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ABSTRAKT 

 
Témou diplomovej práce je Rola neziskových organizácií v podpore vzdelávania sociálne 

znevýhodnených rómskych žiakov. Práca poskytuje analýzu pôsobenia neziskových 

organizácií v procese podpory vzdelávania. Teoretická časť práce vymedzuje základné 

pojmy v oblasti vzdelávania sociálne znevýhodnených žiakov vrátane podporných 

stratégií s dôrazom na žiakov rómskeho pôvodu. Práca podáva prehľad o dopade 

sociálneho znevýhodnenia na vzdelávací proces, afirmatívnych procesoch používaných v 

školskom prostredí a dostupnej podpore zo strany neziskových organizácií. Praktická časť 

práce analyzuje dáta získané z rozhovorov vedených s pracovníkmi štyroch vybraných 

neziskových organizácií poskytujúcich podporu vzdelávania sociálne znevýhodnených 

rómskych žiakov. Rozhovory sa sústredia na identifikáciu hlavných foriem podpory 

vzdelávania poskytovaných neziskovými organizáciami, ich prínosov vo vzdelávacom 

procese sociálne znevýhodneného žiaka a obmedzení a príležitosti, ktoré v tomto 

predstavuje spolupráca neziskových organizácií a škôl. Prostredníctvom analýzy 

informácii, skúseností a názorov získaných z rozhovorov sa výskum pokúša o komplexný 

prehľad súčasnej situácie vo vzdelávaní sociálne nezvýhodnených žiakov za podpory 

neziskových organizácii. Na základe výsledkov výskumu je v závere práce uvedené 

odporučenie pre ďalšiu prax. 
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ABSTRACT 

 

 
The topic of this thesis is the role of non-profit organizations in supporting the education 

of socially disadvantaged Roma students. The thesis provides the analysis of the 

involvement of non-profit organizations in the process education support. The theoretical 

part of the thesis defines essential concepts in the area of education of socially 

disadvantaged students including support strategies with the emphasis on Roma students. 

The thesis provides an overview of the impact of social disadvantage on the education 

process, the affirmative processes utilized in school environment and the available 

support from the non-profit organizations. The research part of the thesis analyzes the 

data obtained through interviews with the employees of four selected non-profit 

organizations providing the support in the education of socially disadvantaged Roma 

students. The interviews are focused on identification of main forms of education support 

provided by non-profit organizations, their benefits in the education process of a socially 

disadvantaged student and the limits and opportunities presented in this process by the 

cooperation of non-profit organizations and schools. Through the analysis of information, 

experiences and opinions collected through the interviews, the research attempts to 

provide a complex overview of current situation in the education of socially 

disadvantaged students supported by non-profit organizations. A recommendation for the 

future is then offered, based on the research outcomes. 
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Úvod 

 
Témou tejto diplomovej práce je analýza roly, ktorú pri vzdelávaní sociálne 

znevýhodnených rómskych žiakov zohrávajú neziskové organizácie. Potreby vzdelávania 

týchto žiakov nie sú v školskom systéme Českej republiky dostatočne reflektované. 

Systém má často problém so správnou a včasnou identifikáciou špeciálnych vzdelávacích 

potrieb zapríčinených situáciou sociálneho vylúčenia. Následkom tohto nedostatku sa tak 

výrazne znižujú šance, že škola bude schopná v priebehu vzdelávacieho procesu 

rómskeho žiaka so sociálnym znevýhodnením schopná odstrániť či aspoň kompenzovať 

bariéry, ktoré zo sociálneho znevýhodnenia môžu často vyplývať.  Tieto bariéry následne 

predstavujú výraznú prekážku úspešnosti žiaka a jeho šance zvládnuť vzdelávací proces. 

Z celkového spoločenského pohľadu tak dochádza k neželanému výsledku, keď sociálne 

znevýhodnení rómski žiaci príliš často opúšťajú vzdelávací systém predčasne 

a nedostatočne vybavení pre ďalší kariérny rozvoj. Takto predčasne ukončené 

vzdelávanie zvyšuje ekonomickú a sociálnu záťaž spoločnosti. Je potrebné si uvedomiť i 

to, že neúspech v škole má zároveň výrazne negatívny vplyv aj na kvalitu dospelého 

života žiaka a značne obmedzuje jeho možnosti uplatnenia, osobnostného rozvoja či 

vnímania seba samého ako plnohodnotného člena spoločnosti. 

Cieľom tejto práce je tak poskytnúť obraz o tom, akú úlohu v tomto procese zastávajú 

nezisková organizácie, keďže práve ony ponúkajú jedno z dostupných riešení vzniknutej 

situácie. Na základe výskumu konaného prostredníctvom rozhovorov so zamestnancami 

niekoľkých neziskových organizácií bude predstavená činnosť neziskových organizácií 

v tejto oblasti. Naznačené budú formy podpory vzdelávania, ktoré neziskové organizácie 

poskytujú sociálne znevýhodneným rómskym žiakom a bude poukázané na výhody či 

limity ich zapojenia do vzdelávacieho procesu. Dôraz bude tiež kladený na 

charakteristiku ich spolupráce so školami, pedagógmi, či pôsobenie v rodinnom prostredí 

sociálne znevýhodnených rómskych žiakov. 
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1 Problematika vzdelávania žiakov so sociálnym 

znevýhodnením 

 

1.1 Žiak so sociálnym znevýhodnením 

Žiak so sociálnym znevýhodnením je pojem, ktorý je v českej legislatíve prítomný od 

roku 2004 a ktorého účelom je identifikácia detí s potrebou zvýšenej podpory v školskom 

prostredí (Michalík a kol., 2015). Zákon č. 561/2004 Sb. o predškolskom, základnom, 

strednom, vyššom odbornom a inom vzdelávaní popisoval sociálne znevýhodnenie 

nasledovne: 

„a) Rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně 

patologickými jevy, 

b) nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova nebo 

c) postavení azylanta účastníka řízení oddělení azylu na území České republiky 

podle zvláštního předpisu.“ 

Vyhláška č. 147/2011 Sb., za žiaka so sociálnym znevýhodnením považovala 

predovšetkým žiaka z prostredia, kde sa mu nedostáva potrebnej podpory k riadnemu 

priebehu vzdelávania, vrátane spolupráce jeho zákonných zástupcov so školou, a tiež 

žiaka znevýhodneného nedostatočnou znalosťou vyučovacieho jazyka. Tieto vyhlášky 

boli zrušené v roku 2016, keď ich nahradila vyhláška č. 27/2016 Sb., ktorá už ale bližšiu 

špecifikáciu kategórie žiakov so sociálnym znevýhodnením neuvádza. 

Oproti tomu napríklad autori Katalogu podpůrných opatření nahradzujú termín žiaka so 

sociálnym znevýhodnením vlastnom definíciou žiaka s potrebou podpory vo vzdelávaní 

z dôvodu sociálneho znevýhodnenia. Autori sociálne znevýhodnenie vnímajú ako 

kategóriu, ktorá v sebe zahŕňa široký súbor príčin neúspechu žiaka v škole, ktoré sú 

zároveň lokalizované mimo školy, v sociálnom zázemí žiaka alebo jeho relevantných 

životných okolností. Primárny dôraz je kladený na fakt, že žiak tieto príčiny nemôže 

ovplyvniť a prenáša si ich tak ako príťaž do školského prostredia. Katalog podpůrných 

opatrění tak napríklad k definíciám známym z vyššie uvedených vyhlášok pridáva 
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i charakteristiku žiaka žijúceho v prostredí sociálne vylúčených lokalít (či lokalít 

ohrozených sociálnym vylúčením), či žiaka znevýhodneného pri vzdelávaní z dôvodov 

príslušnosti k etnickej alebo národnostnej skupine či špecifickému sociálnemu prostrediu 

(Michalík a kol., 2015). 

Ako naznačuje tento prehľad rôznych definícii, otázka jednoznačnej kategorizácie žiakov 

so sociálnym znevýhodnením už od začiatku sprevádza popis stratégií pedagogickej 

podpory vo vzdelávaní. Dostupné štúdie tak tiež medzi sociálne znevýhodnených žiakov 

radia i žiakov z neúplných alebo dysfunkčných rodín či rodín, kde rodičia žiaka z rôznych 

dôvodov nejavia o vzdelávanie žiaka adekvátny záujem. Ďalším príkladom sú žiaci žijúci 

v pestúnskej alebo ústavnej starostlivosti, kde psychické dopady zlyhania pôvodnej 

rodiny môže viesť k negatívnym dopadom na školský výkon (Němec a kol., 2019). 

 

1.1.1 Faktory ovplyvňujúce vzdelávanie žiakov zo sociálnym znevýhodnením 

Ako vo svojej práci uvádza Šuhajdová (2016), medzi najčastejšie charakteristiky žiakov 

pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia možno zaradiť: citovú a sociálnu 

labilitu; nevyrovnanosť a výbušnosť; slabú toleranciu na záťaž; agresívne prejavy; odpor 

voči škole či autoritám; vulgárny prejav; zanedbanú hygienu či výzor; nedostatočnú 

slovnú zásobu; nerozvinuté intelektové schopnosti, zručnosti či návyky; nízku úroveň 

pozornosti či vytrvalosti. 

Častou črtou sociálne znevýhodnených žiakov je tiež fakt, že prichádzajú do školy 

s výchovným či sociálnym deficitom vyplývajúcim z nedostatku vhodných podnetov 

potrebných k úspešnému zvládnutiu vzdelávacieho procesu (Šuhajdová, 2016). Klein 

(2012) i Průcha (1995) u týchto žiakov dokonca identifikujú aspekty psychickej 

deprivácie, ktorá sa prejavuje poruchami správania, nevyspelosťou, či zaostávaním 

v rôznych oblastiach vývoja. 

S ohľadom na výskyt či variáciu intenzity týchto prejavov však Šuhajdová (2016) uvádza, 

že sa do značnej miery jedná o veľmi individuálnu záležitosť. Podobne i Lábusová (in 

Michalík a kol., 2015) konštatuje, že prejavy sociálneho znevýhodnenia nemusia byť 

dostatočne skoro rozpoznané, keďže žiak či jeho rodina si nemusia pripúšťať vlastné 

znevýhodnenie z dôvodu vnímanie stigmatizácie. Následkom včasného nerozpoznania 
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týchto prejavov tak je samozrejme i nutná absencia využívania podporných nástrojov, 

ktoré by toto znevýhodnenie pomohli vyrovnávať. 

Špecificky u rómskych žiakov vidí Šotolová (2011) to, čo nazýva nedostatočnou školskou 

zrelosťou. Medzi hlavné príčiny neúspechu rómskych detí v školskom prostredí radí 

odlišný jazykový vývoj a netendenčnú funkciu rodinnej výchovy, nedostatočnú prípravu 

na školu, nedocenenie významu vzdelania, sociálnu izolovanosť ale i nepripravenosť 

pedagogického personálu na prácu s menšinami. 

 

1.1.2 Rómsky žiak 

Veľkú časť sociálne znevýhodnených žiakov tvoria práve rómske deti. Pri prekonávaní 

sociálneho znevýhodnenia a pridružených predsudkov či komunikačných bariér môže 

zavážiť pôsobenie asistenta pedagóga, ktorý by mal byť akýmsi mostom medzi školským 

a rodinným prostredím žiaka. Keďže každé dieťa je tak ako každý človek jedinečnou 

osobnosťou s rôznorodými potrebami a preto nie je možné pri práci s rómskymi žiakmi 

ani ich rodičmi používať jeden prístup. Dôležitým aspektom z hľadiska motivácie je však 

zakaždým rešpekt voči žiakovi a jeho rodinnému či kultúrnemu prostrediu a jeho 

zapojenie do vytvárania inkluzívnych podmienok v školskom prostredí (Šebová in 

Němec a kol., 2014). 

Kaleja (2012) popisuje vnímanie rómskych žiakov v školskom prostredí ako žiakov so 

sociálnym znevýhodnením a uvádza ich nasledujúce identifikačné znaky: 

• Rodičia žiaka sa hlásia k rómskemu pôvodu 

• Žiak používa rómsky jazyk, prípadne etnolekt 

• Učitelia či iní pedagogickí alebo sociálni pracovníci vedia, že žiak je 

rómskeho pôvodu 

• Žiak pochádza zo sociálne vylúčenej lokality (čo ale nie je podmienkou) 

Obdobne rómskych žiakov ako žiakov so sociálnym znevýhodnením v podstate definuje 

Rámcový vzdelávací program pre základné vzdelávanie (RVP ZV, 2013), ktorý stanovuje 

ohľadne sociálne znevýhodnených žiakov, že: 
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„do této skupiny patří žáci, kteří pocházejí z prostředí sociálně nebo kulturně a 

jazykově odlišného od prostředí, v němž vyrůstají žáci pocházející z majoritní 

populace. Jsou to žáci z různých u nás již žijících menšin nebo žáci přicházející k 

nám v rámci migrace (především azylanti a účastníci řízení o udělení azylu).“ 

MŠMT ČR (in Vzdělanostní dráhy, 2009) v rámci sociologického výskumu zameraného 

na analýzu podôb a príčin segregácie detí zo sociokultúrne znevýhodňujúceho prostredia 

uvádza ako hlavné mechanizmy vzdelanostných nerovností na strane jednotlivca 

(prípadne rodiny) tieto: 

• Menej rozvinutý kultúrny kapitál 

• Menej jazykovo stimulujúce prostredie 

• Nižšia podpora rodiny 

• Neexistencia pozitívnych pracovno-profesných vzorov 

• Nižšie materiálne vybavenie rodiny a horšie materiálne podmienky vo 

vylúčených lokalitách 

Pre porovnanie, v slovenskom kontexte je možné pozorovať vnímanie sociálne 

znevýhodnených žiakov ako tých, pre ktorých škola vytvára individuálne podmienky. 

Medzi nich patria individuálne vzdelávanie podľa individuálneho vzdelávacieho 

programu, úprava organizácie výchovy a vzdelávania, úprava prostredia v ktorom sa 

vzdelávanie uskutočňuje či využívanie špecifických metód a foriem výchovy 

a vzdelávania (Kaleja, 2011). 

 

1.2 Rómovia v systéme českého školstva 

V posledných desaťročiach je vzdelávaniu rómskych detí v Českej republike venovaná 

značná výskumná i teoretická pozornosť zameraná na snahu o hľadanie príčin zlého 

sociálneho postavenia Rómov a prostriedkov na jeho zlepšenie. Za možný kľúč 

k zlepšeniu situácie je považované zlepšenie úrovne vzdelania aj prostredníctvom 

zvýšenia motivácie či podpory zo strany rodinného prostredia žiakov (Páchová a kol., 

2018). 
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Pre rómsku komunitu je bežná, tak ako u iných etnicky rozlíšiteľných segmentov 

populácie, snaha o uzatváranie sa do vlastnej komunity, ktorá odráža vedomý obranný až 

negatívny postoj voči väčšinovej spoločnosti. Spoločne s predsudkami a negatívnymi 

skúsenosťami na strane Rómov i väčšinovej spoločnosti tak spolužitie poznačuje 

vzájomná nedôvera a nepriateľstvo. Tieto negatívne javy sa prejavujú aj v školskom 

prostredí. To je okrem iného i dôsledok toho, že za posledné polstoročie bolo 

k vzdelávaniu rómskych žiakov často pristupované z pohľadu tzv. „rómskeho 

problému“ a s dôrazom na snahu o asimiláciu rómskych žiakov bez potrebného rešpektu 

k ich kultúrnej identite (Buryánek a kol., 2012). 

Jedným zo základných kameňov systémového prístupu k vzdelávaniu rómskych detí 

a žiakov na území Českej republiky či Československa bola smernica „O výchově a 

vzdělání výchovně zanedbaných a prospěchově opožděných cikánských dětí“ prijatá 

v roku 1969. Táto smernica zriaďovala špeciálne triedy v materských i základných 

školách, špeciálne oddelenia školských družín či výchovných skupín detských domovov. 

Na túto smernicu nadviazala ďalšia v roku 1972, ktorá už kládla dôraz i na vyučujúci 

jazyk či prístup pedagógov k rómskym žiakom. Po nej v roku 1973 nasledoval tzv. 

„Návrh dlouhodobé koncepce předškolní a školní výchovy cikánských dětí“, ktorý okrem 

dôrazu na preškolskú diagnostiku priniesol i dôraz na osvojenie si rómskeho jazyka 

pedagógmi venujúcimi sa rómskym žiakov. Tieto snahy však nemali väčší úspech, či už 

kvôli absencii Rómov pri ich vytváraní a implementácii alebo nedostatočným dôrazom 

na rešpektovanie kultúrnej identity rómskeho obyvateľstva (Šotolová, 2011). 

V súčasnosti prevláda v oblasti vzdelávania rómskych žiakov snaha o ich vzdelávanie 

v školách hlavného vzdelávacieho prúdu, ale tá je komplikovaná vzhľadom k prekážkam 

ich plynulého vstupu do vzdelávacieho systému, ktoré súvisia so sociálnym 

znevýhodnením, jazykovou bariérou či nepodnetným rodinným prostredím (Bartoňová, 

2009). I v dnešnej dobe je teda situácia vo vzdelávaní Rómov neuspokojivá, keďže 

väčšina rómskych detí dosahuje iba najnižšiu úroveň vzdelania a mnoho rómskych detí 

sa vzdeláva v základných školách pre žiakov s mentálnym postihnutím (Šotolová, 2011). 
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Dekáda rómskej inklúzie 

V roku 2005 odštartovalo 12 európskych štátov inciatívu „Dékada rómskej inklúzie“ ako 

unikátnu možnosť riešiť otázky chudoby, sociálneho vylúčenia a diskrimináciu rómskych 

komunít v regionálnom rozsahu. Česká republika do iniciatívy pristúpila na základe 

vládneho uznesenia z dňa 26.1.2005 č. 136. V rovnakom roku prijala vláda ČR Národní 

akční plán (NAP), ktorý určoval smer, akým sa iniciatíva v ČR riadila. NAP bol založený 

na úzkej medzirezortnej spolupráci pod záštitou Rady vlády pre záležitosti rómskej 

komunity. NAP bol zároveň rozdelený do oblastí vzdelávania, bývania, zamestnanosti 

a zdravia. Zároveň sa NAP venoval prierezovým témam ako boj s diskrimináciou či 

rovnosti príležitostí. Unikátnosť NAP spočívala v tom, že boli vytýčené ciele, ktoré mali 

byť dosiahnuté v reálnom časovom období a ich plnenie malo byť sledované 

v každoročnej Správe o stave rómskej menšiny a jej prílohách. Z debaty pri príležitosti 

uzavretia Dekády v roku 2015 vyplynulo, aj keď iniciatíva zahájila významné procesy 

v oblasti rómskej integrácie a zvýšila povedomie o vylúčení Rómov, nedokázala 

významne ovplyvniť ich začleňovanie v jednotlivých krajinách ani predísť ďalšej 

segregácii. To potvrdil i vtedajší minister, Jiří Dienstbier, ktorý poukázal na to, že aj 

napriek užitočnosti platformy, ktorá prepojila akademickú, vládnu i neziskovú sféru, sa 

jej ambiciózne ciele nepodarilo riadne naplniť k čomu prispelo aj nedostatočné 

financovanie jednotlivých programov (Vláda ČR, online, cit. 2021-07-12). 

 

Reforma vzdelávacieho systému 

Reforma vzdelávacieho systému je implementovaná od septembra 2016 v náväznosti na 

rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva1. Rozsudok zaviazal ČR k tomu, aby rómski 

žiaci neboli nadmerne vzdelávaný mimo hlavný vzdelávací prúd. Jeho naplňovanie 

sleduje Výbor ministrov Rady Európy, ktorý v roku 2019 oficiálne uvítal reformu 

vzdelávania, vyššie finančné prostriedky vyčlenené na inkluzívne vzdelávanie a väčšie 

kapacity materských škôl. Keďže však vysoký podiel rómskych žiakov v školách mimo 

hlavný vzdelávací prúd či segregovaných školách naďalej pretrváva, Výbor ministrov 

 
1 D. H. a ostatní proti Českej republike (č. 57325/00, rozsudok veľkého senátu zo dňa 13. novembra 

2007) 
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vyzval ČR k ďalšej monitorovacej analýze zameranej na vzdelávanie týchto žiakov podľa 

redukovaného kurikula a povinné predškolské vzdelávanie (Vláda ČR, 2021). 

 

Strategie 2030+ 

Vládna Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+ (ďalej len Strategie 

2030+) je dokument pripravujúci vzdelávací systém ČR na nové výzvy a riešesiaci 

problémy, ktoré v českom školstve naďalej trvajú. Strategie 2030+ vytvára rámec pre 

priority nasledujúcej dekády a sleduje dva strategické ciele: 

• Strategický cíl 1: Zaměřit vzdělávání více na získávání kompetencí potřebných 

pro aktivní občanský, profesní i osobní život  

• Strategický cíl 2: Snížit nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a 

umožnit maximální rozvoj potenciálu dětí, žáků a studentů 

S ohľadom na problematiku vzdelávania sociálne znevýhodnených žiakov je rozhodujúce 

kľúčové opatrenie Zvýšení kvality vzdělávání ve strukturálně postižených krajích, ktorého 

cieľom je zvýšenie kvality vzdelávania v štrukturálne postihnutých krajoch s dôrazom na 

zvýšenie účasti detí v predškolskom vzdelávaní a metodickou podporu škôl 

vzdelávajúcich vysoký podiel sociálne znevýhodnených žiakov (Vláda ČR, 2020). 

 

1.2.1 Koncepcia rómskeho národnostného školstva 

Úlohou národnostného školstva je smerovať k národnostnému uvedomeniu a zároveň 

členov národnostných menšín zbližovať a integrovať s majoritou. V prípade žiakov je 

kladený dôraz na to, aby úroveň ich vzdelávania pomohla tomu, aby sa táto integrácia 

podarila (Šotolová, 2011). 

V českom prostredí je koncepcia národnostného školstva uplatňovaná s využitím funkcie 

rómskych pedagogických asistentov. Školským zákon pristupuje k rómskemu žiakovi či 

žiakovi so sociálnym znevýhodnením ako ku žiakovi so špeciálnymi vzdelávacími 

potrebami. (Hadrabová, 2009). 

Ako základné úlohy romského národnostného školstva vidí Šotolová (2011) nasledujúce: 
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• čelit počáteční neúspěšnosti romských žáků od 1. ročníku ZŠ v důsledku 

nedostatečných jazykových dovedností a celkové sociální situace, 

• formami a metodami práce, přiměřenými situaci romských žáků, motivovat 

a pěstovat pozitivní postoj žáků a jejich rodičů ke vzdělání, 

• co nejvíce využívat přirozeného nadání a schopností romských žáků pro 

specifickou přípravu na povolání a občanský život“. 

Podľa autorky má zároveň koncept vzdelávania rómskych žiakov na základných školách 

objektívne posudzovať mieru pripravenosti rómskeho dieťaťa na povinnú školskú 

dochádzku. Potrebné je tiež vytvárať priaznivú atmosféru pre rozvoj dieťaťa 

prostredníctvom kultivácie jeho pocitu dôstojnosti. Ako vhodné prostriedky 

pedagogického pôsobenia tak vymedzuje napríklad emocionálne využitie rómskeho 

jazyka, zriadenia vyrovnávacích malopočetných 1. tried, projekt tried s rozšírenou 

pohybovou a hudobnou výchovou, dôraz na špecifické záujmové činnosti pre rómskych 

žiakov či zohľadnenie výchovy vedúcej k pochopeniu iných kultúr či menšín vrátane ich 

histórie a kultúry v učebných osnovách (Šotolová, 2011). 

 

 

1.3 Determinanty ovplyvňujúce proces vzdelávania rómskych žiakov 

 

1.3.1 Sociálne vylúčenie 

V svojej analýze z roku 2006 (GAC, 2006) pracuje analytická spoločnosť Ivana Gabala 

GAC s touto definíciou sociálne vylúčenej lokality: 

„Na jedné straně se může jednat o jednotlivý dům, ve kterém žije několik 

jednotlivců či rodin, nebo celou městskou čtvrť čítající několik stovek nebo 

dokonce tisíc obyvatel na straně druhé. Hranice této lokality mohou být jak 

symbolické (to, když je lokalita vnímána jako tzv. ‚špatná adresa‘, hovoří se o ní 

jako o ‚domu hrůzy‘, ‚cikánské ulici‘, ‚ghettu‘, ‚Bronxu‘ apod.), tak fyzické (je-li 

lokalita oddělená od ostatní obytné zástavby průmyslovou zónou, frekventovanou 
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silnicí, vodním tokem, skládkou apod.).  V obou případech si však existenci těchto 

hranic uvědomují jak ti, kteří danou lokalitu obývají, tak ti, kteří žijí mimo ni.“ 

Medzi dôvody prepadu jednotlivcov či celých rodín do sociálneho vylúčenia je možné 

zaradiť v prvom rade súbeh viacerých vonkajších i vnútorných vplyvov. Medzi vnútorné 

vplyvy môžeme radiť napríklad apatiu spôsobenú dlhodobou nezamestnanosťou či 

neschopnosť hospodáriť s peniazmi. U vonkajších vplyvov sa jedná napríklad 

o celospoločenská aspekty ako sú verejná sociálna či bytová politika či dianie na trhu 

práce (Svoboda, 2017). 

Časté prejavy sociálneho vylúčenia sú najmä: priestorové, či symbolické vylúčenie 

spojené so stigmatizáciou; nízka miera vzdelania, ekonomické vylúčenie v spojitosti so 

závislosťou na sociálnych dávkach; dlhová pasca zapríčinená tzv. lichvy; rizikový životný 

štýl; zvýšený výskyt sociálne-patologických javov; znížené sociokultúrne kompetencie 

vedúce k neznalostí vlastných práv či povinností (GAC, 2006). 

Ako píše Svoboda (2017), špecificky dopad má situácia sociálneho vylúčenia u rodín 

s deťmi. Autor ďalej cituje nasledujúce prítomné indikátory: 

• vyšší počet detí v domácnostiach nezamestnaných rodičov;  

• nízka pôrodná váha detí;  

• vyšší miera detskej úmrtnosti; 

• nízka účasť na výuke v škole;  

• horšie výsledky v škole; 

• vyššia miera pôrodnosti u dievčat v nižších vekových skupinách;  

• vyšší počet detí vo výchovných inštitúciách. 

Problémy, ktoré súvisia so sociálnym vylúčením, sa dajú zaradiť do niekoľkých hlavných 

oblastí. Problémy sociálneho vylúčenia sú tak primárne ekonomické, priestorové, 

kultúrne či politické. Za ekonomické vylúčenie sa dá považovať situácia, kedy je človek 

alebo skupina ľudí znevýhodnená na trhu práce, prípadne z neho úplne vylúčená. 

Dôvodom odmietnutia uchádzača o prácu sa tak stáva predovšetkým predpoklad, že 

jedinec bol identifikovaný ako neprislúchajúci k majorite. Táto identifikácia vedie 
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zamestnávateľa k predpokladu, že uchádzač bude menej výkonný či nebude tolerovaný 

ostatnými spolupracovníkmi (Zíková, 2011). 

Výraznou známkou sociálneho vylúčenia je i tzv. priestorové vylúčenie, ktoré je zároveň 

ľahko viditeľné vzhľadom k polohe nehnuteľnosti či zjavnou naviazanosťou na susedské 

vzťahy. Priestorovo vylúčený jedinci tak opakovane narážanú na problémy pri 

zabezpečení vlastníctva bytu či jeho prenajímania. Medzi vlastníkmi nehnuteľností 

v týchto prípadoch panuje obava o stratu hodnoty nehnuteľnosti či okolitých priestorov 

a zároveň vnímajú sociálne vylúčených jedincov za rizikových z pohľadu platobnej 

disciplíny. Tento problém je často prítomný u ľudí tmavšej pleti (Kaleja, 2011). 

Kultúrne vylúčenie súvisí so skutočnosťou, že školy, v ktorých sa zvyšuje koncentrácia 

žiakov z marginalizovaných komunít postupom času nadobudnú charakter tzv. 

etnizovanej školy, teda školy, ktorú navštevujú takmer výlučne len žiaci rómskeho 

pôvodu. Zatiaľ čo určitý rozmer tohto faktu prináša rómskym žiakov či ich rodinám pocit 

bezpečia, vo výsledku táto situácia prináša i znížený výkon žiakov či celkový úpadok 

úrovne školy. Tá sa tak prepadáva do kategórie tzv. „rómskej“ školy, ktorá je vnímaná 

nepriaznivo nielen majoritnou spoločnosťou ale i samotnými Rómami (Zíková, 2011). 

Politické vylúčenie sa dá považovať za obmedzenie občianskych či ľudských práv, keďže 

svojou neúčasťou na politickom procese sú sociálne vylúčení pripravení o uplatnenie 

vlastného vplyvu na demokratickú spoločnosť. Dôvodom neúčasti na politickom živote 

je viacero, ale neznamená to, že by sociálne vylúčení nemali politické ambície, skôr je 

problémom fakt, že tie sú kvôli politickému vylúčeniu obmedzené na lokálnu, komunitnú 

úroveň (Mareš, 2000). 

 

1.3.2 Prostredie rómskej rodiny a jej prístupy k vzdelávaniu 

Zo sociokultúrneho i psychologického pohľadu má rodinné prostredie primárnu rolu na 

formovanie osobnosti dieťaťa. Prostredníctvo vzájomnej interakcie či vlastnej formy 

komunikácie dáva dieťaťu základ všetkým budúcim interpersonálnym vzťahom dieťaťa. 

Je to miesto, kde dieťa prichádza do kontaktu so sociálnymi vzormi chovania, normami 

či osobnostnými prvkami členov rodiny. (Kaleja, 2011). 

Ako píše Průcha (2001), je všeobecne známe, že jednotlivé etniká a národy majú odlišné 
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kultúrne vzorce, čo sa týka štýlu rodičovskej výchovy, ale i v tom, ako dospelí členovia 

rodiny pristupujú k deťom, komunikácii s nimi či celkovým medzigeneračným vzťahom. 

Širšia verejnosť vníma, že rómska rodina má špecifické atribúty rodinného 

a spoločenského života. Jej prostredie sa od väčšinovej spoločnosti líši iným vnímaním 

svojej štruktúry, inou sústavou hodnôt či očakávaných funkcií rodiny. Podobne sociálne 

roly v rámci rodiny i ciele rodinnej výchovy vykazujú určité odlišnosti. Z hľadiska štatútu 

rodiny v ponímaní rómskeho etnika má rodina nezastupiteľnú úlohu. Rómski rodičia sú 

ochotní poskytnúť svojim úplne maximum. Pri tom však dochádza k preferencii vyšších 

potrieb na úkor tých nižších, ktoré u rómskych detí niekedy bývajú nedostatočne pokryté. 

Pedagogická prax tak pozná konkrétne prípady, kedy žiak absentuje z výuky napríklad 

kvôli nedostatku materiálneho zabezpečenia či nutnosti suplovať rodičovské povinnosti. 

(Kaleja, 2013). 

Z hľadiska zvyklostí majoritnej populácie rómske rodiny neplnia svoju funkciu v plnom 

rozsahu. Priorita je venovaná najmladším deťom, ciele výchovy sú odlišné od cieľov 

majoritnej spoločnosti. Ako nedostatky sociálne vylúčeného rómskeho rodinného 

prostredia boli pozorované existenčné problémy, patologické javy v rodine, rizikové 

sociálne faktory (skoré zakladanie rodín či skoré tehotenstvo, veľký počet detí, súrodenci 

v rodičovskej role) či vlažný vzťah rodiny k vzdelaniu – t.j. chýbajúca motivácia, malý 

záujem, absencia vzorov (Kaleja, 2011). 

V rómskych rodinách je možné pozorovať prvky kolektivizmu, ktorý neprispieva 

k rozvoju individuality životnej dráhe dieťaťa. Táto výchova môže rómskym žiakom 

spôsobovať problémy najmä pri samostatnej práci či tvorivých alebo súťažných úlohách, 

kde je potrebné aby sa žiak individuálne presadzoval (Horňák a Scholtzová, 2005). 

Medzi rezervy učenia u rómskych žiakov je možné zaradiť horšiu sústredenosť 

a krátkodobú pozornosť, len pasívny príjem informácii či absencia motivácie. Oproti 

majoritnej populácie sa však rómski žiaci prezentujú spontánnejšie, s výraznejším 

muzikálnym či estetickým cítením a športovým zameraním. Bežne prítomný dôraz na 

funkcionálnu povahu rodičovskej výchovy v rómskych rodinách však sťažuje rómskym 

žiakom schopnosť dodržiavania školského režimu (Kaleja, 2011). 

Tradičná rómska rodinná výchova neposkytuje dieťaťu základ, ktorý majoritná 
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spoločnosť u žiakov prvej triedy základných škôl očakáva. Táto nepripravenosť na 

školský režim sa tak veľmi rýchlo môže prejaviť nedorozumeniami v školskej práci 

a okamžitým negatívnym vplyvom na úspešnosť žiaka. Medzi hlavné problémy počiatku 

školskej dochádzky u rómskych detí je možné zaradiť tieto (Buryánek a kol., 2012): 

• Nedostatok času a priestoru na domácu prípravu 

• Neochotu rodiny zabezpečiť školské pomôcky 

• Prioritizácia domácej práce rodinou žiaka na úkor školských povinností 

• Nezvyk na pevný režim a dlhodobé sústredenie 

• Neschopnosť samostatného rozhodovania a zodpovednosti za seba 

• Málo rozvinutá jemná motorika a neznalosť kreslenia a písania 

• Neznalosť základných pojmov praktického života 

• Jazyková bariéra 

V slovenskom kontexte je pozorované, že nízka motivácia je u rómskych žiakov prítomná 

predovšetkým v prípade detí z rómskych osád, ktoré predstavujú príklady extrémneho 

sociálneho vylúčenia. Škola sa pri absencii dôrazu na jej význam v rodine dieťaťa stáva 

iba ďalšou formálne rešpektovanou ale z hľadiska rodiny žiaka zbytočnou povinnosťou. 

Žiak nie je rodinou odmeňovaný alebo oceňovaný za dobrý prospech tak isto ako nie je 

predmetom záujmu či snahy o nápravu ani jeho zlý prospech. Rodinou nezhodnotená 

vynaložená námaha tak nakoniec u žiaka môže dôjsť k úplnej strate motivácie k učeniu 

(Čerešníková, 2006). 

Historické korene vzťahu mnohých rómskych rodín k vzdelaniu je možné nájsť 

v pozostatkoch tradičnej funkcie rodiny, ktorá zaisťovala vzdelanie a kvalifikáciu bez 

prispenia majoritnej spoločnosti. Rodinné remeslo či starostlivosť o vlastnú rodinu boli 

predávané z otca na syna či matky na dcéru. Zatiaľ čo formálne platila povinnosť školskej 

dochádzky pre rómskych žiakov rovnako dlho ako u príslušníkov majority, až v období 

komunistického Československa začal štát dôsledne dbať na jej dodržiavanie i zo strany 

rómskej komunity. V tom istom období zároveň môžeme pozorovať zánik tradičných 

remesiel. Aj napriek tomu, že od tohto obdobia uplynulo už vyše trištvrte storočia, veľká 
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časť Rómov si neosvojila vzťah k vzdelaniu, aký vykazuje majoritná spoločnosť 

(Buryánek a kol., 2012). 

 

1.3.3 Postavenie rómskych žiakov v školskom prostredí 

Ako píšu autori v publikácii Interkulturní vzdělávání (Buryánek a kol., 2012), 

v spoločnosti dlhodobo absentovala snaha zaradiť rómske deti do školského kolektívu na 

základe rešpektu ich kultúrnej identity na úrovni rovnocennej s identitou väčšinovej 

spoločnosti či celého národa. Riešil sa tzv. „rómsky problém“ a prevládala snaha 

o asimilaci, o akési „natieranie rómskych detí na bielo“. V súlade s myšlienkou jednotnej 

školy a dogmy tzv. „priemerného žiaka“ boli špecifiká rómskych žiakov zámerne 

potlačované. Toto zmýšľanie v mnohých oblastiach vzdelávacieho systému pretrváva 

dodnes. Vo výsledku to však znamená odradenie alebo rovno vyradenie značnej časti 

rómskej populácie z pokračovania vo vzdelávaní nad rámec povinnej školskej dochádzky. 

Dôležitým aspektom je tiež fakt, že negatívna skúsenosť rodičov so školským prostredím 

sa prirodzene prenáša na ich deti. 

Súčasťou asimilačných vzťah bol i dôraz na čo najskoršie odnaučenie sa používania 

vlastného rómskeho jazyka. Používanie rómskeho jazyka v školách bolo potláčané 

a sankcionované, napriek tomu, že u mnohých detí boli znalosti češtiny na veľmi slabej 

úrovni a používanie rómskeho jazyka by tak dokázalo uľahčiť dieťaťu adaptáciu na školu. 

Vo výsledku tak rómske deti do školy často prichádzajú bez kvalitnej znalosti českého 

i romského jazyka. Bežná je komunikácia tzv. etnolektom, ktorý sa laikovi môže javiť 

ako prejav mentálnej retardácie (Buryánek a kol., 2012). 

Kľúčovým aspektom pre pochopenie prístupu pedagógov k rómskym žiakom je 

tendencia zámeny etnických špecifík za sociálne charakteristiky. Rómovia sú tak i v škole 

identifikovaní na základe sociálnych ukazovateľ a nie skutočnej etnicity. Rómsky žiak je 

v očiach pedagógov tak často predovšetkým ten, ktorý má horší prospech a správanie. 

Žiaci s dobrým prospechoch či chovaním tak v očiach pedagógov často ani nie sú 

považovaní za prvotne rómskych. Tento prístup tak čerpá z predsudkov a zároveň tieto 

predsudky ďalej umocňuje (Němec, 2020). 
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Integrácia 

Integrácia v školstve je snahou o organizačne jednotnú školu pre detí s rôznymi 

rozumovými schopnosťami či odlišným sociálnym pôvodom (Jandourek, 2007). 

Koncepce romské integrace na období 2010 - 2013 hovorí o tom, že zastavenie 

spoločenského prepadu rómskych komunít je možné iba zapojením vyrovnávacích 

postupov, ktorých hlavný cieľ má byť integrácia rómskych komunít. Táto snaha má byť 

sprevádzaná úsilím o prispôsobenie všeobecných opatrení s ohľadom na špecifické znaky 

rómskej komunity. Vzdelávanie Rómov má uprednostňovať štandardné vzdelávacie 

inštitúcie v kombinácii s použitím individuálnych alebo skupinových vzdelávacích 

programov v prípade potreby. Zámerom použitia vyrovnávacích postupov je okrem iného 

podchytenie ranej starostlivosti o deti zo sociokultúrne znevýhodneného prostredia. 

 

Inklúzia 

„Inkluze je nikdy nekončící proces, ve kterém se lidé s postižením mohou v plné 

míře zúčastňovat všech aktivit společnosti stejně jako lidé bez postižení.“ (Slowík, 

2016, s. 32). 

Inkluzívny vzdelávací systém kladie dôraz na dostupnosť čo najvyššej formy vzdelania 

pre každého žiaka. Základnou myšlienkou je začlenenie všetkých detí do hlavného 

vzdelávacieho prúdu a minimalizácia segregácie detí s rôznymi vzdelávacími potrebami. 

Rozdiel medzi inklúziou a integráciou spočíva v tom, že inklúzia prenáša zodpovednosť 

za vytvorenie podmienok zo špecializovaných profesií na pedagóga. Špeciálne 

vzdelávacie potreby detí sú tak vnímané ako prirodzená súčasť hlavného vzdelávacieho 

prúdu. 

Ako vyplýva z Prehlásenia zo Salamanky, ktoré podporuje inkluzívne vzdelávanie: 

„Školy by ve smyslu inkluze měly přijímat všechny děti, bez ohledu na fyzické, 

intelektuální, sociální, emocionální, jazykové a jiné podmínky a předpoklady. Má 

tedy jít nejen o děti s postižením a narušením, ale např. i o děti nadané, děti ulice, 

pracující děti, děti z odlehlých oblastí, z kočujících populací, z lingvistických, 

etnických a kulturních minorit a děti ze znevýhodněných a marginalizovaných 

oblastí nebo skupin.“  (Lechta, 2016) 
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1.3.4 Segregácia sociálne znevýhodnených rómskych žiakov vo vzdelávaní 

Na problematiku nerovnosti vo vzdelávaní v ČR dlhodobo upozorňujú výskumy, 

a v súvislosti s ňou sa spomína i jej dopad na žiakov zo sociálne vylúčeného prostredia. 

Obyvatelia týchto lokalít majú prevažne základné vzdelanie a jeho úroveň sa dokonca 

medzigeneračne znižuje. Dedičstvom zvláštnych škôl je v ČR i snaha o preradzovanie 

rómskych detí mimo hlavný prúd vzdelávania (Vláda ČR, 2019). 

Základnou charakteristikou segregačného vzdelávacieho systému je práve striktné 

oddeľovanie rôznych skupín vzdelávaných detí či už je dôvodom sociálne postavenie, 

etnická príslušnosť, náboženstvo, pohlavie, úroveň nadania alebo iné. Tieto skupiny 

žiakov sú tak vzdelávané oddelene, či už v samostatných školách či paralelných triedach, 

a bez kontaktu medzi skupinami. Segregačný systém tiež vymedzuje vzdelávacie dráhy 

žiakov—príslušníkov rôznych skupín— viac na základe externých faktorov než podľa 

reálnych schopností žiakov. Čisto segregačné systém na úrovni základných škôl je 

sporadický, ale niektoré z jeho prvkov sú prítomné v mnohých demokratických krajinách 

i v dnešnej dobe (Nikolai, 2008). 

Segregáciu rómskych žiakov je možné pozorovať na základe fenoménu oddeľovania 

rómskych žiakov od nerómskych a snáh o udržiavanie etnicky homogénnych žiackych 

kolektívov. Toto oddeľovanie má dve hlavné príčiny. Rezidenčná príčina oddeľovania je 

dôsledkom segregácie v oblasti bývania. V oblastiach, kde existujú sociálne vylúčené 

lokality s prevažne alebo výhradne rómskym obyvateľstvom tak v niektorých prípadoch 

jedna spádová škola koncentruje len obyvateľov danej lokality. Ďalším aspektom je 

tendencia nerómskych rodičov odhlasovať svoje deti zo škôl s väčším počtom rómskych 

žiakov. Táto tendencia rodičov z majoritnej spoločnosti súvisí i s druhou – výberovou – 

príčinou oddeľovania rómskych žiakov od majority. Predsudky členov majoritnej 

spoločnosti tak vedú týchto rodičov k cielenému výberu školy, kde nie je prítomná vyššia 

koncentrácia rómskych žiakov. Okrem samotnej segregácie sa tieto predsudky podpisujú 

aj pod skrytý efekt tzv. intra-školskej segregácie na úrovni tried, keď sú rómski žiaci pod 

rôznymi zámienkami oddeľovaní do samostatných, etnicky homogénnych tried (Němec, 

2020). 
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Segregáciu z pohľadu akademických výskumu približuje publikácia Analýza Segregace 

(Vláda ČR, 2019) takto: 

„Výzkum Vzdělanostní dráhy a  vzdělanostní šance romských žákyň a  žáků 

základních škol v  okolí vyloučených romských lokalit (GAC 2009) prokázal, že 

28 % romských žáků ze sociálně vyloučených lokalit navštěvovalo školy, které 

nevzdělávaly podle RVP ZV, u  neromských rodin, které žijí v  okolí těchto lokalit, 

byl tento podíl třikrát nižší. Jak ukazují čerstvější zprávy České školní inspekce 

(ČŠI 2015), tento trend se výrazně nemění. Podíl romských žáků ve třídách 

vzdělávaných podle přílohy RVP ZV pro žáky s LMP byl v roce 2015 celkem 

32,4 % – výrazně více než by odpovídalo jejich podílu v celkové populaci.“ 

 

1.3.5 Jazyk ako činiteľ vo vzdelávaní 

Jazykovú bariéru je možné vnímať ako druh sociálneho znevýhodnenia a jej prekonanie 

je dôležité pre úspešné, kontinuálne vzdelávanie. Snaha o maximálnu asimiláciu Rómov 

za predchádzajúceho režimu viedla v konečnom dôsledku k postupnému opúšťaniu 

používania rómskeho jazyka za strany samotných Rómov, keďže to bol jeden 

z predpokladov asimilačného procesu (Ševčíková in Kaleja, 2012). V rómskych rodinách 

sa tak často stretávame s používaním kombinácie češtiny a rómčiny (Bartoňová, 2009). 

Táto kombinácia je rómskym etnolektom češtiny, čo je vlastne neustálená forma 

nevlastného jazyka, ktorý bilingválna populácia používa ako druhý jazyk (Šotolová, 

2011). Inými slovami, pomenovanie rómsky český etnolekt popisuje používanie českého 

jazyka poznačneného tzv. kalkovaním, čiže doslovným prenášaním javov či celých 

vetných spojení z rómčiny a to spoločne s prízvukom (Šebová in Němec, 2014). 

Na rozdiel od detí hovoriacich cudzím jazykom, je práca s deťmi hovoriacimi rómskym 

etnolektom češtiny špecifická. Deti s rómskym materinským jazykom (predovšetkým 

deti niektorých olašských či slovenských Rómov) môžu pri osvojovaní českého jazyka 

stavať na ucelených gramatických a lexikálnych základoch svojho pôvodného jazyka 

a ľahšie tak dosiahnu bilingválnu úroveň. Deti hovoriace rómskym etnolektom češtiny sú 

však znevýhodnené tým, že ich „český“ jazykový kód sa od správneho jazykového kódu 

češtiny líši. Navyše v mnohých prípadoch sa jedná o deti z rodín s nízkym 
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sociokultúrnym statusom, v ktorom sa mnohé pojmy, s ktorými sa dieťa stretne 

v školskom prostredí, vôbec nevyskytujú (Člověk v tísni, 2013b). 

Dôležitý aspekt jazykovej bariéry pozorovaný u rómskych detí je nepochopenie významu 

pojmu. Dieťa sa slovo naučí ale neporozumie mu. Častá je situácia, že si rómske deti 

osvojujú český jazyk až prípravnej alebo prvej triede. Z pohľadu pedagógov je 

problematický i fakt, že i niektorí rómski rodičia neovládajú dostatočne dobre český 

jazyk. Väčšina pedagógov predpokladá, že v prípade, že by rodičia žiaka doma používali 

spisovnú češtinu bez etnolektu, jazyková bariéra by u dieťaťa nebola prítomná. Podobne 

väčšina pedagógov vidí pozitívny prínos asistenta pedagóga pri komunikácii s rómskymi 

žiakmi. Pri prekonávaní jazykovej bariéry má tiež veľmi dôležitú úlohu existencia 

prípravnej triedy ešte počas predškolského vzdelávania (Němec a Vojtová, 2009). 

Jazyková výbava rómskych detí je rozmanitá, závislá od rodiny, mesta či komunity, kde 

dieťa žije. Rómske detí sú často monoligválne, bilingválne či niekde uprostred. 

Prostredie, v ktorom deti vyrastajú je jeden zo základných determinantov ich jazykovej 

kompetencie. Ich pôvodný jazyk a jeho štruktúra tiež výraznou mierou ovplyvňujú 

vnímanie českého jazyka rómskymi deťmi (Šebová in Němec, 2014). 

Rómsky jazyk môže byť vo vzdelávacom procese dôležitým nástrojom pomoci, napríklad 

pri overovaní či rómsky žiak správne porozumel zadanie, či pri lepšie sprostredkovanie 

komunikácie v emocionálne vypätých situáciách. Aspoň základné znalosti rómskeho 

jazyka a prítomnosť asistenta pedagóga hovoriaceho rómskym jazykom sú dôležité 

predpoklady pre jeho využitie už i v takých základných situáciách ako rozpoznávanie 

farieb žiakom, ktorý môže narážať na nekompatibilnú farebnú konvenciu českého jazyka 

s rómskym. Dieťa, ktorí nerozumie učiteľovi, sa o školskú prácu čoskoro prestane 

zaujímať. S tým spojené komplikácie u rómskych žiakov ako napríklad motorickú 

nepokoj, nesústredenosť či problémy so správaním tak nemusia nutne naznačovať 

vývojovú poruchu ale iba stratu kontaktu s tempom školskej výuky a snahou 

o upozornenie na seba (Moravcová, 2008). 
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2 Podporné stratégie vo vzdelávaní sociálne znevýhodnených 

rómskych žiakov 

 

2.1 Afirmatívne prístupy v školskom prostredí 

2.1.1 Vyrovnávacie postupy vo vzdelávaní rómskych žiakov 

V prostredí českého školstva existujú odlišné prístupy k rôznym žiakom či skupinám 

žiakov. Najčastejšie bývajú týmto odlišným prístupom zasiahnutí žiaci zo sociálne 

slabých, prevažne rómskych rodín. Títo žiaci často narážajú na neúspech už v prvom 

ročníku základnej školy a ich rodiny riešia dilemu či nechať žiaka opakovať ročník alebo 

ho preradiť do školy pre žiakov s mentálnym postihnutím. Psychologické vyšetrenie, 

ktoré predchádza zaradeniu do vzdelávacieho programu pre žiakov s ľahkým mentálnym 

postihnutím, je primárne prispôsobené žiakom z majoritnej spoločnosti a nereflektuje 

dostatočne sociokultúrne špecifika menšín či sociálne znevýhodnených skupín. Obdobne 

i rodičia rómskych žiakov mnohokrát preferujú ich zaradenie na školu pre žiakov 

s mentálnym postihnutím, pretože predpokladajú že pomalšie tempo a individuálny 

prístup pre nich bude lepší (Sekyt in Šišková, 2008). 

Ochrana proti diskriminácii či úsilie o jej odstránenie je iba jednou stranou potrebných 

opatrení pre zabezpečenie odstránenie dlhodobého, viacgeneračného znevýhodnenia. 

Druhým dôležitým aspektom tejto činnosti je zavádzanie vyrovnávacích postupov 

zameraných na osoby v znevýhodnenej situácii, či už zo sociálnych alebo historicky 

podmienených dôvodov. Preto i pre zastavenie spoločenského prepadu rómskych 

komunít je vhodné využiť vyrovnávacie prostriedky, medzi ktorými hrajú významnú 

úlohu aktivity vedúce k zvýšeniu úrovne vzdelania či profesionálnej kvalifikácie (Balvín, 

2007). 

Vyhláška 27/2016 Sb. definuje systém piatich stupňov podporných opatrení, pričom 

opatrenia prvého až tretieho stupňa sú určené aj žiakom sociálnym znevýhodnením. Ide 

predovšetkým pedagogické či špeciálno-pedagogické metódy a postupy ktoré majú za 

cieľ individuálnu podporu žiaka  a zapojenie poradenských služieb školy. Konkrétne 

príklady sú individuálny vzdelávací plán či činnosť asistenta pedagóga. Pojem 
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podporných opatrení je súčasťou školského zákona, ktorých ich charakterizuje ako 

úpravy vo vzdelávaní, ktoré budú zodpovedať zdravotnému stavu, kultúrnemu prostrediu 

alebo iným životným podmienkam žiakov. Žiakom pomáhajú naplniť vzdelávací 

potenciál, učiteľom zas poskytujú možnosti individualizácie výuky (Michalík a kol., 

2015). 

Poskytovanie podporných opatrení vo vzdelávaní, tak ako je špecifikované vyhláškou č. 

27/2016 Sb., neznižuje schopností či zručností žiaka ale rešpektuje jeho individuálne 

potreby. Podporné opatrenia sú usporiadané do 10 oblastí, ktoré sú následne delené do 

jednotlivých stupňov podpory na základe ich náročnosti. Sociálne znevýhodneným 

žiakom sú primárne určené opatrenia v rozmedzí prvých troch stupňov, ktoré majú 

zamedziť rozvoju závažnejších problémov (Felcmanová, Habrová, a kol., 2015). 

Podporné opatrenia 1. stupňa určuje škola na základe zistených problémov žiaka, majú 

preventívny charakter a predstavujú iba minimálnu úpravu vzdelávacieho procesu. Druhý 

a tretí stupeň podporných opatrení je poskytovaný na základe odporučenia školského 

poradenského zariadenia, posudzujúceho špeciálne vzdelávacie potreby žiaka. Druhý 

stupeň opatrení má kompenzačný charakter a reaguje na mierne problémy žiaka 

prostredníctvom kompenzačných pomôcok či úpravy špeciálne pedagogickej 

starostlivosti. Od tohto stupňa už je možné využívať podporu v podobe individuálneho 

vzdelávacieho plánu. Podporné opatrenia 3. stupňa už vyžadujú výraznejšie úpravy metód 

práce či organizácie vzdelávania. Pri ich realizácii už býva prítomný i asistent pedagóga 

alebo školský psychológ (Wagnerová, 2018). 

Pod pojmom afirmatívne akcie rozumieme vyrovnávacie akcie či postupy spojené 

s rovnými príležitosťami a nediskrimináciou. Ich cieľom je prekonanie dôsledkov 

predchádzajúcej diskriminácie. V českom prostredí sa idea afirmatívnej akcie objavuje 

prvýkrát vo vládnom dokumente, Zpráva o situaci romské komunity v České republice a 

opatření vlády napomáhající její integraci do společnosti a to v roku 1997. Ďalším 

dôležitým míľnikom je tiež vládna koncepcia z roku 2002, ktorá obsahuje prehľad 

vyrovnávacích postupov v bývaní, zdravotnej a sociálne starostlivosti, v zamestnaní či 

vzdelávaní a zároveň uvádza metódy cielenej asistencie – napríklad prípravné triedy 

alebo pedagogickí asistenti (Pekárková, 2015). 
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Medzi oblasti podpory doporučené špeciálnym pedagógom vzdelávajúcich sociálne 

znevýhodnených žiakov patria (Němec, 2019): 

• Logopedická starostlivosť a intervencia 

• Podpora komunikácie u žiakov so slabou znalosťou vyučovacieho jazyka 

• Intervencia v oblasti chovania žiakov 

• Intervencia v oblasti potrieb súvisiacich so socioekonomickým 

znevýhodnením 

• Rozvoj pozornosti žiakov 

• Rozvoj študijnej motivácie 

• Poradenská činnosť pre učiteľov s dôrazom na individualizáciu výuky 

• Zabezpečenie komunikácie a spolupráce medzi školou a školským 

poradenským zariadením 

• Podpora komunikácie a spolupráce medzi školou a zákonnými zástupcami 

žiaka 

• Podpora pro-inkluzívnej orientácie škôl 

V praxi osvedčené konkrétne podporné nástroje vo vzdelávaní sociálne znevýhodnených 

žiakov patria pozície školského asistenta a špeciálneho pedagóga či aktivity 

popoludňajších klubov (Němec a kol., 2019). 

 

 

2.1.2 Individuálna podpora sociálne znevýhodneného žiaka 

 

Individualizácia 

Individualizácia je podstatnou súčasťou vzdelávacej a sociálnej politiky. Prostredníctvom 

tohto nástroja sa spoločnosť snaží o zaradenie všetkých svojich členov do vzdelávacieho 

procesu (Kargerová, 2013). Jedná sa o spôsob diferenciácie výuky, kde sa udržujú 
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heterogénne triedy ako základné sociálne jednotky a diferenciácia sa robí vnútorne, 

obsahovo i metodicky ale zároveň s rešpektom k individualite detí (Průcha, 1995). 

Individuálny prístup k žiakovi je jeden z hlavných špeciálnopedagogických princípov 

a jeho základ je v rozvrhnutí vyučovacej hodiny takým spôsobom aby čo najviac 

zodpovedala špeciálnym potrebám žiakov. V prípade, že trieda disponuje pozíciou 

asistenta pedagóga, je možné hodinu nastaviť tak, aby žiak pod jeho vedením napredoval 

svojim vlastným tempom, s individuálnym prístupom a využitím potrených pomôcok 

(Michalík a kol., 2015). Brusová (2020) vo svojej práci odkazuje na amerických autorov 

Bray a McClaskey, ktorí metódu výuky pri tomto procese popisujú tak, že všetci žiaci sú 

vedení k jednému spoločnému cieľu a popri tomu sú niektorí z nich – či žiaci nadaní, 

alebo žiaci so špeciálnymi vzdelávacími potrebami – vedení k samostatným, 

individuálnym cieľom. 

 

Individuálny vzdelávací plán 

Realizácia podporných opatrení prebieha prostredníctvom Individuálneho vzdelávacieho 

plánu (IVP), ktorý na základe novely vyhlášky č. 73/2005 zaviedol možnosť poskytnúť 

IVP deťom so sociálnym či zdravotným znevýhodnením a rozšíril tak predchádzajúcu 

prax, kde bol IVP využívaný predovšetkým u detí so zdravotným postihnutím, 

vzdelávaných individuálnou formou ši prostredníctvom skupinovej integrácie. 

Základným zmyslom IVP je určenie úrovne schopností a zručností dieťaťa a nachádzanie 

možností ako túto úroveň posunúť tak, aby mohlo pracovať vlastným tempom bez ohľadu 

na učebné osnovy (Člověk v tísní, 2013b). 

Vzdelávanie podľa IVP je povoľované riaditeľom školy v súlade s § 18 školského zákona 

na základe odporučenia školského poradenského zariadenia a písomnej žiadosti 

zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka. V prípade, že sa vzdelávanie realizuje podľa 

IVP, sú potrebné nasledujúce kroky (Michalík a kol., 2015, s. 90): 

• „Úpravy obsahu, rozsahu, průběhu a způsobu poskytování 

speciálněpedagogické nebo psychologické péče poskytované žákovi. 

• Stanovení cílů vzdělávání, časového a obsahového rozvržení učiva, hodnocení 
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žáka, prodloužení vzdělávání, úpravu konání závěrečné nebo maturitní 

zkoušky u středního vzdělávání. 

• Zapojení dalších pedagogů nebo jiných odborníků do procesu vzdělávání 

(např. školní speciální pedagog, školní psycholog, asistent pedagoga, 

logoped, tlumočník znakového jazyka). 

• Poskytnutí kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek, speciálních 

učebnic a didaktických materiálů.“ 

 

Motivácia žiaka so sociálnym znevýhodnením v škole 

Motivácia žiaka sa dá považovať za pilier úspešnosti žiaka. Slúži k zvyšovaniu jebo 

učebného výkonu a uľahčovanie prekonávanie problémov a bariér. Motivácia môže 

vychádzať z vnútornej potreby či z vonkajšej iniciatívy. Je kľúčové voliť metódy práce 

so žiakom, ktoré posilňujú jeho aktívne zapojenie do vzdelávacieho procesu a aktivizujú 

jeho vnútornú motiváciu a záujem o výuku a školu (Mončeková in Michalík a kol., 2015). 

V slovenskom prostredí ponúka Mušinka (2012) inšpiráciu pre zapojenie rómskych 

žiakov do vzdelávania. Na príklade konkrétnej základnej školy ilustruje snahu o zvýšenie 

čitateľskej gramotnosti žiakov prostredníctvom voľne prístupnej knižnice, či snahu 

o zvýšenie motivácie žiakov cez vzdelávaciu aktivitu, vďaka ktorej si žiak môže zaslúžiť 

tzv. žolíka pre úľavu z inej skúšky v škole. Škola tiež zohľadňuje prirodzené záujmy 

žiakov, či už prekladom hip-hopových skladieb pre účely jazykovej výuky či realizáciou 

školského tanečného krúžku. Práca s motiváciou a prirodzenými záujmami žiakov má 

význam i preto, že cez tieto aktivity si žiaci rozvíjajú ďalšie schopnosti, znalosti 

a zručnosti (Němec, 2020). 

Národní pedagogický institut České republiky ponúka cez Informačný systém ISA+ 

prehľad viacerých metód motivácie žiaka so sociálnym znevýhodnením v školskom 

prostredí, rozčlenený do niekoľkých oblastí (NPI, online, cit. 2021-07-12): 

• „Pozice žáka se sociálním znevýhodněním ve třídě 

o Místo ve třídě – žák ze sociálně znevýhodněného prostředí by měl ve třídě 

sedět tak, aby nebyl separován, tedy rozhodně ne v poslední lavici nebo 
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„spárované“ s dítětem s nějakými obtížemi 

o Konstruktivně a plánovitě podporovat začleňování žáka se sociálním 

znevýhodněním do kolektivu 

o Nedávat dítěti „nálepku“, nevyjadřovat se kriticky k věcem, které se týkají 

rodičů a ne dítěte samotného. 

o Nespojovat automaticky žáky ze stejného sociálního prostředí nebo etnické 

skupiny dohromady, nepředpokládat, že se musí kamarádit. 

o Nedělat žebříčky žáků a vyvarovat se srovnávání. 

• Zajištění pomůcek 

o Půjčování pomůcek před hodinou na předmět, na který rodiče žákovi 

pomůcky nezajistili, resp. nejsou schopni zajistit. 

o V případech, kdy žáci mají přinést nějaké předměty ověřit, že dítě ví, co 

má na hodinu přinést a je schopné si to obstarat. 

• Ocenění a pochvala 

o Mělo by být konkrétní, za dobré známky, snahu, dobrý skutek apod. 

• Nabídka pomoci 

o Žák by měl vědět, kam může obrátit o pomoc. Učitel by měl znát rodinu 

žáka a všímat si případných známek problémů. 

o Vzdělávací podpora 

o Využívání asistenta pedagoga 

o Zapojení žáka do doučování 

o Nabídka volnočasových aktivit.“ 

 

 

2.1.3 Podpora pedagóga 

Osobnosť pedagóga je kľúčovým prvkom v rozvoji identity a vzdelávania rómskych 

žiakov. Jeho vlastné postoje sú rozhodujúce pri ovplyvňovaní triednej atmosféry. Pedagóg 
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by sa tak mal vyvarovať predsudkov a naopak dokázať zakročiť pri spozorovaní ich 

prítomnosti v prostredí triedy (Běhalová, 2015). 

Príkladom môže byť ideál tzv. multikultúrneho učiteľa, ktorých je pedagogicky 

dostatočne pripravený na to, aby dokázal adekvátne vytvárať multikultúrne prostredie. 

Medzi jeho kompetencie by tak mali patriť poznatky o rómske menšine, schopnosť 

motivácie rómskych žiakov či rešpekt o odlišným hodnotám a etnicite (Balvín a kol., 

2000). 

Podľa Kaleju (2011, s. 64) sú kľúčové kompetencie u pedagóga rómskych žiakov 

nasledovné: 

• „znalost etnika, 

• znalost základů jazyka minority, 

• ochota poskytnout primární poznatky o kultuře etnika, 

• přísná spravedlnost vůči všem, 

• prosociální charakter řešení výchovně-vzdělávacích obtíží. 

• citlivá komunikace s rodiči.“ 

Náplň vzdelávania pedagóga, ktorý je zameraný na výuku rómskych žiakov, sa dá 

rozdeliť do niekoľkých oblastí. Prvou je oblasť poznatkov, ktorá predpokladá že pre 

multikultúrneho učiteľa je dôležitá povedomie o rómskej kultúre. V oblastí zručností by 

mal byť učiteľ vedený k tomu, aby zvládol motivovať rómskych žiakov k činnostiam 

v intenciách rómskej kultúry a v súlade s presadzovaním obecne platných ľudských 

hodnôt (Nelešovská, 2016). 

Je možné odvodiť určitú hierarchiu postojov, ktoré by mal pedagóg udržiavať. 

Dominovať by mala motivácia, nasledovaná výchovou a až následne vzdelávaním. Skôr 

než dôraz na dôsledné napĺňanie školských osnov, by mala byť u pedagóga snaha o ich 

praktickú adaptáciu na mieru náročnosti, vhodnú pre daného žiaka najmä s ohľadom na 

prítomné jazykové bariéry. Kľúčom k úspechu pedagóga je znalosť psychiky rómskeho 

dieťaťa a tolerantný prístup (Balvín a kol., 1999). 

Niektoré pozorované postoje pedagógov však významne znižujú efektivitu práce 
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s rómskymi žiakmi. Patrí medzi nich používanie autoritatívnych metód, nadradené 

postavenie učiteľa, jeho malá osobná angažovanosť, neznalosť rómskych kultúrnych 

a sociálnych špecifík či nedostatočný dôraz na podporu samostatnosti a kreativity 

rómskych žiakov (Navrátil a Mattioli, 2001). 

Ako píše Petrasová, veľký vplyv na vzdelanie žiaka má socio-kultúrne sprostredkovanie. 

Žiak pod vedením učiteľa získava nové poznatky o pojmoch a vzťahoch medzi nimi, 

osvojuje si postoje k učivu. Keďže učenie v tomto poňatí znamená, že aktivitou žiaka je 

vytváranie významu, je potrebné žiaka naučiť ako túto aktivitu vykonávať čo 

najefektívnejšie. Tradičná škola ale stavia výsledky pred žiaka a málokedy sa zameriava 

na proces, akým sa  k týmto výsledkom došlo. Učiteľ by tak mal aplikovať postupy 

a techniky, ktoré žiakovi priblížia to, ako sa má učiť, rozvíjajú jeho zodpovednosť za 

vlastné učenie a umožnia mu sa neskôr učiť i bez priamej asistencie učiteľa. Pokiaľ žiak 

nebude vedený k pochopeniu významu predkladaných pojmov a vzťahov medzi nimi, 

bude to viesť k nejasnostiam a neporozumeniu učiva (Petrasová in Kaleja a kol., 2012). 

 

2.1.4 Atmosféra školy 

V literatúre môžeme nájsť popis klímy školy ako tzv. sociálno-psychologickú premennú, 

ktorá vystihuje kvalitu interpersonálných vzťahov a procesov fungujúcich v škole 

(Průcha a kol., 1995). Ako píše Nalešovská (2016), rómske deti sú často zvyknuté na druh 

spoločenstva, kde je početná rodina silným sociálnym základom, a preto sa nemusia cítiť 

dobre v tradične nastavených školských zariadeniach. 

Jednou z podmienok odstránenia nerovnosti Rómov je zmena filozofie školského 

systému, ktorý by mal akceptovať prítomnosť rómskych detí s ich etnickou, kultúrnou  

a sociálnou odlišností (Šotolová, 2011). Nelešovská (2016) tak medzi hlavné úlohy 

základného školstva v tejto oblasti zaradzuje: 

• Vytváranie priaznivej atmosféry a pestovanie pocitu dôstojnosti 

• Zriaďovanie malopočetných vyrovnávaích tried od prvého ročníka 

• Projekt tried s rozšírenou hudobnou a pohybovou výchovou 

• Uplatnenie špecifický záujmových činností pre rómskych žiakov v školských 
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družinách 

• Výuku romštiny ako nepovinného predmetu 

• Multikultúrnu výchovu v osnovách 

Nelešovská (2016) pod cieľmi výchovno-vzdelávacej práce na školách s rómskymi 

žiakmi rozumie najmä posilnenie ich sebavedomia a zaistenie pocitu úspešnosti na čo 

nadväzuje vyrovnávanie rozdielov medzi rómskou a majoritnou spoločnosťou. Ako 

návrh vhodných aktivít tak uvádza: 

• „Spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou, odbornou sociální 

péčí a mateřskou školou 

• Individuální přístup ke každému žákovi 

• Zvýšená pozornost výuce českého jazyka s cílem poskytnout romským dětem 

• příležitost k vyrovnání jazykových nedostatků. 

• Vhodná motivace k činnostem, neodrazující klasifikace, nepřetěžování žáků. 

• Respektování hodnot romské výchovy  

• Široké spektrum zájmových činností 

• Pořádání škol v přírodě 

• Permanentní vzdělávání učitelů 

• Vytvoření příznivého klimatu na škole 

• Tradiční a netradiční akce jako nástroj pro vytvoření komunity dětí, rodičů, 

učitelů a vedení školy, která naplňuje společné cíle. 

• Vytvoření vhodného prostředí ve třídě.“ 

Medzi základné aspekty nastavovania vhodného školského prostredia možno zaradiť 

potrebu znalosti a akceptácie rómskej kultúry školskými pracovníkmi (Šotolová, 2011).  

Vnímanie rómskej minoritnej kultúry ako rovnocennej a znalosť jej špecifík umožňuje na 

segregovaných školách budovanie dobrej atmosféry školy a zároveň pomáha 

predchádzať bariéram pri práci so žiakmi či ich rodičmi. Podobne prospešná pre 
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atmosféru školy je i otvorená komunikácia medzi žiakmi a učiteľmi, či menší počet 

žiakov, ktorý zefektívňuje vedenie dialógu. Je dokázané, že práca v menšom kolektíve 

vedie k lepšiemu rozvoju sociálne znevýhodnených žiakov (Němec, 2020). 

Podobne i na Slovensku je pozorované, že napríklad osobná znalosť jednotlivých žiakov 

zo strany vedenia školy ako prejavenie záujmu o nich, posilňuje pocit rovnocennosti ich 

postavenia. Ďalším príkladom zo slovenskej praxe môže byť prístup jednej z miestnych 

samospráv, kde zavedenie distribúcie raňajok pre sociálne znevýhodnených žiakov 

platených z verejných zdrojov viedlo k zvýšeniu dochádzky i úspešnosti žiakov 

(Mušinka, 2012). I opatrenia oblasti stravovania žiakov tak v konečnom dôsledku môže 

viesť k efektívnemu zlepšeniu atmosféry v škole. 

Dôležitý rozmer pri nastavovaní atmosféry školy majú tiež opatrenia v oblasti správania 

žiakov. U sociálne znevýhodnených rómskych žiakov je doporučené zameranie na 

komplexnú etopedickú prevenciu – primárnu, sekundárnu i terciárnu. Potrebné je ale 

i udržiavať rovnováhu v intervencii, a to adekvátným vyvažovaním negatívnych 

disciplinárnych opatrení tými pozitívnymi ako sú pochvaly či odmeny (Kaleja, 2011). 

 

2.1.5 Spolupráca školy a rodiny 

Pre úspešné vzdelávanie rómskych detí, je potrebné, aby škola našla cestu k ich rodičom. 

Zároveň by iniciatíva mala vychádzať od školy, a to s cieľom prekonania bariéru 

nedôvery medzi oboma stranami. Je potrebné, aby učitelia nadviazali s rodičmi žiakom 

pozitívny, partnerský vzťah, a mali by byť zo strany školského systému podporovaní 

i v tom, aby sa snažili poznať a pochopiť rodinné prostredie detí. Úsilie venované 

presvedčeniu rómskych rodičov o nutnosti vzdelania ich detí sa totiž dlhodobo vyplatí 

školsky i spoločensky (Buryánek a kol., 2012). Hneď niekoľko významných rómskych 

osobností potvrdzuje, že na ich rozvoj kladne vplýval pozitívny prístup učiteľa (Balvín, 

2000). 

Základné práva a povinnosti pri výchove a vzdelávaní detí vychádzajú z národného či 

medzinárodného rámca tvoreného dokumentami ako Listina základních práv a svobod  

v českom ústavnom poriadku či Dohovor o právach dieťaťa prijatý Valným 

zhromaždením OSN. Český zákon č. 359/1999 Sb. o sociálno-právnej ochrane detí 



 

 36 

stanovuje práva a povinnosti jednotlivých účastníkov výchovného procesu vrátane školy. 

Spolupráci rodiny a školy sa venuje i tzv. Biela kniha, ktorá stanovuje, že v absencii 

spolupráce medzi rodinou a školou sú riešenia učebných či disciplinárnych problémov 

náročnejšie (Národní program rozvoje vzdělávání, 2001). Ako ostatne stanovuje i školský 

zákon č. 561/2004 Sb., právom každého rodiča ako zákonného zástupcu žiaka je aj: 

„vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí 

vzdělávání jejich dítěte, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost.“ 

Vo vzdelávacom programe Začít spolu, ktorý vychádza z princípov primárneho vplyvu 

rodiny na výchovu a vývoj detí, zodpovednosti rodičov za vzdelávanie detí a ich práve 

na spolurozhodovaní v rovnocennom partnerskom vzťahu s učiteľmi, uvádzajú autorky 

Věra Krejčová a Jana Kargerová (2003, s. 150) nasledujúce Desatero pro spolupráci 

s rodinou: 

1. „Respektujeme úlohu rodičů. 

2. Zachováváme důvěrnost. 

3. Mluvíme s rodinami o očekáváních, která vůči sobě máme. 

4. Podporujeme spolupráci s rodiči nabídkou více strategií k jejich zapojení. 

5. Respektujeme, že konkrétní způsob spolupráce si volí rodina sama. 

6. Usilujeme o zapojení celé rodiny. 

7. Plánujeme rodičovská setkání a konzultace v době, která rodině vyhovuje. 

8. Zaměřujeme se na silné stránky rodiny a poskytujeme jí pozitivní zpětnou 

vazbu. 

9. Spolupracujeme s dalšími partnery školy. 

10. Víme, že všechno nejde hned.“ 

Čiastočný náhľad na reálne dimenzie vzťahu medzi učiteľom a rodičom sociálne 

znevýhodneného žiaka je možné nájsť napríklad vo výstupe z kvalitatívnej výskumnej 

štúdie realizovanej v niekoľkých sociálne vylúčených lokalitách Slovensku. Vzťah medzi 

učiteľom a rodičom je tam odvodený zo vzájomnej dlhodobej známosti. Zároveň je 

formovaný skúsenosťou učiteľa s komunikáciou s rómskou rodinou a znalosťou 
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očakávaní učiteľa zo strany rómskej rodiny. Tento vzájomný vzťah je obojstranne 

chápaný ako podmienka úspešnej spolupráce aj keď samotný vzťah neprekračuje hranice 

školy. Podstatným aspektom spolupráce je v tomto prípade práve oboznámenosť so 

situáciou v rodine. Tá vedie k tomu, že učiteľky v tomto prípade prispôsobujú svoje 

nároky nielen samotným deťom ale i možnostiam rodičov, či už vzdelanostným alebo 

finančným. Vo výsledku tak učiteľky redukujú svoje požiadavky na oblasti, ktoré na 

základe znalosti životnej situácie žiaka a jeho rodiny vyhodnotili ako dosiahnuteľné. 

Rodičia tento postoj vnímajú a snažia sa adekvátne rešpektovať (Páchová a kol., 2018). 

 

2.1.6 Rozšírenie vzdelávacej ponuky školy 

Ako píše Šotolová (2011), prezentácia pozitívnych informácii o histórii a kultúre Rómov 

v školskom prostredí je kľúčová pre rozvíjanie pocitu dôstojnosti u rómskych žiakov. 

Zapojenie rómskej kultúry do výuky je tak možné vnímať ako dôležitú formu podpory 

sociálne znevýhodnených rómskych žiakov. 

Němec (2020) uvádza prehľad príkladov toho, čo môže byť súčasťou koncepcie 

vzdelávania pre tento účel. Či už to sú rómske rozprávky, piesne, príslovia alebo po 

formálnejšej stránke rómska história či tradície rómskeho umenia. Takisto je však vhodné 

aby rómska kultúra súčasťou školského prostredia neformálne, napríklad v bežnej 

komunikácii medzi pedagógmi a žiakmi mimo hodín výuky. 

Mnohé školy prvky rómskej kultúry podceňujú a vo výukových materiáloch sa tá takmer 

neobjavuje. To vo výsledku znamená, že rómski žiaci nemajú k dispozícii vzory, 

s ktorými by sa mohli v školskom prostredí stotožniť a zároveň je škola pripravená 

o možnosť posilnenia vzťahu rómskych rodičov k škole. Ako inšpiráciu je možné vnímať 

napríklad kanadský vzdelávací program, postavený na projektoch, ktoré zapájajú žiakov 

z etnických skupín pôvodného obyvateľstva Kanady do spolupráce s rodinnými 

príslušníkmi za účelom prezentácie tradičných prvkov či významných osobností svojho 

etnika na školskej pôde (Němec, 2020). 

Informácie o rómskej histórii, osobnostiach či literatúre sú v českých základných školách 

skôr okrajovým tématom, čo ostatne kopíruje i nastavenie českej spoločnosti. Výuky 

multikultúrnej výchovy je síce dnes už povinnou prierezovou témou, ale často sú 
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poskytované informácie, ktoré sú príliš zjednodušujúce alebo povrchné. Namiesto toho 

aby dokázali viesť k pochopeniu hlbších súvislostí, tak nezriedka iba upevňujú už 

zakorenené stereotypy (Člověk v tísni, 2013b). 

Ako zhrňuje publikácia Druhá smena (Steklá, Houdek a kol., 2012), multikultúrna 

výchova tak v dôsledku vedie k oddeľovaniu menšinových témat mimo hlavný prúd 

vzdelávacieho procesu a celkového uvažovania o svete. Táto publikácia sa to snaží 

napraviť prezentáciou toho, ako z poznávania literatúry urobiť bežnú časť výuky, ktorá 

môže rozvíjať žiakov i pedagógov. Rovnocenné miesto rómskej literatúry vo výuke vedľa 

tej českej či svetovej slúži jej zvýrazneniu ako integrálnej súčasti všeobecnej kultúry, nie 

iba menšinovej témy. Spôsob akým rozvíja paletu podnetov či precvičuje jazykové 

postupy tak z jej využitia robí dôležitý nástroj k ďalšiemu poznaniu. 

 

2.1.7 Intervencia v sociálnej oblasti 

Presah činnosti školy do sociálnej oblasti je kľúčový pre odstránenie nedôvery 

a posilnenie vzťahov medzi školou a rodinami rómskych žiakov. Mnoho škôl 

i pedagógov si tento fakt uvedomuje a považuje intervenciu v sociálnej oblasti za 

prirodzenú súčasť činnosti, a to najmä v prípade škôl s vyšším podielom sociálne 

znevýhodnených rómskych žiakov. Potreba spolupráce medzi rodinami žiakov, školami 

a inými školskými zariadeniami je odvodená aj z nefunkčnosti školského systému, ktorý 

kladie na rodičov sociálne znevýhodnených rómskych žiakov často požiadavky 

neadekvátne ich kompetenciám (Němec, 2020). 

Podpora sociálne znevýhodnených žiakov mimo doby vyučovania súvisí s ich  životnou 

situáciou, keďže sa jedná o žiakov, ktorých rodiny neposkytujú dostatočné zázemie či 

kompetencie pre pomoc s domácou prípravou. Dôležitou súčasťou ich vzdelávania je tak 

koncept doučovania, prípravy na výuku  či voľnočasových aktivít alebo krúžkov 

poskytovaných mimo domáceho prostredia (Němec a kol., 2019). 

Metodika sociálne-pedagogickej prevencie (Piorecký a Macků, 2014, s. 53) Agentúry pre 

sociálnej začleňovanie popisuje plán podpory žiaka s ohľadom na sociálnu intervenciu 

nasledovne: 

„Základem podpory žáka a jeho rodiny je individuální plánování vzdělávacích 
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opatření směrem k žákovi a sociální intervence směrem k rodině. Sociální 

pracovník po domluvě s klientem stanoví osobní cíle a způsoby jejich naplnění. 

Důležitý je vyrovnaný vztah mezi aktéry, kteří se plánování účastní, zejména 

plnohodnotné zapojení rodiny žáka. Výchozím momentem je definování rizikových 

oblastí, na kterém se podílí samotný žák i jeho rodina. Dle rizikové oblasti je 

formulován konkrétní cíl, ke kterému je potřeba se dostat, stejně jako jednotlivé 

kroky, které k němu povedou. Plán by měl být formulován písemně, aby bylo možné 

jeho naplňování sledovat a vyhodnocovat, a měl by naplňovat požadavky všech 

zúčastněných stran. K formulaci i naplňování plánu je nutné pozvat také všechny 

relevantní a dostupné odborníky, kteří mohou žákovi pomoci, jako jsou speciální 

pedagog, lékař, dětský psychiatr apod.“ 

 

Sociálna práca v prostredí školy 

Školská sociálna práca pomáha v praxi sociálne alebo zdravotne znevýhodneným žiakom 

a ich rodinám. Školskí sociálni pracovníci identifikujú nepriaznivé situácie a snažia sa 

minimalizovať ich dopady na žiakov (MPSV 2017). V zahraničí je pozícia školského 

sociálneho pracovníka ekvivalentná odborníkovi na sociálne prostredie a kumuluje 

v sebe široký rozsah činnosti vrátane sociálneho poradenstva, podpory motivácie či 

vypracovania kazuistík, depistáží alebo sociálnych anamnéz (Hurychová, 2017). 

Sešit sociální práce (MPSV, 2017, s. 10) takto uvádza Aldersonovú klasifikáciu 4 

základných modelov školskej sociálnej práce: 

1. „Tradiční klinický model je zaměřen na případovou práci se žákem se 

sociálními a emocionálními problémy, které mu překážejí v učení. Úkolem 

školského sociálního pracovníka je poskytnout služby žákovi a jeho rodině. 

Pozornost však není zaměřena na školu. 

2. Model přeměny školy naopak naviguje sociálního pracovníka hledat (s pomocí 

dalších odborných zaměstnanců školy) řešení sociálních problémů žáků ve 

školním prostředí. 

3. Komunitní školní model je zaměřen na komunity s omezenými sociálními a 

ekonomickými zdroji. Školský sociální pracovník se zabývá komunitou a 
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školou jako propojenými sociálními systémy. Jeho úkolem je provádět osvětu 

v komunitě a realizovat školní programy zaměřené na pomoc žákům. 

4. Sociálně-interakční model zdůrazňuje reciprocitu vlivů a intervencí 

zaměřených na jednotlivé typy a kvalitu výměn mezi žáky, skupinami žáků, 

rodinami, školou a komunitou.“ 

Katalog podpůrných opatření (Tománek in Michalík a kol., 2015, s. 167) definuje prejavy 

na strane žiaka, na ktoré táto forma personálneho zabezpečenia reaguje: 

• „Ohrožení neochotou rodičů řešit tíživou sociální situaci rodiny. 

• Ohrožení neochotou rodičů spolupracovat na řešení tíživé sociální situace 

žáků se školou. 

• Ohrožení neochotou rodičů dbát na docházku žáků do školy, která ve výsledku 

škole znemožňuje, aby rodině (žákovi) efektivně pomáhala. 

• Ohrožení neochotou některých dobrovolnických organizací a zástupců úřadů 

spolupracovat na řešení s rodinami a školou.“ 

 

Afirmatívne prístupy pred zahájením povinnej školskej dochádzky 

Intervencie vedúce k vyrovnávaniu príležitostí sociálne vylúčených žiakov je potrebné 

zahájiť v čo najskoršom veku, ešte skôr než sa objavia problémy v školskom procese či 

poslednom ročníku predškolského vzdelávania. Koncept včasnej starostlivosti sa snaží 

predchádzať sociálne patologickým hendikepom a zanedbaniu rozvoja kognitívnych 

funkcií v ranom veku (Němec a Vojtová, 2014). Cieľom tejto včasnej podpory sociálne 

znevýhodnených detí je minimalizácia dopadov tohto znevýhodnenia na ich vzdelávaciu 

dráhu a budúce uplatnenie. Podpora by mala byť zameraná tiež na zkompetentňovanie 

rodiny v starostlivosti o dieťa (Felcmanová, 2015). 

Koncepcia včasnej starostlivosti o deti zo sociálne znevýhodneného prostredia je 

formálny rámcom schváleným vládou ČR uznesením č. 539 zo dňa 14. mája 2008. 

Zameraná je na deti vo veku od 3 rokov do zahájenia povinnej školskej dochádzky 

a realizuje sa prostredníctvom predškolského vzdelávania, pôsobenia poradenských 

zariadení a úsilím posilniť rodičovské kompetencie vedúce k napredovaniu dieťaťa 
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v prirodzenom prostredí domova. 

Dôležitú úlohu v kontexte včasnej starostlivosti zohráva adekvátna predškolská príprava. 

Príkladom z praxe môže byť aktivita Centra inkluze, ktoré  pôsobí na Vítkovsku 

prostredníctvom predškolských klubov i zaistením včasnej starostlivosti v rodinnom 

prostredí detí. Ako svoje dielčie ciele včasnej starostlivosti (popri jej hlavnom cieli 

zníženia nerovnosti pri vstupe do školy) Centrum inkluze uvádza tieto (Centrum inkluze, 

2019, s. 9): 

• „podporovat koncept inkluzivního vzdělávání a umožnit všem dětem 

maximálně využít jejich osobní potenciál,  

• rozvoj prosociálních, kognitivních a emočních dovedností předškolních dětí,  

• zajistit dětem z cílové skupiny podporu při jejich optimálním rozvoji a 

připravit je na školní docházku prostřednictvím neformálních forem 

vzdělávání (předškolní kluby, včasné péče v rodinném prostředí) zvyšovat 

rodičovské kompetence rodičů s důrazem na rozvoj dítěte, aktivně zapojovat 

rodiče do procesu vzdělávání svých dětí a poskytovat jim podporu a vzdělávání 

v oblasti péče o děti, 

• spolupracovat s místními mateřskými školami a dalšími aktéry ve městě, 

ovlivňovat politiku předškolního vzdělávání ve městě a zároveň zajišťovat 

komplexní přístup k řešení problémů dětí z cílové skupiny,  

• přispívat k adaptaci dítěte a jeho rodiny v mateřské či základní škole.“ 

Služby ranej intervencie v ČR poskytujú predovšetkým neštátne neziskové organizácie. 

Ich najčastejšími formami pre sociálne znevýhodnené deti sú nízkoprahové kluby pred 

deti od tri do šesť rokov. Inou formou sú napríklad vzdelávacie skupiny matiek s deťmi 

do 3 rokov veku. Ďalším príkladom sú sociálno-aktivizačné služby zamerané na 

poskytovanie podpory a poradenstva, či sociálno-terapeutické činnosti a vzdelávacie 

aktivity smerované na rodiny detí ohrozené sociálnym znevýhodnením (Wagnerová, 

2018). 
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2.2 Podpora zo strany neštátnych neziskových organizácií 

 

Systém vzdelávania v ČR nedostatočne reflektuje vzdelávanie žiakov so sociálnym 

znevýhodnením. Často zlyháva v identifikácii špeciálnych vzdelávacích potrieb týchto 

žiakov a ponúka len obmedzené nástroje pre reakciu na tieto potreby. Škola sama osebe 

tak nemá možnosť odstrániť či aspoň ovplyvniť mnohé z bariér obmedzujúcich jej 

sociálne znevýhodnených žiakov. Je tak v konečnom dôsledku závislá okrem iného aj na 

funkčnej spolupráci s nevládnymi neziskovými organizáciami (ďalej len NNO) (Němec 

a kol., 2019). 

Definíciu NNO najčastejšie využívanú v medzinárodných porovnávacích výskumoch 

sformulovali Salamon a Anheier a obsahuje 5 znakov, ktoré musí organizácia spĺňať. 

Jedná sa o (Škarabelová, 2002, str. 7): 

• „Organizovanost (organized) – Týká se těch subjektů, které se vyznačují 

institucionalizovaností, skrze které je subjekt formálně zřízen jako právnická 

osoba nebo se alespoň vyznačuje organizační strukturou. 

• Soukromý charakter (private) – NNO fungují nezávisle na státní správě, a tedy 

nejsou státem řízeny. Avšak to neznamená, že ať už ve vedoucích či jiných 

pozicích nemohou stát státní úředníci nebo že nemohou od státu dostávat 

prostředky ke svým činnostem. 

• Neziskovost (non-profit) – Subjekty nevládní neziskové sféry sice mohou 

získávat zisky ze své činnosti, nepřipouští se, že by vzniklé zisky rozdělovaly 

mezi své členy, ale musí tyto prostředky využít jen pro naplňování vlastního 

poslání. 

• Samospráva (self-governing) - NNO jsou autonomního charakteru a 

• zároveň jsou řízeny zevnitř nikoliv zvenčí. 

• Dobrovolnost (voluntary) – NNO vykonávají činnosti dobrovolně za podpory 

darů a práce dobrovolníků.“ 

Aktuálne existuje v ČR niekoľko druhov NNO. Patria medzi nich spolky, obecne 
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prospešné spoločnosti, ústavy, nadácie, nadačné fondy a evidované právnické osoby 

(Svět neziskovek, 2014). NNO hrajú v spoločnosti dôležitú úlohu. Poskytujú služby, 

ktoré štát nedokáže pre potrebnú verejnosť zaisťovať sám o sebe, kultivujú sociálny 

a znalostný potenciál a zároveň sú znakom toho, nakoľko je v krajine rozvinutá občianska 

spoločnosť (Stejskal a kol., 2012). 

 

2.2.1 Poslanie a ciele neziskových organizácií 

Základom činnosti NNO je jej poslanie, keďže v sebe obsahuje dôvody prečo vlastne 

daná NNO existuje a čo náplňou jej aktivity. Samotný termín „poslanie“ odkazuje aj na 

to, čo chce NNO alebo akákoľvek iná organizácia svojou činnosťou. Medzi najčastejšie 

poslania NNO patrí, všeobecne povedané, pozitívne ovplyvňovanie podmienok života 

v spoločnosti. Častokrát je na počiatku činnosti NNO určitý spoločenský problém, snaha 

o vyriešenie ktorého sa tak prirodzene stáva súčasťou jej poslania (Plamínek, 1996). 

Ciele NNO sú odvodené od jej poslania a rozumieme pod nimi stav situácie alebo 

skutočnosti, ktorý by mal byť dosiahnutý v istom časovom horizonte. Ciele sa môžu deliť 

podľa rôznych kritérií. Napríklad bežné je časové kritérium, kde možno rozlišovať ciele 

krátkodobé, strednodobé, dlhodobé, operatívne a podobne (Rektořík, 2010). 

Pod cieľom môžeme tiež rozumieť konkrétne nastavenie zámeru. Správne nastavenie 

cieľov v akejkoľvek organizácii predpokladá, že ciele sú naviazané na špecifické potreby 

tejto organizácie a že ich dosiahnutím je niekto konkrétny poverený. Podobne, 

prioritizácia cieľov organizácie umožňuje v rámci organizácie udržať prehľad o tom, 

ktoré z jej cieľov majú akú dôležitosť (Plamínek, 2000). 

Príkladom formulácie poslania NNO z praxi je napríklad občianska vízia a poslanie 

organizácie IQ Roma Servis (IQ Roma servis, 2019, str. 3): 

Občanskou vizí IQ Roma servisu je společnost živých a přátelských vztahů mezi 

Romy a dalšími lidmi. Svět, kde i Romové mají důstojné role a respekt jako 

jednotlivci i národ. 

Hlavním posláním IQ Roma servisu je být prostředníkem, který podporuje 

možnosti, příležitosti a odhodlání Romů na cestě jejich růstu a společenského 
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uplatnění a chrání jejich práva a důstojnost v rámci společnosti. 

 

2.2.2 Formy vzdelávacej podpory poskytované neziskovými organizáciami 

NNO, ktoré sú predmetom tejto práce a výskumu, pôsobia v oblasti neformálneho 

vzdelávania. To je zamerané na určité skupiny obyvateľov a poskytujú ho predovšetkým 

rôzne organizácie z radov občianskej spoločnosti. Je potrebné rozlišovať či poskytovateľ 

vzdelávania je organizácia zapísaná v sieti škôl alebo či sa jedná o o organizáciu, ktorá 

podporuje vzdelávanie. Práve podpora vzdelávania je poskytovaná zo strany NNO, 

ktorých poslaním je podpora poskytovateľom vzdelávacích služieb či osôb zapojených 

do vzdelávacieho procesu (Prouzová, 2006). 

Pre školy vzdelávajúce vyšší počet sociálne znevýhodnených rómskych žiak je práve 

podpora zo strany NNO či spolupráca s nimi veľmi prínosná. NNO dokážu zaistiť 

napríklad doučovanie či intervencie v rodinnom prostredí žiakov, ale poskytujú i sociálne 

poradenstvo a iné služby v tejto oblasti. Spoločne so školou tak pomáhajú vytvárať lepšie 

pre vzdelávanie žiakov (Němec, 2020). Na nasledujúcich stranách uvádzame najčastejšie 

využívane formy podpory vzdelávania zo strany NNO, a to predovšetkým s ohľadom na 

sociálne znevýhodnených rómskych žiakov. 

 

Doučovanie a školská príprava 

Cieľom doučovania a školskej prípravy je zaistenie podpory žiakov, ktorú nedostávajú 

v domácom prostredí či pomoc s vypracovaním úloh alebo s precvičením či doplneným 

látky preberanej v škole. I v triedach s kvalitnou výukou a vedených zdatným 

pedagógom má veľkú užitočnosť doučovanie žiakov zo sociálnym znevýhodnením Bez 

ich nadštandardnej podpory sa totiž rozdiely medzi jednotlivými žiakmi zvyšujú. 

Zapojenie do doučovania naopak posilňuje  celkovú psychickú kondíciu žiaka (Němec 

a kol., 2019). 

Teoretický rámec doučovania využívaný v praxi zo strany NNO je možné ilustrovať 

napríklad na návrhu na zlepšenie úspešnosti doučovania, ktorý pre vlastné potreby 

pripravil IQ Roma servis. Tento návrh obsahuje 5 oblastí na ktoré sa v rámci doučovania 
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táto NNO chce koncentrovať (Meyer, 2021): 

• De-stigmatizace vzdělávání,  

• Case management v rodině, 

• Role doučovatele 

• Učení jako seberealizace, 

• Psychosociální pomoc dětem. 

 

Nízkoprahové zariadenie pre deti a mládež 

Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálnych službách definuje nízkoprahové zariadenie pre deti 

a mládež (ďalej len NZDM) nasledovným spôsobom: 

„Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní, popřípadě 

terénní služby dětem ve věku od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími 

jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením 

sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim 

lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich 

nepříznivé sociální situace. 

Služba může být poskytována osobám anonymně. Služba obsahuje tyto základní 

činnosti: 

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

c) sociálně terapeutické činnosti, 

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí.” 

NZDM je alternatívou inštitucionalizovanej formy trávenia voľného času, ktorá je 

dostupná najmä sociálne znevýhodneným žiakom. Prostredníctvom kontaktnej činnosti 

sociálnych pracovníkov NZDM odovzdáva svojim klientom určitý kultúrny kapitál, ktorý 

je nápomocný pri inklúzii. Zároveň je úlohou NZDM aby si umožnilo klientom osvojiť 
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si vedomosti, schopnosti či zručnosti, ktoré klient nemôže získať vo svojom domácom 

prostredí (Kasalová a Dolejš, 2015). 

Česká asociace streetwork vidí ako poslanie NZDM snahu o sociálne začlenenie 

a pozitívnu zmenu v živote sociálne znevýhodnených klientov spoločne s informačnou 

činnosťou a podporou predchádzajúcou ďalšiemu sociálnemu vylúčeniu. Ako cieľovú 

skupinu NZDM uvádza detí a mládež ktorí (Česká asociace streetwork, 2008, str. 4): 

• „zažívají nepříznivé sociální situace – jde o konfliktní společenské situace, obtížné 

životní události, omezující životní podmínky,  

• jsou ve věkových skupinách od 6 do 12 let, od 13 do 18 let, od 19 do 26 let,  

• žijí nebo se pohybují v určité lokalitě, kterou lze vymezit sociálně či geograficky, 

• vztahují se k nim další charakteristiky: 

o nemohou nebo se nechtějí zapojit do běžných volnočasových aktivit, 

o vyhýbají se standardním formám pomoci a péče v rámci k tomu určených 

institucí, 

o dávají přednost neproduktivnímu trávení volného času, a to hlavně mimo 

rodinu či jinou sociální skupinu, 

o mají životní styl, který je ohrožující pro ně samé nebo jejich okolí a díky 

kterému se často dostávají do konfliktů, 

o nepřichází do zařízení s jasně danou zakázkou nebo ji nechtějí či 

nedovedou definovat, jak je to vyžadováno u jiných typů služeb.“   

 

Sociálno-aktivačné služby 

Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálnych službách definuje sociálno-aktivačné služby 

nasledovným spôsobom: 

„Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, popřípadě 

ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen 

v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží 
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sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.“ 

Organizácia Člověk v tísní rozumie poslaniu sociálno-aktivizačných služieb pre rodiny 

s deťmi ako predchádzaniu sociálneho vylúčenia rodín s deťmi, či znižovaniu jeho miery. 

Ako obsah služby Člověk v tísní uvádza (Člověk v tísní, 2013a, online, cit. 2021-07-12): 

„bezplatné poskytování pomoci, podpory a poradenství rodinám s dětmi žijícím v 

sociálně vyloučených lokalitách, rodinám sociálně vyloučeným nebo sociálním 

vyloučením ohroženým, zejména je-li v důsledku dlouhodobě nepříznivé životní 

situace, kterou nejsou schopni překonat vlastními silami, ohrožen vývoj dítěte a 

fungování rodiny.“ 

Brnenská organizácia IQ Roma servis definuje cieľovú skupinu svojej sociálno-

aktivizačnej služby ako rodiny s deťmi, ktoré sú ohrozené sociálne nepriaznivou 

situáciou, ktorú nemôžu alebo nevedia vyriešiť sami. Pod nepriaznivou sociálnou 

situáciou sa rozumie najmä2: 

• „potřebu zlepšení výchovného a vzdělávacího prostředí pro dítě;  

• potřebu zlepšení nedostatečných a ohrožujících podmínek pro dítě  (např. 

konfliktní rodinné vztahy, nedůstojné bytové a nestabilní finanční podmínky); 

• potřebu podpory v rozvoji schopností a dovedností rodičů v kvalitní péči a 

výchově svých dětí; 

• potřebu podpory při hájení svých práv a naplňování svých povinností v oblasti 

péče, výchovy a vzdělávání dětí v komunikaci s institucemi; 

• nedostatečnou spolupráci mezi institucemi; 

• nedostatek finančních, materiálních nebo kompetenčních zdrojů; nabídek 

dostupného trávení volného času dítěte; 

• předsudky, diskriminace a rasismus.“ 

 

 

 
2 Stránky Sociálně-Aktivizační Služby Pro Rodiny S Dětmi. Dostupné z: https://iqrs.cz/sas-vice-informaci/ 
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2.2.3 Možnosti spolupráce neziskových organizácii a škôl 

V mnohých prípadoch školy nedisponujú personálnou ani finančnou kapacitou pre 

zaistenie doučovania alebo voľnočasových aktivít pre sociálne znevýhodnených žiakov. 

V týchto prípadoch je užitočná užšia spolupráca medzi školou a lokálnymi NNO, kde 

škola môže poskytnúť zázemie pre vzdelávacie aktivity, ktoré môžu zaštítiť NNO 

poskytnutím lektorov či spoluúčasti na financovaní (Němec a kol., 2019). 

Niektoré školy tak v spolupráci s miestnymi NNO majú vlastné špeciálne programy pre 

sociálne znevýhodnených žiakov. Ponúkaju tak žiakom možnosť doučovania či v škole, 

rodinnom prostredí žiaka alebo v špeciálne vyhradených priestoroch dostupných týmto 

žiakom (GAC, 2006). 

V odborných kruhoch existuje zhoda, že fungujúca spolupráca vzdelávacej a sociálnej 

sféry môže hrať pozitívnu úlohu pri prekonávaní vstupného hendikepu sociálne 

znevýhodnených žiakov. Faktom takejto spolupráce su ale i prekážky, na ktoré NNO 

môžu naraziť. Napríklad sa môže jednať o nezáujem o spoluprácu zo strany školy, či už 

kvôli bagatelizovanie problému alebo nedôvere voči pracovníkom NNO. Ďalším príklad 

je nerovné postavenie NNO v takej spolupráce, keď škola môže byť ústretová pre účely 

spolupráce ale snaží sa riadiť a využívať NNO ako posla zlých správ. Podobne môže 

narúšať spoluprácu školy a NNO nerealistické očakávania zo strany školy, jej 

neporozumenie kontextu sociálnej služby či neschopnosť si predstaviť dopady sociálneho 

znevýhodnenia na školskú úspešnosť žiakov (Šotola, 2015). 
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3 Metodológia výskumu 

 

Nasledujúca časť práce sa zameriava na vlastný výskum a interpretáciu jeho výsledkov. 

Samotný výskum je postavený na teoretických východiskách problematiky, rozobratých 

v predchádzajúcich kapitolách, ktoré sa venujú popisu jednotlivých oblastí súvisiacich 

s témou tejto práce, t.j. so vzdelávaním sociálne znevýhodnených rómskych žiakov a ich 

podpore zo strany nevládnych neziskových organizácií. 

Výbery vzorky prípadoch vychádza z teoretických definícii sociálneho znevýhodnenia. 

Výskum je zameraný na identifikáciu bariér, na ktoré narážajú sociálne znevýhodnený 

rómski žiaci a na charakteristiku podpory, ktorú týmto žiakom poskytujú neziskové 

organizácie. Objektom výskumu sú tak nevládne neziskové organizácie, ktoré sa 

zameriavajú na vzdelávanie žiakov so sociálnym znevýhodnením. Konkrétne boli pre 

tento výskum vytipované zapísané spolky R-Mosty a IQ Roma servis, obecne prospešná 

spoločnosť Romodrom a rómske stredisko Drom, ktoré je príspevkovou organizáciou. 

 

3.1 Cieľ výskumu 

Cieľom diplomovej práce je analýza role neziskových organizácii v procese vzdelávania 

rómskych žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia s prihliadnutím na zmapovanie 

foriem vzdelávania používaných v tomto procese. Zohľadnené budú i špecifické 

podmienky a dôsledky súčasnej nutnosti všeobecného distančného vzdelávania v rámci 

pandémie Covid-19. 

Tento výskum sa tak zameriava na identifikáciu prínosov zapojenia neziskových 

organizácií do vzdelávacieho procesu a negatívnych dopadov ich absencie z neho. 

 

3.2 Výskumné otázky 

Táto práca prináša odpoveď na hlavnú výskumnú otázku, a to akú rolu majú neziskové 

organizácie pri zvyšovaní kvality vzdelávacieho procesu sociálne znevýhodnených 

rómskych žiakov a to ako vo vzťahu ku samotným žiakom tak i voči pedagógom 
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a rodičom. Dielčie výskumné otázky sú: 

• „Aké formy vzdelávania poskytujú neziskové organizácie sociálne 

znevýhodneným rómskym žiakom?“ 

• „Aký je prínos neziskových organizácií vo vzdelávaní sociálne 

znevýhodnených rómskych žiakov?“ 

• „Ako prebieha spolupráca medzi neziskovými organizáciami a školami 

v oblasti podpory sociálne znevýhodnených rómskych žiakov?“ 

 

3.3 Druh výskumu a zvolená metóda 

Pre účely zistenia potrebných dát a naplnenia cieľa výskumu bolo zvolený kvalitatívny 

výskum. Jedná sa o proces hľadania porozumenia, ktorý je založený na rôznych 

metodologických tradíciách skúmania sociálneho problému. Vytvára sa pri ňom 

holistický obraz predmetu skúmania, ktoré prebieha v prirodzených podmienkach a to 

pomocou analýzy textu či popisu názorov účastníkov výskumu (Hendl, 2016). 

Výskum bol pripravený prostredníctvom triangulácie, čiže kombináciou získania dát zo 

záverečných správ a internetových prezentácií zúčastnených organizácií 

a prostredníctvom rozhovorov s ich pracovníkmi. Základná výskumná stratégia bol 

pološtrukturovaný rozhovor, čiže rozhovor zložený dôkladne formulovaných otvorených 

otázok, na ktoré respondenti odpovedajú (Hendl, 2016). 

Otvorené otázky boli použité za účelom maximalizácie obsahu získaných informácii 

a zaisteniu, aby v jeho priebehu došlo na všetky podstatné témy. Otvorená forma 

umožňuje adaptívne pridávanie ďalších doplňujúcich otázok v reakcii na situáciu či 

rozoberané témy. Zároveň umožňuje účastníkom výskumu reagovať vo väčšom rozsahu. 

Ako píše Hendl (2016), rozhovor si vyžaduje citlivosť, koncentráciu, interpersonálne 

porozumenie a disciplínu. Dôležitá je jeho dĺžka a dôraz na úvod do neho i spôsob jeho 

ukončenia. Začiatok rozhovoru je podstatný pre získanie súhlasu k záznamu a dôvery zo 

strany respondenta. Koniec rozhovoru predstavuje príležitosť pre doplnenie dodatočných, 

potenciálne dôležitých informácii. 
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Metóda rozhovoru tiež zaručuje, že potrebné informácie prichádzajú priamo od osôb 

v centre diania skúmanej problematiky. Respondenti sú tak zdrojom nielen subjektívnych 

názorov na tému ale zároveň takto i čiastočne zastupujú celú organizáciu, ktorú 

v rozhovore zastupujú. 

Rozhovory pre účely tejto práce boli uskutočnené dvojakým spôsobom a to jednak 

v pracoviskách jednotlivých organizácií a tiež online. Dôvodom pre využitie online 

spôsobu bola opatrnosť v súvislosti s aktuálne prebiehajúcou pandémiou Covid-19. 

Pre jednotlivé rozhovory bol zakaždým vyhradený dostatočný čas i priestor, ktorý 

zaisťoval súkromie a príjemnú atmosféru. Rozhovory trvali v dĺžke od 35 do 60 minút, 

boli nahraté a následne prevedené do písomnej podoby použitím zhrňujúceho protokolu 

ako techniky transkripcie. Medzi prílohami tejto práce sa nachádza zoznam otázok pre 

rozhovor a jeden vzorový prepis rozhovoru. 

Výskum doplnený i sekundárnymi prameňmi – verejne dostupnými informáciami 

čerpanými z internetových stránok či výročných správ vybraných neziskových 

organizácií. 

 

3.4 Metóda analýzy dát 

Pri analýze dát bola použitá metóda zakotvenej teórie, teda techniky otvoreného, 

axiálneho a selektívneho kódovania. Jedná sa o kvalitatívne poňatie výskumu, ktorý 

umožňuje na empirickom základe vybudovať vedeckú teóriu. Základným aspektom tejto 

metódy je, že teória je induktívne odvodzovaná počas skúmania (Strauss, 1999). Teória 

sa teda objavuje prostredníctvom systematického zberu dát, ktoré sú následne 

analyzované. Zber dát, ich analýza a výsledná teória sa tak ocitajú v recipročnom vzťahu 

(Hendl, 2016). 

Ako píšu Strauss a Corbin (1999), kódovanie je potom operáciou, počas ktorej sa údaje 

rozoberú, konceptualizujú a následne zložia novým spôsobom. To vystihuje vzťahy 

medzi základnými prvkami zakotvenej teórie, ktorými sú koncepty, kategórie 

a propozície. Koncepty sú základnými jednotkami analýzy, keď konceptualizácia vytvára 

z čerstvých dát teoretické pojmy. Kategórie sú na vyššej, abstraktnejšej úrovni a vznikajú 
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spájaním odvodených konceptov. Propozície následne formulujú vzťahy medzi 

konceptami a kategóriami (Hendl, 2016). 

Proces analýzy tak sleduje postupnosť od otvoreného cez axiálne až po selektívne 

kódovanie. Pri otvorenom kódovaní sa jedná o proces rozoberania, skúmania, 

porovnávania, konceptualizácie a kategorizácie dát. Je to časť analýzy, ktorý označuje 

a kategorizuje pojmy odvodené z dát výskumu. Tieto pojmy sú tak základnými 

stavebnými kameňmi teórie. Axiálne kódovanie dáta po otvorenom kódovaní usporiada 

nanovo, na základe spojitosti medzi kategóriami. Selektívne kódovanie následne zavŕši 

proces identifikácie centrálnej kategórie okolo ktorej sa integrujú všetky ostatné kategórie 

(Strauss, 1999). Tieto techniky kódovania boli použité pri analýze dát z výskumu od 

identifikácie vhodných konceptov v odpovediach respondentov, cez ich spájanie do 

vzájomne súvisiacich kategórii až po odvodenie primárneho významu od vzťahov 

rozpoznaných medzi jednotlivými kategóriami. 

 

3.5 Výber výskumnej vzorky 

Predmetom skúmania tejto diplomovej práce sú konkrétne vybraté neziskové organizácie, 

ktorých činnosť je okrem iného zameraná na podporu detí pri vzdelávaní detí so 

sociálnym znevýhodnením. Jednotlivé organizácie boli vybraté tak, aby svojou cieľovou 

skupinou zodpovedali zameraniu výskumu na rómskych žiakov, ktorý sú zároveň 

sociálne znevýhodnení. Výskumným súborom je množina respondentov, ktorý sa 

rozhovor zúčastnili.  Rozsah výberu bol určený teoretickou saturáciou. Výber bol teda 

ukončený v okamihu kedy bolo zistené, že informácie od ďalších osôb sa začínajú 

opakovať (Gavora, 2000). 

Spôsob výberu respondentov prebiehal pomocou technicky snehovej gule, ktorá priberá 

ďalších respondentov na základe odporučenia tých predchádzajúcich. Najprv boli 

oslovení vedúci pracovníci organizácií, s ktorými autorka diplomovej práce v minulosti 

pracovala, a ktorí následne mohli odkázať na ďalších pracovníkov vhodných pre účely 

tohto výskumu. Uskutočnených bolo napokon osem rozhovorov. 

Pre zachovanie anonymity sú jednotliví respondenti pomenovaný začiatočnými 

písmenami podľa abecedy, chronologicky podľa toho ako rozhovory prebehli. Prvý 
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rozhovor bol vedený s Respondentom A, ktorý pracuje na vedúcej pozícii 

nízkoprahového zariadenia organizácie R-Mosty. Túto organizáciu zastupoval tiež 

Respondent B, ktorý odpovedal z pozície kontaktného pracovníka nízkoprahového 

zariadenia pre deti a mládež. Vedúci pracovník vzdelávacieho programu v organizácii 

Romodrom je označený ako Respondent C. Dáta z tejto organizácie následne doplnil 

Respondent D, ktorým je pedagogický pracovník. Respondent E je vedúcim pracovníkom 

nízkoprahového zariadenia pre deti a mládež v organizácii Drom. Za túto organizáciu 

vystupuje tiež Respondent F, ktorý v organizácii doučuje sociálne znevýhodnených 

rómskych žiakov. Posledná z oslovených organizácii je IQ Roma servis, kde boli tiež 

uskutočnené dva rozhovory. Prvý s respondentom G, vedúcim pracovníkom programu 

Gendalos a druhý s pracovníkom H, ktorý je pedagogickým pracovníkom tohto 

programu. 
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4 Poznatky z výskumu 

Vzhľadom k súčasnej situácii okolo pandémie Covid-19 bol tento kvalitatívny výskum 

vykonaný osobne, ale niektoré z rozhovorov boli uskutočnené online formou. Zber dát 

prebiehal v období Máj až Jún 2021. Rozhovory boli uskutočnené s respondentmi 

vybranými podľa vopred stanovených kritérií. 

Dokopy bolo vykonaných a spracovaných osem rozhovorov s pracovníkmi štyroch 

nevládnych neziskových organizácií (ďalej len NNO), ktoré prebehli na základe 

predchádzajúcej dohody. So všetkými respondentmi bola dosiahnutá dohoda na 

konkrétnom termíne, kedy mal byť rozhovor uskutočnený a v prípade online formy 

i pomocou akého programu alebo sociálnej siete. Vopred boli vypracované otázky, ktoré 

boli v priebehu rozhovoru položené pracovníkom NNO a následne, na základe priebehu 

rozhovoru, boli operatívne doplnené dodatočnými otázkami. 

Na začiatku rozhovoru boli všetci respondenti oboznámení s témou tejto diplomovej 

práce, s jej motiváciou a podstatou výskumu. Respondenti boli tiež informovaní o tom, 

že získané dáta budú použité výlučne pre účely diplomovej práce a nebudú žiadny 

spôsobom zneužité. Každému z rozhovorov predchádzal výslovný súhlas s nahrávaním 

rozhovoru, ktorý vzhľadom k dĺžke a náročnosti rozhovoru bol uskutočnený formou 

záznamu na mobilnom telefóne. 

Každý rozhovor trval v rozmedzí 35-60 minút. Rozhovory boli vedené so všetkými 

respondentmi samostatne, prirodzenou cestou a s operatívnym využitím doplňujúcich 

otázok nadväzujúcich na odpovede získané na vopred pripravené otázky. Tieto pripravené 

otázky boli dôkladne premyslené a sformulované s úmyslom čo najefektívnejšieho 

dosiahnutia výskumného cieľa. 

Otázky boli rozdelené na štyri časti. Prvá časť – v úvode rozhovoru – bola zameraná na 

zistenie základných informácií o respondentovi a jeho práci so sociálne znevýhodnenými 

rómskymi žiakmi. V druhej časti otázky mierili na identifikáciu foriem vzdelávania, ktoré 

vybrané NNO poskytujú týmto žiakom. Tretia časť bola zameraná na zistenie toho, aký 

je názor respondentov na prínos NNO vo vzdelávaní sociálne znevýhodnených rómskych 

žiakov. A v poslednej časti otázky na respondentov smerovali na to, ako prebieha 

spolupráca medzi ich NNO a školami v oblasti podpory vzdelávania sociálne 
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znevýhodnených rómskych žiakov. 

 

4.1 Informácie o výbere organizácií pre výskum 

Pre čo najefektívnejšie dosiahnutie prezentovaných výskumných výsledkov boli do 

výskumu pozvané NNO pracujúce so sociálne znevýhodnenými žiakmi. Konkrétne sa 

jedná o zapísané spolky R-Mosty a IQ Roma servis, obecne prospešná spoločnosť 

Romodrom a rómske stredisko Drom, ktoré je príspevkovou organizáciou. R-Mosty 

a Romodrom sú pražské organizácie, IQ Roma servis a Drom majú sídlo v Brne. 

Pozornosť pri ich výbere bola okrem osobnej skúsenosti autorky venovaná najmä ich 

aktivitám vedúcim k podpore vzdelávania sociálne znevýhodnených rómskych žiakov. 

Informácie boli čerpané prevažne z výročných správ (uvedených medzi zdrojmi tejto 

práce) a internetových stránok NNO. 

 

Predstavenie respondentov výskumu 

Za R-Mosty: 

Respondent A – vedúci pracovník NZDM,  15 rokov v organizácii i vo vzdelávaní 

sociálne znevýhodnených 

Respondent B – kontaktný pracovník a prevádzkový vedúci NZDM, 7 rokov v organizácii 

 

Za Romodrom: 

Respondent C – vedúci vzdelávacieho centra, 4 roky v organizácii  

Respondent D – necelý rok v organizácii, 11 rokov vo vzdelávaní sociálne 

znevýhodnených 

 

Za Drom: 

Respondent E – vedúci pracovník NZDM, 10 rokov v organizácii 

Respondent F – doučovateľ, 7 rokov v organizácii 
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Za IQ Roma Servis: 

Respondent G – vedúci pracovník programu Gendalos, 2 a pol roka v organizácii, vyše 

15 rokov vo vzdelávaní 

Respondent H – pedagogický pracovník programu Gendalos 

 

4.2 Cieľová skupina programov podľa odpovedí respondentov 

Na otázku „Aká je Vaša cieľová skupina?“ odpovedali respondenti rôzne. Niektorí 

z respondentov sa držali iba vekového ohraničenia svojich klientov a ani v reakcii na 

doplňujúcu otázku, či je ich cieľová skupina definovaná aj niečím iným,  neuviedli jej iné 

determinanty. 

Ostatní respondenti mali cieľovú skupinu zadefinovanú jasnejšie – v princípe popisovala 

sociálne znevýhodnených žiakov. V niektorých prípadoch bola zameraná dokonca ešte 

užšie, a popisovala špecificky sociálne znevýhodnených rómskych žiakov. 

Respondent E poňal odpoveď na otázku veľmi presne a zároveň komplexne a popísal 

i priebeh nadviazania zmluvného kontaktu, vrátane podmienok súvisiacich 

s identifikáciou či motiváciou klienta: 

„Aby dítě mohlo byt našim klientem, musí plnit nějaké naše požadavky, až poté je 

s ním uzavřena smlouva a tak se stává naším klientem. Jedno specifikum je teda 

ten věk, druhé je, že musí být ve sociálně nepříznivé situaci a zároveň musí 

prokázat, ze potřebuje naší pomoc. Při tom prvním rozhovoru musíme zjistit, zda 

nás potřebuje a může byt naším klientem.“ 

Istú formu nepriaznivej sociálnej situáciu alebo vyložene sociálne znevýhodnenie 

zmieňovali v podstate všetci respondenti. Pre popis tejto situácie používali rôzne 

spôsoby: 

• „Žáci ze sociálně ekonomicky znevýhodněných rodin“ (Respondent H) 

• „děti pocházejí z různých ubytoven, z takového prostředí“ (Respondent C) 
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• „Vyrůstají v sociálně ohroženém prostředí, jsou ohroženi sociálním 

vyloučením“ (Respondent G) 

Ďalším spoločným znakom odpovedí respondentov bol dôraz na súvisiace aspekty 

rodinné prostredia, absenciu motivácie či úroveň vzdelania alebo jeho dostupnosť. 

Slovami Respondenta C: 

„Jsou tam neúplné rodiny, jsou tam rodiče, kteří sami nemají takové vzdělaní jako 

třeba většina populace a ani těm dětem to tak nedokážou předat, nebo to není pro 

ně až taková priorita.“ 

V neposlednom rade sa respondenti do značnej miery zhodujú i v tom, že ich cieľová 

skupina je definovaná i faktom, že klienti nemajú prístup k hlavnej forme vzdelávania, či 

už je to spôsobenou dochádzaním na segregované školy alebo faktom, že ich rodičia 

zanedbali kroky vedúce k zaisteniu ich plynulej školskej dochádzky. 

 

4.3 Prvý okruh otázok 

Pomocou prvého okruhu otázok sa autorka snažila zistiť, aké formy vzdelávania 

poskytujú NNO sociálne znevýhodneným rómskym žiakom. Špecificky sa tento okruh 

venuje zodpovedaniu prvej dielčej výskumnej otázky: 

• „Aké formy vzdelávania poskytujú neziskové organizácie sociálne 

znevýhodneným rómskym žiakom?“ 

Analýza odpovedí respondentov ukázala, že sa zhodujú v tom, že ich NNO poskytujú  

formu vzdelávania, ktoré oni sami považujú za najefektívnejšie pri práci so sociálne 

znevýhodnenými rómskymi žiakmi. Medzi najčastejšie nimi poskytovaného formy 

vzdelávania je možné zaradiť tie nasledovné: 

• Doučovanie 

• Príprava do školy 

• Individuálny kontakt so žiakom 

• Práca s motiváciou 
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• Doprovod 

• Situačná intervencia 

• Kariérne poradenstvo 

• Príprava na prechod do nového prostredia školy 

• Technická a finančná podpora 

 

4.3.1 Doučovanie 

Doučovanie z výskumu vychádza ako najčastejšia forma poskytovaného 

vzdelávania. Poskytujú ju všetky NNO zaradené do výskumu a spoločne s prípravou do 

školy sa dajú považovať za hlavné formy vzdelávania, od ktorých potom niekedy vedie 

cesta klienta k využitiu iných foriem vzdelávania či podpory poskytovaných NNO. 

Zaujímavé je tiež, že NNO vo všeobecnosti rozlišujú medzi doučovaním a prípravou do 

školy ako dvoma rôznymi formami podpory. 

Doučovanie často  býva dôvodom, prečo klienti NNO sami oslovia. Respondent 

A napríklad hovorí o tom, že aktuálne evidujú viacero klientov, ktorý do ich NNO 

dochádzajú len na doučovanie: 

„Zkontaktovali se s námi, že potřebují tu pomoc se školou a nechodí ani do toho 

klubu a primárně jen proto, že chtějí pomoct s tou školou a chtějí doučování.“ 

Podobne Respondent C hovorí o tom, že napriek pôvodnému plánu poskytovať aj 

skupinovú aktivitu v rámci doučovania, už samotné individuálne doučovanie vyčerpáva 

ich kapacity natoľko, že na skupinovú aktivitu už nezostáva priestor. Zároveň ale 

Respondent C konštatuje, že individuálne doučovanie je najúčelnejšie. 

„Vlastně opravdu je tam ten posun dětí vidět nejvíc, když mají dvě, tři hodinky 

týdně čas s tou holčinou, co je tam doučuje.“ 

I respondent B vníma hodnotu doučovania a vidí v tom jeden z najdôležitejších 

príspevkov NNO. Vyjadruje sa v tom zmysle, že vlastne žiakom zachraňujú plynulý 

priechod vzdelávaním. 
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4.3.2 Príprava do školy 

Úlohy NNO pri poskytovaní tejto formy vzdelávania majú materiálny i personálny 

charakter. Na jednej strane poskytujú žiakom vhodný priestor, kde sa môžu príprave do 

školy venovať, a ktorý v ich rodinnom prostredí často chýba. Podobne majú NNO 

k dispozícii vybavenie, ktoré je pre prípravu do školy dôležité a ku ktorému by žiak doma 

nemusel mať prístup, ako je napríklad výpočtová technika či školské potreby a pomôcky. 

Druhý typ podpory, ktorý NNO v tejto forme vzdelávania poskytujú, má personálny 

rozmer. NNO zabezpečujú kompetentných partnerov, ktorý so žiakmi na príprave do 

školy spolupracujú. Jedná sa buď o vlastných pracovníkov NNO ale i o externých 

doučovateľov, o ktorých hovorí napríklad Respondent G. Ich kompetencie sú v tomto 

prípade dvojaké – jedná sa o dostatočnú znalostnú úroveň ale tiež o poskytovanie 

podpory či motivácie.  

Respondent B k zapojeniu žiakov do tejto formy vzdelávania hovorí: 

„Taky u nás dělají domácí úkoly, protože to je pro ně pohodlnější než být doma s 

rodičem, který třeba nemá tu angažovanost pomoct mu s tím úkolem, nebo s 

rodičem, který tomu nerozumí. Takže s námi muže tu látku zvládnou jednodušeji, 

protože jsme ochotní vysvětlovat a ukazovat tu cestu.“ 

 

4.3.3 Individuálny kontakt so žiakom 

Dôraz na individuálny kontakt s žiakmi/klientmi kladú všetky NNO zúčastnené na 

výskume. S ohľadom na priebeh a štruktúru spolupráce s klientom to takto zhrňuje 

Respondent G: 

„Základním kamenem naší spolupráce je individuální spolupráce se studenty. 

Spolupracujeme s nějakými 70 studentmi a každý student má svého klíčového 

pracovníka, pracovnici, a ten s ním pracuje individuální formou.“ 

Respondent H z rovnakej organizácie k tomu dodáva: 

„Fungujeme na základě individuálního plánování, takže když se student stane 

našim klientem, má klíčového pracovníka a nastavujeme se studentem 

individuální plán a na něm pracujeme během spolupráce. To je ta základní 
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stavební jednotka naší spolupráce.“ 

Implementácia individuálneho plánovania a dôraz na individuálnu spoluprácu naznačujú 

aj to, že už samotné vnímanie klienta zo strany NNO je v individuálnej rovine. Ako to 

v skratke zhrňuje Respondent E: „Každý je individuální a musíme k tomu tak 

přistupovat.“ 

Opakovane sa v odpovediach vyskytuje aj dôraz, ktorý NNO kladú na napĺňanie 

konkrétneho zadania klienta. Dobre to ilustruje popis situácie od oslovenia zo strany 

klienta až spôsoby napĺňania stanovených cieľov, ktorý v rozhovore poskytol Respondent 

G: 

„Nás  osloví třeba student nebo žák ještě na druhém stupni ZŠ, s nějakým 

konkrétním problémem. Například chybějící znalost, nezvládá školu, připravuje 

se na střední školu a neví jak se tam dostat, podat přihlášku, připravit se na 

přijímací zkoušky. Tohle s nimi řešíme individuálně podle jejich potřeby a vlastně 

každý ten pracovník si se studentem stanovuje dlouhodobější cíl, který se týká 

vzdělávání, a společně se o něj usilují. Cíl může být třeba dostudovat střední školu, 

projít prvním ročníkem. V rámci té individuální spolupráce pak hledáme cesty a 

řešeni.“ 

 

4.3.4 Práca s motiváciou 

Respondent B popisuje prácu s motiváciou ako automatickú súčasť práce NNO. Náplňou 

tejto činnosti je z pohľadu tohto respondenta: 

„vyzdvihovat důvody, proč je škola v jeho životě důležitá, co z ní bude těžit. Je to 

motivace založená na tom, že mu ukážeme tu perspektivu do budoucna. 

Rozšiřujeme obzory a odůvodňujeme, proč je to důležité, dotáhnout tu školu.“ 

Ostatní respondenti podávajú podobný pohľad na nutnosť rozvoja motivácie žiakov. 

Respondent H priamo spája pracovitosť žiaka s úrovňou jeho motivácie. Respondent G 

uvádza, že pri posilňovaní motivácie využívajú napríklad účasť zaujímavých hostí na 

spoločných aktivitách ako zdroj inšpirácie či prístup, kde smerujú žiakov k tomu, aby sa 

od seba učili a motivovali a posilňovali sa navzájom. 
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Respondent A potvrdzuje dôležitosť motivácie ale zároveň kladie dôraz na obmedzenia, 

ktorým čelia pracovníci NNO, menovite nutnosť za každých okolností rešpektovať voľby 

a preferencie klienta. V podaní Respondenta A: 

„My nemůžeme a ani nechceme nikoho do ničeho nutit, to ale může mít za 

následek, že klient přijde a řekne, že doučovat se nebude a doučovat se nebude. 

My jediný, co svedeme, je mluvit s ním o té motivaci, mluvit s ním o tom, jestli 

třeba zrovna teď v tuhle chvíli, když tady deset minut sedí, se nechce podívat 

alespoň na jeden úkol a zkusit ho nějak ho zaktivizovat, ale vždycky je to o tom, s 

čím přijde ten klient.“ 

Napriek tomu sa v podstate všetci respondenti zhodli na tom, že je za každých okolností 

potreba dieťa motivovať a udržiavať motivované. Respondent B to podáva aj 

z empatickej pozície, s ohľadom na vnímanie celkovej životnej situácie a rozpoloženia 

klienta v začiatkoch spolupráce: 

„Myslím si, že dost platí, že děti nevědí, proč to mají dělat. Je před jejími očima 

jednodušší žít a ne se připravovat na život. Teď a tady, porvat se s tím životem.“ 

 

4.3.5 Doprovod 

Všetky z NNO poskytujú i službu doprovodu, respektíve  asistencie žiakovi priamo 

v školskom prostredí. Doprovod identifikujú ako možnosť moderačného pôsobenia 

v prípade vyhrotených vzťahov či vyložených konfliktov medzi školou a/alebo 

pedagógom a žiakom, prípadne rodinou žiaka. 

Napríklad Respondent A popisuje situáciu, kedy učitelia jednej z ich klientok začali na 

klientku tlačiť v súvislosti so zhoršenou dochádzkou klientkinho brata. Namiesto riešenia 

situácie s rodičmi oboch detí, začali učitelia vyvíjať tlak na žiačku. Slovami Respondenta 

A: 

„Neustále opakování toho, dotáhni bráchu do školy… řešili to skrze ni. Ona to 

těžce nesla a ve chvíli, kdy už to začalo hodně dopadat na její psychiku, tak v tu 

chvíli jsme nabízeli doprovod do školy, potom se to řešilo za naší asistence. Ať se 

to řeší přímo s rodiči a ať se klientka do toho již nezatahuje.“ 
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Asistencia zo strany pracovníkov NNO v školskom prostredí žiaka môže mať výrazný 

preventívny účinok na úspešnosť žiaka v škole a celkovo žiakovo postavenie v nej. 

Respondent D popisuje situáciu, kedy bolo potrebné konfrontovať školu s neadekvátnym 

prístupom učiteľov: 

„Byla tam téměř až šikana několika učitelů na základních školách. Více méně ten 

učitel to dítě až tak dusil, že nechce teďka chodit do školy a nechce ani pokračovat 

na střední škole.“ 

 

4.3.6 Situačná intervencia 

Viaceré z NNO zúčastnených vo výskume pomáha klientom aj pri riešení špecifických 

životných situácii či už v školskom alebo rodinnom prostredí. Respondent A  vidí 

špecificky prínos NNO ako stabilného, dlhodobého partnera klienta, na ktorého sa klient 

môže obrátiť za účelom prebratia alebo riešenia akejkoľvek životnej situácie:  

„My jsme jako jedni z mala dospělých, kteří třeba v tu chvíli  v tom jejich veku se 

na něj v uvozovkách nevybodnou a budou s ním mluvit partnerským přístupem a 

není to přístup pedagogického typu, nebo výchovného nebo rodičovského.“ 

Respondent H doplňuje obraz NNO ako vhodného poskytovateľa situačnej intervencie 

s ohľadom na systém vzdelávania: 

„Na základní nebo střední škole vznikají krizové situace. Snažíme se se studentem 

komunikovat a řešit, aby nemusel opustit školu a vypadnout ze systému.“ 

 

4.3.7 Kariérne poradenstvo 

Z odpovedí respondentov je zrejmé, že kariérne poradenstvo je jedna z kľúčových foriem 

podpory sociálne nezvýhodnených rómskych žiakov poskytovaných NNO. Respondenti 

často nachádzajú spojitosť s prechodom žiakov na strednú školu, kde vidia svoju úlohu 

čiastočne ako podporu pri správnom podaní prihlášky, prípravy na prijímacie skúšky či 

zabezpečenie správnych potvrdení. Opäť sa v odpovediach respondentov spomína 

podpora motivácia a podporu toho, aby žiaci ostávali v systéme vzdelávania čo najdlhšie. 
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Priamo naviazaná na kariérne poradenstvo je ale predovšetkým informačná činnosť 

NNO, ktorá poskytuje žiakom informácie o možnostiach štúdia za účelom kariérnej 

profilácie. Zároveň nemenej dôležitá je snaha NNO o aktívne sprevádzanie žiaka týmto 

procesom a jeho ďalší rozvoj smerujúci k výberu vhodného zamestnania. Slovami 

Respondenta E: 

„Může se s klíčovou pracovnici domluvit,  třeba máme v rámci toho karierka 

pracovní listy Na co se hodím, Jaké povolaní je pro mne vhodné. Snažíme se 

opravu přijít na to, čemu by se chtělo dále věnovat, co by ho bavilo, co ho baví 

teďka doma, abychom od toho odvodili, když třeba přijede holčina, která řekne, 

že ji baví doma vařit, že mamince pomáhá již několik let, tak se snažíme tohle dále 

rozvíjet a pracovat na tom a ukázat jí, že jsou tady různé obory, kde by toho mohla 

využít.“ 

Respondent G hovorí, že napriek tomu, že nie sú špecializovaní na kariérne poradenstvo, 

v jeho poskytovaní vidia spôsob, akým môže NNO naplniť priania klienta spôsobom, 

ktorý zároveň bude mať zároveň pozitívny dopad na jeho vzdelávanie. Ako ďalej dodáva: 

„Snažíme se skutečně podpořit potenciál žáků a studentů v tom, aby si nevybírali 

jenom to nejjednodušší studium, ale pokud mají nějaký sen nebo přáni, tak aby si 

mohli splnit. Snažíme se jim v tom pomoci a najít vhodné nástroje.“ 

 

4.3.8 Príprava na prechod do nového prostredia školy 

Povedané slovami Respondenta B, jedná sa o formu podpory žiakov, kedy im NNO 

pomáhajú pripraviť sa na to, „že je čeká něco nového, budou tam bez kamarádu v 

prostředí, které neznají“.  Na rozdiel od praktickej pomoci pri prihlasovaní sa na strednú 

školu spomínanej v predchádzajúcich odstavcoch, je táto forma podpory zo strany NNO 

orientovaná skôr na maximálne uľahčenie prechodu žiaka zo základnej školy na strednú. 

Úspešným zvládnutím prijímacích skúšok tak práca NNO nekončí ale spolupráca 

s klientom pokračuje. 

U iných NNO sa respondenti sústredili i na prechod detí predškolského veku na základnú 

školu. Respondent D napríklad hovorí o vzdelávacom centre v ich organizácii, ktoré 

využíva Montessori prístup za účelom naučiť deti podľa veku základy, ktoré potrebujú 
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mať pri nástupe do prvej triedy. Respondent D tak hovorí o tom, že: 

„S těmi predškolákama tady nejčastěji trénujeme psaní, poznávání barev, tvaru. 

Hodně vypilováváme hygienu, protože ta u těch dětí není až taková, a vůbec tu 

sociální interakci, protože oni moc neví jak se třeba chovat k sobe navzájem třeba 

zdvořile a slušně, jak fungovat v ty skupině, jak být ohleduplný, jak se upozadit 

trošku na úkor těch druhých. U těch mladších dětí to je o tom, aby přišli poprvé 

do styku s takovou větší skupinou dětí, kde musí fungovat a respektovat ty 

pravidla.“ 

Celkovo sa dá prístup oslovených NNO v tejto oblasti zhrnúť ako snaha o to, aby vstup 

do prvého ročníka základnej i strednej školy bol pre klientov čo najjednoduchší a aby ho 

zvládli čo najlepšie. 

 

4.3.9 Technická a finančná podpora 

Všetky NNO zapojené do výskumu sa zhodujú na tom, že v ich náplni je i poskytovanie 

materiálnej podpory klientom. U všetkých NNO sa jednalo o poskytovanie technickej či 

materiálovej pomoci, ako sú výpočtová technika , internetové pripojenie či študijné 

pomôcky. 

Podpora NNO však nekončila len pri poskytnutí samotnej pomôcky či techniky, ale 

i pomoci pri jej využívaní. Slovami Respondenta A: 

„Co můžeme a co občas děláváme je to, že si tady můžou napsat ten referát, který 

mají do školy, můžou si ho tady vytisknout, pomůžeme mu s nim, a třeba minimálně 

ten tisk nebo poslat email, když nemůžou a nemají doma internet, tak to tady 

zprostředkováváme.“ 

 

Respondenti pri odpovediach zohľadňovali i realitu sociálneho vylúčenia a z nej 

vyplývajúce komplikácie, ktoré sa zintenzívnili práve počas súčasného obdobia pandémie 

Covid-19, kedy české školy zaviedli všeobecné distančné vzdelávanie. Slovami 

Respondenta D: 

„Bojovali jsem s tím, že dětí nemají materiály, když nějaké dostali, tak si je pak již 
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nepřinesli. Ve školách děti nedostaly techniku, na začátku jsme se připojovali od 

nás, pak jsem dovezli některým rodinám techniku, nebo modem na internet. I když 

jsme jim ale techniku dodali, tak i pak se děti z domu nepřipojovaly, pak se i nějaké 

notebooky poztrácely.“ 

Niektoré z NNO poskytovali svojim klientom i finančnú pomoc alebo pomoc so 

zabezpečením finančných prostriedkov. Ako to zhrňuje Respondent G: 

„Častým problémem nebo situací, kterou řešíme, je nedostatek finančních zdrojů 

na studium. Pomáháme jim to zařídit, třeba formou nějakých veřejně dostupných 

stipendií a disponujeme naším stipendijním fondem v menším rozsahu.“ 

 

4.4 Druhý okruh otázok 

Druhý okruh otázok bol zameraný na zodpovedanie druhej dielčej výskumnej otázky: 

• „Aký je prínos neziskových organizácií vo vzdelávaní sociálne 

znevýhodnených rómskych žiakov?“ 

Respondenti sa vo všeobecnosti zhodli na tom, že prínos NNO je pre týchto žiakov i iných 

účastníkov ich vzdelávacieho procesu významný. Vo svojich odpovediach sa respondenti 

sústredili na viacero oblastí, ktoré sú popísané v nasledujúcej časti tejto práce. Medzi tieto 

oblasti patril dôraz na prekonávanie rôznych bariér, ktorým čelia ich klienti, či špecifiká 

ich ústretového prístupu voči klientom. 

 

4.4.1 Vyrovnávanie školských možností klienta 

Oslovené NNO našli zhodu v tom, že ich primárny prínos vo vzdelávaní sociálne 

znevýhodnených rómskych žiakov spočíva v dopĺňaní a podpore ich školského 

vzdelávania. Svoju rolu vo vzdelávacom systéme vidia podobne, ako ju naznačuje 

i teoretická časť tejto práce, a to ako poskytovateľ podpory žiaka vo všetkých oblastiach, 

v ktorých škola či pedagógovia na to nemajú kapacitu. 

Respondent H to podáva takto: 

„Vnímám přínos v tom, ze vyplňujeme černou díru, kde ta pomoc není. Škole se 
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úplně nedaří vykrývat nerovnosti ve vzdělávání. Náš program se snaží zmenšovat 

ty sociální nůžky a nerovnosti, které vznikají třeba ve vzdělávání.“ 

Respondenti sa ale zhodujú i na tom, že prínosom NNO je v tomto procese 

i individuálnejší, osobnejší rozmer spolupráce a fakt, že so žiakom spolupracujú 

v rovnocennejšom vzťahu, ktorý je viac zameraný partnersky než autoritatívne. Slovami 

Respondent B: 

„Ve formálním  vzdělávání jim chybí asi to, že jim nikdo nepomůže vykřesat to 

nadšení do toho vzdělávání. Našim klientům na školách chybí individuální prostor 

nad tou látkou pracovat. Kdyby naši klienti pracovali ve dvojicích nebo ve 

trojicích získají z toho mnohem víc z toho učiva.  Pokud budou mít větší pozornost 

od toho učitele, ten najde slabé stránky, dokáže s těmi slabými stránkami něco 

udělat.  Právě proto, že jsme ti jiní, že nebudeme jednat jak učitele, ale budeme 

jednat nove a přijatelněji pro ne. Individuálně, víc práce s motivaci než s výkonem 

a výsledkem… nabídneme jim novy způsob, jak se s tou školou poprat .“ 

 

4.4.2 Kompenzácia niektorých vplyvov rodinného prostredia 

Ako dôležitý vnímajú všetky skúmané NNO i spôsob akým dokážu kompenzovať 

niektoré z nedostatkov či negatívnych vplyvov rodinného prostredia sociálne 

znevýhodnených žiakov. Rodinné prostredie svojich klientov vnímajú ako rozhodujúce 

pre jeho úspešnosť vo vzdelávacom procese. Túto problematiku NNO vnímajú prevažne 

v dvoch rovinách. Tou prvou je nedostatočná vzdelanostná úroveň rodičov. Hovorí o nej 

napríklad Respondent E: 

„Za námi většinou chodí klienti, kterým nemá kdo doma poradit nebo pomoci. 

Rodiče v té domácnosti nezvládají tu látku, kterou dítě probírá ve škole. Když třeba 

tu látku dítě nepochopí ve škole, tak nemá za kým jít, kdo by mu to vysvětlil, takže 

jde za námi.“ 

V podobnom duchu odpovedá i Respondent B: 

„Když rodič nerozumí zadání nebo nerozumí té látce, tak musí najít podporu jinde. 

Rodiče neobsáhnou tu látku. Neznají správné odpovědi a postupy, nedokážou 
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dítěti pomoct.“ 

Druhou oblasťou o ktorej respondenti hovoria, je spôsob akým rodina pristupuje ku 

vzdelávaniu či celkové nastavenie rodinného prostredia. Respondent E zhrňuje, čo 

komplikuje žiakom vzdelávanie: 

„Špatné vzory v rodině. Je to o tom, že děti vnímají to domácí prostředí. A většinou 

se tam na tu školu neklade takový důraz, jaký by měl být. Malá podpora od rodiny, 

aby děti do té školy chodili, aby ji dokončili.“ 

Respondent C zas upriamuje pozornosť aj na pozitívny prínos zapojenia NNO do 

zlepšovania javov v rodinnom prostredí: 

„Ta rodina to je alfa omega těch jejich potíži. Snažím se ty rodiče pochopit, kde 

měli ty kompetence získat, neměli žádný vzor. Ne všichni, ale občas vidím, že dělají 

co můžou, ale proste to nevědí. Někdy stačí jenom trochu pomoct a pak to jede.“ 

 

Pomoc s existenčnými problémami 

Pri tejto oblasti hovorí napríklad Respondent H o krízových situáciách spojených 

s absenciou žiaka na strednej škole: 

„Student je z ekonomické slabší rodiny, musí chodit na brigádu, jsou tam tlaky z 

rodiny nebo nepochopeni, ze v tou chvíli je vzdělaní to nejlepší co potřebuje. 

Student je nucen přispívat ekonomicky do rodiny, nestihá tu škola, dostava se do 

klesti, rostou mu absence, roste riziko, ze bude vyhozen ze střední školy.“ 

Respondent D hovorí o negatívnych dopadoch existenčných problémov na situáciu žiaka: 

„Spousta z nich má samozřejmě ještě existenční problémy, co má dopad i na ty 

děti, které jsou nesoustředění. Protože je doma násilí, protože se budou muset 

stehovat nebo třeba na ubytovně se maminka poprala a podobný věci. A pak je 

strašně těžký, aby si tady na něco soustředili, na nějakou práci.“ 

Napriek tomu, že respondenti sa zhodnú na vážnosti dopadov existenčných problémov na 

situáciu žiaka, hovoria o tom že tieto problémy sa dajú prekonať bez väčších komplikácii, 

keďže riešenie v ich prípade je jednoduché – poskytnutie finančnej pomoci zo strany 
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NNO alebo asistencia klientovi pri jej získavaní externe. 

 

4.4.3 Rešpektujúci prístup 

Tu respondenti hovoria často o partnerskom prístupe ich NNO ku klientom, ktorý sa 

prejavuje dôrazom na rovnocenný prístup, rešpektovanie volieb a preferencií klienta či 

nastavovanie očakávaní zo strany NNO adekvátne osobnosti či možnostiam klienta. 

K rovine partnerskému vzťahu s klientom sa vyjadruje Respondent A: 

„My jsme jako jedni z mala dospělých, kteří třeba v tu chvíli, v tom jejich veku, se 

na něj v uvozovkách nevybodnou a budou s nim mluvit partnerským přístupem a 

není to přístup pedagogického typu, nebo výchovného nebo rodičovského.“ 

Respondent G hovorí o tom, že „je pro nás důležitý každý, i malý sen klienta. Není pro 

nás zásadní, s jakým přáním kdo k nám přichází.“ Respondent C zas konkretizuje spôsob 

akým pracovníci NNO nastavujú vlastné očakávania od spolupráce s klientom: 

„Nepotřebuju, aby dítě vydávalo nadlidské úsilí, stačí když bude v škole spokojené 

a nebude ho nic příliš trápit. Vím, ze primárně jsme tady proto, abychom děti 

udržovali v primárním vzdělávaní, ale kdyby se to překlopilo, ze děti nás budu 

brát alespoň jako místo, kde můžou být a cítit se dobře, tak mne to bude stačit.“ 

 

4.4.4 Dobrovoľnosť 

Oslovené NNO sa zhodujú i na tom, že dobrovoľnosť účasti klienta na ich spolupráci je 

významný aspekt jej úspešnosti. Napríklad Respondent A to zhrňuje stručne: 

„Tady je ta výhoda, že nic nemusí. Když proste klient přijde a má chuť něco dělat 

a byt aktivní a na něco se zaměřit, tak muže.“ 

Respondent A na to ďalej nadväzuje prepojením dobrovoľnosti s princípom 

nízkoprahovosti: 

„Vysvětlujeme třeba i rodičům, v čem je ta nízkoprahová služba a vysvětlujeme, 

že my tady klienta nemůžeme držet, že je úplně na něm, jestli se bude doučovat 

nebo se nebude chtít učit, a když bude chtít odejit, tak my ho tady nebudeme držet.  
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To je ten princip nízkoprahovosti, muže přijít kdy chce a odejit kdy chce a řešit s 

námi co chce. I když máme domluvené doučovaní a klient přijde a řekne, dneska 

se doučovat nechci, tak my ho tady nemůžeme držet a doučovat.“ 

 

4.4.5 Operatívna reakcia 

Respondenti nachádzajú zhodu i v tom, že schopnosť NNO operatívne reagovať na 

vzniknuté situácie či podnety od klientov výraznou mierou prispieva k školskej 

úspešnosti klientov. Ich materiálna či poradenská flexibilita a dôraz na dostupnosť 

vlastných služieb tak poskytujú sociálne znevýhodneným žiakom oporu 

v nepredvídateľných školských či iných komplikáciách. Respondent B k tomu hovorí: 

„Jsme ti, kteří pracují s tím zadáním, které si dítě přinese ze školy. Nejčastěji hledá 

rychlou záchranou brzdu na problém, který již se stal. Je něco, co už mělo být 

hotovo a dítě neví, kudy to zvládnout. Hledá cesty, hledá způsob, jak to ošetřit tu 

školu. Přinese si projekt, který měl být hotový a hledá rychlou pomoc a na poslední 

chvíli to dohání.“ 

Respondent A k tomu dodáva: 

„Máme otevřeno každý den, vždycky na pět hodin a oni kdykoli v tu dobu můžou 

přijít a můžou to doučovaní dostat. Můžou si říct, teď mam zrovna chuť dělat 

úkoly, teď bych zrovna chtěl pomoct a jestli můžete, tak my s tím pomozte a nemusí 

se to překlápět do doby, kdy oni už tu energii najednou mít už nebudou.“ 

O širokej palete podpory, ktorú je NNO ochotné poskytnúť, a ako pristupuje 

k požiadavkám klienta hovorí Respondent G: 

„Pokud někdo chce studovat třeba uměleckou školu, tak ho rádi podpoříme. Kdo 

chce vystudovat za truhláře nebo byt třeba vedoucím firmy, tak nic pro nás není 

malý cíl a budeme ty studenty podporovat a pokud mají nějakou vnitřní silu, tak 

ten náš program jim umožní se rozvinout a uskutečnit řadu věci a najit vlastní 

cestu a nějak se zapojit do dění ve svém nejbližším okolí ale i širší společnosti a 

pak se lepe cítit.“ 
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4.4.6 Podnetné prostredie  

Kultiváciu a prístupnosť prostredia vhodného pre štúdium vnímajú ako jednoznačný 

prínos všetky NNO vo výskume. Vidia za ním alternatívu k žiakovmu domácemu 

prostrediu, ktoré mu nemusí poskytovať dostatok vhodných podnetov alebo v ktorom 

môžu absentovať pocit súkromia, stability či bezpečia. 

Respondent A tak hovorí, o tom ako sociálne znevýhodnených žiak v ich NNO nájde 

„prostor, kde může jenom vypnout, protože doma je jich osm a ten prostor tam není a 

sourozenci mu skáčou po hlavě a nemůže si tam ani dělat úkoly a chce být v prostoru 

jenom sám, tak to my tady nabízíme.“ 

K materiálnej vybavenosti priestorov organizácie z hľadiska podnetov najmladších 

žiakov či detí predškolského veku sa vyjadruje respondent D: 

„Oni dost často neznají zvířata vůbec, ovoce, zeleninu. Mají velký problém s tou 

specifikaci co to je, protože nejsou na to zvykli. Máme tu spoustu ovoce, ukazujeme 

si co to je, ochutnáváme, aby věděli co vlastně označují. Dost často neznají ty věci, 

takže i na tu slovní zásobu se zaměřujeme.“ 

 

4.4.7 Poskytovanie služieb zadarmo 

Ako prínosný hodnotia NNO i fakt, že svoje služby poskytujú klientom zadarmo, a to 

predovšetkým v oblasti doučovania, ktoré by si sociálne znevýhodnení žiaci inak nemohli 

dovoliť. Absencia poplatkov za služby je tak podľa respondentov veľkou vzpruhou 

a motiváciou pre spoluprácu aj u rodičov týchto žiakov. Respondent H tak hovorí o tom, 

že sociálne znevýhodnení žiaci chodia k ich NNO alebo iných organizácií, kde je služba 

doučovania poskytovaná zadarmo. Respondent A popisuje i prístup rodičov žiakov: 

„Často jsem se setkala v posledních měsících s tím, že když se rodiče ptali na 

doučovaní, tak se ptali, jestli je to zdarma, nebo se ptali, kolik to stoji a ve chvíli, 

když jsme řekli, že je to zdarma, tak jsem pocítila úlevu. Kolikrát to i řekli, jé to je 

skvělý.“ 
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4.4.8 Komplexný prístup 

Ako ďalší prínos NNO vo vzdelávaní sociálne znevýhodnených rómskych žiakov vidia 

respondenti výskumu dôraz na nadväznosť poskytovaných služieb. Svoju úlohu vo 

vzťahu ku žiakovi tak NNO vidia ako zdroj komplexnej a nie iba úzko zameranej pomoci. 

Slovami Respondenta A o možnostiach podpory, ktorú NNO poskytuje žiakov so 

sociálnym znevýhodnením: 

„My zasahujeme tam, kam nás on pustí. Pokud bude chtít pomoct s nějakými 

problémy ve škole, můžeme mu pomoct s problémy ve škole. Pokud bude chtít řešit 

něco doma, můžeme s nim jít jako doprovod a řešit něco doma. Pokud bude chtít 

řešit něco s kamarády, my to řešíme s nim, my jsme tam jako podpora.“ 

Respondent H tiež vymenúva, aké možnosti spolupráce NNO ponúka klientovi: 

„Karierní poradenství. Pomoc s nacházením brigád nebo prací. Studenti se chtějí 

zapojit do volnočasových aktivity – student, který chodil do skautu, pomoc s 

uhrazením umělecké školy. Kvalifikační kurz. Snažíme se je takhle podporovat. 

Finančně podpořit, odkázat na jiné formy pomoci, nasíťovat.“ 

Ideálny výsledok takejto komplexnej podpory zo strany NNO naznačuje Respondent G: 

„Nabízíme studentům možnosti, aby na sobě pracovali po všech stránkách a aby 

si mohli vyzkoušet všechny příležitosti a aby se mohli zapojit i nad rámec studia a 

aby se mohli i nějakým způsobem angažovat a být plnohodnotnou součástí 

společnosti a aby se tak i cítili.“ 

Komplexnosť podpory NNO je vidno i na chronológii jedného z prípadov, ktorý popisuje 

Respondent C. Tento príklad snahy o zabezpečenie rovného prístupu pre žiaka prechádza 

od motivovania, špeciálno-pedagogickú a materiálnu pomoc až po asistenčné služby 

v školskom prostredí: 

„„Ty prvňáčky se snažíme, aby aspoň chvíli byli nadšení z té školy, takže je 

chválíme za vše možné. Někdy je to těžké, když prvňáček nosí pětky, tak hledat 

pozitiva je náročné. Někdy si říkáme ze ta učitelka musí byt padla na palici, ze 

prvňáčkovi dává pětky. A my jsme pak zjistili, ze holčička je na obě uši skoro 

hluchá. A učitelka ve škole to nepozná. Vybavili jsme jí naslouchátko, chodí na 
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logopedii, dohodli jsme se školou, že bude opakovat ročník, protože to bylo 

zbytečné. A teď chodí s jedničkami.“ 

 

4.4.9 Snaha o zvyšovanie vzdelanosti Rómov 

Jedným zo základných prínosov pôsobenia NNO je i opakovane deklarovaná snaha 

o udržanie sociálne znevýhodnených rómskych žiakov vo vzdelávacom systéme. 

Respondent B to podáva nasledovne: 

„Náš nejminimálnější cíl je, aby to dítě nevypadlo z toho systému zbytečně, jen 

proto, že se mu doma chvilku nedostalo nějaké podpory. Aby nepřišlo o ty šance, 

aby v budoucím živote mělo stejné šance, jako lidi kolem.“ 

Nutnosť balansovania osvetového či motivačného pôsobenia NNO a povinnosti 

rešpektovať preferencie ich klienta popisuje Respondent H: 

„Samozřejmě se snažíme, aby ten student dosáhl co nejvyššího vzděláni. 

Samozřejmě musíme respektovat jeho přáni. Ale shodneme se asi na tom, že není 

pro studenta to nejlepší skončit v deváté třídě, takže společným dialogem se 

studentem se ho snažíme dovést k uvědomění, aby věděl co to znamená skončit v 

deváté třídě.“ 

 

4.4.10 Podpora v dobe pandémie Covid-19 

Samostatnou kapitolou bol výnimočný prínos NNO počas obdobia pandémie Covid-19, 

kde sa oslovení respondenti zhodujú v tom, že bez intenzívnej, maximálne flexibilnej 

a komplexnej podpory NNO by dopady pandémie na úspešnosť vzdelávania boli 

u sociálne znevýhodnených rómskych žiakov katastrofálne. 

Ako konkrétne opatrenia, ktoré NNO do svojich programov zaviedli, uvádzajú 

respondenti okrem iného výraznú zmenu režimu poskytovania podpory klientom, 

implementácia doučovania v online prostredí, podpora online a distančnej školskej výuky 

v priestoroch NNO či zabezpečenie výpočtovej techniky a internetového pripojenia. 

Je potrebné dodať, že tieto bezprecedentné opatrenia boli prijaté pod veľkým časovým 
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tlakom, vytvorené takpovediac z ničoho a za cenu veľkého osobného nasadenia 

pracovníkov NNO. 

 

 

4.5 Tretí okruh otázok 

V treťom okruhu boli otázky zamerané na zodpovedanie poslednej dielčej výskumnej 

otázky: 

• „Ako prebieha spolupráca medzi neziskovými organizáciami a školami 

v oblasti podpory sociálne znevýhodnených rómskych žiakov?“ 

Vo svojich odpovediach sa respondenti snažili opísať spôsob komunikácie ich NNO so 

školou či pedagógmi a jej limity. Objavovali sa názory, ktoré spoluprácu chválili, ale aj 

tie, ktoré popisovali značné obmedzenia, ktorým v tejto spolupráci čelia NNO 

pomáhajúce sociálne znevýhodneným rómskym žiakom a ktoré znižujú efektivitu či 

dosah vzdelávacej aktivity NNO aj školskej úspešnosti ich klientov. V rozhovor sa 

objavila aj téma predsudkov, s ktorými sa NNO a ich sociálne znevýhodnení rómski 

klienti stretávajú v školskom prostredí. 

 

4.5.1 Informovanosť o službe 

Veľká časť odpovedí respondentov v tomto okruhu sa sústredila na spôsob prezentácie 

ich služieb na školách a na využívané metódy aktívneho oslovovanie škôl, pedagógov či 

priamo klientov zo strany NNO a naopak. Respondent E tak hovorí o relatívne úspešnej 

letákovej kampani, kde vyzdvihuje okrem iného aktívnu spoluprácu niektorých 

pedagógov: 

„Za prvé jsme nosili letáčky do škol, kde byli kontakty na nás napsány. Tak měli 

děti možnost kontaktovat nás a domluvit si s námi doučování, případně jiné věci, 

které s námi potřebovali řešit.  Někteří učitelé se nám ozvali, ze ty letáčky budou 

dávat do složek pracovních listů, které putovali domu k tým dětem.“ 

Respondent E okrem iného ďalej hovorí i o možnosti prezentovať ponuku doučovania, 
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ktoré im škola umožnila. Opačný smer nadviazania spolupráce spomína napríklad 

Respondent A, keď hovorí o tom, že škola zvykne kontaktovať NNO a informovať sa či 

poskytujú konkrétnu službu, zväčša s dôrazom na možnosti doučovania. 

 

4.5.2 Komunikácia s pracovníkmi školy 

Na tému informovanosti priamo nadväzuje diskusia spôsobu komunikácie s pracovníkmi 

školy. Respondenti tu špecifikujú, kto s kým komunikuje a aké majú so spoluprácou 

školských pracovníkov skúsenosti. Odpovede respondentov majú tendenciu upozorňovať 

na to, že kontakt s učiteľmi či inými zodpovednými pracovníkmi školy je niekedy 

problematický, s dlhšími odozvami medzi oslovením zo strany NNO a reakciou školy či 

pedagóga. 

Respondent C popisuje skúsenosť s komunikáciou ich NNO so školou takto: 

„Na obou školách máme určeného někoho, kdo s námi komunikuje. Na jedné škole 

je to zástupce ředitele, na druhé výchovná poradkyně, která je ta, co na nás lifruje 

ty děti, dotazy učitelů. Ale komunikujeme i s konkrétními učiteli, ne všichni chtěj 

ale málo kdy odmítnou komunikaci.“ 

Zatiaľ čo odpoveď vyššie naznačuje slušnú úroveň spolupráce, Respondent D priamo 

uvádza konkrétny príklad, ktorý poukazuje na motiváciu rôznych aktérov v školskom 

prostredí a dilemy, ktoré to činnosti NNO prináša: 

„„Jedna naše klientka teď řeší, ze učitelka se k jejím dvou klukům v první třídě 

chova nevhodně, chce po nich věci, které nemůžou zvládnout. Jsou vystresovaní 

již v první třídě, brečej, je jim špatně. A úplně nevíme na koho se obrátit, protože 

to vedeni je za učitelkou. Je to taková patová situace. Spis válčíme ale jsou 

učitelky, které jsou rádi za naší aktivitu.““ 

Podobne v ďalšej odpovedi ponúka Respondent D popis konfliktu dvoch rôznych 

prístupov v rámci jednej školy: 

„„Kolegyně válči s tím, že vedení chce aby to fungovalo ale učitelům již na tom 

nezaleží. Nebo naopak, učitelka má hodně velký zájem aby to fungovalo, ale 

vedeni pak už ne. Není jednotná komunikace jak pracovat, není to transparentní.“ 
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4.5.3 Prepojenosť so školou 

Téma komunikácie so školou nachádza odozvu i v ďalšej oblasti, v ktorej NNO rôzne 

vidia naplnenie či nenaplnenie potenciálu poskytovanej služby. Respondenti popisujú 

konfliktnú motiváciu oboch spolupracujúcich strán, či ťažké začiatky nadväzovania 

komunikácie ši spolupráce. 

Názory jednotlivých NNO sa ale v tomto bode často líšia, na rozdiel od tém 

diskutovaných v predchádzajúcich častiach výskumu, kde veľmi často bola v 

odpovediach respondentov prítomná všeobecná zhoda na vnímaní daných skutočností. 

Niektorí z respondentov hovoria o tom, že školy či pedagógovia si NNO k sebe nechcú 

veľmi púšťať, či o tom, že i medzi pracovníkmi NNO panujú určité predsudky voči 

školskému prostrediu. Iné odpovede respondentov ale smerujú i k vyzdvihovaniu 

pozitívnych dopadov toho, keď sa spolupráca so školou alebo učiteľmi darí. 

Respondent C tak napríklad na príklade popisuje jeden z možných úspešných scenárov 

vývoja prepojenosti NNO so školou: 

„Nejdřív ta komunikace se školami nebyla jednoduchá. Ta jedna se jakž takž 

chytla, nám tam totiž hrozne ten první rok pomohlo, ze nám přišli tři děti, 

sourozenci a dva z nich museli dělat reparát. Holčička musela dělat reparát ve 

druhé třídě z češtiny a když tam naše holky přišli, tak si tam normálně učitelka 

obhajovala ze proč tu pětku, ze to bylo strašný a najednou bum a reparát na 

dvojku. Ten bracha její, taky dělal 2 reparáty, celkem to uválčil dobře. A to nám 

trošku otevřelo dveře, že ta škola si řekla, že to by mohlo být prima a začala s 

námi trochu víc komunikovat. Nakonec nám tam vyčlenila zástupkyni pro první 

stupeň i pro druhý které s námi dodneška komunikují. A začali nám tam 

vytipovávat ty děti, které by to potřebovali.“ 

Respondent H uvádza oblasti, v ktorých by bolo možné prepojenosť školy s NNO zlepšiť, 

čo vníma i ako vhodnú cestu k desegregácii školy: 

„Asi nějaká ta propojenost, předávaní si know-how. Větší spolupráce, možná větší 

zapojení té školy a toho neziskového sektoru.“ 



 

 76 

Limity vnímania klientov zo strany NNO v porovnaní s ich prejavov v školskom 

prostredí popisuje Respondent C a dáva to do kontextu potreby užšej prepojenosti so 

školou i prostredím rodiny: 

„Kdyby jsme se občas mohli sejít třeba nad případovými studiemi, konkrétními 

problémy nebo mít mediátora. Kolikrát to, jak se to dítě chová u nás neodráží to, 

jak se chova ve škole. Hledat to řešení s námi, s rodinou, to by mohlo mít smysl.“ 

 

4.5.4 Predsudky 

Problematika všeobecného vplyvu predsudkov prítomných v spolupráci NNO a škôl je 

evidentná z odpovedí všetkých účastníkov výskumu. Názory na nich i východiska, 

o ktoré sa opierajú, sa medzi respondentmi líšia, ale niektoré aspekty sú spoločné. 

Z odpovedí je zrejmá, že predsudky na stranách škôl i NNO predstavujú značné riziko 

toho, že ich spolupráca nebude dostatočná. Respondenti citlivo vnímajú i dopad, aký 

majú predsudky v školskom prostredí na ich klientov. To potvrdzujú napríklad slová 

Respondenta B: 

„Naší žáci už přicházejí z prostředí, které je ocejchovaný jako to špatně výkonný.“ 

Previazanosť predsudkov s problematickým vnímaním sociálne znevýhodnených 

rómskych žiakov v školskom prostredí popisuje Respondent D: 

„Přijde mi že na ty děti je nahlíženo již od počátku jinak, ze to proste oni 

nezvládnou a ze s nimi budou problémy. A nebyla jim nabídnuta ta podpora a 

naopak se hledali nějaké záminky, proč pojede na speciální školu. Bylo tady par 

dětí, které řešili podle mne jako neadekvátní přístup těch učitelů. Byla tam téměř 

až šikana několika učitelů na základních školách. Vice méně ten učitel to dítě až 

tak dusil, ze nechce teď chodit do školy a nechce ani pokračovat na střední škole. 

Samozřejmě nevíme, jestli to je tím, ze je to romsky dítě, nebo že by se nějak 

projevoval.“ 

Aj Respondent C vidí spojitosť rasových predsudkov s negatívnym dopadom školského 

prostredia na sociálne znevýhodnených rómskych žiakov, ale zároveň sa nechce púšťať 

do všeobecného odsúdenia: 



 

 77 

„U těch starších dětí mě trápí hodně chováni školy k dětem. Neříkám, že všichni, 

některé učitelky jsou legendy. Z mého pohledu ale to chovaní ve všeobecnosti není 

úplně v pořádku. Nechci tady podsouvat, že tam je rasovy podtext, i když někdy 

jsem si tím úplně jistá, ale nevím jestli to platí obecně. Pokud to učitelé neřeknou 

napřímo tak si to jenom domýšlím.“ 

Dopady predsudkov vidia respondenti napríklad i v prístupe niektorých učiteľov voči 

rodičom sociálne znevýhodneného rómskeho žiaka. Respondent C takto popisuje 

odpozorovaný dešpekt k rodičom: 

„Přijedete na schůzku s rodičem a učitelka komunikuje s vámi. Ale ona už a priori 

ví, že s maminkou nic nevyřeší, tak proč by to řešila.“ 

Relatívne prekvapujúca je i ochota niektorých respondentov priznať si vlastné predsudky 

voči školám a ich vplyv na prístup NNO. Slovami Respondenta C: 

„Já přiznávám, že jsem plná předsudků vůči školám, až samotnou mě to 

překvapilo.“ 

Respondent B spojuje potrebu odlíšiť sa od školy s motiváciou, ktorá určuje prístup NNO 

k spolupráci s školou aj k práci s klientom: 

„Úplně nejméně spolupracujeme se školou. Protože si myslíme za prvé, že chceme 

být trošku jiní než ta škola, protože pracujeme jiným způsobem. Chceme dítěti 

právě ukázat ten smysl a důvody a nějak mu to vysvětlit zajímavě, zadat tu hru do 

toho vzdělávaní.“ 
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5 Zhrnutie a odporučenie pre ďalšiu prax 

 

Výskum v tejto diplomovej práci zameraný na úlohu neziskových organizácii vo 

vzdelávacom procese sociálne znevýhodnených rómskych žiakov. Podstatou hlavnej 

výskumnej otázky bolo zistiť, akú rolu majú neziskové organizácie pri zvyšovaní kvality 

vzdelávacieho procesu sociálne znevýhodnených rómskych žiakov, a to ako vo vzťahu 

ku samotným žiakom tak i voči pedagógom a rodičom 

Pre účely výskumu boli oslovené štyri zavedené nevládne neziskové organizácie v Prahe 

a Brne, a to zapísané spolky R-Mosty a IQ Roma servis, obecne prospešná spoločnosť 

Romodrom a rómske stredisko Drom, ktoré je príspevkovou organizáciou. Výber 

organizácií prebehol s súlade so zameraním výskumu na neziskové organizácie aktívne 

v podpore vzdelávacieho procesu sociálne vylúčených rómskych žiakov. 

Základným zdrojom dát pre výskum bolo osem pološtrukturovaných rozhovorov, ktorých 

štruktúra bola postavená na otázkach smerujúcich k zodpovedaniu troch dielčích 

výskumných otázok. Súhrnná prezentácia poznatkov výskumu získaných na základe 

analýzy dát z týchto rozhovorov tak predstavuje odpoveď na hlavnú výskumnú otázku. 

Prvá dielčia výskumná otázka znela: „Aké formy vzdelávania poskytujú neziskové 

organizácie sociálne znevýhodneným rómskym žiakom?“ Respondenti sa v odpovediach 

na túto otázku zhodujú na tom, že ich organizácie poskytujú formy vzdelávania, ktoré oni 

sami považujú za najefektívnejšie. Podľa odpovedí respondentov je možné konštatovať, 

že hlavné formy poskytovaného vzdelávania sú: doučovanie, príprava do školy, 

individuálny kontakt so žiakom, práca s motiváciou, doprovod, situačná intervencia, 

kariérne poradenstvo, príprava na prechod do nového prostredia školy a technická a 

finančná podpora. 

Dôležitým aspektom prístupu neziskových organizácií je individuálny ale zároveň 

komplexný kontakt so žiakmi. Ako popisuje Respondent H: „Fungujeme na zaklade 

individuálního plánování, takže když se student stane našim klientem, má klíčového 

pracovníka a nastavujeme se studentem individuální plán a na něm pracujeme během 

spolupráce. To je ta základní stavební jednotka naší spolupráce.“ 
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Orientácia na partnerský vzťah s klientom, dôraz na jeho priania a rozmanitá snaha o jeho 

čo najdlhšie udržanie vo vzdelávacom procese charakterizuje aktivity všetkých 

neziskových organizácií zaradených do tohto výskumu. Ako za všetkých zhrňuje 

Respondent G: „Snažíme se skutečně podpořit potenciál žáků a studentů v tom, aby si 

nevybírali jenom to nejjednodušší studium, ale pokud mají nějaký sen nebo přáni, tak aby 

si mohli splnit. Snažíme se jim v tom pomoci a najit vhodné nástroje.“ 

Druhá dielčia výskumná otázka znela: „Aký je prínos neziskových organizácií vo 

vzdelávaní sociálne znevýhodnených rómskych žiakov?“ Respondenti i v tejto oblasti 

popisovali zhodné koncepcie toho, čo vnímali ako prínos ich činnosti. Medzi nich tak 

patrilo prekonávanie rôznych bariér, ktorým čelia ich klienti, či špecifiká ich ústretového 

prístupu voči klientom. 

Ako hlavný prínos neziskových organizácii vo vzdelávaní sociálne znevýhodnených 

rómskych žiakov respondenti v zhode identifikovali podporu ich školského vzdelávania 

v oblastiach, na ktoré ich škola nestačí alebo v ktorých sa im nedostáva dostatočná 

podpora z rodinného prostredia. Respondent H tento názor podáva prostredníctvom 

optiky vyrovnávania príležitostí: „Vnímám přínos v tom, ze vyplňujeme černou díru, kde 

ta pomoc není. Škole se úplně nedaří vykrývat nerovnosti ve vzdělávaní. Náš program se 

snaží zmenšovat ty sociální nůžky a nerovnosti, které vznikají třeba ve vzdělávaní.“ 

Dôležitú rolu v odpovediach respondentov hrá i rodinné prostredie ich klientov a snaha 

o jeho zkompetentňovanie či kompenzácia jeho nedostatkov. Nedostatočná podpora 

vzdelávania v rodinách či existenčné problémy súvisiace so sociálne vylúčenými 

lokalitami sú v ponímaní oslovených neziskových organizácií príležitosti, kde môžu 

uplatniť svoju expertízu či kapacity. Respondent C takto naznačuje presah podpory 

sociálne znevýhodnených rómskych žiakov zo strany neziskových organizácií do 

rodinného prostredia žiaka: „Ta rodina to je alfa omega těch jejich potíži. Snažím se ty 

rodiče pochopit, kde měli ty kompetence získat, neměli žádný vzor. Ne všichni, ale občas 

vidím, ze dělají co můžou, ale proste to nevědí. Někdy stačí jenom trochu pomoct a pak to 

jede.“ 

Respondenti tiež pozitívne vyzdvihujú komplexnú a flexibilnú ponuku služieb, ktoré ich 

organizácie sociálne znevýhodneným rómskym žiakom ponúkajú. Ako to zhrňuje 
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Respondent G s ohľadom na životný pocit klienta: „„Nabízíme studentům možnosti, aby 

na sobě pracovali po všech stránkách a aby si mohli vyzkoušet všechny příležitosti a aby 

se mohli zapojit i nad rámec studia a aby se mohli i nějakým způsobem angažovat a být 

plnohodnotnou součástí společnosti a aby se tak i cítili.“ 

Tretia dielčia výskumná otázka znela: „Ako prebieha spolupráca medzi neziskovými 

organizáciami a školami v oblasti podpory sociálne znevýhodnených rómskych 

žiakov?“ V tejto oblasti sa odpovede respondentov začali viac líšiť a poskytovali tak 

rozmanitý oblasť vzťahov medzi neziskovým sektorom a školským prostredím. 

Respondenti kládli dôraz na príležitosti i limity spolupráce so školou či pedagógmi. 

Ukázalo sa, že vzťah medzi školami a neziskovými organizáciami je živý, miestami 

povzbudzujúci ale v podstate nikdy nie bez komplikácií ohrozujúcich rozvoj sociálne 

znevýhodnených rómskych žiakov, ktorí sú ťažiskom tejto spolupráce. 

Miestami v odpovediach rezonovala téma nedôvery, horšej funkčnosti systému a za 

významný faktor považovali respondenti i prítomnosť predsudkov na oboch stranách 

spolupráce. Hlavnou témou ich odpovedí bola ale i v týchto prípadoch snaha o podporu 

ich klientov a cez ňu sa pozerali i príležitosti i riziká, ktoré ich spolupráca so školami 

zahŕňa. Potenciál užšej a otvorenejšej spolupráce medzi neziskovými organizáciami, 

školami a rodinným prostredím sociálne znevýhodnených rómskych žiakov naznačuje 

napríklad Respondent C: „Kdyby jsme se občas mohli sejít třeba nad případovými 

studiemi, konkrétními problémy nebo mít mediátora. Kolikrát to, jak se to dítě chová u 

nás neodráží to, jak se chova ve škole. Hledat to řešení s námi, s rodinou, to by mohlo mít 

smysl.“ 

 

5.1 Odporučenie pre ďalšiu prax 

Kritickým východiskom pre budúcu prax by malo byť dostatočné povedomie 

o možnostiach podpory vzdelávania sociálne znevýhodnených rómskych žiakov, ktorými 

disponujú neziskové organizácie. Lepšia informovanosť a väčší záujem o činnosť 

neziskových organizácií zo strany škôl či školského systému vo všeobecnosti by mohli 

v konečnom dôsledku viesť k tomu, že agenda vzdelávania sociálne znevýhodnených 

rómskych žiakov by sa pre školy stala menej náročnou. Kľúčovou podmienkou pre ďalší 
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rozvoj spolupráce medzi by malo byť zvyšovanie vzájomnej dôvery a transparentnosti 

ruka v ruke so snahou o vznik systémového rámca, ktorý by túto spoluprácu komplexne 

zaštítil a zároveň umožnil jej ďalšie zintenzívnenie. Vo výsledku by tak najväčší prospech 

z takéhoto vývoja mali samotní sociálne znevýhodnení rómski žiaci.  
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Záver 

 

Diplomová práca je venovaná analýze role neziskových organizácií v podpore 

vzdelávania sociálne znevýhodnených rómskych žiakov. Cieľom práce bolo poskytnúť 

obraz o úlohe, ktorú neziskové organizácie hrajú vo vzdelávacom procese rómskych 

žiakov so sociálnym znevýhodnením a naznačiť možnosti či obmedzenia sprevádzajúce 

ich zapojenie do tohto procesu. 

Cieľ práce bol dosiahnutý prostredníctvom výskumu tvoreného rozhovormi 

s pracovníkmi štyroch neziskových organizácií venujúcimi sa podpore vzdelávania 

sociálne znevýhodnených žiakov. Výskum vychádzal z teoretických podkladov bližšie 

rozobratých v teoretickej časti tejto práce. 

Analýza dát získaných z výskumných rozhovorov viedla k identifikácii hlavných 

tematických okruhov súvisiacich s problematikou poskytovania podpory vzdelávania 

žiakov so sociálnym znevýhodnením. Výskum ďalej vymedzil niektoré z prínosov účasti 

neziskových organizácií na tomto procese a poukázal na viaceré príležitosti a obmedzenia 

plynúce z úrovne ich spolupráce so školami a inými aktérmi vzdelávacieho procesu 

sociálne znevýhodnených rómskych žiakov. 

Záverom je možné konštatovať, že zapojenie neziskových organizácii do podpory 

vzdelávacieho procesu, ktoré dokladá tento výskum, je dôležitým aspektom budúcej 

úspešnosti sociálne znevýhodnených rómskych žiakov. Ďalší rozvoj tejto činnosti 

a posilnenie vedomia o ich prínose by mohlo viesť k zvýšeniu dôvery školského systému 

v ich službu. Zintenzívnenie spolupráce neziskových organizácií a škôl by vo výsledku 

prinieslo silné výhody pre všetky zúčastnené strany a predovšetkým pre sociálne 

znevýhodnených rómskych žiakov. 
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Príloha č. 1 
Zoznam otázok 

 

Úvodné otázky: 

„Pre akú organizáciu pracujete?“ 

„Ako dlho už pre túto organizáciu pracujete?“ 

„Na akej pracovnej pozícií“ 

„Ako dlho už pracujete v oblasti podpory vzdelávania sociálne znevýhodnených 

rómskych žiakov?“ 

 

1) „Aké formy vzdelávania poskytujú neziskové organizácie sociálne 

znevýhodneným rómskym žiakom?“ 

a. „Aká je Vaša cieľová skupina?“ 

b. „Aké služby poskytujete Vašim klientom?“ 

c. „Na aké oblasti vzdelávania sa primárne zameriavate?“ 

d. „Akú službu najčastejšie využívajú Vaši klienti?“ 

e. „Aké problémy klientov najčastejšie riešite?“ 

f. „S kým všetkým spolupracujete na zákazke klienta?“ 

g. „Čo je potrebné k naplneniu zákazky klienta?“ 

 

2) „Aký je prínos neziskových organizácií vo vzdelávaní sociálne znevýhodnených 

rómskych žiakov?“ 

a. „Čo Vašim klientom chýba vo formálnom vzdelávaní?“ 

b. „Prečo Vás Vaši klienti vyhľadávajú?“ 

c. „Do akých všetkých oblastí života klienta zasahujete?“ 

d. „Ako ovplyvňujete vzdelávaciu dráhu klienta?“ 

e. „Kde vidíte hlavný prínos Vašej spolupráce s klientmi?“ 

 

3)  „Ako prebieha spolupráca medzi neziskovými organizáciami  

a školami v oblasti podpory sociálne znevýhodnených rómskych žiakov?“ 

 



 

  

a. „Ako hodnotíte spoluprácu so školami v oblasti podpory sociálne 

znevýhodnených rómskych žiakov?“ 

b. „Aké formy komunikácie so školami využívate?“ 

c. „S ktorými pracovníkmi na školách spolupracujete?“ 

d. „Čo by išlo v oblasti spolupráce so školami zlepšiť?“ 

 

  



 

  

Príloha č. 2 

Príklad prepisu rozhovoru 

 

Respondent G 

IQ Roma servis, Vedoucí pracovník programu Gendalos 

 

 

 

Jak dlouho pro organizaci pracujete? 

Aktuálně 2.5 roku. 

 

Celkově v oblasti jak dlouho? 

V této oblasti 2.5 roku. Ve vzdělávaní přes 15 let. 

 

Na jaké pracovní pozici? 

IQ Roma Servis, vedoucí vzdělávacího programu Gendalos. 

 

Jaká je vaše cílová skupina (programu)? 

Žáci ze sociálně a ekonomicky znevýhodněných rodin, zejména ale ne jenom romští žáci. 

 

Máte to věkově ohraničeni? 

Vzhledem k tomu, že spadáme pod nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, tak je to 

ohraničeno. Jsou to děti a mládež do 26 let. Náš program specificky se koncentruje 

především na středoškoláky. Což je od 14-15 po věk, kdy opouští studium, tedy až 26 let. 

 

Jaké služby poskytujete vašim klientům? 

Zejména to je poradenská činnost. My jsme nízkoprahové zařízeni, takže v rámci sociální 

práce poskytujeme služby, které jsou standardně poskytovaný v rámci NZDM. 

Poskytujeme další aktivity. Tam bych to nenazvala služby, protože nás vzdělávací 

program je taky financován jak ze sociálních služeb, tak z nadací, soukromých projektů, 



 

  

nebo individuálních dárců, takže tam poskytujeme studentům i další možnosti zapojení 

do další aktivity. Většinou aktivity, které jim umožňuji další rozvoj profesní i osobnostní. 

 

K tím službám, dokázala byste říct i nějaké konkrétní služby/aktivity, co děláte 

s dětmi na podpořeni vzdělávací dráhy? 

Kamenem naší spolupráce je individuální spolupráce se studenty. Spolupracujeme 

s nějakými 70 studenty a každý student má svého klíčového pracovníka, pracovnici a ten 

s ním pracuje individuální formou. Nás osloví třeba student nebo žák ještě na druhem 

stupni ZŠ, s nějakým konkrétním problémem. Například chybějící znalost, nezvládá 

školu, připravuje se na školu a neví, jak se tam dostat, jak podat přihlášku, jak se připravit 

se na přijímací zkoušky. Tohle s nimi individuálně podle jejich potřeby řešíme a vlastně 

každý ten pracovník si se studentem stanovuje dlouhodobější cil, který se týká vzdělávaní 

a společně o něj usilují. Cil může být třeba dostudovat školu, projít prvním ročníkem. 

V rámci té individuální spolupráce pak hledáme cesty a řešení. Máme externí 

doučovatele, kteří těm žákům pomáhají s přípravou. Běžně podporujeme žáky v podávaní 

přihlášek, v nalezení vlastní cesty, toho, jak se chtějí profesně uplatnit.  

Děláme tedy i karierní poradenství. Jakoby nejsme žádné specializované pracoviště na to, 

ale snažíme se skutečně podpořit potenciál žáků a studentů v tom, aby si nevybírali jenom 

to nejjednodušší studium, ale pokud mají nějaký sen nebo přáni tak aby si ho mohli splnit. 

Snažíme se jim v tom pomoci a najit vhodné nástroje.  

Častým problémem nebo situaci, kterou řešíme je nedostatek finančních zdrojů na 

studium. Pomáháme jim to zařídit, třeba formou nějakých veřejně dostupných stipendii a 

disponujeme našim stipendijním fonde v menším rozsahu. Pokud nemají možnost 

studium financovat, pomáháme jim zařídit stipendium. 

 

Na jaké oblasti ve vzdělávaní se primárně zaměřujete?  

Často přichází studenti z toho důvodu, že potřebují podpořit v chybějících znalostech, 

tedy doučovaní. Případně i mají nedostatečné finanční zdroje. To jsou nejčastější 

problémy nebo překážky, proč za námi přichází. My se pak snažíme k tomu studiu 

přistupovat komplexněji, a ne jenom tohle. Tomu odpovídají i ty naše aktivity. Můžeme 

buď reagovat ad hoc, protože oni dorazí a my s nimi budeme jenom dělat jenom 

doučovaní z jednoho předmětu, ale to mu neumožní, aby se to dítě ve vzdělávacím 



 

  

procesu udrželo. Proto se s ním snažíme otevírat i další témata o celkovém fungovaní na 

té škole, o tom, jak funguje v kolektivu.  

Řešíme rozvoj měkkých kompetenci, třeba komunikační nebo prezentační kompetence 

v rámci našich setkáni.  

Řešíme nějaké příležitosti, které se tykají dalšího volnočasového uplatnění, všeobecného 

kulturno – společenského přehledu, který je důležitý, zvládnutí maturit. Pak tomu 

odpovídají i naše další skupinové aktivity. Žáky zapojujeme do dalších aktivit, návštěvy 

divadel, kina, exkurze. Třeba workshopy na rozvoj měkkých dovednosti. Několikrát 

ročně máme setkaní studentu, kam zveme zajímavé hosty, kteří jim prezentuji konkrétní 

téma nebo je jenom motivuji svým příběhem. Využíváme i přístup kdy se studenti mohou 

od sebe učit a navzájem se motivovat a posilovat. Využíváme i možnosti dobrovolnictví 

nebo stáži u zaměstnavatelů nebo mentoring s nějakým člověkem z majoritní společnosti, 

který studenty provází studiem. 

 

Jaké problémy klientu nejčastěji řešíte? 

Překážky, nedostatečné znalosti, které se týkají studia, nedostatečná informovanost o 

procesu nástupu na střední školu a procesu při ukončeni základní školy. 

 

Co je potřeba k naplněni zakázky klienta? 

Jeho aktivita, jeho aktivní přístup. Bez toho se neobejde žádná zakázka. Přemýšlím či je 

u nás oproti jiným sociálním službám něco jiného. Klient sem přijde a chce něco, 

dostudovat, takže nějaká jeho motivace, nebo chuť to řešit. 

 

S kým spolupracujete na naplněni cíle? Spomínala jste firmy, externí doučovatele… 

Určitě spolupracujeme se školami, před nástupem žáka na školu. Někdy i se středními 

školami, ale protože to je složitější, tak daleko min než se základními školami.  

Dále s rodiči nebo rodinami. Většinou v úvodu té spolupráce a pak v případě že je potřeba 

se studenty řešit nějaký komplexnější problém, tak je zapojujeme do spolupráce. A 

samozřejmě primárním klientem je pro nás ten student. Konzultujeme tu spolupráci i 

s nim. Nikdy nespolupracujeme za jeho zády.  



 

  

Pak spolupracujeme i s nějakými dalšími organizacemi. Často spolupracujeme s jinými 

neziskovými organizacemi občas i zahraničními. Pro tu nástavbu, osobnosti rozvoj, 

rozvoj příležitosti, šanci na sebeuplatnění, spolupracujeme i s těmito dalšími subjekty. 

 

Co si myslíte, že vašim klientům chybí ve formálním vzdělávaní? 

Je toho neuvěřitelná spousta. Tak asi ty školy, je to trošku lepší v tom, co se týká té 

inkluze, inkluzivní opatřeni. Pokud se jedná o segregované školy, tak samotným 

problémem je ta škola. Z výrazné většiny se domnívám na základě své zkušenosti, že 

většiny těch segregovaných škol by nemusela existovat, pokud by k tomu ten systém 

přistupoval jinak.  Třeba v Brně jsou ty segregované vytvořeny na základě spádovosti a 

tam víme na přikladu ze zahraničí i z ČR, že se tá spádovost da překreslit, ale musí o to 

usilovat ta lokální politika, nebo někdo další. Tohle je ten velký problém, segregované 

vzdělávaní, na který se nabalujeme další spousta barier nebo problému, které kvůli tomu 

vznikají. Ta výuka je pak méně kvalitní, neumožnuje studentům jednoduchý přestup do 

středoškolského vzdělávaní. Na tech ch školách funguje i individualizovaný přístup 

k žákům. Na škole se ten přístup vytrácí a jednotlivci se ztrácejí v té mase studentu. Často 

pedagogové pak nemají ponětí, kdo to je, ten student pocházející ze sociální 

znevýhodněného prostředí. Že ty překážky, se kterými on se potýká, tak proste jsou velice 

komplikované. Nemožnost domácí přípravy, tlak na jeho ekonomické zapojeni v rodině, 

další faktory, které mu komplikuji průchod studiem. 

 

Jaké ještě faktory tam sehrávají roli? 

Dále určitě je to právě vliv okolí, že člověk si vybere budoucí povolaní, které neodpovídá 

jeho planu ale tlaku okolí. Pak je nespokojený a tu práci opouští. Třeba výchovné v té 

škole, vymeškané hodiny, třeba způsobené zdravotním stavem žáka. Nutnost zapojeni 

v rodině, třeba výchovou sourozenců. To jsou nějaké další bariery. Oni si pak tu svou 

pozici musí nějak obhájit a nemají tu podporu, která třeba v majoritě je běžná. Třeba že 

středoškolák má podporu ve svém nejbližším okolí, rodině. Třeba psychickou nebo 

materiální nebo jakoukoli. 

 

Proč vás vaší klienti vyhledávají? 



 

  

Kvůli doučovaní, prospěchu. Kvůli pomoci se zajištěním financi na studium. Náklady na 

studium v prvním ročníku jsou v radu několika tisíců. To je velice komplikované pro ne 

zajistit. 

 

Vy jste zmiňovala i tu menší podporu ze strany rodiny? Ti věci, které by normálně 

žák nedostává, tak vyhledává u vás? 

Ano, dalo by se to takhle říct. 

 

Do jakých oblasti života klienta zasahujete kromě vzdělávaní? 

Primárně se jedná o vzdělávaní. A samozřejmě, aby se člověk mohl dobře vzdělávat a 

směrovat k své vysněné, budoucí profesi, s tím souvisí nějaký osobnostní rozvoj. 

Schopnost se prosadit, realizovat v životě. To jsou všechno měkké dovednosti, které 

primárně nesouvisí se studium. Nabízíme studentům moznosti, aby na sobě pracovali po 

všech stránkách a aby si mohli vyzkoušet všechny příležitosti a aby se mohli zapojit i nad 

rámec studia a aby se mohli i nějakým způsobem angažovat a byt plnohodnotnou součásti 

společnosti a aby se tak i cítili. 

 

Kde vidíte hlavni přínos vaší spolupráce s klienty? 

Je pro nás důležitý každý, i malý sen klienta. Není pro nás zásadní, s jakým přáním, kdo 

k nám přichází. Pokud někdo chce studovat třeba uměleckou školu, tak ho rádi 

podpoříme. Kdo chce vystudovat za truhláře, nebo byt třeba vedoucím firmy, tak nic pro 

nás není malý cil, a budeme ty studenty podporovat a pokud mají nějakou vnitřní silu, tak 

ten náš program jim umožní se rozvinout a uskutečnit radu věci a najít vlastní cestu a 

nějak se zapojit do děni ve svém nejbližším okolí ale i širší společnosti a pak se lepe cítit. 

To podle mě souvisí s tím, že se pak člověk snaze uplatni. Ale ty naše výsledky tomu taky 

odpovídají. Třeba 7 z 8 maturantů, které máme odmaturuje na první nebo druhý pokus. 

80 procent studentů postoupí do dalšího ročníků. Zvyšuje se nám podíl studentu 

maturitních oboru. Aktuálně máme 75 procent studentu maturitních oboru. Co jim 

poskytne daleko širší moznosti profesního uplatnění. 

 

Jak hodnotíte spolupráci se školami? 



 

  

Školy jsou samozřejmě velice přetížené. V tech posledních téměř dvou letech, kdy 

probíhala distanční výuka se ty kontakty dost omezili. Do budoucna je plánujeme znova 

rozšířit. Celkově máme pozitivní zkušenosti ze spolupráce. Méně se nám daří třeba 

spolupracovat s těmi středními školami, které mají jiny systém fungovaní než základní 

školy. Vetší problém, než spoluprací se školami vidím v tom, že tam není žádná 

návaznost nebo provázanost mezi základními a středními školami. Ze chyby komunikace 

mezi nimi. Myslím, že to tohle by mělo fungovat vice.   zřizuje město a   zřizuje kraj a 

komunikace mezi nimi je minimální. I nějaké strategické dokumenty věnující se 

vzdělávaní jsou oddělené podle stupňů vzdělávaní a neexistuji žádné podpůrné programy 

pro žáky a studenty ze sociálně vyloučených lokalit, které by jim umožnili plynuly 

přestup mezi devátou třídou a prvním ročníkem. To je ten nejcitlivější bod, nejklíčovejší 

místo, kde většině děti svou studijní dráhu konci. A tady vlastně neexistuji žádné 

podpůrné programy, a to se snažíme zajištovat my, ale my máme dosah na tech 70 

studentu ročně. A jenom část z nich jsou studenty těchto dvou ročníků. Tohle vnímám 

jako zásadní problém. Tohle ale nemůžeme vy jenom my a ani, ale město a kraj v tom 

musí vidět nějakou prioritu a potenciál, ze kdy dobře připraví strategii podpory, že se jim 

to vrátí ekonomicky i sociálně. Pokud tu stále budeme mít mladé lidi jenom ze základním 

vzdělaním, to bude problém. 

 

Vy hodnotíte tu spolupráci tedy dobře? 

Ano. 

 

Jakou formu komunikaci se školami využíváte? 

Jak osobní, že se snažíme hodně s těmi školami realizovat nějaké společné programy nebo 

workshopy na školách. S těmi je to spíš individuální komunikace. 

 

Se kterými pracovníky ve školách spolupracujete? 

Je to různé. Od výchovných poradců, školních psychologů. Spíše s pracovníky, kteří 

komunikuji s žáky, který mají třeba výchovní problémy, nebo potřebuji inkluzivní 

opatřeni. 

 

Co by šlo v oblasti spolupráce se školami zlepšit? 



 

  

Vždycky je co zlepšovat. Mě napadá, že školy by se mohli víe zajímat o ty žáky, o jejich 

kontext. V tom jim můžeme pomoct my.  Pomoct jim nahlédnout do toho, jak ti mladí 

lidé funguji, jaké mají specifika nebo potřeby. Takže možná nějaký vetší zájem z jejich 

strany. Z mého pohledu není tak klíčové měnit něco ve spolupráci s námi jako neziskovou 

organizaci. My jsme samozřejmě za každou spolupráci rádi. Pro nás je důležitější, že 

funguje nějak ten systém péče a přístupu k tomu žákovi nebo studentovi. To je pro nás 

klíčové. Ta spolupráce je jenom nastroj, aby tohle fungovalo. Jsme rádi, když nás školy 

oslovuji, ale zásadní je, aby fungoval ten individuálnější přístup k těm žákům a aby se 

využívalo těch možností, které tu jsou v rámci možnosti opatření inkluze, nebo možnosti,  

které nabízí neziskové organizace. 

 

 


