako důsledek nedostatečně podnětného sociokulturního 

prostředí, ve kterém děti vyrůstají a jeho vinou se jejich schopnost komunikace nerozvine do 

školou požadované kvality, pak tvrzení odpovídají Bernsteinově teorii o jazykových kódech. 

Podle které si děti z různých sociálních vrstev vytvářejí už odmalička odlišné formy řeči

neboli jazykové kódy, které mají zásadní vliv na jejich pozdější úspěch ve škole. Podle 

Bernsteina mají jednotlivé sociální skupiny odlišný způsob komunikace. Tento způsob 

komunikace pak také souvisí s formou výchovy dětí. U nižších vrstev se objevují takzvané 

omezené kódy. Prostřednictvím těchto kódů spolu lidé hovoří o věcech konkrétních a 

samozřejmých. Stejně tak dané a samozřejmé jsou hodnoty a normy v komunitách 

s omezenými kódy, proto jsou tímto způsobem i předávány dětem – bez vysvětlování. Dětem 

není vysvětleno, proč se mají nebo nemají chovat určitým způsobem, pouze je u nich správné 

chování podporováno prostřednictvím odměn a špatné naopak utlumováno pomocí trestů. 

Tyto omezené kódy jsou určeny pro předávání praktických informací, jsou už méně vhodné 

pro abstraktní pojmy, procesy a vztahy. Proto mohou mít děti pocházející z nižších vrstev 

problémy s abstraktními pojmy a představivostí. Protože jsou jim věci méně často 

vysvětlovány, mohou být v důsledku toho i méně zvídavé. Toto je znevýhodňuje, neboť škola 

předpokládá znalost rozvinutých kódů, jež rovněž používá ke vzdělávání. Používání 

rozvinutých kódů je typické pro děti ze středostavovských rodin s vyšším vzděláním. Jejich 

verbální projevy jim umožňují zobecňovat a vyjadřovat abstraktní pojmy a představy. Rodiče 

se snaží dětem vše vysvětlit, včetně toho, proč se jak mají chovat. Jelikož je tedy ve škole 

používán rozvinutý kód, je jasné, že děti ze středostavovských rodin, kterým je tento kód 

vlastní, ji budou zvládat daleko snáze než děti s omezeným kódem. Ačkoli to neznamená, že 

by děti z nižších vrstev měly horší typ řeči, přesto se jeho vinou dostávají do rozporu s tím, co 

škola předpokládá a děti s rozvinutým kódem mají proto lepší předpoklady k úspěchu ve 

formálním vzdělávání.1 [Bernstein, 1971; Giddens, 1999]

                                               
1 „Bernsteinova teorie se může opřít o určité důkazy, i když její platnost zůstává předmětem sporů. Výsledky 
řady výzkumů (Toughová, 1976, Tizardová a Hughes 1984) nasvědčují tomu, že děti z nižších vrstev skutečně 
na svou otázku dostávají méně často odpověď  a málokdy jim někdo vysvětlí, jak dospěl k určitému závěru. Tyto 
skutečnosti nám umožňují pochopit, proč se děti z nižších socioekonomických vrstev hůře prosazují. 
S používáním omezených kódů jsou spojeny následující charakteristiky, které vesměs zhoršují šance dětí 
z nižších vrstev na úspěch ve škole:

1. Tyto děti většinou nedostávají od rodičů plnou odpověď na své otázky, takže bývají nejen méně 
informovány o světě, ale i méně zvědavé než děti používající rozvinuté kódy.
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3. Diagnostická část

Autoři řešící problematiku vzdělávání Romů v ČR se jednoznačně shodují, že vzdělání 

romské populace je na špatné úrovni a potýká se s řadou problémů. Nízké vzdělání souvisí 

s nízkou kvalifikací a nepřipraveností na profesi. Tento stav považují za téměř hlavní příčinu 

jejich sociálního vyloučení a chudoby. „Výzkumy bylo zjištěno, že romské děti v porovnání 

s ostatními dětmi častěji propadají a jsou klasifikovány druhým nebo třetím stupněm 

z chování. Mnohem častěji ukončují školní docházku v nižším než závěrečném ročníku nebo 

jsou přeřazovány do základních škol praktických, případně jsou na tyto školy zařazeny hned 

na počátku školní docházky. Minimální procento Romů studuje na středních a vysokých 

školách.

Po ukončení povinné  školní docházky je většina romských žáků umístěna do 

některého z učebních oborů. Někteří do vybraných oborů ani nenastoupí, nebo do nich 

přestanou docházet po krátké době. Značné procento romských žáků učební obory nedokončí. 

Dosažené vzdělání většiny romského obyvatelstva je v nejlepším případě na úrovni 

základního vzdělání. 

Nekvalifikovaná populace má omezené možnosti při výběru zaměstnání. Většina 

Romů neobstojí v konkurenci na trhu pracovních sil a zůstává dlouhodobě bez zaměstnání. 

S touto skutečností souvisí hmotné zajištění rodiny, které určuje její životní úroveň.“ 

[Šotolová, 2001: 51]

V této části předkládám různá vysvětlení příčin špatné vzdělanostní úrovně Romů.

Shrnuji zde skutečnosti, které bývají téměř vždy odborníky kritizovány a považovány za 

překážky znesnadňující romským dětem vzdělávání a jejichž vinou jsou romské děti už od 

počátku školní docházky znevýhodněny a pokud toto znevýhodnění není odstraněno, bývá 

školským systémem naopak prohlubováno a legitimizováno. Tím dochází k potvrzení 

platnosti konfliktualistické teorie a teorie Pierra Bourdieau o kulturní reprodukci.

                                                                                                                                                  
2. Jen obtížně reagují na neemotivní a abstraktní verbální projevy učitelů a na obecně vyjádřené zásady 

školní kázně.
3. Jestliže se učitelova forma komunikace výrazně liší od toho, co zná dítě z domova, může být pro dítě 

prostě nesrozumitelná. Dítě si někdy pomáhá tím, že si jeho slova přeloží do jazyka, jemuž rozumí, 
přitom mu ale unikne skutečná podstata sdělení

4. S mechanickým učením nebo biflováním nazpaměť nemusí mít tyto děti větší problémy. Mohou však 
narážet na velké obtíže při chápání rozdílů v pojmech, které vyžadují schopnost zobecnění a abstrakce.“
[Giddens, 1999: 398-399]
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3.1 Odlišný historický vývoj

Za jeden z předpokládaných důvodů neuspokojivé úrovně vzdělání Romů je řazen 

jejich odlišný historický vývoj. Romové dlouho v minulosti žili naprosto odlišným stylem 

života od majority. Žili kočovným způsobem života a naučili se předávat řemeslo z otce na 

syna, kvůli tomu nebyli, a ani nepotřebovali být zařazeni do formálního vzdělávacího 

systému, který jim navíc byl vzdálený hodnotově i jazykově. Na rozdíl od většinové populace 

„Romové zatím nikdy v historii neměli možnost osvojit si institucionální vzdělání 

prostřednictvím vlastního jazyka a vlastní kultury.“ [Socioklub,1999:23] Romové si na 

institucionalizované vzdělávání teprve zvykají. „Češi chodí do školy povinně již od dob Marie 

Terezie, ale když u Romů dneska generace čtyřicetiletých třeba už umí číst a psát a jejich děti 

vychodí základní školu, tak je to proti majoritě stále hrozně málo. Nedá se přeskočit zpoždění, 

které získaly generace našich negramotných předků.“  [Socioklub,1999:325] Romové se 

v majoritním školství střetávají s odlišnou kulturou a jazykem, nelze očekávat, že s odlišným 

prostředím ihned splynou. Jde o proces, který vyžaduje nějaký čas. „…I když etnická minorita 

přestává pěstovat vlastní jazyk a kulturu ať ve snaze o společenské přijetí, o ekonomické 

výhody, či pod asimilačními tlaky, neznamená to, že se jí podaří okamžitě ‘zhltnout‘ jazyk a 

kulturu majority“ [Šotolová, 2001:29]

3.2 Vztah Romů ke vzdělání

Romské děti mají často problémy se školní docházkou a Romové obecně mají spíše 

negativní vztah k českému školství. Bylo by však nespravedlivé vidět vinu pouze v přístupu

Romů, chyby jsou i v samotném vzdělávacím systému. Český školský systém je vytvořen pro 

potřeby majoritní společnosti. Menšiny zde žijící se však leckdy odlišují, mají jiné hodnoty, 

jinou kulturu, jiný přístup k životu i ke vzdělání, neměli by být znevýhodňovány proto, že jim 

způsob vzdělávání v českých školách nevyhovuje. 

Romské děti často nemají ke škole a formálnímu vzdělání příliš kladný vztah a 

nepovažují je za příliš důležité. Příčinou toho jsou rozdílné hodnoty Romů, které se liší od 

hodnot majority. Pro romskou rodinu je dlouhá léta největší štěstí domov plný dětí, profesní 

kariéra pro ně zdaleka není  tak důležitá. Děti mívají často v mladém věku a aby je uživili a 

postarali se o ně, nastupují do práce nebo zůstávají doma na podpoře, ale nemohou si dovolit 
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dále studovat. Romská rodina má zpravidla více dětí a je pochopitelné, že rodiče nemají čas 

na to, aby se každý den pečlivě věnovali přípravě dětí do školy. A málokteré dítě se samo od 

sebe věnuje škole, pokud ho k tomu rodiče nepřimějí. Ovšem romské rodiče své děti spíše 

občas přimějí, aby místo školního vyučování a přípravy do školy pomáhaly v domácnosti 

s péčí o ostatní sourozence. Taková pomoc dětí je pro rodinu velmi důležitá. A Romům se 

možná ani nezdá tak neobvyklé, že děti občas zůstanou doma a nejdou do školy, vždyť jak 

jsem již zmínila, dlouhá léta v minulosti byly romské děti vychovávány pouze doma v rodině, 

kde se naučili řemeslo otců a pro život mnohem praktičtější věci než ve škole. Naučili se 

starat o děti, vychovávat je, vařit a vést domácnost. [Socioklub,1999; Šotolová,2001]

Kulturní odlišnost a hodnoty Romů často nejsou ve škole zohledňovány, i to přispívá 

k jejich negativnímu vztahu ke škole. „Kulturní identita, jazyk a vlastní hodnoty romských 

dětí a jejich rodičů nebyly respektovány a v mnoha případech byly dokonce potlačovány jako 

nežádoucí. Tento přístup k romským dětem ve velké většině českých škol přetrvává. Díky 

‚jednotnému‘ pedagogickému přístupu ke všem dětem bylo a stále je velké procento 

romských dětí kvůli své ‚jinakosti‘ vydělováno z přirozených kolektivů školních tříd. 

[Socioklub,1999:335]

3.3 Sociokulturní znevýhodnění

Mnoho romských dětí je vychováváno v sociokulturně znevýhodňujícím prostředí, 

které je definováno takto: „Rodina je (děti pozn.aut.) nepodněcuje ve školních aktivitách a 

přípravě na školu, vztah rodiny ke vzdělání je vlažný či dokonce záporný, rodina nezajišťuje 

dostatečně materiální potřeby dětí, žije spíše na okraji společnosti nebo je sociálně vyloučená, 

rodina dítěte se řídí kulturními vzorci, které jsou odlišné nebo v rozporu s kulturními vzorci 

české společnosti, v rámci rodiny je užíván jiný než vyučovací jazyk nebo je tento jazyk 

užíván nesprávně (například romský etnolekt češtiny nebo slovenštiny) či na úrovni argotu 

nebo je oslabena samotná kvalita verbální komunikace uvnitř rodiny. Nepřímým indikátorem 

příslušnosti k této skupině je situace, kdy byl nad výchovou dětí stanoven dohled soudem či 

obecním úřadem.“ [Kopal, 2007:55] Sociální znevýhodnění a vyloučení souvisí s několika 

dalšími ukazateli, mezi ně patří například chudoba, nezaměstnanost, vzdělanostní úroveň a 

kvalifikace, zdravotní stav, životní styl, úroveň bydlení a životní podmínky. Z definice 

sociokulturně znevýhodňujícího prostředí je na první pohled patrné, že děti, pocházející 
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z takového prostředí nejspíš nebudou na školní vzdělávání dostatečně připraveny a mohou se 

potýkat s výše popsanými problémy. 

3.4 Rodinné prostředí

Prostředí romských rodin je odborníky často považováno za jednu z hlavních příčin 

školní neúspěšnosti romských dětí. Rodina dětem neposkytuje dostatečně podnětné prostředí 

k rozvoji jejich schopností a dovedností. Vlivem toho poté děti přicházejí do první třídy 

naprosto nepřipravené. Ani v průběhu školní docházky rodina dítě nepodporuje, nepřipravuje 

ho na vyučování ani mu nezajistí podmínky k samostatné přípravě do školy. „Rodina je 

nepodněcuje ve školních aktivitách a přípravě na školu, vztah rodiny ke vzdělání je vlažný či 

dokonce záporný, rodina nezajišťuje dostatečně materiální potřeby dětí,…“ [Kopal, 2007:55]

Často se hovoří až o výchovné zanedbanosti romských dětí, vlivem které jsou děti 

nepřipraveny na školní docházku, selhávají v testech školní zralosti a jsou považovány za 

mentálně retardované. „Projevy dítěte nesou znaky pseudoreterdace, která je výsledkem 

výchovné zanedbanosti.“ [Šotolová, 2001: 52]

Známým problémem je, že rodiče neposílají své děti do školy, místo toho je spíše 

občas přimějí, aby místo školního vyučování a přípravy do školy pomáhaly v domácnosti 

s péčí o mladší sourozence. Tato pomoc je pro rodinu stejně důležitá jako pomoc finanční, 

kterou mohou starší děti zajistit, proto jsou často tlačeny k tomu, aby co nejdříve začaly

vydělávat či pobírat podporu a přispívat tím rodině. Zároveň tím odstraní výdaje spojené se 

studiem. 

Nedostatečná příprava na školu v romských rodinách je také odvozena z ekonomické a 

sociokulturní situace rodiny. Romské rodiny se často ocitají na nižší životní úrovni a pro 

romské děti třeba není běžné mít doma počítač, knihovnu plnou knížek, encyklopedie, 

pravidelně zapnuté zprávy v televizi či v rádiu, ale co víc, v některých romských rodinách děti 

nemají k dispozici ani běžné školní pomůcky, jako jsou pravítka, kružítka, výtvarné potřeby 

atd.  - zkrátka vybavení, se kterým majoritní škola běžně počítá. Problém tedy nespočívá jen 

ve vlažném přístupu rodičů ke vzdělání, ale rovněž v nedostatečné vybavenosti rodiny.

To, že romské děti už v prvních ročnících základní školy zaostávají za ostatními 

dětmi, a že se tyto rozdíly ani ve vyšších ročnících nemusejí srovnat, nemusí znamenat, že by 

romské děti byly hloupější, znamená to především fakt, že českého školství nepočítá s tím, že 
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si s romskými dětmi doma rodiče nečtou, že jim nekupují knížky, že je neučí rozeznávat 

barvy atd. [Socioklub 1999; Šotolová, 2001]

3.5 Jazyková bariéra

Téměř v každé knize věnované romské problematice a vzdělávání se diskutuje o 

jazykové bariéře, vinou které jsou romské děti znevýhodněny oproti dětem z majority. Za 

jazykovou bariéru je považován nedostatečně rozvinutý jazykový kód, který je důsledkem 

nedostatečně podnětného sociokulturního prostředí. Romské děti mívají menší slovní zásobu, 

horší vyjadřovací schopnosti či problémy s abstraktními pojmy a představivostí. Podle 

Bernsteinovy teorie si osvojily omezený jazykový kód typický pro nižší vrstvy, zatímco 

učitelé ve škole předpokládají kód rozvinutý, kterým zároveň vyučují a kvůli tomu mají 

romské děti problém nejen s vyjadřování, ale i s pochopením slov učitelů. [Bernstein, 1971;

Giddens, 1999]

Objevují se ale i názory, že jazyková bariéra romských dětí je zapříčiněna 

nedostatečným osvojením češtiny, neboť jejich mateřským jazykem je jazyk romský. S tím 

školský systém nepočítá a nenabízí romským dětem dvojjazyčné obrázkové pomůcky, chybí 

základní znalost romského jazyka u pedagogů, výuka v romštině či alespoň kombinovanovaná

výuku v obou jazycích. [Šotolová, 2001: 32-52]

„Za hlavní problém při vzdělávání žáků z kulturně odlišného prostředí již od vstupu do 

školy označuje RVPZV nedostatečnou znalost vzdělávacího jazyka. U těchto žáků označuje 

za nutné věnovat pozornost osvojení českého jazyka, ale i seznámení s českým 

prostředím, jeho kulturními zvyklostmi a tradicemi. [Kopal, 2007: 52]

3.6 Umísťování romských dětí do speciálních škol

„V celostátním měřítku, jak uznává sama česká vláda, navštěvuje zvláštní školy 

zhruba 75% romských dětí. Oficiální odhady za školní rok 2001-2002 uvádějí, že z 28 151 

žáků zvláštních škol je 25 336 žáků romského původu.“[Kopal,2007:115] Ačkoli jsou tyto 

školy určeny pro děti s mentálním postižením, často jsou sem zařazovány i děti, které jsou 

mentálně v pořádku, nejčastěji děti romské. „…největší překvapení přišlo při samotných 
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rozhovorech, většina dětí byla totiž normální. To znamená, že z jejich vzhledu ani řeči 

nebylo jejich „zvlášťňáctví“ patrné“. [Pánková, Šmídová, 1997 :11]

Jak se později zmíním, romské děti jsou do speciálních škol zařazovány například 

automaticky poté, co absolvují přípravný ročník při těchto školách. Avšak tento způsob není 

jedinou cestou, jak se romské děti dostávají do speciálních škol. Mnohdy je sem přihlašují 

rodiče z vlastní iniciativy. Romští rodiče občas sami pro své děti upřednostní vzdělávání ve 

speciální škole před vzděláváním v běžné základní škole a to i v případě, že jejich potomek 

netrpí žádnou mentální poruchou. K tomu, aby bylo do speciální školy dítě přijato, totiž stačí 

souhlas rodiče, ačkoli by o jeho přijetí mělo být rozhodnuto na základě doporučení školského 

poradenského zařízení. Rodiče tyto školy preferují především pro individuálnější přístup 

učitelů k jejich dětem a pro menší nároky kladené na děti. Vyhovuje jim, že se zde jejich děti 

pohybují v romské komunitě a tím se vylučuje pravděpodobnost rasisticky motivovaných 

útoků od neromských dětí. 

V neposlední řadě je důvodem umístění dětí do speciálních škol zdejší přítomnost 

jejich sourozenců, jiných příbuzných či kamarádů nebo skutečnost, že do těchto škol rodiče 

sami chodili, znají vyučující a cítí se zde dobře. 

Rodiče si mnohdy ani neuvědomují, dopad tohoto rozhodnutí na budoucí život jejich 

dětí. Neuvědomují si, že speciální školy nedají dětem takový základ jako školy běžné. 

„V těchto školách romské děti probírají učivo, které nedosahuje úrovně běžných škol, a 

prakticky je jim upřena možnost pokračovat ve svém vzdělávání na většinových školách.“

[Kopal, 2007: 103] Romské děti se ve zvláštních školách setkávají jen s neromskou populací, 

která je mentálně zaostalejší a často má také problémy s chováním. V takovém prostředí se 

dítě, které je do speciální školy umístěno z jiného než z důvodu mentální retardace, nemůže 

plně rozvíjet. V důsledku toho pak dítě není dostatečně připraveno na život a konkurenci 

v majoritní společnosti. „Nežádoucí je tento trend zejména z důvodu malé úspěšnosti přijetí 

do dalšího vzdělávání po absolvování základní školy a následný neúspěch na trhu 

práce.“[Kopal, 2007: 18] Obecně se předpokládá, že ve 4.třídách zvláštních škol chybí dětem 

učivo za zhruba dva roky v porovnání  s vrstevníky na základních školách a tato mezera se 

v průběhu dalšího studia dále zvětšuje.

Souhlas rodičů s tím, že jejich dítě bude zapsáno či přemístěno do speciální školy, 

však v některých případech není pouze neinformovaný, ale není ani zcela dobrovolný. 
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Publikace ERRC2 (Evropské centrum pro práva Romů – European Roma Rights Center)

uvádí dokonce způsoby zneužívání tohoto snadného zařazování dětí do  zvláštních škol. 

Samotné školy například účelně rodiče informují pouze o výhodách speciálních škol pro 

romské děti, opomenou se však zmínit o negativních dopadech této formy vzdělávání. 

„…učitelé navštěvují romskou komunitu ve vesnici, aby promluvili s rodiči dětí, které jsou 

zapsány v běžné škole, ale nechodí do ní, a nebo se právě chystají do první třídy. Učitelé 

vysvětlují, že zvláštní škola nabízí lehčí osnovy a že děti tam snadněji získají potřebné 

znalosti. [Kopal,2007:134]  „Výzkum ERRC zjistil, že vedení škol aktivně propaguje jejich 

výhody, ale má tendenci neposkytovat informace týkající se jejich nevýhod.“ 

[Kopal,2007:139]  

Speciální školy se snaží získávat žáky i prostřednictvím materiálních a finančních 

výhod. „Zvláštní školy nabízejí materiální výhody, jako jsou učebnice nebo obědy zdarma, 

které částečně snižují finanční obtíže romských rodičů. Navíc mnohé zvláštní školy jsou ve 

skutečnosti internáty poskytující mnohem lepší životní podmínky, než jaké mají romské děti 

doma. Dodatečná finanční pomoc nabízená postiženým dětem ze strany zvláštních škol a státu 

představuje pro chudé rodiny značné lákadlo. Mnozí romští rodiče sdělili ERRC, že 

materiální podpora, kterou dostávají od zvláštních škol představuje jedinou možnost, jak 

mohou zajistit základní potřeby školní docházky svých dětí.“ [Kopal,2007:134] 

V jiných případech bývá také ze strany běžné základní školy vyvíjen na romské rodiče 

nátlak, aby svolili s přeřazením potomka do speciálního školství. Praxí škol někdy bývá 

ignorování romských dětí při vyučování a snaha o zhoršování jejich prospěchu, pokud rodiče 

odmítli souhlasit s jejich přeřazením do speciální školy. [Kopal,2007]

Rovněž  psychologové, vytvářející posudky na školní připravenost romských dětí, 

mají v některých případech svůj podíl na neoprávněném zařazování romských dětí do 

speciálních škol. „Psychologové automaticky posílají romské děti do zvláštních škol, které 

vědí, jak jednat s romskými dětmi, a kde již romské děti jsou. Školy dostávají dotace za každé 

dítě, takže když v některé škole není dostatek dětí, udělají dohodu s psychologem nebo se 

základní školou, aby jim posílali žáky.“ [Kopal,2007:134] 

Právní ustanovení v České republice nepřímo zvyšuje počet dětí ve speciálních 

školách tím, že dovoluje přímé umístění dítěte do zvláštní školy bez předchozího zápisu do 
                                               
2 Evropské centrum pro práva Romů – European Roma Rights Center (ERRC).  Provedlo terénní výzkum , který probíhal v Bulharsku, ČR, 

Maďarsku, Rumunsku a SR koncem roku 2002 a v průběhu roku 2003.

V ČR se terénní výzkum soustředil na 3 menší města Teplice (Ústecký kraj), Sokolov (Karlovarský kraj) a Kladno (Středočeský kraj) –

lokality s vysokým podílem romského obyvatelstva.
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školy běžné. „Navíc v České republice je proces umísťování romských dětí do zvláštních škol 

podporován ustanovením vyhlášky o zvláštních školách z roku 1997, která umožňuje přijmout 

do zvláštní školy děti, které nemají žádné mentální postižení.“ [Kopal, 2007:131]

Problém není pouze na straně právního nastavení. Z velké části je vina za velké 

množství romských dětí na speciálních školách na straně základních škol a učitelů. Právě oni 

mají stále problém s tím, jak s dětmi z komunit mluvit a pracovat. Naopak je potřeba v tomto 

ohledu vyzdvihnout úlohu zvláštních škol, neboť je třeba říci, že se více zabývají romskou 

kulturou. Do některých studijních plánů speciálních škol jsou  zařazeny i volitelné předměty 

zaměřené na poznávání romských tradic a romského způsobu myšlení, předměty jako jsou 

romská kultura, jazyk, dějiny nebo hudba. Třídy ve speciálních školách jsou mnohem méně 

početné. „Ale markantnější rozdíl spočívá v přístupu k žákům. Škola se snaží na každém 

žákovi vyzdvihnout to, co mu jde. Hodnotí to, co umí, nikoli to, co neumí.“ [Zvláštní svět 

speciální školy, ISS FSV UK 1997 :11] „Ředitelé“zvláštních“ škol si uvědomují potřebu 

zvláštní péče pro „své klienty“. Nemohl by ale tuto jejich zvláštní péči zabezpečit o dost 

lidštěji (…) asistent pedagoga,…“ [Kopal, 2007: 85]

3.7 Prostupnost mezi speciální a běžnou základní školou

Dalším problémem spojeným se speciálním školstvím také zůstává zajišťování 

vzájemné prostupnosti zvláštních a základních škol. Rodiče romských žáků speciálních škol 

mají nárok požádat o rediagnostiku svých dětí a jejich následné přeřazení do ZŠ. Komplikace 

však zůstávají při stanovování rozdílů mezi jednotlivými ročníky škol a při podpoře, péči a 

doučování dětí přecházejících ze zvláštních škol. Špatná prostupnost mezi speciálními 

školami a běžnými základními školami může do značné míry ovlivnit celý budoucí život dětí, 

které jsou do zvláštních škol zařazeny neoprávněně, neboť jsou jejich mentální schopnosti 

naprosto v pořádku, a které „‚Svými výkony záhy předčí své vrstevníky s mentálním 

postižením a svými schopnostmi přesahují běžné požadavky zvláštní školy. Vzhledem 

k tomu, že prostupnost mezi zvláštní školou a základní školou je v současné době 

minimální, zůstávají na zvláštní škole až do ukončení své povinné školní docházky. Tím se 

jim uzavírá cesta k dalšímu vzdělávání na středních školách pro nepostiženou populaci. 

…’” [Kopal,2007:17] 

„Zvláštní školy nicméně nejsou nijak motivovány k tomu, aby snižovaly počty svých 

žáků, tím, že by doporučovaly reintegraci dětí do většinových škol. Navíc mnozí romští 
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rodiče se zdráhají převést své děti ze zvláštních škol do většinových škol, protože se bojí 

šikany svých dětí kvůli jejich etnickému původu a také kvůli tomu, že navštěvovaly školy pro 

mentálně postižené.“[ Kopal,2007:128] Prostupnost mezi speciální běžnou základní školou 

tedy zůstává téměř nulová, s přeřazením zpět na základní školu se nepočítá a nepomáhá se 

dobrým žákům ze speciálních škol v přechodu na běžné ZŠ.

3.8 Diagnostické testy:

Pokud se věnujeme zbytečnému zařazování romských dětí do zvláštních škol, nelze 

opomenout úlohu nevhodných diagnostických testů pro zjišťování školní zralosti. Tyto testy 

jsou konstruovány pro diagnostiku majoritní společnosti a neberou v úvahu kulturní odlišnost 

dětí z různých etnických skupin. Při posuzování školní připravenosti dětí s odlišným 

sociokulturním zázemím tedy často selhávají. Stejně jako učitelé v prvních třídách i tyto testy 

předpokládají určitou, pro majoritní společnost standardní, připravenost dítěte. Na základě 

těchto testů bylo zařazeno mnoho romských dětí do zvláštní školy jen kvůli tomu, že 

vyrůstaly v jiném kulturním prostředí než většinové děti. Pokud se dítě nějakým způsobem 

vymyká, může být podle nevhodných testů označeno za retardované, ačkoli jeho mentální 

schopnosti jsou v pořádku a jeho stav je pouze výsledkem výchovné zanedbanosti či 

odlišnosti. V tomto případě není důvod, aby dítě nastoupilo do speciální základní školy místo 

do běžné základní školy. Používání testů standardizovaných na neromskou populaci, tedy 

nemůže být bráno jako objektivní pro posouzení míry připravenosti romských dětí. Tyto testy 

jsou založené na ověřování schopností, ve kterých romské děti nejsou doma cvičeny. Tím 

pádem jsou tyto testy dalším příkladem toho, jak české školství podporuje a legitimizuje 

nerovnosti mezi dětmi. Tento problém dodnes není zcela vyřešen a i v současné době se 

používá diagnostika, která není schopna identifikovat sociální vyloučení nebo sociální 

problémy a je zaměřena spíš na, na oblast mentální retardace. Cílem je vytvoření takzvané 

kulturně nezatížené diagnostiky. „Mnohé romské děti mají oproti svým neromským 

vrstevníkům chudou slovní zásobu a dělá jim problém dělat z konkrétních závěrů obecné, 

přesto však nejsou většinou mentálně retardované. (…) V současnosti chybí v baterii testů 

PPP a SPC tzv. culture free testy, které jsou běžné např. ve Velké Británii, které by byly 

schopny reflektovat lépe vzdělávací potřeby žáků, kteří např.nehovoří dobře česky.“ [Kopal, 

2007: 26-27]
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Stejně tak zavádějící mohou být výsledky IQ testů. „Profil inteligence a psychiky 

Romů je dán mj. historicky. Jsou účelově a prakticky orientováni. Neverbální abstraktní 

myšlení mají méně vyvinuté: logika a matematika jim dělá problémy. Romské děti si s legem 

nehrají. Čtou dobře, ale mechanicky, bez hlubšího pochopení obsahu sdělení. Testy IQ jsou 

ale orientovány hlavně na ty schopnosti, které vyžaduje česká škola. Měří tzv. školní predikci, 

tedy to, jak je dítě disponované ke školnímu úspěchu. Test je kulturně historicky  (i etnicky) 

podmíněn, zkreslen. (Dvanáctiletá romská dívka s velmi nízkým koeficientem inteligence 

například zvládá péči o početnou rodinu. Bílá dívka s takovým IQ by se nepostarala ani o 

sebe).“ [Pánková, Šmídová, 1997 :10]

3.9 Multikulturní (ne)zaměření učebnic

Formální zdělávání by mělo brát ohled na existenci menšinových národností a šířit o 

nich informace a podporovat vzájemné bezkonfliktní soužití. Multikulturně zaměřené by 

samozřejmě měly být i učebnice, podle kterých se žáci ve školách učí. Výsledky výzkumů, 

které se multikulturností českých učebnic zabývají však nejsou příliš pozitivní. „Ukázkou 

nenápadné diskriminace je například fakt, že romské dítě nenajde v žádné školní učebnici od 

první až po devátou třídu obrázek Roma. Nenajde tmavé dítě, se kterým by se mohlo 

ztotožnit, nenajde ilustraci, v níž by vidělo svou matku, otce, své sourozence, sebe samé.“

[Socioklub,1999:21]

Jako další příklad toho, že multikulturní zaměření českých učebnic není úplně 

v pořádku, uvádím závěry z jednoho z výzkumů českých učebnic.

Konkrétní závěry výzkumu českých učebnic (převzato z www.varianty.cz)

 Žádná z hodnocených učebnic nesměřuje proti cílům interkulturního vzdělávání. Pouze 

zlomek (1,3 %) učebnic může v jednotlivostech vést k etnocentrickým nebo xenofobním 

postojům. Nepatrný zlomek (0,7 %) učebnic koncepčně a systematicky usiluje o 

naplňování cílů interkulturního vzdělávání. 

 Více než tři čtvrtiny hodnocených učebnic pro I. stupeň a více než polovina hodnocených 

učebnic pro II. stupeň neobsahuje informace o jiných sociokulturních skupinách. 
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 Převážná část hodnocených učebnic pro I. stupeň a přibližně čtyři pětiny  hodnocených 

učebnic pro II. stupeň neobsahuje podněty, které by rozvíjely dovednosti studentů v 

oblasti soužití s jinými sociokulturními skupinami. 

 Převážná část hodnocených učebnic pro I. i II. stupeň nepřispívá k formování postojů 

nutných pro život v sociokulturně pluralitní společnosti. 

Interkulturně vzdělávací prvky jsou zaměřeny především na historii, minulost, neposkytují 

podněty a informace o současné problematice soužití různých sociokulturních skupin. V 

učebnicích jsou zpracovány především prvky z historie Židů a česko-německých vztahů. 

Velice zřídka se vyskytují či zcela chybí prvky o dalších sociokulturních skupinách, např. o 

dalších národnostních a náboženských skupinách, sektách, o extremistických skupinách, o 

handicapovaných, drogově závislých, nemocných AIDS, bezdomovců, starých lidí apod.

3.10 Segregovaná výuka

Ve spojitosti s interkulturním vzděláváním se stále častěji upozorňuje na problém 

segregované výuky Romů v České republice, nejenže jsou romské děti častěji izolovány ve 

zvláštních školách, dokonce i na běžných základních školách vznikají čistě romské třídy nebo 

dokonce existují celé školy s převahou romské populace. Ke kumulaci romských žáků 

dochází především z územních důvodů, v oblastech s vysokým procentem romských rodin. 

Závažnějším problémem je vznik segregovaných škol na žádost rodičů, kteří nechtějí, aby 

jejich děti chodily do školy s Romy, nebo naopak chtějí, aby byly romské děti mezi svými. 

Takovéto školy, ačkoli vědí, jak s romskými dětmi pracovat a pečlivě se jim věnují, nejsou 

dobrým příkladem integrace a multikulturní výchovy. „Takovou školou je např. ZŠ Grafická 

v Praze na Smíchově nebo ZŠ Havlíčkovo náměstí v Praze na Žižkově. Obě školy navštěvuje 

přes 90% romských žáků. Každá ze škol má k dětem trochu odlišný přístup. Obě paní ředitelky 

pracují s velkým osobním nasazením. Ve třídách je snížený počet žáků zhruba na 15 (což je za 

současného nastavení financování jen velmi obtížně udržitelný stav), školy využívají grantů, 

asistentů pedagoga, učitelé mají k romským dětem vstřícný přístup.“… „Obecně se dá říci, že 

jestliže procento romských žáků na škole překročí hranici přibližně 30 až 40%, neromští 

rodiče začnou své děti z této školy odhlašovat a romští rodiče intenzivněji přihlašovat.“

[Kopal,2007:18-19] Poměr rasového rozložení žáků ve školách by však měl v ideálním 

případě odpovídat rasovému poměru obyvatel v dané oblasti.
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3.11 Předpokládaná „omezenost“ romských dětí

Za nedostatečným vzděláním Romů leckdy stojí předpoklad pedagogů a psychologů, 

že schopnosti romských dětí jsou předem jaksi „omezené“. Učitelé stejně jako část 

společnosti, někdy ani ne záměrně, očekávají od Romů méně než od ostatních. Učitelé 

přijímají vzhledem k Romům esencialistický přístup a jsou přesvědčeni, že Romové jsou od 

přírody zaostalejší a mají určité  omezené schopnosti. Tyto předpoklady bývají zdůvodňovány 

zkušenostmi. Romové jsou zkrátka bráni jako ti, kterým je třeba pomáhat, dávat šanci a 

příležitost. A oni sami to tak poté vnímají. Nezamýšleným důsledkem těchto předpokladů 

může tedy být skutečnost, že se Romové sami budou považovat za méněcenné a omezené.

„Přesvědčení, že romští studenti jsou nevyléčitelně zaostalí, vede u části učitelů k široce 

rozšířenému nezájmu, což má dále za následek zhoršující se školní výsledky romských dětí. 

Romské děti potvrdily ERRC, že učitelé je ve výchovném procesu systematicky ignorují.“

[Kopal, 2007: 135]

I dospělí Romové v kurzech pro budoucí romské asistenty byli „…jako malé děti -

hodnoceny ne za výkon, ale za pokrok, ten byl hlavním kritériem. Postoj školitelů byl takový, 

že nemá smysl chtít od Romů příliš, protože na to od přírody nemají schopnosti, nemají to v 

genech, nemá smysl je ani příliš učit. (…) Narazila jsem v terénu i na učitelku romských dětí, 

která měla romskou obtížnou vzdělavatelnost ‚vědecky‘ zdůvodněnou (a tedy i předem 

‚vyřešenou‘ a omluvenou) údajně obrácenou funkcí mozkových hemisfér u této ‚východní‘ 

populace: pravé a levé. Také ředitel školy - nadřízený jednoho z našich romských asistentů 

‚počítal‘ s tím, že romské děti mají určitý vzdělávací ‚strop‘, že dobře svedou jen ‚kupecké 

počty‘. Ve své učitelské praxi se tím v souladu se svým nejlepším vědomím a zkušeností řídil, 

vycházel z toho, učil v souladu s tím. (…) Chtít, vyžadovat to a to od Romů v tomto 

výkladovém rámci nemá smysl, a tak nemá smysl je to pokoušet naučit, a když, tak jen do 

určité míry, jen to co zvládají, na co mají. Nemají to prostě ‚v genech‘, ‚v krvi‘ (v 

hemisférách…). Lze udělat maximum, ale v rámci ‚jejich‘ možností, které jsou prověřeny 

teorií a praxí – vědou a pedagogickou zkušeností, a jsou tedy předpokládány, očekávány.“ 

[Šmídová, 2005:14-15]

Pedagogická veřejnost a odborníci z oblasti psychologie zdůvodňují problémy 

romských dětí ve škole tím, že Romové byli odjakživa orientováni na praktické činnosti, 

z toho také plyne jejich omezená schopnost zobecňování a abstraktního uvažování. 

Vysvětlují, že: „Profil inteligence a psychiky Romů je dán mj. historicky. Jsou účelově a 
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prakticky orientováni. Neverbální abstraktní myšlení mají méně vyvinuté: logika a 

matematika jim dělá problémy.“ [Zvláštní svět speciální školy, ISS FSV UK 1997 :10]

4. Prognostická část

V této části práce se zaměřím na opaření a návrhy, které byly navrženy a někdy i 

zavedeny za účelem řešení některých výše zmíněných problémů a která mají zvýšit 

vzdělanostní úroveň romské menšiny. Důvodem jejich zavedení je snaha o omezování 

nerovností a znevýhodnění romských dětí, a také zabránění jejich umocňování a legitimizace 

prostřednictvím formalizovaného školství. Ve výsledku by tedy díky těmto opatřením mělo 

dojít ke zlepšení vzdělanostní úrovně Romů. 

Opatření se týkají všech úrovní školského systému – především předškolního, 

základního a středního vzdělávání. Opatření jsou rozdělena do několika částí, na uskutečněná 

a na pouze navrhovaná opatření. Opatření uskutečněná jsou dále rozdělena na kladně 

hodnocená a většinou autorů vyzdvihovaná, a záporně hodnocená, která jsou spojována 

s nezamýšlenými důsledky a problémy se vzděláváním neřeší, nebo je dokonce prohlubují. 

Zaměřím se především na ta nejčastěji diskutovaná opatření.

4.1 Uskutečněná - kladně hodnocená opatření

4.1.1 Předškolní vzdělávání a příprava pro úspěšné zahájení školní 
docházky

Jak již bylo uvedeno, velká část romských dětí je znevýhodněna již v prvních 

ročnících základních škol, neboť vlivem svého sociokulturního okolí nastupuje do základní 

školy nepřipravena. Rodinná výchova nedává romskému dítěti takový základ, který učitel 

v první třídě u dětí automaticky předpokládá, a tak mezi nimi vzniká nedorozumění, které se 

časem může ještě více prohlubovat.  A právě tímto způsobem může škola podporovat a 

legitimizovat nerovnosti. 
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Nabízeným řešením toho, aby se znevýhodnění předcházelo a všechny děti začínaly 

školní docházku se stejným minimálním základem, je navštěvování mateřských škol nebo 

přípravných tříd při základních školách. Podle paragrafu 47 zákona 561/2004 Sb.: „Obec, 

svazek obcí nebo kraj mohou se souhlasem krajského úřadu zřizovat přípravné třídy základní 

školy pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, které jsou sociálně 

znevýhodněné a u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich 

vývoj.“[http://portal.gov.cz] „Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte 

předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na 

osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. 

Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. 

Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do 

základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními 

vzdělávacími potřebami.“[http://portal.gov.cz (561/2004 Sb. § 33)]

Navštěvování mateřských škol a přípravných tříd je pro budoucí školní docházku 

romských dětí na základní škole velmi užitečné. Děti se zde také naučí poslušnosti vůči cizí 

autoritě, naučí se komunikovat a spolupracovat s ostatními dětmi a rozvíjet své schopnosti. 

Proto se tedy doporučuje působit na rodiče dětí ze sociálně znevýhodňujícího prostředí, aby 

buď převzali větší zodpovědnost za rozvoj dětí v předškolním věku, případně aby jim zajistit 

náhradní předškolní výchovu. „Přípravné ročníky mají být zřizovány při mateřských nebo 

základních školách jako tzv. přípravné třídy, v nichž by si romské děti osvojily rozmanitými 

hravými formami český jazyk v rozsahu nezbytném pro výuku v běžných třídách základní 

školy a získaly by i základní dovednosti a návyky.“ [Šotolová, 2001:53]

Na základě usnesení vlády o zřizování přípravných tříd zrealizovala Česká školní 

inspekce ve školním roce 1997/98 v České republice inspekci zaměřenou na  vzdělávání  

národnostních menšin a etnických skupin. Z tohoto šetření následně vyplynulo, že: „Vysoké 

procento absolventů přípravných tříd je na počátku školní docházky do základní školy 

úspěšné. Z celkových závěrů tematické inspekce bylo podstatné zjištění, že existence a práce 

přípravných tříd je v současnosti velkým přínosem pro bezproblémové začlenění dětí do 1. 

ročníků.“ [TI ČŠI, 1998 in Šotolová, 2001:55-56]

Předškolní přípravné třídy se od mateřských škol příliš neliší. V obou případech jsou 

v dětech hravou formou rozvíjeny jejich schopnosti, dovednosti a vyjadřování. Ovšem 

přípravné ročníky mají pro sociálně slabší rodiče jednu výhodu. Bývají dotovány z více 

zdrojů a proto zde rodiče platí nižší poplatky než v mateřských školách. „Protiargumentem 

z druhé strany je argument, že mateřská škola neodděluje  programově děti na principu jejich 
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skupinové příslušnosti, ale že se v ní naopak děti učí chovat se k sobě navzájem jako rovný 

k rovnému. Nakolik tomu tak v praxi skutečně je, je druhá věc.“ [Vodochodský, 1999: 41]

I přes opatření ministerstva školství, které poskytuje bezplatnou návštěvu posledního 

ročníku mateřských škol, mateřskou školu v současnosti navštěvuje minimální počet 

romských dětí. Po přijetí tohoto opatření v roce 2005 na návrh tehdejší ministryně Petry 

Buzkové nenastalo očekávané zvýšení počtů žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí. 

Podle ministra Ondřeje Lišky tedy tento krok nesplnil svůj účel a měl by být odstraněn. Avšak 

i přes toto stanovisko zůstává poslední rok mateřské školy stále zdarma. Ministerstvo školství 

rovněž uvažuje o možnosti zavést v budoucnu povinnou docházku ještě před vstupem do 

prvního ročníku základních škol. Navrhuje se také, že by děti ze sociálně znevýhodněných 

rodin mohly navštěvovat přípravné ročníky ne jeden rok, ale dva roky před zahájením školní 

výuky. [http://www.msmt.cz]

Se zavedením povinného předškolní vzdělávání souhlasí i Jiří Kopal, podle kterého 

předškolní výchova sehrává významnou úlohu: „Právě kvalitní předškolní vzdělávání je 

klíčové nejen pro úspěšný start žáka v základní škole, ale rovněž pro jeho integraci. Nabízí se 

tedy otázka, zda by nebylo vhodné ustanovit docházku do posledního ročníku mateřské školy 

jako povinnost.“ [Kopal, 2007: 27-28] „Aby se zabránilo další segregaci, vlády by měly 

zavést jednotný, hrazený a povinný předškolní program, který by trval alespoň 10 měsíců a 

připravil by děti, včetně romských, na většinovou školu. Tyto programy by měly být 

připravené tak, aby odstranily jazykovou bariéru stejně jako překážky způsobené sociálními 

problémy chudých nebo jinak vyloučených romských dětí a zajistit, aby romské děti byly na 

základní školu připraveny stejně jako jejich neromští vrstevníci. [Kopal, 2007: 187]

4.1.2 Asistent pedagoga (romský pedagogický asistent)

Funkci asistenta pedagoga přináší Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických 

pracovnících. Ovšem již před vydáním tohoto zákona byla Romům dána možnost, aby se 

mohli sami zapojit do pomoci při překonávání komunikačních, adaptačních a dalších 

překážek v průběhu školní docházky romských dětí. Stalo se tak v souvislosti s vládním 

usnesením č. 686 z 29. října 1998 nazvaným Zpráva o situaci romské komunity v ČR a 

současná situace v romské komunitě. 

„První romský asistent byl zaměstnán v roce 1993 v soukromé ZŠ Přemysla Pittera 

v Ostravě. Rok na to se k myšlence zaměstnávat ve školách romské asistenty přidalo 
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Společenství Romů na Moravě se sídlem v Brně a pražská o.p.s. Nová škola. Tyto nestátní 

organizace romské asistenty školily, zaměstnávaly a poskytovaly je školám, které o ně 

projevily zájem. Financování a odpovědnost za zaměstnávání romských pedagogických 

asistentů na školách převzal stát ale až na základě usnesení vlády č. 686/97 ke Zprávě 

o situaci romské komunity v ČR a k současné situaci v romské komunitě. Ve školním roce 

2000/2001 pracovalo ve školách 190 romských pedagogických asistentů.“ [o.p.s. Nová škola, 

2001 in Tylová, Petra 2002: 24] 

Funkci asistenta pedagoga může vykonávat osoba starší osmnácti let, která má dokončené 

základní vzdělání a je trestně bezúhonná. Za práci asistenta zodpovídá ředitel příslušné školy 

a ten také po dohodě s ním sestavuje náplň jeho práce. Mezi hlavní činnosti asistenta 

pedagoga většinou spadá:

- „pomoc žákům při aklimatizaci na školní prostředí

- pomoc pedagogům školy při vlastní výchovné činnosti při komunikaci se žáky

- spolupráce s rodiči žáků

- spolupráce s romskou, popřípadě jinou komunitou v místě školy.“ 

[Šotolová, 200: 58]

Asistent pedagoga tedy funguje jako most mezi českým a romským světem, v očích 

žáků také zrovnoprávňuje postavení Romů, neboť představuje úspěšnou spolupráci Roma a 

Neroma. Zároveň také dokazuje, že i Rom může být úspěšný a tím může zvýšit motivaci 

romských dětí k učení, je pro děti vzorem, ke kterému vzhlíží a chtějí být jako on. Asistent 

pedagoga má především v komunikaci s romskými žáky a rodiči svou nezastupitelnou funkci. 

Pokud se naskytne jakýkoli problém, romští žáci a rodiče k němu budou mít nejspíš větší 

důvěru než k neromskému pedagogovi. A stejně i naopak, když romského žáka napomene a 

potrestá romský pedagog, určitě je to, jak pro rodiče tak pro žáka, snesitelnější, než 

napomenutí od Neroma. Také by za tím nemohla být viděna rasová diskriminace. [Šotolová,

2001] Jako velmi přínosnou hodnotí práci romských asistentů i Jiří Kopal. Jejich význam vidí 

především v přiblížení školy rodičům romských dětí. „Kvalitu tohoto klíčového faktoru 

úspěšného vzdělávání žáka podle mnoha zainteresovaných skupin zvyšuje především asistent 

pedagoga jako prostředník komunikace mezi rodinou a školou.“ [Kopal 2007: 20]
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4.1.3 Celodenní výchovný program

Tento projekt dětem nabízí kombinaci školního vyučování s řadou dalších, pro děti 

zábavnějších, výchovných aktivit v průběhu celého dne.  V roce 2002 byl projekt poprvé 

realizován na pěti školách s vysokým počtem dětí se sociálním znevýhodněním. Základním 

cílem projektu  bylo dosáhnout vyšší školní úspěšnosti prostřednictvím specifických aktivit,

snížit absenci školní docházky v jednotlivých školách a také zvýšit motivaci žáků ke 

vzdělávání. Prostřednictvím aktivit, do kterých byli zapojováni i rodiče, zlepšit spolupráci a 

vztahy mezi rodinou, romskou komunitou a školou a také zvýšit informovanost rodičů o 

potřebě a možnostech vzdělávání jejich dětí. Obecným cílem programu bylo vytvořit 

podnětné prostředí, ve kterém se bude střídat vzdělávání s aktivním odpočinkem a děti 

dostanou příležitost upevnit si své vědomosti. Děti získají nové zkušenosti a naučí se 

smysluplně trávit čas.  Bylo potvrzeno, že celodenní program přispívá k integraci romských 

žáků, vede k lepším studijním výsledkům a k aktivnímu zapojení do volnočasových 

programů. [http://www.msmt.cz/; Zelina a kol., 2002] 

4.1.4 Podpora v průběhu studia střední školy:

Na střední škole je velmi zásadní pomocí pomoc finanční. „Vzhledem k tomu, že 

okamžitá ekonomická rozvaha vede část romských rodin k tomu, aby odrazovaly žáka střední 

školy od studia, neboť tím odstraní finanční zátěž rodiny danou dojížděním, školním 

stravováním, ubytováním apod., a naopak získá podporu v nezaměstnanosti, je žádoucí 

pokračovat v systému poskytování finanční podpory romským studentům, jak bylo zahájeno 

v roce 2000...“ [Šotolová, 200: 46-47]

Podle aktuální potřeby je možné i na středních školách zřizovat pracovní místa 

asistentů pedagoga.

Svůj význam také jistě mají speciální rodinné školy pro absolventy zvláštních škol a 

žáky s neukončeným vzděláním na základní škole. Výuka na těchto školách je zaměřena na 

praktické každodenní činnosti. Zahrnuje například získání poznatků a dovedností pro vedení 

domácnosti, péči o děti a rodinu, základy vaření a šití, základní občanskou orientaci apod., i 

získání kvalifikace a profesionálního uplatnění. 

Podle § 27, odst. 5 Školského zákona je také každý ředitel střední školy ze zákona 

povinen usnadnit žákům se sociálním znevýhodněním a žákům v hmotné nouzi vzdělávání 
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tím, že zřídí fond učebnic a učebních textů, a to nejméně pro 10 % žáků střední školy; tyto 

učebnice a učební texty jsou bezplatně zapůjčovány právě žákům se sociálním 

znevýhodněním a žákům v hmotné nouzi.

4.1.5 Příprava pro občany národnostních menšin k přijetí k Policii ČR

Jedním z velmi významných projektů zaměřených na středoškolské vzdělávání romské 

mládeže, byl projekt vytvořený v roce 1999 na základě rozhodnutí ministra vnitra nazvaný: 

„Příprava pro občany národnostních menšin k přijetí do služebního poměru příslušníka Policie 

ČR“. Projekt byl vypracován na základě předchozích zkušeností s plněním vládního usnesení 

č.686/1997, ve kterém se hovoří o přístupu romských uchazečů ke studiu na středních 

policejních školách. Projekt se netýkal jenom romských občanů, ale i občanů dalších 

národnostních menšin. Prostřednictvím tohoto projektu byly připraveny kurzy pro romské 

uchazeče o práci u policie. Realizovaly se vzdělávací programy jak pro občany, kteří dosáhli 

úplného středního vzdělání, tak i pro ty, kteří nedosáhli úplného středního vzdělání –

maturity. Kurz kladl důraz především na fyzickou a psychickou přípravu a měl za cíl vytvořit 

předpoklady úspěšného zvládnutí podmínek přijímacího řízení k Policii ČR. Absolventi 

kurzu, kteří splnili všechny zákonné podmínky a byli přijati do služebního poměru, poté dále 

studovali ve Střední policejní škole v Brně v takové formě studia, která navazovala na jejich 

nejvyšší dosažené vzdělání. Pro úspěšné absolventy kurzu byla navíc zajištěna volná pracovní 

místa u Policie ČR.

Projekt odstraňoval nejzásadnější překážku ve středoškolském vzdělávání Romů, tedy 

finanční výdaje spojené se vzděláváním. Ubytování a stravování bylo zajištěno v areálu školy 

bezplatně a stejně tak i cestovné bylo hrazeno za první a poslední den každého soustředění na 

základě prokázaných jízdních výdajů do místa trvalého bydliště. [http://www.vlada.cz]

4.1.6 „Podpora romských žáků středních škol“

Dalším podobný program představila rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity 

na základě vládního usnesení č. 386/2000 ze dne 19. dubna 2000. Program s názvem 

„Podpora romských žáků středních škol" je realizován i v letošním roce. Pro každý rok, ve 

kterém byl projekt realizován bylo vyčleněno z prostředků ministerstva 10 milionů Kč. 
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„Finanční prostředky jsou určeny na podporu žáků, jež jsou občany ČR a jejichž rodinám 

způsobují náklady spojené se středním nebo vyšším odborným vzděláváním značné potíže. O 

finanční prostředky poskytované v programu mohou žádat žáci školy pouze  prostřednictvím 

právnické osoby zapsané ve školském rejstříku, která poskytuje: střední vzdělání, střední 

vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou, vyšší odborné vzdělání a 

vyšší odborné vzdělání v konzervatoři. Do programu lze zahrnout pouze žáky denní formy 

vzdělávání, kteří mají pravidelnou školní docházku, případně průkazně omluvenou absenci, a 

nemají kázeňské problémy.“ Prostředky jsou určeny na částečnou nebo úplnou úhradu 

nákladů na stravování, ubytování, cestování do školy, dále na pořízení školních potřeb a 

ochranných pomůcek. [http://www.msmt.cz/]

4.1.7 Začlenění romské kultury do vyučování:

Nízká vzdělanostní úroveň Romů je mimo jiné zapříčiněna jejich vlažnějším vztahem  

ke škole, kterému se nemůžeme divit, pokud se ve ní dozvídáme mnohem více informací o 

národech a kulturách, které už dávno neexistují, než o ne zrovna málo početné romské 

národnosti a její kultuře. Možná by romským žákům byla škola bližší, kdyby se zde dozvěděli 

více o své historii, kultuře a  významných osobnostech romské národnosti, kdyby se zde učili 

i romský jazyk vedle českého. Kdyby byly tyto informace více zahrnuty i do osnov 

majoritních škol, možná by se tím romská kultura přiblížila většinové společnosti, možná by 

Romové získali více úcty, kdyby většinová společnost poznala romské hrdiny a významné 

osobnosti. Romské děti by se ve škole asi cítily lépe, kdyby na zdech visely obrázky Romů a 

romských rodin a dětí. 

Na některých školách (především na speciálních) jsou do studijních plánů zařazeny i 

volitelné předměty zaměřené na romské tradice a způsob myšlení, předměty jako jsou romská 

kultura, jazyk, dějiny nebo hudba. Pro přiblížení školy romským dětem vznikají programy 

s rozšířenou výukou hudby, hry na hudební nástroje, tance a zpěvu, což neodmyslitelně patří 

k romské tradici.  „Hudební, výtvarné a pohybové činnosti jsou tradičně těmi aktivitami, které 

jsou pro romské děti přirozené a pro které má řada z nich talent. K rozvoji tohoto talentu 

prostřednictvím toho i k získání a udržení zájmu dětí o školní vzdělávání vůbec je důležité 

podporovat umělecky nadané romské děti ve školách s rozšířenou výukou hudební, výtvarné a 

pohybové výchovy, vybavovat třídy hudebními nástroji, dalšími učebními pomůckami a 

didaktickou technikou.“ [Šotolová, 2001: 47-48]
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Eva Šotolová například také navrhuje na odborných učilištích „zřizovat specifické 

učební obory, které vycházejí z romských tradic: košíkářství, hrnčířství, měditepectví, 

kotlářství,…“ [Šotolová, 200: 40-41]

4.1.8 Vzdělávání dospělých Romů:

V České republice existuje řada projektů zaměřených na dodatečné doplnění vzdělání 

Romů, kteří absolvovali pouze zvláštní školu nebo ukončili školní docházku v nižší než 

deváté třídě základní školy. Toto vzdělávání má většinou podobu kurzů, které na rozdíl od 

škol, ve kterých je nutná každodenní docházka, zohledňují pracovní dobu svých klientů. 

Vzděláváním dospělých Romů se zabývá například ZŠ Praha 3, Havlíčkovo nám., 

která pořádá dálkové základní vzdělání pro Romy, kteří již mají zaměstnání a potřebují si 

dodělat základní vzdělání, aby mohli v zaměstnání setrvat.  

Úspěšný byl také projekt Podpora Romů v Praze, zaměřený na vzdělávání a 

zaměstnávání Romů, který probíhal v letech 2005 – 2008 v rámci programu Iniciativy 

Společenství Equal3. „Hlavním impulzem pro přípravu a realizaci projektu byl fakt, že v Praze 

žije podle kvalifikovaných odhadů 24.000 Romů, z  nichž je 80 % nezaměstnaných, 

především díky  nízké vzdělanosti a kvalifikaci a diskriminaci na trhu práce. Projekt  si klade 

za cíl umožnit pražským Romům získat vzdělání a zaměstnání a bojovat se všemi formami 

diskriminace.“ [http://www.equal.romea.cz/]

Své zkušenosti se vzděláváním dospělých Romů a organizací vzdělávacích kurzů pro 

romskou populaci popsala Tatjana Šišková (Socioklub.: Romové v České republice (1945-

1998):

I dospělí Romové mívají problémy se zobecňováním, srovnáváním a abstrakcí. Při 

jejich vzdělávání je dobré se zaměřit na praktický život a prožitky. „Co se týče časového 

rozložení dne, musí být koncipováno trochu jinak: den musí být zahajován později, resp. 

Nikdy se nezačne přesně, i když jsou účastníci ubytováni v budově. Ráno je důležité 

pohovořit, probrat včerejšek, vzpamatovat se z oslav a rodinného setkání, dát si ještě jednu 

kávičku a zakouřit si. Blok musí být kratší, protože koncentrace na jakékoliv téma (včetně 

atraktivnějšího) je maximálně po dobu jedné hodiny. Pauzy mezi bloky naproti tomu musejí 

                                               
3 Informace o projektu byly získány z rozhovoru s Martinou Horváthovou ze sdružení Sovo 21 a Zdeňkem 
Ryšavým, výkonným ředitel ROMEA, o.s., v Českém rozhlasu 6 v pátek 20. 6. 2008, který je k dispozici na 
http://www.equal.romea.cz/, kde jsou rovněž umístěny další informace o projektu.
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být delší – až půlhodinové – přičemž často se ozve hudba, tanec, smích a někdy i zvýšení 

hlasu. … Aktivita během dne klesá velmi rychle ke konci každého bloku a zejména po obědě, 

po 16. hodině odpoledne je aktivní zapojení účastníků velmi obtížné. Ve večerních 

programech je možné dělat pouze velmi živé modelové situace či vést diskuse na jakékoliv 

požadované téma (to se objeví pravidelně a nečekaně každou chvíli).“

Organizace výukových programů musí být značně flexibilní, mnozí Romové 

přicházejí a odcházejí, kdykoliv potřebují. Odejdou, kdykoli mají něco důležitějšího, 

například rodinnou oslavu. Na oběd si odskočí domů a naopak někdy někoho přivedou 

s sebou. Výklad pak musí být pro nově příchozí opakovaně vysvětlen. Plánovaný počet 

účastníků tak nelze předem přesně odhadnout a je potřeba počítat s tím, že se může kdykoli 

měnit. Romové, kteří však opravdu chtějí kurz dodělat a získat vzdělání jsou velmi 

disciplinovaní a nestává se, že by kurz opustili. „Z romských účastníků si poznámky dělá jen 

málokdo, vyjma budoucích maturantů. Materiály si sice účastníci odnesou, prohlížejí si je, ale 

málokdy s nimi později pracují. (…) Teoretické vstupy pro romské kursy musejí být co

nejjednodušší, nejkratší a častokrát doplněné obrázkem či předvedením. Velmi těžce se 

pracuje se všeobecnými modely, analytické a pak syntetické úkoly nelze provádět ve sledu za 

sebou. Vše musí být krátké, hravé, co nejvíce prožitkové. Z modelu, který se zdá být jasný, 

však málokdo převezme nápady či akceptuje obecný model, jakoby chyběla schopnost 

generalizace. Vše, je-li doprovázeno zážitkem, má větší úspěch, ale není aplikováno na další 

příklady. Proto romští participanti vyžadují další a další příklad na vyzkoušení, i když se zdá 

být podobný či téměř identický.“ [Socioklub,1999, 398-403]

Tento popis průběhu kurzu pořádaného pro Romy je dobrým příkladem toho, jak se 

pořadatelé snaží vyjít svým klientům vstříc. Zde se školy a vzdělávací instituce zabývají 

změnou své metodiky a režimu aby zkrátka učili docela jinak, a to podle potřeb svých 

studentů.  Je vidět, že pořadatelé znají myšlení a mentalitu účastníků a jsou na ni připraveni.  

Uvědomují, že jejich hlavním cílem je naučit a ne pouze plnit školní osnovy bez ohledu, zda 

to tak klientům vyhovuje. 
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4.2 Uskutečněná - záporně hodnocená opatření

4.2.1 Přípravné ročníky při speciálních školách:

„Institut přípravných tříd by měl být velmi pozitivně využíván pro romské děti. 

Nežádoucí pochopitelně však byla praxe, kdy tyto přípravné třídy byly zřizovány při 

zvláštních školách, do kterých posléze děti automaticky pokračovaly.“ [Kopal, 2007: 41]

Přípravné ročníky při speciálních školách jsou sice zřizovány primárně pro děti mentálně 

postižené - pro děti se „středně těžkým a těžkým mentálním postižením, se souběžným 

postižením více vadami nebo s autismem“ [http://portal.gov.cz (561/2004 Sb. § 48a)], u 

kterých se očekává, že do nich posléze nastoupí, v dobré víře jsou však zpřístupňovány i 

dětem nepostiženým, kterým nahrazují jiný způsob předškolní péče. Často jsou sem 

zařazovány děti romského původu. Nepostižené děti poté mohou nastoupit do běžné základní 

školy. Iniciativa ředitelů těchto škol a nedostatečná informovanost rodičů romských dětí však 

způsobí, že zde i nepostižené romské děti nastupují do prvního ročníku. „Když nastane čas 

rozhodnout kam poslat děti do první třídy, pedagogové zvláštních škol, často navrhnou, aby 

dítě zůstalo. Neinformovaní romští rodiče, kteří vidí své dítě v příjemném prostředí a zároveň 

jsou si vědomi nepřátelství vůči Romům v mnoha ‘běžných‘ školách, často souhlasí s tím, co 

vypadá jako přirozený proces.“ [Kopal,2007:133]

Takovéto přípravky stále existují, ačkoli je absurdní zdravé děti rovnou připravovat na 

studium na zvláštních školách a to ještě před tím, než dosáhnou školní zralosti. Rodiče 

romských dětí však tyto přípravky často upřednostňují před mateřskými školkami - jsou 

levnější a také v nich bývá vyšší procento romských dětí. „Tím hlavním, co může předškolní 

přípravka sociálně slabým rodinám v porovnání s mateřskými školkami nabídnout, jsou nízké 

poplatky. Její provoz je totiž dotován z více zdrojů, takže rodiče za umístění svých dětí platí 

mnohem méně než v klasické mateřské škole.“ [Vodochodský, 1999: 41]

4.2.2 „Zrušení“ zvláštních škol:

„Nejznámějším faktem, který je v souvislosti s novým školským zákonem znám, je 

zrušení zvláštních škol. Sama tato skutečnost je chvályhodná, všichni žáci, kteří absolvují 

základní vzdělání, se budou do budoucna moci prokázat výstupním hodnocením, na němž 
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bude hlavička Základní škola. Faktem však zůstává, že u mnoha bývalých zvláštních škol 

došlo pouze ke změně názvu, k zásadním systémovým změnám v podobě integrace žáků do 

hlavního vzdělávacího proudu základních škol však nedošlo (školy se jmenují základní, učí 

však nadále podle vzdělávacího programu Zvláštní škola, dle kterého se učili žáci na bývalých 

základních školách).“ [Kopal,2007:14-15] Bývalé zvláštní školy, se tedy nyní, po této 

kosmetické úpravě, jmenují praktické nebo speciální, ale myšlení učitelů ani vyučovací látka 

se nezměnila, tyto školy jsou stále plné převážně romských dětí. 

4.3 Navrhovaná řešení

4.3.1 Opatření proti zařazování romských dětí do speciálních škol

„Přestože je všeobecně známé, že praktické školy jsou z velké části zaplněné hlavně

dětmi Romů, žádné statistiky, kolik jich ve skutečnosti opravdu na tyto školy chodí a kolik 

jich je na běžných základních školách, neexistují. (…) Zatím poslední vlastní průzkum 

udělala v roce 2005 Liga lidských práv. Z toho vyplynulo, že ve zvláštních školách bylo 75 

procent romských dětí a že se stále učí podle speciálně upravených programů. (…) Problém je 

však v tom, že většina těchto dětí ve skutečnosti speciální programy nepotřebuje.“ [Lidové 

noviny ze 6. června 2008]

    Z tohoto důvodu Romové navrhují, aby už nestačil k zápisu na tyto školy pouze 

„informovaný“ souhlas rodičů. „Na základních školách by také mohly fungovat poradny, jak s 

dětmi z komunit pracovat. To, že je problém i na straně rodičů, si uvědomuje také sdružení 

Dženo. Chystá proto velkou informační kampaň s názvem Segregace nepatří do škol. 

Prostřednictvím letáků, plakátů a diskusí chce romským rodinám vysvětlit, že dobrovolné 

posílání dětí do zvláštních škol jim velice škodí.“ [Lidové noviny ze 6. června 2008]
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4.3.2 Zavedení romského jazyka do škol

O jazykové bariéře romských dětí jsem se již zmínila při definování problémů 

spojených se vzděláváním Romů. Podle názoru Eva Šotolové je jazyková bariéra romských 

dětí zapříčiněna nedostatečným osvojením češtiny, neboť jejich mateřským jazykem je jazyk 

romský. „V mateřských školách lze vytvořit příznivou atmosféru pro výchovu romských dětí:

 Neformálním využitím emocionálního působení romštiny jako mateřského jazyka dětí 

prostřednictvím dobrovolných spolupracovníků z řad romského obyvatelstva, 

popřípadě i využitím konverzačního minima romštiny ze strany učitelky,

 Vytvářením základů českého jazyka u romských dětí,

 Postupným vytvořením podmínek k tomu, aby současně s rozvíjením jazyka českého 

mohl být u dětí rozvíjen i jazyk romský, romštinu využívat jako pomocný didaktický 

prostředek k snazšímu pochopení češtiny.“

[Šotolová, 2001: 40-41]

Takovýto komunikační problém by měl být řešen už v předškolních zařízeních, která 

jsou však na něj nedostatečně připravena. „Ke zkvalitnění výchovně-vzdělávacího postupu 

chybí v předškolních zařízeních dvojjazyčné obrázkové pomůcky ke konfrontaci výrazů 

v romském jazyce a knihy pohádek pro romské děti. I proto se těžko daří překlenout 

jazykovou bariéru při adaptaci  dětí na předškolní zařízení.“ [Šotolová, 2001: 52]

Eva Šotolová by jazykovou bariéru romských dětí řešila zavedením výuky romských 

dětí v romštině nebo alespoň kombinovanou výukou v obou jazycích či vysvětlováním 

gramatiky českého jazyka na základě gramatiky jazyka romského, který děti ovládají lépe. 

Tomu by se měli přizpůsobit i učitelé, kteří by měli znát základy romské gramatiky, aby 

pochopili mluvnické chyby romských žáků a mohli je napravovat vysvětlováním rozdílů mezi 

českou a romskou gramatikou. „Jestliže učitel bude chtít pochopit chyby romského dítěte při 

komunikaci v češtině, je nutné, aby se seznámil se základy romštiny a s interferenčními 

oblastmi romštiny a češtiny, které můžeme rozdělit do čtyř okruhů interference – fonetická a 

lexikální, gramatická, sémanticko-lexikální, stylistická.

Česká a romská gramatika se navzájem značně odlišují. Proto se i zde dopouštějí 

romští žáci mnohých chyb. Romština má jedenáct slovních druhů. Je to jazyk flexivní, jména 

se skloňují a slovesa se časují. Čísla jsou dvě: jednotné a množné, rody pouze dva: mužský a 

ženský. Pádů je osm:ablativ, který čeština nemá vyjadřuje vztah od, z.“ [Šotolová, 2001: 32-

33]
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I Jiří Kopal se vyjadřuje k zavedení romského jazyka do škol a souhlasí s tím, že 

žákům pocházejícím z národnostních menšin je třeba zajistit vzdělávání v jejich mateřštině.

„…potřebné zajistit těmto žákům vzdělávání v jazyce příslušné národnostní 

menšiny…[Kopal, 2007: 52]

4.3.3 Multikulturní výchova a přístup učitele

V dnešním globalizovaném světě dochází ke stále větší kulturní rozmanitosti, která se 

promítá i do struktury žáků na školách. Vzdělávání na školách by tedy mělo zohledňovat 

přítomnost žáků různých ras a etnických skupin. Učební osnovy, učitelé, výzdoba školy, to 

vše by mělo vést děti k tomu, aby byly hrdé na svoji identitu a kulturu a aby se zároveň 

naučily znát i jiné kultury a komunity. V multikulturní škole musí být každý žák bez rozdílu 

rasy respektován učiteli i spolužáky. Škola by měla žáky z prostředí menšin seznámit 

s většinovou kulturou a zároveň naopak děti z majoritní společnosti informovat o existenci 

jiných kultur, neboť jejich znalost přispívá k vytváření pozitivních nebo alespoň neutrálních 

postojů a odstraňuje předsudky, xenofobii a nepřátelské postoje. „Úkolem školy není pouze 

poskytnout svým žákům dostatek vědomostí, ale i připravit je na život v pluralitní společnosti. 

To mimo jiného znamená výchovu k toleranci, pochopení a spolupráci, tedy odbourávání 

negativních předsudků vůči ‚odlišným‘ spolužákům.“ [Tylová, Petra 2002: 38] Multikulturní 

vzdělávání by mělo napomáhat rozvoji romské kultury, ale i dalších kultur a tradic, 

podporovat směřování společnosti k etnicky pestré společnosti, k toleranci a odstranění  

předsudků, nevraživosti a xenofobie.  „…škola vůbec není jen místem učení se předmětům 

(…) – škola je před tím vším místem, kde spolu žáci a učitelé nějak žijí a žít musí, jestli bude 

vůbec něco naučeno, závisí na pracném oboustranném vydefinování školní situace jako 

situace učení.“ [Školní etnografie – přehled problematiky,1992: 7]

Aby mohla na školách probíhat multikulturní výchova, je zapotřebí aby v první řadě 

byli multikulturně vzdělaní samotní učitelé. Multikulturně vzdělaní učitelé by měli rozumět 

chování romských dětí, měli by mít pochopení pro jejich potřebu neustálého kontaktu 

s někým, pro jejich neposednost, menší schopnost se dlouho soustředit. Takoví učitelé by 

respektovali jejich preferenci spolupráce s ostatními dětmi před individuální činností. Ideální 

by bylo, kdyby učitelé v převážně romských třídách sami byli Romové, nebo kdyby 

neromským učitelům s výukou alespoň pomáhali kvalifikovaní romští asistenti. Děti by k nim 

měli jistě blíž a i rodiče by s nimi komunikovali lépe, jako s vlastními. Rodiče i děti by 
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v takové škole možná konečně měli pocit, že škola je tu pro ně, pro jejich dobro, že se nesnaží 

je pouze napomínat a kárat. Učitelé zaujímají významnou roli v procesu multikulturní 

výchovy. Jsou to právě učitelé, kdo formují a ovlivňují myšlení dětí. V jejich moci je 

předsudky u dětí reprodukovat stejně tak jako je omezovat. Učitelé tak mohou výraznou 

měrou napomoci vytvoření tolerantní a tudíž bohaté multikulturní společnosti. „Největší 

profesionální schopností a mistrovstvím učitele je mít rád žáky, které nikdo nemá rád, 

povzbuzovat je a věřit těm, kterým nikdo nevěří!“ [Zelina, 2002:147]

5. Kritický rámec

Zatímco v předchozí části jsem popsala takové skutečnosti, které jsou tradičně 

považovány za problém bránící Romům v dosažení lepší úrovně vzdělání a taková 

uskutečněná opatření a  návrhy na řešení tohoto problému, které jsou obecně nekriticky 

přijímány, v této části se zaměřím na nové pohledy na problematiku. Zmíním zde 

protiargumentace a polemiku k některým ustáleným názorům a názory, které jsou ojedinělé a 

netradiční a leckdy nabízejí zamyšlení nad tím, jak se tedy ve skutečnosti, v praxi, věci mají.

5.1 Umísťování romských dětí do speciálních škol

Obecně autoři vnímají zařazování romských dětí na speciální školu velmi negativně. 

Často se v publikacích objevuje tvrzení, že zařazením zdravého dítěte do speciální školy, mu 

v podstatě uzavřou cestu k dalšímu vzdělávání a tím k získání dobrého zaměstnání. Naopak 

jsou absolventi speciálních škol častěji vystaveni riziku nezaměstnanosti, závislosti na 

sociálních dávkách a chudoby. Avšak pro Romské rodiny a jejich (duševně zdravé) děti je 

přeřazení z běžné základní školy na speciální často naopak úlevou. „U dítěte, které nezvládá 

normální školu, se často projevují neurotické symptomy, roste jeho nechuť ke škole vůbec. Po 

přeřazení (někdy jen na zkoušku) dochází obvykle k úlevě. Dítě ‚stíhá‘, je za něco chváleno, 

ustupuje nervozita. Děti, které rekapitulovaly svou školní minulost, nám  tyto pocity úlevy, ba 

vysvobození, ze svého pohledu potvrdily. (…) Děti ze špatného sociálního a kulturního 

prostředí, zejména děti romské, snášejí přeřazení dobře. Pro tyto rodiče je běžná škola obtíží, 

uleví se jim, když dítě přejde na zvláštní školu a po rodině se nechce nic navíc. Změna a její 
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dopad je obecně více věcí rodičů. Vzdělané rodiny se většinou úporně brání zařazení děcka na 

zvláštní školu.“ [Pánková, Šmídová, 1997:11]

Běžně je zařazení na zvláštní školu považováno za fatální omyl, který dětem 

naprosto uzavře cestu k dalšímu vzdělávání a odsoudí ho k nezaměstnanosti a závislosti na 

podpoře. Že to nemusí být tak úplně pravda dokazuje výzkum provedený na jedné 

z pražských zvláštních škol: „Dnes už je zvláštní školství dosti diferenciované i 

institucionálně: existují zvláštní, speciální, pomocné školy  a řada speciálních odborných 

učilišť s nemalou nabídkou navazujících učebních oborů (kuchař, švadlena, čalouník, 

zahradník, pekař). Děti resp. valná většina z nich tedy mají perspektivu, že získají 

profesi.“[Pánková, Šmídová, 1997:10] A možná i lépe ohodnocenou než lidé o něco 

vzdělanější. Nakonec také existují kurzy na doplnění základního vzdělání, které absolventům 

speciálních škol umožní doplnit vzdělání na úroveň běžné základní školy.

Další netradiční pohled na zařazování dětí do zvláštních škol nabízí ve své práci 

Gabriela Hrabaňová a Laura Laubeová. Zabývají se tím, proč je důležité snižovat počet 

romských dětí na zvláštních školách a proč je důležité zajistit romským dětem kvalitní 

vzdělání. Předkládají další, neotřelé, důvody a to důvody ekonomické a právní. Nenahlíží na 

tento problém pouze z pohledu proromsky orientovaných autorů, kteří za ním vidí pouze 

příkoří páchané na romských dětech, ale zohledňují i dopady na celou společnost, v případě, 

že menšinám nebude zajištěno kvalitní vzdělávání a naopak ony ekonomické výhody, pokud 

zajištěno bude.  

Náklady na jednoho žáka zvláštní školy výrazně převyšují náklady na jednoho žáka 

běžné základní školy. Navíc absolventi běžných základních škol mají v budoucnu vyšší šance 

na uplatnění na trhu práce, naopak absolventům zvláštních škol více hrozí závislost na 

sociálních dávkách. Investice na podporu snižování počtu romských dětí na zvláštních 

školách se tedy státu mohou vrátit v podobě ušetření za nevyplacené sociální dávky. Další 

důvody k začleňování romských žáků do běžných základních škol jsou právní, neboť 

v případě neoprávněného zařazení dítěte do zvláštní školy dochází k porušování základních 

lidských práv, práv dítěte a příslušníků menšin a k diskriminaci v přístupu ke vzdělání a na trh 

práce. Jak autorky uvádí ve své analýze některých aktivit  proromských organizací  a jejich 

dopadu na státní politiku vůči Romům: „V souladu s východisky teorií lidského a sociálního 

kapitálu a na základě analýzy rozsáhlých empirických dat je zjevné, že mnohé investice do 

vzdělávání, zejména předškolního a primárního, jsou velmi efektivní ve smyslu finanční, 

fiskální i nemonetární návratnosti, jak na úrovní jedince, tak na úrovni celé společnosti. 
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(Equity 2003; Ainscow 2006, 2007; Matějů 2006; Efficiency 2006; Wößmann 2006; 

Commission 2006; Ignoring  2006; OECD 2007; Cost 2007; Submission 2006; Baye 2006;

Coherent 2007). Analýza návratnosti investic do vzdělávání Romů v Maďarsku, dané 

empirické závěry potvrzuje (Kertesi, 2006, Hoffman a OECD 2006). Jinými slovy, pro 

každou společnost je segregace, oddělené či nekvalitní vzdělávání menšinových skupin 

obyvatelstva velmi drahé, tedy neefektivní, a to jak ve smyslu ekonomickém, tak i s ohledem 

na další nemonetární náklady. Diskriminace a rasismus jsou nepřijatelné nejen z morálních a 

právních důvodů, ale i z důvodů ekonomických.“ [Hrabaňová, Laubeová, Veselý, 2009, 

http://www.blisty.cz/2009/3/11/art45789.html]

5.2 Nedostatečná příprava na vzdělání v rodině

O nezájmu romské rodiny o školu už bylo napsáno mnoho. Na romské rodiny je 

pohlíženo vesměs negativně – děti zanedbávají a nepřipravují je na školní vyučování. Je však 

skutečně nezbytné pověřovat rodiče domácí přípravou, zvlášť pokud se předpokládá, že 

rodina úkol nesplní? Po mnoha takových zkušenostech se kritika stále snáší především na 

romské rodiny, pouze tento ojedinělý případ vyvrací předpoklad, že romská rodina své děti 

zanedbává a při vzdělávání vidí zásadní zodpovědnost na škole a ne na rodině. „Zde musí 

sehrát rozhodující roli škola – děti se učí pouze pro učitele a zkušenosti učitelek I.stupně 

říkají, že učivo I.stupně lze zvládnout ve škole a při docházce do ŠD – tj. bez přípravy 

v rodině.

- Nedostatečná základní péče se vyskytuje, ale ne ve větším měřítku. V romských rodinách 

jsou velmi silné rodinné vztahy (nesetkali jsme se např. s týráním dětí).“ [Pražská skupina 

školní etnografie (1995):175-7]

Tato zpráva také poukazuje na skutečnost, že vztah romských dětí a rodičů ke škole 

není až tak vlažný a negativní, jak se všeobecně předpokládá: „Nezájem o školu, který ale 

rozhodně není všeobecný. Vůbec se neprojevuje na počátku školní docházky – právě naopak. 

Děti jsou na počátku dychtivé po škole, radují se, že zvládají čtení, psaní, počítání, recitaci,  

zpěv apod. Ovšem když přestanou stačit ve vyšších ročnících tempu výuky, začnou se stávat 

exemplárními případy neschopnosti a vytvoří si vyloženě negativní vztah ke škole. Škola by 

ale měla působit tak, aby k této situaci vůbec nedocházelo.“ [Pražská skupina školní 

etnografie (1995):175-7]
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5.3 Asistenti pedagoga (romští asistenti):

Názory na funkci romského asistenta jsou vesměs kladné, asistenti jsou vyzdvihováni 

a jsou do nich vkládány velké naděje. Asistenti pomáhají romským dětem při adaptaci na 

školu, komunikují s romskými rodinami a představují úspěšnou spolupráci mezi Romy a 

Neromy. 

Jiný pohled na romské asistenty se věnuje i jejich nedostatkům a problémům 

spojených s jejich funkcí. Upozorňuje na fakt, že asistenti nemají pedagogické minimum, 

tudíž ve škole nemohou vykonávat příliš odpovědné práce, ale pouze práce pomocné. Naopak 

ředitel školy nese odpovědnost za činy asistentů. S nástupem romských asistentů (nejen do 

škol) „Byla cítit i obava z jisté devalvace vzdělání a profese (učitele, vychovatele, sociálního 

pracovníka, úředníka), obava z devalvace celého prostředí (instituce), když přijdou na místa 

lidé ‘jen proto, že jsou Romové‘. (…) Z druhé – romské – strany přijetí asistentů ovšem tak 

jednoduché také nebylo: když například asistent Gejza nastoupil na stáž do školy, Romové 

(rodiče) si stěžovali, koho jim to posílají, ‚co jim to leze domů za cikána v bílý košili‘.“ Byla 

cítit „Ochota Romů smířit se spíše s ‚typickým‘ ‚bílým‘ reprezentantem ‚bílé instituce‘ (ten 

k ní jaksi patří, …) …“ [Šmídová, 2005: 9]

Za další nedostatek instituce romského asistenta pedagoga je považován fakt, že tuto 

práci často vykonávají ne úplně typičtí Romové. Mnohdy jsou to lidé, kteří jako Romové 

nevypadají, nechovají se tak, vůbec neumí mluvit romsky, nemluví ani romským přízvukem a 

ani se nehlásí ke svému romství spíše se naopak distancují od ostatních „nepřizpůsobivých“ 

Romů. Jednoduše jsou to lidé s neromskou výchovou a neromským způsobem života, kteří se 

dokonce cítí odlišní od ostatních Romů. [Šmídová, 2005] „Jak popsat romskou asistentku, 

kterou v dětství adoptovala česká rodina a ona sama se za Romku nepovažuje?“ 

[Vodochodský, 1999: 25]

„Asistenti jsou nejen vzděláváni ve zvlášť k tomu určených zařízeních, ale jsou 

placeni ze zvláštních fondů, škola (úřad) na ně dostává od školského úřadu a potažmo od 

ministerstva  peníze navíc. Jsou ‚lidmi navíc‘, nikdy se neví, kdy zdroj vyschne, bude-li na ně 

i napřesrok. Bývají často o prázdninách zpátky na podpoře a trpí nejistotou, zda je v září opět 

škola přijme. Často vnímají svou situaci jako handicap a obávají se, že si s tímto 

nestandardním vzděláním dlouho nevystačí (absolventi kursů Nové školy mají dokonce jen 

několikatýdenní kurzy). Obávají se, že funkce romského asistenta již nebude potřeba, nebo že 

se časem najde dost Romů se středním vzděláním. (…) Obávají se politické módnosti, 
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konjunkturality, i reálné sezónnosti své funkce. Obávají se, že na to dojdou peníze, až móda 

pomine. Toho se ostatně bojí i organizátoři kurzů…. Nadřízení v nich často vidí 

‚rychlokvašky‘, ale na druhé straně levné pracovní síly, síly, které mají zdarma a dík kterým 

(skrze které) mohou mít i další výhody (peníze z nadací, statut komunitní školy4…).“

[Vodochodský, 1999: 20-21]

Protože náklady na vyškolení jednoho romského asistenta pedagoga jsou značné je 

potřeba si uvědomit, jaký počet asistentů bude třeba vyškolit a zda tito budoucí asistenti o tuto 

práci skutečně stojí a budou ji vykonávat. Další otázkou je, nakolik jsou školy na romské 

asistenty připravené, zda o ně stojí a zda vědí, jakou práci by měli vykonávat. Zkušenosti totiž 

ukazují, že po skončení těchto kurzů většina asistentů místo nesežene a žije dále stejným 

způsobem jako před kurzem. Zaměstnavatelé se jich buď bojí, nejsou na ně připraveni, nevědí

co s nimi nebo se romské problematice vyhýbají.

6. Vlastní zamyšlení nad problematikou

Je k dispozici mnoho zajímavých návrhů, jak odstranit sociokulturní znevýhodnění 

romských dětí, jak omezovat nerovnosti mezi romskými dětmi a dětmi  majority a jak zabránit 

škole, aby tyto nerovnosti dále reprodukovala. Většina z těchto opatření se i velmi osvědčila 

v praxi. Některé z nich však ve mně budí rozporuplné pocity, stejně jako několik skutečností a 

předpokladů, objevujících se v dílech odborníků věnujících se problematice vzdělávání 

Romů.

6.1 Předškolní výchova romských dětí

Například velký důraz je kladen na předškolní výchovu romských dětí, o které se 

automaticky předpokládá, že dětem nabídne lepší péči, než které by se jim dostalo doma. 

Proto se objevuje nepochopení toho, proč po zavedení bezplatného posledního ročníku 

nedošlo v mateřských školách k očekávanému nárůstu počtu romských dětí. Proč Romové 

                                               
4 „Komunitní škola by neměla být jakákoliv škola s problémovými dětmi, ale ‚spádová základka na okraji 
romského ghetta‘ tedy s ‚vysokou koncentrací‘…“ [Vodochodský, 1999: 21]
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nevyužili velkorysé nabídky bezplatného posledního ročníku této „lepší“ péče pro své děti. 

Předpoklad, že bude-li něco zadarmo, Romové toho hromadně využijí, tedy neuspěl. Je 

pochopitelné, že vzhledem k časté nezaměstnanosti nebo pobytu na rodičovské dovolené 

s mladšími dětmi, rodiče nemají důvod využívat služeb mateřských škol. A i když je poslední 

rok mateřské školky zdarma, pořád je pro rodiče, kteří stejně zůstávají doma pohodlnější a 

finančně výhodnější dítě do školky nedat. Rodina nepřichází o náklady spojené s dojížděním, 

stravou atd. Není se čemu divit, že Romové nemají o školky zájem, když nejeví přílišný 

zájem ani o jiné stupně českého školského systému. Navíc je pro ně rodina základní a velmi 

důležitou společenskou jednotkou. Kromě toho se nemusí bát, že se jim dítě ve školce 

kulturně odcizí. A nakonec existuje názor, že pro dítě je většinou lepší, když zůstává s matkou 

a se svými sourozenci, v rodinném prostředí, které zná a kde se mu nejspíš dostane lepší péče 

než ve školce, kde se jedna paní učitelka stará ještě o spoustu dalších dětí. Pokud už chce 

romská rodina umístit své děti do nějaké předškolní instituce, raději zvolí, jak jsem již 

zmínila, přípravné třídy při speciálních školách, které jsou značně dotovány, platí se zde nízké 

poplatky, a proto jsou finančně výhodné po celou dobu docházky – nejen v posledním 

ročníku. Navíc jsou zde děti na rozdíl od mateřských škol v romském kolektivu, což je pro 

rodiče pozitivní. Nicméně školky jsou stále vychvalovány jako instituce přispívající 

k integraci a rozvoji romských dětí, ačkoli romských dětí je zde minimum. A opatření, které 

mělo jejich počet zvýšit – bezplatný poslední ročník – stále platí, ačkoli svůj účel nesplnilo.

Rozporuplné jsou také veškeré předpoklady, že romské rodiny neposkytují dětem 

dostatečně podnětné prostředí. Rodiče v domácnosti a spousta sourozenců, to naopak přispívá 

k rozvoji schopností a komunikace dítěte. V mnohačlenné domácnosti mají děti neustále 

nějaké podněty. Děti jsou vychovávány, jen možná jiným způsobem, než by si české školství 

představovalo, ale i s tím se dá v prvních třídách počítat. Zavedením povinného navštěvování 

mateřské školky nebo přípravné třídy před zahájením školní docházky, se školský systém

snaží vytrhnout romské děti z jejich „nepodnětného“ kulturního prostředí a nabídnout jim 

prostředí „lepší“, ve kterém se naučí, autory často zdůrazňovanou, kázeň a poslušnost vůči 

autoritě. Copak na to škole nestačí 9 let povinné školní docházky? 
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6.2 Zvláštní školy:

Jako problém je označovaná skutečnost, že rodiče romských dětí sami přihlašují své 

děti do speciálních základních škol, ačkoli děti netrpí žádnou mentální poruchou. Jako 

nejčastější důvody se uvádí individuálnější přístup učitelů k dětem v těchto školách a fakt, že 

se zde děti pohybují v romské komunitě a tím se vylučuje pravděpodobnost rasisticky 

motivovaných útoků od neromských dětí. Je smutné, že se onen individuální přístup učitelů 

neobjevuje i na běžných základních školách a ještě smutnější je, že se zde naopak objevují 

ony obávané rasisticky motivované útoky neromských dětí. To bych spíš označila jako 

problém a dobrovolné přihlašování romských dětí do speciálních škol, jako snahu o jeho 

řešení.

Dalším důvodem, proč rodiče romských dětí dávají přednost speciálnímu školství, jsou 

zde nabízené materiální výhody. „Zvláštní školy nabízejí materiální výhody, jako jsou 

učebnice nebo obědy zdarma, které částečně snižují finanční obtíže romských rodičů. Navíc 

mnohé zvláštní školy jsou ve skutečnosti internáty poskytující mnohem lepší životní 

podmínky, než jaké mají romské děti doma. Dodatečná finanční pomoc nabízená postiženým 

dětem ze strany zvláštních škol a státu představuje pro chudé rodiny značné lákadlo. Mnozí 

romští rodiče sdělili ERRC, že materiální podpora, kterou dostávají od zvláštních škol 

představuje jedinou možnost, jak mohou zajistit základní potřeby školní docházky svých 

dětí.“ [Kopal,2007:134-139] Proč i běžné základní školy nemohou dostávat od státu 

prostředky na to, aby sociálně slabším rodinám nabídly podobné materiální výhody?

6.3 Příprava dětí na školní vyučování

Existuje předpoklad, že rodina má povinnost připravovat děti na školní vyučování. A 

to nejlépe takovým způsobem, aby byly všechny děti připraveny stejně. Znevýhodněné pak 

nemusejí být pouze romské děti, ale i děti jakýchkoli pracovně vytížených rodičů, kteří nemají 

čas se s dětmi doma učit a připravovat je do školy. Už dostatečně dlouho jsou obviňovány 

romské rodiny, že děti na školu nepřipravují, ale ani samotné školy nebyly schopny se za tu 

dobu s touto skutečností smířit a na jejich nepřipravenost se lépe připravit.

Pokud dítě ve škole nestíhá, počítá se s tím, že jeho opožděnost vyrovná domácí 

příprava. Je vytvářen tlak na rodiče, aby si s dětmi doma více četli, procvičovali psaní, 
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počítání a doučili ho to, co škola nezvládla. Nejen pro romské rodiče je to obtížné, jak časově, 

tak z důvodu toho, že si sami už  dávno probíranou látku nepamatují nebo ji neumí vysvětlit. 

Nakonec, když to nezvládá ani pedagogicky vzdělaná osoba, jak to mají zvládnout rodiče 

třeba i s nižším vzděláním. Děti ve školních lavicích tráví až dost času na to, aby je škola 

naučila potřebné znalosti. Pokud toho není škola schopna, je někde chyba, ale neviděla bych jí 

na straně rodičů. Běžně však je chyba viděna na straně romských rodičů, kteří se doma 

s dětmi neučí. Nikoli na straně školy, která, nejen na ně, někdy klade až přemrštěné 

požadavky. Objevují se tvrzení, že romským rodinám se uleví, když jejich děti přejdou 

z běžné školy do speciální, která po nich nic nepožaduje. To ale není správné řešení situace. 

Dětem by možná pomohlo pouhé doučování a rodičům, kdyby na ně škola tolik nepřenášela 

svou zodpovědnost za výchovu a vzdělávání dětí. Pak by možná duševně zdravé děti 

nemusely být přeřazovány do speciálních základních škol.

6.4 Jazyková bariéra

Uvádí mě do rozpaků tvrzení některých autorů, že jazyková bariéra romských dětí je 

zapříčiněna nedostatečným osvojením češtiny, neboť jejich mateřským jazykem je jazyk 

romský. Takový problém by autoři řešili zavedením výuky romských dětí v romštině nebo 

alespoň kombinovanou výukou v obou jazycích či vysvětlováním gramatiky českého jazyka 

na základě gramatiky jazyka romského, který děti ovládají lépe. 

Z vlastních zkušeností a ze zkušeností některých odborníků věnujících se romské 

menšině bych si troufla říci, že Romů žijících v České republice a ovládajících romský jazyk 

natolik  dobře, aby v něm byli vzděláváni bude opravdu velmi málo. Většina romské mládeže 

už by se dnes romsky nejspíš nedomluvila. Což je škoda, neboť každý jazyk je kulturní 

památkou a měl by být uchováván a rozšiřován. Zavedení romštiny do škol z tohoto důvodu 

by jistě mnoho Romů, a nejen jich, přivítalo, ale zavedení romštiny do škol, jako vyučovacího 

jazyka, za účelem odstranění jazykové bariéry mi připadá neopodstatněné. Nerozvinutost 

kódu je způsobena tak jako u jiných dětí hlavně tím, že rodiče a pečovatelé sami mají 

omezený jazyk, většinou jsou málo vzdělaní a děti vyrůstají v kulturně nerozvinutém

prostředí, ale to je o něčem jiném než o neznalosti českého jazyka.
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6.5 Nízká vzdělanostní úroveň českých Romů

Úroveň vzdělanosti českých Romů je nízká, na tom se všichni shodnou. Je tím míněna 

úroveň vzdělanosti vzhledem ke vzdělání majority. Na obranu českých Romů je však dobré 

dodat, že v porovnání s jinými státy jejich vzdělanostní úroveň rozhodně není tak špatná. Ve 

srovnání s ostatními státy s vysokým podílem romské menšiny (jako je např. Slovensko, 

Maďarsko, Bulharsko či Rumunsko) je situace o poznání horší. Vzdělanostní i životní úroveň 

českých Romů je v porovnání s těmito státy nejlepší. Především v 90. letech byli čeští 

Romové nejvzdělanějšími Romy v Evropě a na rozdíl od jiných států zde nebyl problém s 

jejich negramotností.

Kromě toho vyšší vzdělání nemusí nutně zaručit lepší postavení ve společnosti, vyšší 

ohodnocení a vyšší životní úroveň. Manuální pracovníci jsou často lépe odměňováni než 

středoškolsky vzdělaní, především než středoškolsky vzdělané ženy. Stejně tak to platí ve 

vztahu některých středoškolských a vysokoškolských profesí.
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7. Závěry a shrnutí

Ve své bakalářské práci jsem se zabývala problematikou vzdělávání Romů v České 

republice. Výzkumy ukazují, že vzdělanostní struktura romské menšiny a majoritní populace 

se značně liší a to v neprospěch romské menšiny. Většina Romů dosáhne pouze základního 

vzdělání. Proto jsem se pokusila odhalit nejčastější příčiny a důvody, ale také způsoby řešení 

této situace a názory na ně.

Cílem mé práce tedy bylo odhalit, jaké faktory jsou nejčastěji považovány za příčinu 

nedostatečné vzdělanostní úrovně romské menšiny a jak bývá tato situace nejčastěji řešena, 

proč právě takto a s jakým efektem či jaké jsou návrhy a doporučení na řešení. Analyzovala 

jsem názory autorů publikací a některých dalších odborníků zaměřených na problematiku 

vzdělávání Romů. Cílem komparace těchto názorů bylo nalézt ustálené, vyslovené i 

nevyslovené předpoklady a kritiky, které se neustále opakují a zjistit, jaké názory jsou sdílené 

a jaké naopak netradiční a ojedinělé.

Za hlavní výzkumnou metodu jsem zvolila studium monografií, dokumentů a 

sekundární analýzu zpráv a studií. Soustředila jsem se na zákonné normy, vyhlášky a nařízení 

v této oblasti, na výzkumy této problematiky a také na literaturu zabývající se vzděláváním 

Romů a postavením romských komunit v České republice a dalších zemích Evropy.

Vycházím ze čtyř teoretických koncepcí: z konsensuální a konfliktualistické teorie 

školství, z koncepce kulturní reprodukce Pierra Bourdieau a z Bernsteinovy teorie o 

jazykových kódech. Pouze konsensuální teorie nahlíží na školský systém jako na prostředek 

k dosažení rovnosti, ostatní teorie v něm spatřují pouze nástroj k reprodukci nerovností. 

V průběhu celé práce jsem zkoumala platnost těchto teorií ve vztahu k jednotlivým příčinám a 

řešením nízké vzdělanosti romské menšiny.

Hlavní část textu je na základě rámcové analýzy rozdělena do tří menších celků – na 

část diagnostickou, kde se věnuji příčinám nedostatečného vzdělání Romů, část 

prognostickou, kde se věnuji řešením toho problému a na kritický rámec, který na závěr 

dekonstruuje názory z předešlých částí.
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Shrnutí základních zjištění 

Diagnostická část

V diagnostické části se věnuji příčinám špatné úrovně vzdělanosti Romů. 

Skutečnostem, které bývají téměř vždy odborníky kritizovány a považovány za překážky 

znesnadňující romským dětem vzdělávání. Všichni autoři se shodují, že sami Romové 

většinou nejsou za svou vzdělanostní situaci přímo zodpovědní. Hlavní překážky na cestě ke 

vzdělání mohou stěží bez pomoci majority odstranit. Jejich vinou jsou však romské děti už od 

počátku školní docházky znevýhodněny a pokud toto znevýhodnění není odstraněno, bývá 

školským systémem naopak prohlubováno, reprodukováno a legitimizováno. Tento fakt 

jednoznačně potvrzuje platnost konfliktualistické teorie a teorie Pierra Bourdieau o kulturní 

reprodukci.

Příkladem těchto překážek je například odlišný historický vývoj či sociokulturní 

znevýhodnění, způsobené českou společností, která romskou menšinu vytlačuje na okraj. Ani 

vztah Romů ke vzdělání, jako další příčina nižší vzdělanostní úrovně, nepramení pouze 

z odlišných hodnot a způsobu života Romů, ale také z rigidního školského systému, který 

nezohledňuje jejich potřeby, hodnoty a kulturu. Že je postoj romských rodičů a dětí ke 

vzdělání chladný až negativní, je konstatováno téměř vždy. Zpráva z výzkumu Pražské 

skupiny školní etnografie, však má trochu jiný názor. Říká, že nezájem o školu rozhodně není 

všeobecný a naopak se na počátku školní docházky děti do školy těší, jejich zájem opadá ve 

vyšších ročnících, kdy je učení náročnější, přestanou stíhat a začnou mít problémy, až pak se 

může vytvořit negativní vztah ke škole. Vztah ke škole v tomto ojedinělém případě však není 

považován za příčinu špatného prospěchu a nízkého vzdělání, naopak je zde špatný prospěch 

považován za příčinu negativního vztahu ke škole. 

Terčem kritiky se však tradičně stává rodinné prostředí romských dětí, které je 

považováno za jednu z hlavních příčin školního neúspěchu. Romská rodina dětem 

neposkytuje podnětné prostředí pro jejich rozvoj a nepřipravuje děti na školní výuku. Z této 

kritiky, objevující se už desítky let, je patrný nevyslovený předpoklad, že povinností rodiny je 

brát na sebe povinnosti školy, učit se doma s dětmi a připravovat je na školní vyučování.

Příčina školních problémů romských dětí je rovněž spatřována v jazykové bariéře. Zde 

některé názory potvrzují Bernsteinovu teorii o jazykových kódech a o nedostatečném osvojení 

jazykového kódu, který škola u dětí běžně předpokládá a kterým vyučuje. Objevují se však i 
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názory, že je jazyková bariéra způsobena nedostatečným osvojením češtiny, neboť mateřským 

jazykem romských dětí je jazyk romský. Zde se tedy názory výjimečně odlišují.

Doposud zmíněné příčiny špatné vzdělanosti Romů nejsou přímo vytvářeny školou, 

školský systém však vinou toho, že s nimi nepočítá a není na ně připraven, podporuje a 

legitimizuje jimi způsobené nerovnosti.

Dále však následují faktory, které zásadním způsobem ovlivňují vzdělanostní dráhu 

romských dětí a které jsou způsobeny především činností či nečinností školského systému a u 

nichž není pochyb o reprodukci a legitimizaci nerovností školským systémem. Mezi tyto 

faktory patří časté umísťování romských dětí, které jsou mentálně v pořádku, do speciálních 

škol. Tomu školský systém nejen není schopen zabránit, ale není schopen ani zajistit dětem, 

takto neoprávněně umístěným do speciální školy, prostupnost mezi speciální školou a běžnou 

základní školou. Problematické jsou i diagnostické testy používané pro určení školní zralosti 

dětí, které nezohledňují kulturní odlišnosti a zařazují zdravé romské děti do speciálních škol.

O tom, že školský systém není připraven na vzdělávání Romů dále svědčí 

multikulturní (ne)zaměření českých učebnic, segregovaná výuka romských dětí či předpoklad 

řady odborníků a pedagogů, že romské děti jsou od přírody zaostalejší a jejich schopnosti jsou 

omezené. 

Prognostická část

Prognostická část popisuje nejčastěji navrhovaná řešení nízké vzdělanostní úrovně 

Romů. Je rozdělena do tří částí – na uskutečněná a kladně hodnocená opatření, na 

uskutečněná, ale záporně hodnocená opatření a na zatím pouze navrhovaná řešení, která 

nejsou v praxi realizována. 

Do skupiny uskutečňovaných a kladně hodnocených opatření jsou zařazována opatření 

a programy, které se osvědčily a jsou s nimi dobré zkušenosti. Některá opatření jsou však až 

příliš nekriticky vychvalována. Například mateřské školky a přípravné třídy jako předškolní 

výchova dětí, jsou vyzdvihovány jako jeden z nejlepších prostředků k vyrovnávání prvotních 

znevýhodnění romských dětí daných odlišnou výchovou, sociokulturním prostředím či 

jazykovou bariérou. Podle ministerstva školství však především školky navštěvuje pouze 

minimální počet romských dětí a přípravky při základních školách ne o mnoho více. Když už 

romské rodiny využijí předškolní péče, často volí přípravné třídy při speciálních školách, 

které jim nabízejí více výhod, ty však nepatří mezi kladně hodnocená opatření. Názory 
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ohledně kladného efektu mateřských školek a přípravných tříd jsou tedy nejspíš pouze 

nekriticky přebírány, aniž by byly prověřovány. Ve skutečnosti je efekt mateřských školek 

zanedbatelný. 

Podobná situace je i v případě dalšího velmi nekriticky vychvalovaného opatření – v 

případě funkce romského asistenta. Většina autorů tuto funkci pouze chválí a vidí v ní velký 

přínos. Pouze dvě výzkumné studie (kterými se zabývám v kritickém rámci) nahlížejí na tuto 

funkci i skeptickým pohledem a odhalují nedostatky této funkce.

Dále jsou kladně hodnocená opatření odstraňující finanční zátěž spojenou se studiem –

projekt „Podpora romských žáků středních škol“ či projekt školící a připravující zájemce z řad 

romské menšiny k přijetí k Policii ČR. Za efektivní jsou označovány i celodenní výchovné 

programy a opatření, která se snaží přiblížit a přizpůsobit romské kultuře a mentalitě. Mám na 

mysli například vzdělávací kurzy pro dospělé Romy, které plně respektují romský způsob 

života a jsou přizpůsobovány potřebám svých klientů. I začlenění romské kultury a tradic do 

škol velmi napomáhá k přiblížení školy romským dětem.

Na všechna tato opatření je nahlíženo téměř výhradně z pohledu konsensuální teorie 

školství. Opatření se snaží odstraňovat překážky a znevýhodnění, kterým jsou romské děti 

vystaveny, aby mohly dosahovat stejného vzdělání jako jejich neromští spolužáci. 

Existují však i opatření, která byla míněna dobře, ale jejich efekt je nulový nebo 

dokonce negativní. Vysloužila si zařazení mezi opatření uskutečněná, ale záporně hodnocená. 

Místo, aby problémy řešila, nemají na ně vliv, nebo se stávají sama tato opatření 

problematickými a mohou prohlubovat vzdělanostní nerovnosti mezi romskou a neromskou 

menšinou. Jsou jimi například přípravné ročníky při speciálních školách, které, jak již jsem 

zmínila, jsou jedinou, romskými rodinami preferovanou, alternativou předškolní péče, neboť 

jim nabízí spoustu výhod. Negativním dopadem je časté zařazování romských dětí do prvních 

tříd speciálních škol poté, co absolvují tyto přípravné třídy. Řešením bez efektu je „zrušení“ 

speciálních a zvláštních škol. Změněn musí být pouze název školy uvedený na vysvědčení, 

osnovy a způsob vyučování se měnit nemusí. 

Řešení, která mají zatím pouze podobu návrhu či doporučení jsou zmíněna v poslední 

části prognostického rámce. Jsou jimi doporučení k zavádění multikulturní výchovy a 

multikulturního přístupu učitelů, opatření, která se snaží bojovat proti zařazování romských 

dětí do speciálních škol a také doporučení zavádět romský jazyk do škol. Poslední doporučení 

se netýká pouze zavádění romského jazyka jako volitelného předmětu, ale také zavádění 

výuky romských dětí v romštině, tedy jejich mateřštině, čímž se má odstraňovat jazyková 

bariéra romských dětí. Zde se podle mého názoru opět jedná o nekriticky přebíraný argument, 
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že mateřštinou Romů je romština a proto je pro romské děti komplikované vzdělávání 

v češtině. 

Kritický rámec

Tato část práce se zabývá dekonstrukcí některých ustálených názorů a tvrzení 

popsaných v předchozích částech. Nabízí ojedinělé a originální pohledy na problematiku, 

zkrátka pohledy z trochu odlišného úhlu, než se v publikacích běžně objevuje.

Zatímco například zařazování romských dětí do speciálních škol je běžně považováno 

za zločin, který může romským dětem jedině ublížit a připravit je o slušnou budoucnost, 

výzkum provedený na speciálních školách dokládá, že dětem, které jsou na speciální školu 

přeřazeny z běžné základní školy se většinou uleví a přeřazení je pro ně někdy přímo 

vysvobozením. Dnes již existuje i poměrně široká nabídka oborů speciálních odborných 

učilišť, které se dětem snaží zabezpečit profesní uplatnění. Umísťováním romských dětí do 

speciálních škol se zabývá ještě další netradiční studie, která zmiňuje i ekonomické výhody 

snižování počtu romských dětí ve zvláštních školách. 

O vyvrácení všeobecně předpokládaného negativního vztahu romských dětí a rodičů 

ke škole jsem se již zmínila, stejně jako jsem naznačila, že kromě obvyklého čistě pozitivního 

pohledu na funkci romského asistenta pedagoga existuje i pohled, zaměřující se na jeho

nedostatky. To vše, je podrobně popsáno v této kriticky zaměřenější části práce.
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8. Summary

This paper deals with the problems of Roma education in Czech Republic. The level 

of education of Roma minority in Czech Republic is very low in comparison with majority. I 

summarized the most often submitted problems and problem-solving associated with Roma 

education and their reasoning and advocacy.

In the introduction I offer information about my work. I describe the goals of this work 

and give basic advices about theoretical concept. I also introduce the structure of this paper.

The main text is divided into three parts – diagnostic part, prognostic part and critical 

framework.

In the first part I tried to describe some of the obstructions which prevent Roma 

population from achieving higher level of education. For example the most often mentioned 

are different historical evolution, relation of Roma population to school and education, family 

background of Roma children, language barrier or social and cultural disadvantage. These 

obstructions are a source of inequality between the Roma and majority children. Roma 

children are disadvantaged since they start visiting school. And the education system minister 

to rising, supporting and legitimizing  of those inequalities. For example by using incorrect 

test to diagnose preparedness for school education, by segregation of Roma children in the 

education system or by placing healthy Roma children into a schools for mentally affected

children and so on.

We can also find many attempts to solve these problems and take out obstructions and 

exponentiation and legitimization of inequalities through the education system. They are 

described in the second part. These are for example preschool education, pedagogical 

assistant, financial and material support during study at high school etc. Steps against this 

exponentiation and legitimization are mostly evaluated as really effective, but there are also 

cases, when these steps had none effect or negative effect. For example the “abolishing” of 

special schools for mentally affected children had no effect because they just changed their 

names and they still exist. Negative effect can be seen in preschool classes in these schools for 

mentally affected children, because absolvents of these classes automatically continue 

studying in these schools for mentally affected children. Nevertheless also these non positive 

steps still exist and don’t lead to a lesson. 

Third part offers a critical and unconventional thought refer to previous parts.
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10. Přílohy
10.1 Příloha 1: Tab. 1  Obyvatelstvo 15-ti leté a starší podle nejvyššího 
ukončeného vzdělání a podle národnosti  k 1. 3. 2001

Nejvyšší ukončené vzdělání Obyvatelstvo

úplné vyšší 15-ti leté 

střední odborné a starší
Národnost

základní střední
s maturitou a nástavb.

vysokoškol. bez 
vzdělání

nezjištěné 
vzdělání

celkem

Celkem (abs.)

česká 1 751 740 2 971 836 1 951 013 269 000 677 592 31 005 59 656 7 711 842
moravská 70 086 129 184 82 536 11 509 29 813 584 1 045 324 757
slezská 1 848 3 555 2 542 385 1 129 30 40 9 529

slovenská 66 777 58 525 33 684 4 462 17 471 3 262 2 060 186 241

polská 14 025 16 790 10 948 1 483 4 503 256 351 48 356

německá 14 069 14 293 5 232 1 011 2 120 281 396 37 402

romská 5 343 1 410 351 54 129 674 206 8 167

maďarská 5 905 4 417 1 994 299 1 120 254 140 14 129

ukrajinská 4 003 5 434 6 015 1 076 2 489 127 863 20 007

ruská 1 381 936 2 689 890 4 331 42 359 10 628

vietnamská 4 453 3 071 4 088 473 923 99 1 051 14 158

jiná 7 959 10 138 12 550 2 647 11 815 271 1 263 46 643

nezjištěná 27 520 35 811 21 275 2 965 9 024 1 047 45 697 143 339

Celkem 1 975 109 3 255 400 2 134 917 296 254 762 459 37 932 113 127 8 575 198

Celkem (v %)

česká 88,69 91,29 91,39 90,80 88,87 81,74 52,73 89,93
moravská 3,55 3,97 3,87 3,89 3,91 1,54 0,93 3,79
slezská 0,09 0,11 0,12 0,13 0,15 0,08 0,04 0,11

slovenská 3,38 1,79 1,58 1,51 2,29 8,60 1,82 2,17

polská 0,71 0,52 0,51 0,50 0,59 0,68 0,31 0,56

německá 0,71 0,44 0,24 0,34 0,28 0,74 0,35 0,44

romská 0,27 0,04 0,02 0,02 0,02 1,78 0,18 0,10

maďarská 0,30 0,14 0,09 0,10 0,15 0,67 0,12 0,17

ukrajinská 0,20 0,17 0,28 0,36 0,32 0,33 0,76 0,23

ruská 0,07 0,03 0,13 0,30 0,57 0,11 0,32 0,12

vietnamská 0,23 0,09 0,19 0,16 0,12 0,26 0,93 0,17

jiná 0,41 0,31 0,59 0,89 1,55 0,71 1,12 0,54

nezjištěná 1,39 1,10 0,99 1,00 1,18 2,76 40,39 1,67

Celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

[Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz/csu/2003edicniplan.nsf/p/4113-03]
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V procentech:
Nejvyšší ukončené vzdělání Obyvatelstvo

úplné vyšší 15-ti leté 

střední odborné a starší
Národnost

základní střední
s maturitou a nástavb.

vysokoškol. bez 
vzdělání

nezjištěné 
vzdělání

celkem

romská 65 17 4 1 2 8 3 100

Celkem 23 38 25 3 9 0 1 100

[Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz/csu/2003edicniplan.nsf/p/4113-03]

Při sčítání lidu v roce 1970 bylo zjištěno 21,7% romských mužů bez vzdělání a 32,1% žen. Při 
sčítání lidu v roce 1980 to bylo mužů  podle věkových skupin od 3,8% u nejmladších (25-29 
let) po 14% u nejstarší skupiny. U žen to bylo od 4,3% do 21,2%. [Socioklub,1999,206]

10.2 Příloha 2: Tab. 2 Počet obyvatel romské národnosti a počet zvláštních škol 
v jednotlivých krajích k 1. 3. 2001

romská Počet zvláštních škol
Území

Obyvatel-
stvo

celkem Romany

Territory Population, 
total

Česká republika 
Czech Republic 10 230 060 11 746 427

kraj/region:
Hl. m. Praha 1 169 106 653 33
Středočeský 1 122 473 1 416 53
Jihočeský 625 267 613 28
Plzeňský 550 688 599 19

Karlovarský 304 343 753 22
Ústecký 820 219 1 905 41

Liberecký 428 184 615 31
Královéhradecký 550 724 722 30

Pardubický 508 281 477 25
Vysočina 519 211 258 21

Jihomoravský 1 127 718 631 31
Olomoucký 639 369 868 25

Zlínský 595 010 439 20

Moravskoslezský 1 269 467 1 797 48

[Zdroj: http://www.czso.cz/cz/cisla/1/10/2002/data/29/2906.xls + Statistická ročenka školství. 
2001/2002, str. C-43, tabulka: C3.3. in Kopal,2007: PŘÍLOHA 2]
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10.3 Příloha 3: Specifika vzdělávání Romů v zahraničí:

Cikánská škola v Užhorodu

Tato škola byla vybudována ve třicátých letech minulého století. Stala se jednou 

z prvních škol, která vyšla vstříc romské menšině a snažila se jí přizpůsobit výuku. 

„Vyučování bylo prokládáno vyprávěním a ručními pracemi. Chlapci většinou modelovali 

z hlíny a děvčata se učila šít a vyšívat. Chlapci měli povinnou hru na housle. Po půl hodině 

vyučování byla zařazena přestávka. Žáci dosahovali dobrých výsledků. Docházka do školy 

byla téměř stoprocentní.“ [Šotolová, 2001: 74] Postava učitele byla v této škole velmi 

významná. „Zaujímal mezi Romy mimořádné postavení, byl  pro ně nejen učitelem, 

vychovatelem a správcem školy, ale i advokátem, písařem, ošetřovatelem.“ [Šotolová, 2001: 

74] Po vzoru této školy vnikaly i další podobně zaměřené školy. Ačkoli v tehdejší době 

slavily úspěch, v dnešní době by tento styl segregované výuky Romů nejspíš neobstál.

Vzdělávání Romů ve Slovenské republice

Specifickým prvkem vzdělávání zaměřeného na romskou populaci na Slovensku jsou 

takzvané nulté ročníky. „Zavedení nultých ročníků je intenzivní působení na dítě ve formě 

celodenního výchovně-vzdělávacího systému s prolínáním programu výchovné práce 

mateřské školy a částečným plněním učebních osnov 1. ročníku základní školy.“ [Šotolová, 

2001: 75]

Dalším podpůrným programem zaměřeným na vzdělávání Romů na Slovensku je 

Program alternativní výchovy a vzdělávání romských žáků základních škol v Košicích.  Tento 

program přizpůsobuje požadavky na výuku schopnostem žáka. „Vytváří dostatečný prostor 

pro osvojení si základů vzdělání, umožňuje žákům více se realizovat v praktických 

manuálních činnostech a zálibách. Pracovní tempo je přizpůsobené jejich schopnostem. 

Hodnocení žáka je pouze slovní.“ [Šotolová, 2001: 77]

Slovensko patří spolu s Českou republikou k zemím s nejvyšším podílem Romů ve 

zvláštních školách. A podobně jako v naší zemi, i na Slovensku má územní rozložení 

zvláštních škol tendenci kopírovat velikost romského obyvatelstva v příslušných 

administrativních celcích. V oblastech s vyšší koncentrací romské populace je také vyšší 

koncentrace speciálních škol.
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Časté umísťování romských dětí do speciálních škol je na Slovensku problémem, 

který dosud není v praxi příliš řešen. Bylo zde sice zavedeno zřizování přípravných tříd, které 

mají dětem pomoci  splnit kritéria běžných škol. „Zavedení takovýchto tříd není nicméně 

povinné a je ponecháno na libovůli jednotlivých škol. Mnoho škol, které ERRC navštívilo 

během výzkumu na Slovensku, takovéto třídy nevede a ani je zavést nehodlá. Přípravné třídy 

zřízené ve zvláštních školách mohou také vést ke zvýšenému zápisu romských dětí do 

zvláštních škol spíše než do běžných škol.“ [Kopal, 2007: 132]

Nejen ve speciálních školách jsou romské děti segregovány, ještě častěji než v České 

republice zde vznikají čistě romské třídy a školy. „Výzkum ERRC ukázal, že vedení škol mají 

tendenci segregovat romské děti, aby předešla odchodu neromských dětí ze školy.“ [Kopal, 

2007:150]

Vzdělávání Romů v Rakousku

V Rakousku úspěšně funguje program zaměřený na děti, jejichž znalost vyučovacího 

jazyka je nedostatečná „Dítě,…, je přijato jako tzv. ‚mimořádný’ žák na dobu 12 měsíců. 

Pokud se za tuto dobu nenaučí dostatečně vyučovacímu jazyku, může být tato doba vedením 

školy prodloužena o dalších 12 měsíců. Maximální délka statusu ‚mimořádný’ žák je tedy dva 

roky. Jakmile je žák přeřazen do statusu ‚řádný’, není už možný návrat do statusu 

‚mimořádný’.“ [Šotolová, 2001: 96] Díky tomuto způsobu mohou i děti s nedostatečnými 

jazykovými a vyjadřovacími schopnostmi zařazeny do vzdělávání na běžných základních 

školách a nedostávají se vinou svého handicapu do zvláštních základních škol. 

Vzdělávání Romů v Maďarsku

„V Maďarsku ukládá vyhláška 14/1994 maďarského ministerstva školství speciální 

diagnostické komisi provádět přezkoumání dítěte navštěvujícího zvláštní školu po prvním 

roce a poté každé dva roky do doby, než dítě dosáhne 12 let. V případě, že důvody pro 

umístění dítěte do zvláštní školy pominuly, mělo by být převedeno do běžné školy.“ [Kopal, 

2007: 128]
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Vzdělávání Romů v Bulharsku

Bulharský právní systém se rozhodl bojovat s neoprávněným zařazováním dětí do 

speciálních škol tím, že byla zavedena povinnost vzdělávat děti se zvláštními pedagogickými 

potřebami spolu s ostatními dětmi. Žáci mohou být do zvláštních škol převedeni jen ve 

výjimečných případech a jedině pokud byly všechny ostatní vzdělávací možnosti vyčerpány. 

„Ačkoliv tyto změny byly provedeny v srpnu 2002 a nabyly okamžité účinnosti, výzkum  

ERRC/BHC začátkem září 2002 zjistil, že romské děti jsou i nadále umisťovány přímo do 

zvláštních škol.“ [Kopal, 2007: 132]

„Badatelé ERRC/BHC v Bulharsku zjistili, že vedení zvláštních škol se ve snaze 

získat další žáky primárně zaměřují na romské komunity. Podle některých učitelů a 

psychologů na zvláštních školách se vedení zvláštních škol snaží získat žáky tím, že nabízí 

služby navíc, jako je ubytování, jídlo a učebnice zdarma. Takovéto nabídky jsou často 

úspěšné a přesvědčí rodiče, aby své děti do těchto škol poslali.“[Kopal, 2007:133-134]

Skandinávské země

„Ve Finsku sedm tisíc Romů, kteří se jazykově téměř asimilovali, má možnost učit se 

jazyku svých předků (svého etnika). Pro Romy jsou zde otvírány večerní kurzy romštiny a ve 

školách je tento jazyk zaveden jako nepovinný předmět. Finský stát subvencuje romský tisk a 

literaturu. Ve Švédsku vycházejí dokonale vypracované romské knihy pro děti a mládež, 

používají se v romských třídách s dvojjazyčným vyučováním.“ [Šotolová, 2001: 28-29]

„Odpovídající právní úprava na Slovensku, v České republice a Maďarsku dovoluje 

přímé umístění dítěte do zvláštní školy bez předchozího zápisu do běžné školy. Navíc v České 

republice je proces umísťování romských dětí do zvláštních škol podporován ustanovením 

vyhlášky o zvláštních školách z roku 1997, která umožňuje přijmout do zvláštní školy děti, 

které nemají žádné mentální postižení.“ [Kopal, 2007: 131]
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