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Anotace: 

Tato práce se zabývá působením romského asistenta pedagoga na I. stupni ZŠ . Hlavním úkolem 

bylo zmapovat náplň práce romského asistenta pedagoga, jaké přínosy vidí v této funkci učitelé a 

žáci. Diplomová práce se skládá z teoretické a výzkumné části. К sepsání teoretické části bylo 

využito literárních zdrojů. Ve výzkumné části je popsána realizace výzkumu. Zde byla využita 

metoda pozorování, metoda s použitím dotazníků, metoda individuálního brainstormingu a 

skupinového rozhovoru s dětmi, metoda rozhovoru s učiteli a asistenty. Výzkum byl prováděn ve 

třídě, ve které romský asistent pedagoga působí. Pro možné srovnání byl výzkum realizován ještě 

ve třídě, ve které romský asistent nepůsobí, přestože jsou v ní romští žáci. 

Annotation: 

This work is dealing with activity gipsy educator assist on the first grade of Elementary 

school.The main work was chart content work of gipsy educator assist, which benefits can pupils 

and teachers see in this function. Dissertation is composed of theoretic and research part. For 

writing the theoretic part was made use of literary resources. In the research part is describe 

realization of research. Here was used method of observation, method with use lists of questions, 

method individual brainstorming and associated interview with children, method interview with 

teachers and with assists. Research was provided just in class in which gipsy educator assist 

appeal.For eventual compare was the research realize in class in which gipsy assist educator does 

not work although gipsy pupils are there too. 
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1. ÚVOD 
Tématem mé diplomové práce je působení romského asistenta pedagoga na I. Stupni 

ZŠ. Poměrně dlouhou dobu jsem přemýšlela, jakému tématu bych se chtěla věnovat. Věděla 

jsem, že to musí být téma, do kterého budu mít chuť hluboko vstoupit a pochopit danou 

problematiku. Vzhledem k tomu, že již několik let vykonávám brigády v diagnostickém 

ústavu sociální péče pro mentálně postižené, myslela jsem, že se budu zaobírat tématem, který 

má blízko к tomuto směru. Ovšem, bylo zde poměrně těžké určit konkrétní téma, které by se 

vztahovalo také к prvnímu stupni na ZŠ. Chtěla jsem si vybrat takové téma, které bude 

zajímavé, a které nebude již několikrát napsáno jinými studentkami. 

Když jsem přemýšlela nad volbou tématu, vzpomněla jsem si na své dětství, které jsem 

z velké části prožila s romskými dětmi. Moje matka pracovala dlouhá léta v dětském domově, 

ve kterém žila spousta Romů. Většinou se jednalo o děti předškolního věku. V době, kdy jsem 

s matkou začala dětský domov navštěvovat, mi byly asi 3 roky. S dětmi jsem si z důvodu 

věkové blízkosti velice rozuměla. Našla jsem si mezi nimi spoustu kamarádů. Zažila jsem 

s nimi mnoho nezapomenutelných okamžiků, na které dodnes ráda vzpomínám. 

Musím říct, že si nepamatuji žádnou situaci, ve které by romské děti dělaly větší problémy. 

Často se chovaly stejně jako ostatní české děti. Přístup všech dětí na skupině к vychovatelce 

byl pěkný. Ve většině případů byly vychovatelky oblíbeny. 

Jeden rozdíl mezi romskými a českými dětmi jsem však již tenkrát zpozorovala. Přestože 

romské děti byly hodné a šikovné, byly i více hlučné a „živější". Často vyžadovaly větší 

potřebu pohybu. Když jsme si společně zpívali či tancovali, bylo vidět, že právě romské děti 

to baví nejvíce. Postupem let děti odcházel^do jiných ústavů a já jsem přišla na to, že by mě 

bavilo být učitelkou. Tím, že jsem byla starší a zkušenější, hrála jsem si s dětmi tak, že jsem 

byla já jejich učitelka, a „vedla jsem svou hodinu". U těch starších dětí jsem se snažila, aby se 

dokázaly například podepsat, či něco vyrobit. Mladší děti jsem vedla k tomu, aby si kreslily, 

vymalovávaly obrázky apod. Vždy se jednalo o skupinu, ve které nebyly děti stejného věku. 

Většinou se jejich věk pohyboval od 3 do 5 let. 

Jsem ráda, že jsem poznala spoustu kamarádů. Myslím, že právě díky dobrým zkušenostem 

s nimi jsem proti Romům nikdy nic neměla -

Vím, že hodně záleží na výchově. Je mi jasné, co se říká o tom, když děti vyrůstají v dětských 

domovech. Často se vedou debaty o tom, že tyto děti jsou nevychované a často vulgární. 

Podle mě hodně záleží na tom, jakým způsobem v dětském domově žijí, zda jsou vedeni ke 

správnému chování. Důležité je také uvědomění si své osoby jako člena veliké rodiny, ide o 
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to, aby byly v dětských domovech vybudovány dobré vztahy. Je důležité, aby si děti 

uvědomily, že jsou osobami, které má někdo rád, že někomu na nich záleží. Uvědomit si to, 

že přestože jsou v dětském domově, mohou z nich vyrůst dobří lidé. Záleží hlavně na snaze 

něco dokázat a jít si za svým cílem. 

Když jsem se zaobírala touto vzpomínkou, bylo mi jasné, čím bych se ve své diplomové práci 

chtěla zabývat. Mým prvním nápadem bylo, že bych si zvolila téma, které se bude zabývat 

vstupem romského žáka na základní školu. Později jsem však přišla na to, že se jedná o téma 

dosti rozsáhlé, proto bych si měla zvolit téma konkrétnější. Napadl mě Romský asistent 

pedagoga. Je to člověk, který romským dětem pomáhá a snaží se o to, aby byly úspěšné. 

Právě proto jsem si toto téma zvolila. Ve své diplomové práci se zabývám problematikou 

romských dětí při jejich vzdělávání. Chci zde více přiblížit roli romského asistenta pedagoga, 

který se na některých školách objevuje. Vzdělávání romských žáků se často stává 

diskutovaným problémem, který je velice závažný, měla by se mu věnovat veliká pozornost a 

určitým způsobem tento problém řešit. Jedním z možných řešení je to, aby se vytvořily 

vhodné a příjemné podmínky pro vzdělávání romských dětí. Vytvořit ve třídě dobrou 

atmosféru, pomáhat při tvoření vztahů ve třídě, volit vhodné techniky a metody ve vyučování, 

navázat dobrý vztah mezi rodinou a školou apod. 

Ve většině případů jsou Romové znevýhodňováni a ve spoustě situací zesměšňováni. 

Myslím si, že začleněním romského pedagogického asistenta do třídy vzniká veliká šance 

k tomu, aby i ostatní děti pochopily, že i Romové jsou lidé, že i oni mohou něčeho dosáhnout, 

proto by si jich měli ostatní děti vážit a respektovat je. Romský pedagogický asistent je tím 

příkladem. Co vidím jako veliké plus je to, že romským žákům je věnována zvýšená 

pozornost, proto mají i oni možnosti uspět a být ve výuce šikovní. Je tu však i druhá strana 

pohledu, a to ta, že i Romové zaujímají negativní pozici vůči společnosti. Integrují se na 

základě etnických zvyklostí, jazyka a rasových znaků. 

Je jasné, že je tuto situaci potřeba vhodným způsobem řešit. V prvé řadě by mělo dojít 

к oboustrannému respektu a toleranci. Lidé by se к sobě měli chovat vstřícně, laskavě a 

především slušně. V případě dodržení těchto pravidel, která jsou u spousty lidí těžko 

splnitelná, by se výrazně změnilo chování celé naší společnosti. 

Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. 

Teoretická část je vypracována na základě studia odborné literatury - popisuje historii 

Romů, charakteristiky, jejich symboly a informace týkající se funkce romského asistenta 

pedagoga. 
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Praktická část obsahuje metody - pozorování, dotazníků, rozhovorů a individuálního 

brainstormingu spojeného se společným rozhovorem. Tyto metody mají být podkladem pro 

splnění mých určených cílů, které se týkají funkce romského asistenta pedagoga. 
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2. HISTORIE ROMŮ 

2Л P U T O V Á N Í R O M Ů 7L ШШШ ШЗ) E V R O P Y А P O 1 V M O P Ě 

Pravlastí Romů je Indie. Jejich předkové náleželi převážně původnímu obyvatelstvu 

tohoto subkontinentu, které se i tělesně poněkud odlišovalo od většiny, která nad ním později 

převládala. 

Jejich postavení v indickém systému prošlo vývojem, který byl převážně sestupný. 

Již v jejich vlasti jim kočování pomáhalo uplatnit řemeslné dovednosti, zejména kovářské, ale 

i schopnost bavit publikum hudbou, tancem a různými kejklemi. V nouzi si vypomáhali, jak 

se dalo, mimo jiné žebrotou. 

Z Indie emigrovali s největší pravděpodobností hlavně za obživou. (ŘÍČAN, 1998) 

Jak se však Romové do Evropy dostali? 

Nepředstavujme si, že přicházeli všichni naráz, naopak jednalo se o několik migračních vln 

v průběhu několika století. V rámci jedné migrační vlny přicházelo několik romských skupin, 

které mezi sebou udržovaly větší či menší kontakt. ( AUTORSKÝ KOLEKTIV, ROMOVÉ-

TRADICE A SOUČASNOST, HORVÁTHOVÁ, 1999) 

Dnes je najdeme snad po celém světě. Do Evropy, ve které jich zůstalo nejvíce, doputovala 

první vlna před rokem 1000 přes dnešní Turecko. Poněkud slabší proud dorazil ještě asi o sto 

let dříve přes Egypt a severoafrické pobřeží do Španělska. 

V současné romštině lze najít slova převzatá ze třinácti jazyků. Právě z těchto slov můžeme 

usuzovat, že se mnozí z nich delší dobu zdržovali v dnešním Íránu, ještě více slov však 

převzali z řečtiny a z jazyků balkánských národů. Na Balkáně se také někteří brzy usadili 

natrvalo. 

Dějiny Romů v Evropě jsou velice složité a spletité. 

Jednalo se o příběhy a osudy mnoha různých skupin. Tyto skupiny se od sebe lišily například 

způsobem jejich obživy, dialektem, kulturou, ale také tím, jak vycházely s neromským 

obyvatelstvem, které se k nim také chovalo v různých zemích různě. 

Velice špatným a ohavným způsobem se к Romům chovali především rumunští a moldavští 

šlechtici. Romové byli nuceni к pracím různého druhu. Byli také nuceni stávat se nevolníky 

za mimořádně krutých podmínek. Dokonce se stalo to, že Romové byli tohoto času nazýváni 

jako otroci. A dokonce se prý s nimi jako s otroky jednalo. Jedním z příkladů je to, že jeden 

Rom byl vyměněn za vepře. Dalším příkladem je to, že si boháč koupil patnáctiletou 
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konkubínu, která byla vytržena z plačící rodiny. Z roku z roku 1852 pochází inzerát, který 

oznamoval, že dne 8. května bude v klášteře sv. Eliáše ke koupi skupina romských otroků -

z toho 18 mužů, 10 chlapců, 7 žen a 3 dívky v dobrém stavu. ( ŘÍČAN, 1998) 

První zprávy o Romech na našem území jsou z doby krátce po roce 1400. 

V té době se pohybovali střední Evropou v poměrně velkých skupinách vedených stařešiny, 

kteří si často počínali diplomaticky pozoruhodně obratně. ( WWW.ROMMUZ.CZ) 

Dobře je doloženo putování skupiny „krále"Sindea s vojvody Panuelem, Michalem a 

Ondřejem. Získali dva ochranné listy německého císaře a českého krále Zikmunda. 

V roce 1422 získali i list papeže Martina V., kterým bylo vojvodovi Ondřejovi uloženo, aby 

ia jeho lidé putovali sedm let evropskými zeměmi jako kajícníci. Z tohoto důvodu měli nárok 

na ochranu, pomoc a almužny. Příznivé přijetí Romů v Evropě netrvalo dlouho, protože 

církev brzy odhalila falešné kajícníky. V roce 1427 je pařížský arcibiskup exkomunikoval, 

vyloučil z církve. 

Kromě toho byli podezíráni, že špehují ve píospěch Turků nebo že zakládají požáry. 

Z poutníků se stávají štvanci. 

V naší zemi jsou na základě královských nařízení vypovídáni ze země, často dochází 

к mučení, zabíjení, či jsou využíváni к nuceným pracím. Takto to bývalo i v jiných zemích 

Evropy. 

Stávalo se, že na Romy byly někdy dokonce pořádány hony, zabíjet je bylo beztrestné. 

Konaly se soudní procesy, děti byly dávány na vychování do neromských rodin, starým a 

tělesně postiženým Romům byly někdy tresty promíjeny. Ve většině případů obyvatelstvo 

přítomnost Romů akceptovalo. Jednak to bylo ze soucitu, ze solidarity a také proto, že dovedli 

být užiteční svými službami, protože se od nich daly často výhodně nakoupit určité věci, které 

byly sice kradené, ostatním lidem se hodily. ( ŘÍČAN, 1998) 
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\O2 M O M O V É V О Ж М Ш B M O T Ě S V Ě T O V É V Á L K Y 

Období druhé světové války bylo jedno z nejkrutějších období v celé historii Romů. 

Když moc převzal Adolf Hitler, došlo k tomu, že Německo začalo provádět rasovou politiku. 

Roku 1935 byli Romové spolu s Židy prohlášeni za občany druhé třídy. Byli též považováni 

za rasové nebezpečí pro německý národ. 

V Berlíně byl zřízen Říšský úřad pro „ rasový výzkum" pod vedením dr. Gerckeho. 

Dále bylo roku 1936 v Berlíně zřízeno speciální oddělení, tzv. Ústav pro rasovou hygienu, 

který vedl dr. Robert Ritter a jeho spolupracovnice Eva Justinová. Úkolem tohoto institutu 

bylo zkoumat rasy „cizí" krve. Již o rok drive - r. 1935 dr. R.Ritter navrhl nedobrovolnou 

sterilizaci Romů. Důvodem bylo to, aby se zabránilo jejich rozmnožování. Záměrem 

dr.Rittera bylo, aby budoucí generace německého národa byly osvobozeny od tohoto břemene 

- rozmnožování Romů. Proto měli být Romové odděleni od německého národa, měli být 

sterilizováni a použiti к pracovnímu nasazení až do jejich smrti. 

Pro spoustu německých obyvatel byla „romská krev" považována za nebezpečnější než 

„židovská krev". Situace byla taková, že když měla určitá osoba pouze jednoho židovského 

prarodiče, tak nepodléhala nacistickým zákonům. Oproti tomu osoba, která měla prarodiče 

Cikána, byla považována za cikánského míšence. Byla proto odvezena do koncentračního 

tábora. ( ŠOTOLOVÁ, 2000) 

Další významnou osobností v tomto směru byl Heinrich Himmler. Ten v roce 1938 podal 

rozkaz, že dojde к většímu opatření proti Romům. Mělo dojít к registraci všech Cikánů, 

»cikánských míšenců" a osob, které vedly cikánský způsob života. K tomu, aby došlo 

к rozdělení těchto obyvatel, byly vydány papíry tří barev. Hnědý papír obdržel „rasově čistý 

Cikán". Modrý papír obdržel „cikánský míšenec" a poslední barvou papíru byla barva šedá. 

Tu obdrželi „necikáni nomádi". Toto rozdělení mělo sloužit k tomu, aby došlo к rozdělení 

cikánstva od národa, zamezit míšení obou ras a změnit životní podmínky Romů. ( 

WWW.ROMMUZ.CZ) 

Poměrně dlouhou dobu se řešila otázka, jak má vypadat politika vůči „rasově čistým 

Cikánům". Dr. Ritter doporučoval, aby jim bylo povoleno žít podle jejich vlastních zákonů, 

nadále používat svou řeč a zvyky, mohli se také volně se stěhovat. Zásadně proti byli však 

Josef Goebbels a Martin Bormann. 

Himmler se svými poradci rozhodl ponechat ty Romy, kteří žili v Německu a v německy 

mluvících oblastech Čech a Moravy. Oproti tomu balkánští a maďarští Romové byli 

internováni v táborech a následně zlikvidováni. Byly proto vytvořeny sběrné tábory 
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v Marzahnu u Berlína a v Magdeburgu. Z obavy o svůj život, život svých blízkých, Romové 

hromadně utíkali z Německa. ( ŠOTOLOVÁ, 2000) 

V roce 1939 bylo Romům nařízeno, aby zanechali svůj kočovný způsob života. Do konce 

ledna 1940 se museli trvale usadit. Pokud tak neučinili, byli posláni do kárného tábora. 

Jednalo se o pracovní tábory, které byly určeny pro osoby nad osmnáct let. Romové však do 

těchto útvarů byli posíláni často zcela bezdůvodně. Nej významnějšími pracovními tábory 

v tzv. Protektorátu Čechy a Moravy byly Lety u Písku a Hodonín u Kunštátu. ( MUZEUM 

ROMSKÉ KULTURY, NEČAS, 1999) 

Na území Německa došlo v roce 1939 k tomu, že Romové byli zaregistrováni a došlo i 

к přípravě na jejich likvidaci. Hendrich rozhodl, aby došlo к očištění Německa od Romů. 

Byl pověřen Eichmann, který navrhl, aby ke každému transportu se Židy byly připojeny ještě 

vagony s Romy. Bylo deportováno kolem jednoho tisíce Romů. Tábor, do kterého byli 

Romové spolu s Židy deportováni, se jmenoval Belzek. Nacházel se v Polsku. Jednalo se o 

primitivní tábor, ve kterém si museli sami postavit svá obydlí. 

U dalších 1500 osob došlo к jejich zatčení. Následně byli odvezeni do ghett v Polsku. 

Všechny tyto osoby musely podepsat dokument, ve kterém se přislíbily k tomu, že se do 

Německa již nevrátí. V nesplnění tohoto slibu by následovala jejich sterilizace. 

Nacističtí vůdcové hledali vhodné řešení, kterým by došlo к rychlejší a lehčí očistě Německa. 

Výsledkem bylo zřízení pokusné plynové komory v Osvětimi. 

V roce 1943 došlo к hromadné likvidaci Romů. Z Německa a ostatních území, které obsadili 

Němci, bylo odtransportováno do Osvětimi přes 11 000 Romů. 

Osvětim byl veliký koncentrační tábor. Vlastně se jednalo o soustavu koncentračních táborů. 

Ty byly rozděleny do tří skupin. Osvětim I ( Auschwitz) vznikla na jaře roku 1940. Toto 

oddělení bylo určeno jako hlavní řídící tábor. Zde byli vězni týráni prací, byli zde mučeni. 
v 

Často to vedlo až к jejich smrti. Ovšem, nedocházelo zde к hromadnému vyhlazování. 

Jako nejdůležitější část byla zvolena Osvětim II (Birkenau). Toto oddělení bylo založeno roku 

1942. Jednalo se o velkokoncetrák, protože byl vybudován až pro 250 000 vězňů. 

Cikánský tábor, který byl v jednom ze tří úseků Birkenau, měl rozlohu 150m x 750 metrů. 

V tomto táboře bylo evidováno 20 923 osob. Lidé tu byli různých věkových kategorií. 

Vězni museli svou práci vykonávat od 6 do 17 hodin. Náplní jejich práce byly těžké, často 

zcela bezúčelné činnosti. Docházelo tedy k tomu, že spousta vězňů umírala vyčerpáním, 

hladem, či zasažením nakažlivé choroby. Nejčastější choroby v té doby byla malárie, tyfus a 

úplavice. Velikým podnětem к nákaze byla voda, která nebyla v Birkenau pitná. 
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1700 Romů dokonce evidencí ani neprošlo. Důvodem byla epidemie skvrnitého tyfu. Tito 

Romové byli odvezeni rovnou do plynových komor. ( ŠOTOLOVÁ, 2000) 

Vězenkyním z protektorátu se v táboře narodilo nejméně 76 dětí. Chlapců 37 a dívek 39. 

Podmínky byly takové že, novorozenci krátce po svém narození umírali. Někteří novorozenci 

byli se svými matkami zavražděni v plynové komoře při likvidaci tábora. 

( MUZEUM ROMSKÉ KULTURY, 1999). 

Roku 1943 byla v Birkenau provedena inspekce tábora. Hlavní osobou této akce byl 

Himmler. Ten vydal nařízení, aby ti Romové, kteří jsou schopni práce, byli odvezeni do 

jiných táborů. 

( ŠOTOLOVÁ, 2000) 

„Ve dnech 4. a 12. března 1943 bylo přemístěno asi 700 mužů a mladistvých do kmenového 

tábora v Auschwitz I, zatímco na jaře a v létě odjelo několik transportů do práce do dalších 

táborů: 15 dubna 1944 bylo vypraveno 883 mužů do Buchenwaldu a 473 žen do 

Ravensbrucku, 24. května 82 mužů do Flossenburgu a 144 žen do Ravensbrucku. V žádném 

z těchto táborů nečekaly vězně horší podmínky, než jaké je obklopovaly až dosud. " 

(NEČAS, 1990, S. 4.) 

Ostatní Romové měli být odsouzeni к smrti. Jednalo se zejména o starší muže, ženy a děti. 

Tyto osoby byly usmrceny v plynových komorách. Zde došlo к zavraždění asi tří tisíc Romů. 

Tímto byl uzavřen cikánský tábor v Osvětimi - Birkenau. Důvodem tohoto rozhodnutí byla 

situace, kterou v Birkenau Himmler viděl. Jednak špatné zdravotní podmínky a dále vysoká 

úmrtnost lidí. 

Třetí částí byla Osvětim III. ( Buna). Toto oddělení zahrnovalo vedle hlavního tábora i 

pobočné tábory. Podobné osudy potkávaly Romy nejen v Německu, ale také v dalších 

okupovaných zemích Evropy. Romové, kteří žili například v Estonsku, Lotyšsku a Litvě, byli 

zabiti na místech svého pobytu. Z 36 000 Romů, kteří v Německu roku 1939 žili, jich přežilo 

pouhých pět tisíc. Na celkovém evropském území došlo ke ztrátě života u více než půl 

milionu Romů. 

Výjimkou však byly státy Bulharsko, Řecko a Finsko. V období před nacistickou okupací žilo 
v Čechách a na Moravě kolem sedmi tisíc Romů. Po skončení druhé světové války se jich 

však vrátilo jen okolo pěti set. 

Romové byli diferencováni na kočující - jednak to byli olašští Romové, kteří se většinu času 

Přemísťovali ve svých vozech, které byly kryty plachtou a tažené koňmi. Mohli se také 

Přemísťovat pěšky a tábořit ve stanech. Další skupinu Romů tvořili ti, kteří se usadili a žili 

usedlým způsobem života. Postupem času začalo docházet к diskriminaci kočovných a 
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usedlých Romů. Usedlým Romům bylo nařízeno, aby odstranili svá obydlí z blízkosti 

veřejných cest. Museli se usadit na místech, která pro ně byla určena. Bylo také ustanoveno, 

že dochází ke zrušení kočovných listů. Své vozy a svá zvířata museli kočovníci prodat. 

V případě nedodržení tohoto nařízení by jim byl majetek zabaven. Bývalí kočovníci byli 

nuceni zdržovat se v obcích pod policejním dozorem. K tomu, aby mohli danou obec opustit, 

museli mít písemné povolení. 

Roku 1941 došlo ke zřízení pracovních útvarů. Ty byly určeny pro vězeňské Romy. Dále byl 

vybodován komplex východoslovenských pracovních útvarů. Zde byly soustředěny asi tři 

tisíce vězňů, přičemž více než polovinu tvořili Romové. Další možností, kde se zapojit do 

pracovního procesu, byly pracovní útvary v Dubnici nad Váhom. V tomto táboře ale vypukla 

epidemie skvrnitého tyfu. Byla tudíž vyhlášena karanténa. 23 .února roku 1944 byli všichni 

nemocní odvezeni к předem vykopanému hrobu. Zde byli zastřeleni a následně zasypáni. 

Další pracovní útvar byl v Ústí nad Oravou. Náplní práce vězňů byla stavba silnice či 

železnice. ( ŠOTOLOVÁ, 2000) 

Na základě výnosu Ministerstva vnitra z roku 1943 bylo nařízeno, aby došlo к přemístění 

romských osad na určená místa. Romové nesměli cestovat veřejnými dopravními prostředky. 

Jediným jejich osvobozením od tohoto zákazu bylo lékařské potvrzení, že nepřenášejí 

nakažlivé choroby. ( ŘÍČAN, 1998) 

Po skončení druhé světové války mělo dojít k tomu, že každý, kdo byl poškozen nacistickou 

diktaturou, měl být finančně odškodněn. Podmínkou však bylo předložení dokladu a posudku 

od lékaře. Docházelo ovšem k tomu, že ani prohlídky, ani výsledky objektivní nebyly. 

Dopadlo to tedy tak, že nárok na finanční odškodnění byl buď zamítnut, nebo každý 

Poznamenaný Rom dostal částku pět marek za každý den strávený v koncentračním táboře. 

Později docházelo ke změnám v odškodňovacím právu. Ovšem většina Romů, protože 

neuměla číst a psát, často neuměli jednat s úřady. Tím došlo k tomu, že často vyšli naprázdno. 

Jejich nároky i vzpomínky na vraždění zapadly. Jedním místem, které je určeno pro jejich 

vzpomínku, je buchenwaldské muzeum, ve kterém je od roku 1985 vystavěna pamětní deska 

»Cikánští vězňové". 

( ŠOTOLOVÁ, 2000) 
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V naší společnosti je významným a důležitým mezníkem konec druhé světové války. 

V této době se Romové totiž vraceli z koncentračních táborů. V počátku byl pohyb Romů, 

kteří migrovali, nejasný a nekontrolovatelný. Důvodem byly nedostatky v evidenci 

obyvatelstva 

(amožnosti' pohybu přes hraniční pásmo. (ŠOTOLOVÁ, 2000) 

Po skončení druhé světové války se spousta Romů přesunula do průmyslových center a 

pohraničních oblastí Čech a Moravy. Většinou k nám Romové přicházeli ze Slovenska, 

Rumunka, Maďarska a Polska. V těchto zemích nemohli Romové nalézt práci, proto 

v oblastech Čech a Moravy hledali práci v průmyslu. Dalším důvodem, proč na naše území 

přicházeli, bylo to, že zde hledali a doufali v lepší podmínky к bydlení. (HAIŠMAN, 1987) 

Protože na našem území počet Romských obyvatel vzrůstal, docházelo ve státě к mnoha 

změnám. Jednou z nich byla ta, že ministerstvo vnitra vydalo příkaz podat zprávu o tom, kolik 

Romů je na našem území. Dále požadovalo, aby se sepsal způsob jejich života v jednotlivých 

krajích, okresech a obcích. Na základě tohoto šetření byla Ministerstvem vnitra roku 1952 

vydána směrnice: Úprava poměrů osob cikánského původu. 

Obsahoval body, které směřovaly к převýchově. V této směrnici se od Romského 

obyvatelstva požadovalo, aby byli zapojeni do pracovního poměru. Byly také zavedeny 

kontroly správnosti vyplácení mezd. V oblasti školství měla být také provedena změna. A to 

taková, že mělo být dbáno na zvýšený dohled nad školní docházkou. Děti měly být zařazeny 

Před nástupem do základní školy do předškolního zařízení. Mělo být dbáno na řádnou 

evidenci Romů. Dalším problémem, který směrnice obsahovala, bylo, že by měla probíhat 

výchova i ostatního obyvatelstva, nejen se zaměřovat na Romy, ale na obyvatelstvo okolo 

nich. Výsledkem by mělo být odstranění rasové diskriminace. Bohužel, plnění tohoto 

Programu (této směrnice) nebylo důsledné. 

Poté- roku 1952 nastal v naší zemi tzv. „útlum", protože se přestaly řešit otázky Romů. Až 

v roce 1954 nastala změna, protože KSČ požadovala a chtěla, aby Romové nebyli opomíjeni 
v přidělování bytů, chtěla, aby Romové nebyli kráceni ve zvyšování kvalifikace a dávala 
v přednost to, aby se podporovala umělecká tvořivost Romů. Tímto se tato strana snažila o to, 

aby došlo ke zlepšení jejich životní úrovně. Jak v jejich táborech, tak v jejich sídlištích. 
v našich zemích docházelo к problémům ve vzdělávání romských dětí. Touto problematikou 

se zabývala 1. celoslovenská konference učitelů, kteří vyučovali zanedbané romské děti. Tato 
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konference se konala v Bratislavě roku 1954. Ten samý rok se konalo také dvoutýdenní 

školení vybraných romských občanů, jejichž úkolem bylo, že po absolvování tohoto kurzu 

půjdou pracovat mezi romské obyvatele. (ŠOTOLOVA, 2000) 

Velice významným rokem pro Romy je rok 1958. Tento rok pro ně znamenal velikou změnu. 

Tou bylo vydání Zákona o trvalém usídlení kočovných a polokočovných osob. Cílem tohoto 

ustanovení bylo to, aby Romové splynuli s majoritní společností. Od kočovných Romů se 

vyžadovalo, aby se usadili. Zákon měl jednak vést к zákazu kočování, ale také k tomu, aby 

Romové byli rozptýleni mezi ostatní obyvatelstvo a tím by docházelo к potlačení jejich 

specifických etnických projevů. Osobám, které byly zapsány do soupisu kočujících a 

polokočujích osob, bylo přiděleno jak zaměstnání, tak jim bylo zajištěno ubytování, ovšem 

byli pod dohledem národních výborů a Veřejné bezpečnosti. Byli tedy stále kontrolováni, což 

Romy jistě omezovalo. Například tím, že nemohli měnit zaměstnání a nesměli se stěhovat. 

К takovéto změně bylo zapotřebí povolení od národních výborů. (ŘÍČAN, 1999) 

V roce 1962 byla vydána KSČ směrnice, která se zabývala likvidací romských osad na 

Slovensku. V první řadě docházelo к likvidacím osad z důvodu narůstajícího turistického 

ruchu. Tato směrnice však nebyla vymyšlena úplně do detailů, protože nebyl dostatek bytů, 

do kterých by se Romové přemístili. Byla proto na začátku sedmdesátých let odvolána. 

Roku 1966 byl zřízen Vládní výbor, který se zabýval řešením otázek občanů romského 

původu. Hlavním úkolem tohoto výboru bylo zpracovat celostátní harmonogram likvidace 

romských osad. Dalším úkolem bylo realizovat řízený rozptyl určité části romského 

obyvatelstva do českých krajů. V této době se tedy začíná hovořit o tzv. řízeném rozptylu 

romského obyvatelstva. Ze Slovenska do Čech a Moravy putovala spousta rodin s dětmi. Bylo 

Přesunuto dokonce 494 rodin. Původní - plánovaný stav byl 1100 osob. Velikým důvodem 

к nenaplnění tohoto stavu byly rodové vztahy v romské komunitě a sociální distance vůči 

Romům. (ŠOTOLOVÁ, 2000) 

Protože se tato koncepce stala nereálnou, byl Vládní výbor zrušen. Jeho úkoly a povinnosti 

spadaly na ministerstvo práce a sociálních věcí. Došlo к odvolání koncepce řízeného rozptylu. 

Následně začalo docházet ke změně v řešení romské problematiky. Koncepce „sociální 

asimilace a „řízeného rozptylu" je nahrazena koncepcí „společenské integrace" Romů. 

Ze sedmdesátých let je významná směrnice „O výchově a vzdělání výchovně zanedbaných a 

Prospěchově opožděných cikánských dětí". V této směrnici je zdůrazněna nutnost zřizovat 

třídy, které budou určené pro adaptaci romských dětí při mateřských školách. Tato směrnice 

určuje také to, že by romské děti měly být do škol pro romské děti zařazovány jen dočasně, 

jen na dobu nezbytně nutnou. Je podporováno to, aby ve třídách základních škol byl nejvyšší 
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počet žáků 25, přičemž více než pět dětí bude romských. (AUTORSKÝ KOLEKTIV, 

ROMOVÉ V ČR, 1999) 

V roce 1972 byl vydán Věstník MŠ a MK. Ten obsahoval návod, jak vychovávat a vzdělávat 

romské děti. Je zde vyzdvižena tělesná, hudební, výtvarná a pracovní výchova. Děti se zde učí 

hygienickým návykům. Je doporučováno, aby se zřizovaly samostatné mateřské školy 

v oblastech, ve kterých je větší evidence romských obyvatel. Co se týče základních škol, zde 

se poukazuje na to, aby se zřizovaly speciální třídy pro výchovně zanedbané a prospěchově 

opožděné romské děti. Je zde kladen důraz na vyučovací jazyk, klasifikaci a hodnocení, 

v němž by se učitelé měli vyhýbat nejnižším klasifikačním stupňům. 

O rok později se vypracoval Návrh na dlouhodobé koncepce předškolní a školní výchovy 

cikánských dětí. V tomto dokumentu se učitelům, kteří pracují s romskými dětmi, doporučuje, 

aby absolvovali formou postgraduálního studia kurz romštiny. Je to tak myšleno z toho 

důvodu, aby učitel romskému žákovi více porozuměl, více se do něj mohl vcítit. Jde o celkové 

Přiblížení žáka к učiteli a vybudování hlubšího vztahu mezi nimi. 

Další změnou ve školním vzdělávání je, že by se měl dávat větší význam předškolní 

diagnostice, která může určit zařazení žáka do určité školy. Například do základní školy, nebo 

v téže době do zvláštní školy, nebo do speciální třídy základní školy. 

V době před 17. listopadem roku 1989 se začaly vytvářet neformální skupiny, které se chtěly 

zabývat otázkou o Romech a reprezentovat Romy v politice. Následoval vznik Romské 

občanské iniciativy, která později docílila toho, že se přeměnila na politickou stranu. Tato 

strana byla celkem úspěšná. Vedle ní začala vznikat další romská hnutí, která s Romskou 

občanskou iniciativou spolupracovala. Hlavním zájmem této strany a dalších romských hnutí 

je prosazování zájmů romského obyvatelstva. Díky tomu, že začaly strany a hnutí vznikat, 

došlo к novému demokratickému zřízení, které umožňovalo zviditelnění problematiky, která 

se týká právě romského obyvatelstva. Začala se tedy opět řešit otázka jejich bydlení, 

zaměstnání, vzdělanosti, vysoké porodnosti a kriminality. ( ŠOTOLOVÁ, 2000) 
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l O l O V É F© MOCE 

Velká většina Romů žijící v České republice přišla na naše území po roce 1945 právě ze 

Slovenska. Z odhadovaného počtu 200 - 220 000 Romů jsou okolo 85 % tzv. slovenští 

Romové (tradičně usedlí v romských osadách), asi 10 % tzv. olašští Romové (kočovníci) a 5 

% potomci původních českých a moravských Romů a Sintů (německých Romů). Příslušníci 

těchto skupin jsou odlišní v tom, že mluví odlišnými dialekty romštiny a rozdílným způsobem 

pociťují sounáležitost к romskému etniku jako celku. Existuje fakt, že v naší zemi naše 

společnost vnímá Romy jako tzv. Cikány. Většina Čechů si pod tímto pojmem představí 

skupinu obyvatel, kteří působí problémy. Ať už z hlediska bydlení, kriminality, či početnosti 

dětí. Možná z tohoto důvodu se v oficiálních statistikách hlásí к romské národnosti jen asi 

jedna desetina z celkového počtu Romů. (WWW.ROMOVE.CZ) 

Romové byli ve větší či menší míře zasaženi asimilací v letech 1948 - 1989. Tehdejší režim 

se sice postaral o zvýšení sociální úrovně života romských rodin (základní vzdělání, 

zdravotnictví), ale požadoval po Romech, aby se vzdali své národnostní identity. Rozvoj 

romského hnutí proto nastal až po roce 1989, kdy byla oficiálně uznána romská národnost. Na 

začátku března 1990 došlo к založení politické strany Romská občanská iniciativa. Ve 

volbách v roce 1990 kandidovala v rámci Občanského fóra. V letech 1990 - 1992 bylo 

založeno mnoho romských sdružení, ale pouze některá z nich zůstala nadále aktivní. Po 

rozdělení Československa se vyskytl problém. Jednalo se o občanství Romů, protože někteří 

Romové, kteří žijí na našem území, mají slovenskou státní příslušnost. (AUTORSKÝ 

KOLEKTIV, ROMOVÉ V ČR, 1999) 

Je dobré si uvědomit fakt, že styk Romů s českými úřady je pro ně složitý. To je možná jeden 

z důvodů, proč určití Romové nezískali české občanství. ( ŘÍČAN, 1998) 

Od roku 1990 se začaly také projevovat různé rasistické skupiny. V první polovině 

devadesátých let bylo zaznamenáno několik desítek Romů zabitých z rasistických pohnutek 

Především skupinami fašistických skinheadů. Tyto události se staly podkladem pro kritiku ze 

zahraničí. Roku 1997 došlo к vypracování Zprávy o situaci romské komunity v ČR. Někteří 

romští aktivisté se podíleli na jejím vypracování. Stávalo se, že nebyli s daným stavem 

spokojeni a požadovali přepracování. Následně v roce 1999 byla schválena nová koncepce, 

která se jmenovala Integrace romské komunity. Romskou komunitu citelně zasáhla 

Privatizace průmyslu. Romové (ve většině případů nekvalifikované pracovní síly) byli 
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propouštěni jako první. Ačkoliv oficiálně diskriminace v zaměstnání neexistuje, postoj 

zaměstnavatelů vede к dlouhodobé nezaměstnanosti mnohých Romů. Velmi pozitivním 

faktem je, že v současné době studuje na vysokých školách již několik desítek Romů. Ve 

druhé polovině devadesátých let začala existovat v Kolíně soukromá romská střední škola, na 

které studují téměř bezvýhradně romští studenti. Velikým úspěchem je také existence oboru 

romistika na Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze. Poměrně slibně se rozvíjejí 

projekty romských asistentů ve školách, kteří mají zajišťovat komunikaci mezi rodinami z 

romské komunity a školou. Při krajských úřadech a v některých městech působí jako 

zaměstnanci samosprávy takzvaní romští poradci. (WWW.ROMOVE.CZ) 
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3. R O M O V É , J A Z Y K A S P O L E Č N O S T 

ЗЛ O S O B N O S T Ж О М А 

Psychika u Romů se v některých aspektech liší od psychiky „neromů". V každodenní 

praxi se projevují odlišné vzorce chování a jednání Romů. To je potřeba chápat jako přímé 

důsledky jejich specifických rysů. Tyto rysy se dají rozdělit do tří okruhu, které jsou spolu 

vzájemně propojeny. Jednak to jsou Archetypy romské mentality. 

Sem bychom mohli zařadit prožívání času a prostoru. Zde je zajímavé to, že jejich čas se 

omezuje pouze na rozměr aktuálně prožívané přítomnosti. Zde jde o typickou charakteristiku 

psychologie nomádů. Zpravidla se stává, že chybí mechanismy uvažování ve strukturách a 

vzorcích logických posloupností. Například, pro Romy je pouhý popis cesty z jednoho místa 

na druhé problém. Co se týče romských dětí, situace je taková, že se velmi obtížně učí cizím 

jazykům. 

Druhou složkou v archetypech romské mentality je preferování požitku.. Jde o to, že většina 

Romů jednoznačně preferuje silný požitek, a to i za cenu vlastních osobních ztrát 

v budoucnosti. 

Třetí složkou je zvnitřnění snu. Romové jsou schopni se silně identifikovat svojí osobní 

Představou, často jí uvěří a povýší ji na realitu. Jde o proces, se kterým se můžeme poměrně 

často setkat u malých neromských dětí. Ovšem, zde to pak odchází s osobním zráním. Přináší 

to ovšem i svá negativa. Tím je hlavně to, že člověk není schopen rozlišit fikci od reality. 

Další složkou je sociální komunikace. Jak je všeobecně známo, Romové mají extrémně 

vyvinutý smysl pro nonverbální komunikaci a specifické umění empatie. Dokážou také velice 

dobře číst z očí a pohledů. 

Poslední složkou je negace individualismu. Individualistické snahy, například vniknutí mimo 

rámec rodiny, se chápou jako projev odvrácení se od romství. 

Co se týče hodnotového systému, který Romové mají, je v první řadě určitě svobodný život. 

Dále to je uznávání rodové hierarchie a rodové tradice. 

Další hodnotou je láska к dětem. Je známo, že rodiny Romů jsou dosti široké. Až poté si 

№adou jako další hodnotu peníze a vzdělání. ( BAKALÁŘ, 2000) 

Podle Říčana bývají romští žáci ve škole živější, temperamentnější, hůře se ukázňují, 

vykřikují atd. Také se podstatně hůře soustřeďují, mají slabou úmyslnou pozornost. Jsou 

hlučné, hravé, mazlivé a přítulné. Jsou ovšem také agresivnější. (ŘÍČAN, 1998) 

§gfeeyédomí a pocit osobní cennosti 
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Žáková popisuje výsledky výzkumu na ZŠ 
Poměrně nízké sebehodnocení - většina si myslí, že jsou ostatní děti lepší než ony. 

Většinu trápí, že vypadají jinak než ostatní (to se projevuje především ve třídách s malým 

počtem romských dětí) 

Často říkají, že se trápí tolik, že nemohou večer usnout 

Častější jsou náladové výkyvy, projevy nálad jsou nápadnější, méně zvládnutelné. 

( BAKALÁŘ, 2004, S. 80) 

Romové sou také hádavější, často řeší své spory hlučně, padají šťavnaté nadávky, používají 

hrozivá gesta. 

Romové se vyznačují také citovou spontánností, živým temperamentem.. .vyjadřováním 

v realitě i v jazyce „Líbám tvý zlatý srdíčko, lížu tvý nožičky ."(BAKALÁŘ, 2004) 
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Objev indického původu romštiny byl první krok na cestě, která zdaleka není u svého konce. 

Populace v Indii převyšuje počtem téměř 100 000 krát populaci v České republice a její 

etnické a antropologické rozrůznění je nepřeberné, stejně jako množství jazyků, jakými se 

v Indii mluví a mluvilo. (AUTORSKÝ KOLEKTIV, ROMOVÉ-TRADICE A 

SOUČASNOST, 1999) 

Romština se řadí mezi indoevropské jazyky do skupiny jazyků indických (společně 

například s hindštinou či bengálštinou). Romština není zdaleka jednotným jazykem - díky 

územním přesunům jednotlivých romských skupin existuje několik hlavních dialektů 

romského jazyka, ale i přesto se Romové z různých částí světa mohou spolu domluvit. Slovní 

zásobu všech romských dialektů tvoří, podobně jako u ostatních jazyků, slova původní, 

přejatá a nově vytvořená. Slova původní jsou stará slova indického původu a slova dávno 

Přejatá (z íránských jazyků, z arménštiny a některé i z řečtiny), tedy ze zemí, kterými prošly 

všechny skupiny Romů na cestě z Indie do Evropy. Tato část slovní zásoby je velmi jednotná 

a v současném jazyce stále přetrvává a objevuje se ve všech romských dialektech. 

Slova přejatá získávaly romské skupiny, rozptylující se po Evropě, z jazyků národů, se 

kterými se na svých cestách setkávaly poté, co opustily území Malé Asie. U slovenských 

Romů to jsou výpůjčky zejména ze srbštiny, chorvatštiny, rumunštiny, maďarštiny, 

slovenštiny, ukrajinštiny, polštiny, němčiny (jejího švábsko-spišského dialektu). Slova 

začleněná do romštiny touto cestou označují to, co bylo Romům do té doby neznámé. Tato 

slovní zásoba je nestálá a je jako nahrazována slovy nového kontaktního jazyka, v případě 

slovenských Romů, žijících v Čechách z češtiny. ( WWW.ROMOVE.CZ) 

v romštině je jedenáct slovních druhů. Na rozdíl od češtiny má člen. Jména mají dva rody, 

mužský a ženský. Mají osm pádů: nominativ, akuzativ, vokativ, dativ, lokativ, ablativ, 

instrumentál, genitiv. Slovesné časy jsou: přítomný, minulý imperfektivní, minulý perfektivní, 

budoucí. Slovesné způsoby jsou: kondicionál přítomný, kondicionál irealit, subjunktiv. 

Výslovnost romštiny je fonetická, tedy víceméně shodná s pravopisem. Češi proto mohou 

Psaný text číst stejně, jako by byl psán česky. (AUTORSKÝ KOLEKTIV, ROMOVÉ-

TRADICE A SOUČASNOST, 1999) 

Transkripce jiných dialektů většinou odpovídá výslovnosti oficiálního jazyka na daném 

území. Například slovo manuš (muž) se v romských textech publikovaných v angličtině 
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přepisuje jako manoush nebo manush. Narozdíl od češtiny má romština aspirované hlásky, tj. 

hlásky vyslovované s lehkým přídechem. Romština aspiruje čtyři hlásky: kh, ph, th a čh. 

Aspirace je významotvorná a její opomenutí či špatné vyslovení proto může vést к 

nedorozumění. Například sloveso perel znamená padat, zatímco pherel čerpat. V romštině se 

poměrně často objevuje pro češtinu neobvyklá souhláska dž, která se vyslovuje jako ve slově 

džbán. 

Romština používá i měkké 1, vyslovované stejně jako ve slovenštině. Romština má stejně jako 

čeština měkké souhlásky, které se označují háčkem všude, neboť například e dila (podlaha) se 

vyslovuje tvrdě jako edyla zatímco s háčkem měkce o ďives (den) jako odives. 

( WWW.ROMOVE.CZ ) 

Pro romskou identitu má romština jako řeč písní, příběhů a lidové moudrosti uložené 
v příslovích, jako jazyk milostného dialogu a obřadů, jež vyjadřují lidskou důstojnost, i jako 

jazyk modlitby nejvyšší hodnotu. Úsilí o její zachování, obohacení a kultivaci je proto třeba 

co nejvíce podporovat. (ŘÍČAN, 1998, S. 87) 
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ЗОЗ J J A O T T O V Á В А Ж Ш Е Ж А 

Základním vybavením romského dítěte při vstupu do první třídy základní školy je, až 

na výjimky, romský etnolekt češtiny. (AUTORSKÝ KOLEKTIV, ROMOVÉ V ČR, 1999) 

Hodně romských dětí přichází do prvního ročníku základní školy jako bilingvní, tzn. hovoří 

romsky i česky. Často však ani jedním jazykem nemluví dobře, což je znevýhodňuje ve 

srovnání s jinými dětmi. Romských rodičů, kteří by mluvili na své děti jenom romsky, je 

velmi málo. Většina romských rodičů učí děti češtině, jak seji naučili oni. 

( PAPE, 2007, S. 25) 

Pak se stává, že ve srovnání s ostatními dětmi jsou ty romské znevýhodněny. 

V důsledku rychlého tempa se jazyková bariéra u dětí ještě prohlubuje. 

Tím dochází i k tomu, že když dítě ztratí kontakt s učitelem, protože mu nerozumí, přestane se 

brzy zajímat o práci ve škole. Dítě, které se vyznačuje motorickým neklidem, nesoustředivostí 

a kázeňskými problémy, bývá učitelem často považováno za osobu s vývojovou poruchou 

typu lehké mozkové disfunkce. Skutečnost je v mnoha případech ale jiná. Může to být 

způsobeno právě tím, že dítě již dávno ztratilo„nit" s učitelem i se třídou a chce na sebe 

upozornit. 

Vzhledem k tomu, že ti Romové, kteří jsou považováni za občany České republiky a jejich 

úředním jazykem je čeština, je pro ně životně důležité naučit se česky. Ať už se jedná o žáky 

ve školách, tak i o lidi zapojené do pracovního procesu. Je důležité, abychom romštinu 

z českých škol, ve kterých je více než 80 % romských žáků, nevyháněli. Tento jazyk by měl 

mít své dané místo vedle češtiny. Romského jazyka lze využívat jako pomůcku při 

uplatňování zpětné vazby. 

Například, zda dítě danou informaci v češtině pochopilo, zda dítě skutečně rozumí učiteli, či 

zda dítě rozumí obsahu například pohádek, písniček a básniček. K tomu, aby to mohlo takto 

fungovat, je zapotřebí, aby jejich učitel měl alespoň základní vědomost o struktuře romštiny. 

Ideálem by v dnešní situaci bylo to, kdyby na více školách byli přítomni více romští učitelé 

nebo romští pedagogičtí asistenti. (AUTORSKÝ KOLEKTIV, ROMOVÉ V ČR, 1999) 
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M M O M O V É J A K O S O C I Á L N Ě V Y L O U Č E N Á S K U P I N A 

Spousta analýz vypovídá o tom, že Romové vlastně nikdy nebyli považováni za 

rovnocenné příslušníky v české společnosti či právoplatné občany českého státu. 

(ŘÍČAN, 1998) 

Jsou rozlišeny různé formy sociálního vylučování, přičemž některé z nich evokují dobu dávno 

minulou. 

Jednou z forem je extrémní podoba sociálního vyloučení. 

Zde se jedná o to, že Romům je upřeno právo na život. Buď v jeho přímé formě, což je 

usmrcení, nebo ve formě, která upírá právo žít v dané společnosti. Ve velkém množství knih 

se můžeme dočíst o tom, jak kočujícím Romům bylo zakazováno usazování se, můžeme se 

také dočíst to, jak docházelo к beztrestnému zabíjení romských mužů. 

Další formou vyloučení je vyloučení z duchovního společenství. 

V Čechách došlo k tomu, že vládní politika orientovaná na romskou komunitu se v létech 

1989 až 1997 se orientovala v podstatě jen na politiku národnostní. 

Romská komunita byla a stále je vystavěna poměrně vysokou měrou riziku sociálního 

vyloučení. Během dvacátého století došlo к otřesům romské komunity třemi významnými 

událostmi. Jednak to bylo vyvraždění většiny usedlé populace v koncentračních táborech za 

druhé světové války. Další významnou událostí byl socialistický experiment násilného 

Přesídlení Romů ze slovenských osad do průmyslových městských sídelních zón. 

Třetí významnou událostí byla tržní transformace, v důsledku níž ztratili v masovém měřítku 

Práci. 

Sociální vyloučení je v posledních létech velice diskutovaným a stále řešeným problémem, 

kterým se zabývají odborníci ve všech vyspělých zemích. Nejčastějšími důvody 

znevýhodnění je věk, pohlaví, zdravotní stav a právě etnická příslušnost. Jednou z oblastí 

života, ve kterých se sociální vyloučení projevuje nejčastěji, je omezený přístup na trh práce. 

Dalšími oblastmi je chudoba, nízký příjem a bydlení. ( NAVRATIL, 2003) 

Když se zaměřím na úroveň vzdělanosti romské komunity, jsou v současné době prováděna 

velká opatření orientovaných na romskou komunitu. Jsou zaměřena na výchovu a vzdělávání 

nastupující generace. Ovšem u starší generace Romů to situaci už jen těžko ovlivní. 
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Obecně mělo podle výsledků sčítání lidu z roku 1991 téměř 80% Romů pouze základní 

vzdělání a dalších 10% bylo bez vzdělání. Odhaduje se, že více než 80% romských dětí 

navštěvuje základní školu. Ještě v roce 1970 bylo asi 70% romského obyvatelstva 

negramotných. Romské děti oproti ostatním dětem propadají 14x častěji, 5x častěji dostávají 

druhý či třetí stupeň z chování, 30x častěji ukončují školní docházku v nižším než závěrečném 

ročníku a 28x častěji jsou převáděny do zvláštních škol. (NAVRÁTIL, 2003, S.65) 

Důvodů, které vedou к těmto faktům je hned několik. Jedním z nich je školní nepřipravenost. 

Dalším důvodem je nedostatečná znalost českého jazyka, která převládá u většiny romských 

dětí vstupujících do prvních tříd. Tato skutečnost pak často vedla k tomu, že byly tyto děti, 

řekla bych, unáhleně, přeřazeny ze základních škol do škol zvláštních. 

V současné době je tato skutečnost brána poměrně jinak. Více se dbá na specifika žáků a na 

diferencovaný přístup k nim. 

Co se týče sociálního faktoru, je známé, že velká většina Romů má méně finančních 

Prostředků. 

Proto je například pro chudé romské rodiče často problém placení školného v mateřských 

školách. Může jít o výrazné zatížení rodinného rozpočtu. 

Většinou z tohoto důvodu rodiče své děti do mateřských škol neposílají. 

Tím vzniká problematika školní nepřipravenosti při nástupu na ZŠ. 

Právě toto je jedna z možností, proč jsou romské děti brány jako vyloučená skupina. 

Ostatní děti se na ně dívají jako na skupinu, která má v určitých směrech veliké mezery, což 

může být jeden z důvodů, proč se děti s romským žákem nechtějí kamarádit. 

(NAVRÁTIL, 2003) 
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4. ROMSKÉ DÍTĚ A RODINA 

41 МфшшМ rodÉm® 

Rodina pro Romy znamenala téměř vše, neboť uspokojovala základní životní potřeby 

jejích členů. 

Romové byli při kočování na okolní společnosti zcela nezávislí, ale uvnitř rodiny byli na sobě 

naopak závislí beze zbytku. Romská rodina byla veliká a soudržná, plná vřelosti к dětem 

(ŘÍČAN, 1998) 

Rodina byla zdrojem obživy, měla funkci vzdělávací (chlapci se učily v rodině řemeslu, dívky 

se měly dobře starat o děti a o manžela) a také funkci ochrannou. Romové se proto se svoji 

rodinou velmi identifikovali. Romové považují za své blízké příbuzné všechny a romština má 

na rozdíl od češtiny pojmenování i pro děti sestřenic či bratranců. Romové žili se svojí širší 

rodinou pohromadě v jedné osadě či čtvrti a kromě pokrevního příbuzenství je pojily i rodinné 

tradice a vzájemná solidarita. Největším trestem pro Roma bylo jeho vyhnání z rodiny, 

protože tím ztrácel veškeré sociální i lidské jistoty, (WWW.ROMOVE.CZ) 

Výchova děti v romských rodinách je hodně volná. Rodiče nevytvářejí hranice pro chování 

dítěte. Dítě vše může a nic nemusí. Hodně se mu promíjí. V běžné české rodině je dítě 

vychováváno к samostatnosti. V romských rodinách jsou děti velice dlouho obsluhovány 

Maminkou, babičkou, staršími sourozenci, hlavně děvčaty. Kluci nejosu vedeni 

к samoobslužným činnostem téměř vůbec. (PAPE, 2007, S. 17) 

Rodina posilovala svoji prestiž počtem narozených dětí, především chlapců, neboť jak praví 

Jedno romské přísloví „O čhave hin zor", tedy „V chlapcích je síla". Jako prvorozené dítě si 

mladí manželé proto přáli chlapce (muži určitě, ženy však ve skrytu duše doufaly, že první 

dítě bude děvče, které by bylo pro matku významnou pomocnicí v "ženských pracích"). 

Každé další dítě bylo vřele vítáno. Výchovu dětí měla na starosti především matka, ale o dítě 

se starali i ostatní členové velkorodiny. Romské děti vyrůstaly obklopeny třemi, někdy i 
ctyřmi generacemi v soudržném a okolnímu světu uzavřeném společenství. V romské rodině 

existoval rozdíl mezi rolí muže na ženy. Romská žena byla vychovávána tak, aby se dokázala 
0 rodinu postarat. Povinností ženy bylo zabezpečit chod domácnosti, vychovávat děti a 

Poslouchat svého muže. Žena měla často ekonomicky důležitější roli, neboť to byla ona, kdo 

musel zabezpečit přežití rodiny - zajistit jídlo, oblečení. Jídlo musela sehnat jakýmkoli 
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způsobem, buď za vykonání nějaké práce pro gádže - sedláky (vymazávání pecí, práce na 

poli), sběrem lesních plodů (borůvky, maliny, šípky aj.) nebo i žebráním. Romský muž byl 

navenek i uvnitř hlavou rodiny, nositelem a ochráncem prestiže rodiny, rozhodoval a nesl 

odpovědnost za rodinu. V mnoha rodinách byl výdělek muže pouze příležitostný, a tak muž 

trávil svůj čas sháněním zakázek, udržováním dobrých vztahů s příbuznými a přáteli, 

urovnáváním svárů mezi rodinami aj. V romské rodině se všichni členové vzájemně 

podporovali a pomáhali si. Svobodní (kteří jsou i dnes mezi Romy velkou vzácností) zůstávali 

u rodičů, sirotků se ujímala jiná rodina, staří lidé byli opatrováni a hluboce vážení, nebyli 

vyloučeni ze života rodiny. Pro romskou rodinu bylo nemyslitelné dát děti do dětského 

domova nebo rodiče do domova důchodců. Romští rodiče dokonce odmítali posílat své děti 

do internátů, kde by byly bez dozoru a pomoci rodiny. (ŘÍČAN, 1998) 

Romská rodina tedy zajišťovala ochranu sociální (nikdo nezůstal sám, o všechny bylo 

Postaráno), psychologickou (veškeré problémy se řešily společně) i ekonomickou 

(poskytovala obživu pro všechny). (WWW.ROMOVE.CZ) 

Děti jsou od útlého věku vedeny к samostatnosti a rodiče s nimi brzy jednají jako s dospělými 

lidmi a rovnocennými partnery. Jsou zasvěcovány do problémů dospělých lidí v rodině a 

Podílejí se na jejich řešení. To je také jeden z důvodů, proč dříve dospívají. Jejich myšlení je 

velmi konkrétní, nepřemýšlejí o budoucnosti. Je nutné uvést to, že tradiční romská rodina 

Prochází již řadu let hlubokou krizí a Romové na celou řadu po generace vyznávaných hodnot 

Postupně rezignují. Nejvíce se to projevuje právě v jejich vztahu к dětem. Zatímco dříve 

Romové na svých dětech lpěli, nyní je často odkládají do dětských domovů. V některých 

rodinách se tají vyskytuje násilí na dětech, včetně pohlavního zneužívání, které bylo dříve 

naprosto nemyslitelné. Romské děti se tak často ocitají ve velice tíživé situaci, kdy ve svém 

okolí nemají vůbec nic, к čemu by se mohly upnout, co by jim poskytlo nějaký pevný bod pro 

Jejich další rozvíjení. 
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4OŽO V Z Ť A H R O M S K Ý C H M O I M Č Ú K L Š K O L E 

Často se stává, že romští rodiče vidí ve vzdělávání svých dětí nebezpečí. Bojí se toho, 

že by jim mohl jejich dítě někdo odcizit. 

Velice často se proto spokojují s tím, že jejich děti absolvují pouze první ročník na škole. 

Hlavním důsledkem tohoto faktu je daná vysoká absence dětí. 

Většinou je to zaviněné tím, že je malá snaha rodičů o pravidelnost školní docházky, 

nedostatek péče o domácí přípravu a minimální spolupráce se školou, zvláště u dětí, které 

mají nej slabší prospěch a chování. 

V posledních letech dochází k tomu, že některé romské děti nejsou zapsány do školy vůbec, 

přestože na ně rodiče pobírají sociální dávky. 

Co se týče zápisu romského dítěte do první třídy, je potřeba věnovat jejich rodičům vlídnou, 

trpělivou a ujišťující pozornost. Dále je potřeba udržovat kontakt po celou dobu školní 

docházky dítěte. Velice se doporučuje, pokud jsou k tomu podmínky, navštívit rodinu 

romského žáka přímo u něj doma. V tomto případě je velice užitečný romský pedagogický 

asistent. 

1 na straně druhé by mělo docházet k tomu, aby rodiče mohli kdykoliv chodit do školy a byli 

ve škole vítáni. 

Komunikace, která se týká jak vztahu učitele a žáka, učitele a rodiče, by měla být především 

Pozitivní. 

Učitel by měl zastávat takový postoj, že by měl na dítěti pochválit vše, co pochválit lze. Měl 

by také ocenit snahu rodičů a uznat jejich těžkosti. V případě, že chce učitel něco vytknout, 

mělo by se tak dít věcně a šetrně. Učitel by měl jednat vstřícně především к matkám, které se 

o výchovu svého dítěte hodně zajímají, a které jsou v romské rodině podřízeny mužům. 

Romové mají к české škole díky určitým předsudkům nedůvěru, která se přenáší na dítě. 

Poté může docházet k tomu, že dítě již při vstupu do školy má odmítavý postoj. 
v 

Často se tak děje z toho důvodu, že velká většina romských dětí nenavštěvuje mateřkou školu. 

Tudíž nemají žádné zkušenosti s jinými než romskými dětmi. 

Také může docházet ke znemožnění navázání pozitivních vztahů mezi romskou rodinou a 

školou. (ŘÍČAN, 1998) 

Dle Motiolliho a Navrátila se přístup, který je určený к vytváření podmínek pro zvýšení 

ochoty a reálných možností romských žáků snaží dosahovat úspěchů ve vzdělávání. To 

vyžaduje to, aby došlo к poznání jejich očekávání, které je ovlivněno jejich osobními cíli, 

Potřebami a hodnotami. 
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Dále je potřeba diagnostikovat jejich reálné učební možnosti a provést ve vtahu к jejich 

očekávání a učebním možnostem změny podoby učení, činností žáků, organizace a řízení 

učení, pedagogické komunikace i zaměřenosti kontroly a hodnocení. (NAVRÁTIL, 2003) 

,,S rodiči jednáme s úctou, někdy je třeba vyslechnout lidský osud, poradit v nejrůznějších 

záležitostech. Nikdy to není ztráta času, protože se nám zase pootevřou dveře do sociální 

struktury uzavřené komunity. A vzájemné porozumění potřebuje doširoka otevřené dveře. " 

(ŘÍČAN, 1998, S. 110) 
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5.ROMSKÉ DÍTĚ A ŠKOLA 

GO 1 V Z D Ě L Á V Á M M O M S K Ý C M Ž Á K Ů 

Vzdělávání je obecně považováno za základní právo lidí a univerzální lidskou hodnotu. 

Nejedná se pouze o čtení, psaní a počítání, ale jde také o to, že učitel by se měl zaměřit i na 

chování a jednání dětí. 

Dalším jeho úkolem by mělo být, aby dohlížel a sledoval vzájemné vztahy v prostředí třídy a 

školy. 

Je důležité uvědomit si, že ke vzdělání se většina lidí dostává prostřednictvím instituce -

školy. Hodně Romů vnímá školu jako zařízení, které má spíše represivní charakter. Vyplývá 

to z jejich vlastních zkušeností. Skoro denně se dostávali do konfliktů s učiteli nebo českými 

spolužáky, málokdy byli chváleni, téměř nezažili pocit úspěchu. Většina z nich byla dříve či 

Později označena nálepkou „problémoví žáci". (PAPE, 2007, S. 13) 

Pokud nastane situace, ve které učitel spíše upřednostňuje vzdělání než výchovu, může se pak 

stát, že u dětí budou postrádány hodnotové postoje jak ke svým spolužákům, tak ke své 

rodině, k celé společnosti. (BALVÍN, 1999) 

Děti by měly být rodinou vedeny dobrými výchovnými postoji. Pokud to tak není a děti 

nebyly vedeny ani к toleranci v předškolním věku, stává se, že dítě přijde do školy s předem 

zažitými předsudky. Tím například dochází i k tomu, že české dítě má odmítavý postoj 

к dětem romským. 

Zde je samozřejmá určitá reakce romských dětí, protože je jasné, že v tomto prostředí se cítit 

dobře nebudou a ani nemůžou. 
Jde o reakce, které jsou spojené s agresivitou, neposlušností, hádkami, rvačkami, nezájmem o 

výuku až dokonce se záškoláctvím. 

Toto se většinou děje u chlapců. U dívek jsou reakce spíše takové, že se začnou uzavírat do 
sebe, převládá pasivita z jejich strany, nechuť chodit do školy. Většinou důvodem jejich 

nechuti chodit do školy se stává to, že mají pocit, že je tam ostatní děti nemají rády. 

Ve spoustě případů se jedná jen o dočasný stav. (JAKOUBEK, 2004) 

Ovšem jsou situace takové, ve kterých to přechází do stavu setrvalého. Atmosféra ve třídě 
není nijak příjemná, protože ostatní odmítají se svým romským spolužákem komunikovat 

během celého školního roku. Zde by se to mělo samozřejmě nějakým vhodným způsobem 

řešit. Nejlepším takovým způsobem je to, aby měl učitel ke svým žákům kladný postoj a 

dávat dětem najevo, že každé dítě má stejná lidská práva. Že i přesto, že je něčím ten člověk 
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jiný, že pořád je to člověk a může být velice hodný. Může být kamarádský. Vysvětlit, že 

každý člověk je jiný, že nezáleží na barvě pleti. Důležité je také v dětech vybudovat postoj 

takový, aby věděly, že opravdu rozumný člověk nekouká na to, jak kdo vypadá, ale na to, jaký 

je uvnitř, jaký skutečně člověk je. (BALVÍN, 1999) 

Tím, že se na školách zavádí multikulturní výchova, se mají učitelé s dětmi více zajímat o 

hodnotovou výchovu. 

V minulých létech to bylo na školách tak, že převládala hlavně česká kultura. 

V současnosti dochází к tlaku na školy. Důvodem je to, že se do popředí dostává právě 

multikulturní složení společnosti. 

Úkolem škol tedy je, aby žáci odlišných kultur byli zapojeni do systému kultury obecné. 

Oproti tomu je také důležitá výrazná podpora specifických rysů kultury romské menšiny. 

Dále je důležité to, aby docházelo к utváření vědomí dětí v oblasti sounáležitosti minority 

s majoritou. 

Každý dospělý člověk, i dítě má nárok na svou vlastní identitu, na identitu svého jazyka, 

kultury a historie. 

Velice důležitou součástí výchovného systému je to, že existuje řada výchovných projektů 

různých škol s převahou romských žáků. Tyto školy jsou nazývány komunitními školami. Ve 

výchovné a vzdělávací praxi jsou využity systémové vztahy jednak mezi školou a romskou 

rodinou, dále také vztahy mezi školou a přirozeným sociálním prostředím žáků a vztahy mezi 

subjektem a objektem výchovy. Subjektem výchovy jsou učitelé či romští pedagogičtí 

asistenti. Objektem je tedy romský žák. (ŘÍČAN, 1998) 

Systémové změny ve výchově a vzdělávání romských žáků jsou poměrně často doplňovány 

činností různých nadací. Jednou z takových je například Nadace rozvoje občanské 

společnosti. Dále činností občanských sdružení, jako je hlavně občansko-prospěšná 

společnost Nová škola. 

Velice často se stává, že romské dítě není dostatečně zralé na vstup do první třídy, proto jsou 

často určeny odklady školní docházky. 

Příkladem jsou i výsledky z testů inteligence, ve kterých romské děti vychází o poznání hůře 

než dítě české. 

Dalšími příklady je také to, že romské dítě má omezenou jemnou motoriku, existuje jazyková 

bariéra, hůře navazuje kontakt s dospělými a velice často se také stává, že romské dítě neumí 
a není učeno řešit určité problémy. 

Pro Romy je také typické to, že si spoustu věcí hůře pamatují, mají slabou paměť. 

Jejich potřebou jsou častější přestávky, které využijí к cvičení, zpívám, či tanci. 
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Toto j sou j ej ich nedostatky. 

Ovšem, jak je světově známo, spousta Romů vyniká pohybovými dovednostmi. 

Například velice dobře a rádi tančí. Veliké nadání mají také v oblasti hudby. 

Existuje většina Romů, kteří zpívají opravdu pěkně a kvalitně. 

Jsou více temperamentnější, více živější, což má dopad na to, že se hůře ukázňují. Jsou více 

dramaticky založení a zapojení dramatické výchovy do vyučovacích hodin mají velice rádi. 

(BALVÍN, 1999) 

V roce 1991 byl Romům přiznán statut národnostní menšiny. Mezi Romy a odborníky vznikla 

diskuse na téma, zda budou využívat svého práva na vyučování ve vlastním jazyce, nebo 

budou požadovat alespoň zavedení nepovinného vyučovacího předmětu romský jazyk, aby 

měly romské děti příležitost naučit se v tomto jazyce číst a psát, aby se seznámily i teoreticky 

s gramatickou strukturou své mateřštiny. Vznikla otázka, pro kolik romských dětí je v České 

republice romština jejich mateřštinou, zda by neměl být romský jazyk využíván alespoň jako 

pomocný jazyk v prvních třídách základních škol, zda existuje dostatek kvalifikovaných 

pedagogů, autorů učebnic, příruček, apod., jaký je současný stav tohoto jazyka a j aké jsou 

schopnosti adaptace na novou komunikační situaci. ( BALABÁNOVÁ, 2000, S. 28) 
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V Z D Ě L Á V A C Í P Ř E D P O K L A D Y R O M S K Ý C H D Ě T Í 

Situace je již dlouhou dobu taková, že dítě z romské rodiny málokdy prochází 

mateřskou školou. Tudíž se stává, že často není připravené na vstup do první třídy základní 

školy. Romská rodina většinou není dobrou přípravou pro školní práci. Dítě jen zřídka získává 

zkušenosti s knihou, tužkou, nebo papírem. 

Častým handicapem dítěte je také nevyhovující bydlení a životospráva romské rodiny. Často 

to v romských rodinách funguje tak, že je dítě nuceno svůj čas trávit ve vlhkých a nevětraných 

místnostech. Často jeho strava nebývá dost kvalitní. V mnoha případech je i nepravidelná. 

Dokonce je i jeho spánek nepravidelný. Právě tyto faktory mohou mít vliv na to, že dochází 

ke zhoršení duševní kondice a zdravotního stavu. 

Psychologové, kteří se zabývají otázkou školní zralosti romských dětí, mají problémy s tím, 

jakou metodiku zvolit. Ve většině testů, včetně testu inteligence, romské děti vycházejí 

podstatně hůře než děti české. Z tohoto důvodu nelze použít normy určené pro neromské děti. 

Velice známým problémem romských dětí v českých školách je jazyková bariéra. 

Jednou z významných osobností v tomto směruje Bernstein. 

Zabýval se srovnáváním řeči příslušníků různých sociálních vrstev. Popsal u nižších 

sociálních vrstev tzv. omezený jazykový kód. К handicapu danému omezeným jazykovým 

kódem v Bernsteinově smyslu přistupují určité rysy romského jazyka. V romštině se například 

jen velice zřídka používají obecné pojmy jako ovoce, zelenina, nábytek... Děti to mají tedy 

poměrně dosti složité, protože se musí učit nejen novým českým slovům, ale i novým 

Pojmům a zvykat si na jejich užívání. Další potíží, se kterou se romské děti potýkají je, že 
v romštině se často užívá jedno stejné slovo pro dvě nebo více českých slov. 

Například slova velký, dlouhý, hluboký a vysoký, se v romštině řeknou stejně. Úkolem dítěte 

je, aby se naučilo některé věci (například velikost jablka) vyjádřit různými slovy. 

U romských dětí je známo, že mají nadání pro hudbu a pro tanec. 

Jedná se o nadání, které je nejspíše dědičné. (ŘÍČAN, 1998). 

Romští žáci často vykřikují a jsou hlasití. Během aktivit, u kterých je vyžadována větší 

Pozornost a soustředění, mívají romské děti problémy. 

Romští žáci jsou také mazlivě, přítulné, vyžadují tedy pozornost a lásku. Rádi si se svými 

učiteli povídají o zážitcích ve své rodině. (NAVRÁTIL, 2003) 

Stejně jako u rodičů romských dětí, tak i u dětí rozhoduje hlavně důvěra, kterou lze získat 

především vytvořením takového prostředí, ve kterém bude mít dítě pocit jistoty a bezpečí. 
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Ve většině romských rodin se stává, že si nepřejí, aby se jejich děti samostatně rozhodovaly, 

proto dítě nedostává podněty k tomu, aby se samostatnému rozhodování alespoň učily. 

Dítě v romské rodině často nemá své vlastní místo, svůj kout, ve kterém by mohl být jen on. 

Veškerá místa i věci jsou v rodině ke společnému užívání. 

V rodině se nedbá na to, aby si jednotlivci budovali svůj osobní úspěch, ani se nerozvíjí 

individuální odpovědnost za sebe sama. 

Protože to takto nefunguje v rodinách, je zapotřebí, aby se to rozvíjelo alespoň ve škole. 

K tomu, aby romské děti překonaly svůj handicap, je potřeba, aby na škole působili speciální 

kvalifikovaní pedagogové. 

Ve spoustě případů se ověřilo to, že romským žákům vyhovuje práce ve skupinkách, více 

prostoru pro spontánnost a tvořivost. Také větší respekt к individualitě dítěte. (ŘÍČAN, 1998) 
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>3 Š K O L N Í K A R I É R A R O M S K É M © Ž Á K A 

Vůbec nej lepší, co může rodič před vstupem svého dítěte do ZŠ udělat, je to, že dítě 

začne nejprve navštěvovat školu mateřskou. 

Má to většinou jen samá pozitiva. 

Jednak z hlediska komunikace, protože dítě se učí naslouchat ostatním, mluvit ve skupině, 

odpovídat dospělému a často se o poznání zmírní jeho jazyková bariéra. Učí se zde 

hygienickým návykům, učí se listovat v knize, učí se malovat. 

Bohužel, většinou je to ale tak, že do mateřských škol chodí jen malé procento romských dětí. 

Často se stává, že romští žáci vůbec do základní školy nenastoupili, protože byli od samého 

začátku zařazováni přímo do školy zvláštní - speciální. Důvodem může být to, že romský žák 

nebyl ještě zralý na nástup do první třídy základní - speciální školy ani po odložení školní 

docházky. Často se ale také stává, že právě rodiče jsou hlavními iniciátory, protože oni chtějí, 

aby jejich dítě nastoupilo do zvláštní - speciální školy. Důvodem je asi to, že si romští rodiče 

myslí, že v takové škole se jejich dítě bude cítit mnohem lépe než na škole základní. 

Uvědomují si to, že ve zvláštních - speciálních školách má jejich dítě větší možnost úspěchu, 

aniž by se nějak namáhalo. (ŘÍČAN, 1998) 

Jak je jistě obecně známo, pro každé dítě je vstup do první třídy životním mezníkem a 

významným dnem. Nejen pro děti romské. Ovšem u dětí romských se často stává, že jdou do 

školy se strachem. Proto je potřeba, aby učitel zaujal takové stanovisko, kterým bude ostatním 

žákům dávat jasně najevo, že se jedná o rovnocenného spolužáka. Určitě by měl dávat najevo 

svůj respekt к romské menšině a odpor к rasismu. V mnoha případech je také vyžadováno to, 

aby romské dítě, které neprošlo mateřskou školou, bylo více zohledňováno a aby mu byla již 

od začátku věnována intenzivnější péče. 

V místech, kde se Romové vyskytují více, byla častokrát kladena otázka, zda by neměli být 

alespoň v prvních třídách základní školy segregováni. Výhodou by bylo, že v tomto případě 

by byla možnost použít romštinu jako vyučovací jazyk. Ovšem to již od začátku bylo bráno 

jako veliká změna, která je jen těžko splnitelná. Proto se stalo reálnějším řešením využití 

romského pedagogického asistenta. (BALVÍN, 1999) 

V prvních ročnících na ZŠ bývají romské děti к učitelům přítulné, poddajné a ochotné. Velice 

rády se také učí. Poté nastává změna. Asi v pátém ročníku dítě začíná být vzpurné, ztrácí 

zájem o školu a tím dochází i ke zhoršení jeho školního prospěchu. 

Je více možností, jak si tuto změnu můžeme vysvětlit. 
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Jednak to může být to, že se zvýrazňují typicky romské fyzické rysy, nebo nastupující 

puberta. 

Poslední léta na škole bývají pro romské žáky nejtěžší. Jsou frustrovaní svými neúspěchy, 

ěasto opakují ročníky, nudí se, chovají se výboj ně к učitelům a často agresivně ke 

spolužákům. 

Při skončení povinné školní docházky je u romských žáků často zabudován komplex 

méněcennosti a nenávist. 

Většinou po absolvování základního vzdělání školská kariéra Roma končí. 

Veliká část zůstane nezaměstnaná, někteří se vyučí a poté v oboru pracují. 

Často se však stává, že pracují v učebním oboru, i když žádný výuční list nemají. 

Na střední školy nastoupí jen malé procento romských žáků. 

Na vysokou školu ještě menší procento. V mnoha případech je to zaviněno tím, že žák má 

málo odvahy z toho, že má strach z ostatních spolužáků. Má strach z posměchu či šikany. 

Dalším důvodem, proč se na školy hlásí jen malé procento Romů je to, že často jejich rodina 

s dalším vzděláváním nesouhlasí, nepodporuje ho a snaží se jeho snahu překazit. 

Bylo by dobré podporovat romské žáky v jejich učení. Neustále je chválit za něco, co jim 

opravdu jde a v čem vynikají, v čem jsou výjimeční. 

Velice důležité je, aby takový postoj zaujala i jeho rodina, protože tou se romské dítě nechává 

nejvíce ovlivňovat. (ŘÍČAN, 1998) 

38 



;04 U Č I T E L R O M S K Ý C H Ш 

Co se týče současné situace, patří řešení romské komunity к transformaci našeho 

vzdělávacího systému. 

Ministerstvu školství byla uložena řada úkolů, které by měly vést к odstranění handicapů 

romské komunity v oblasti školství. 

Jedním úkolem je například to, aby došlo к rozšiřování sítě přípravných tříd. 

Dalším úkolem je modifikace vzdělávacího programu pro specifické potřeby romských dětí, 

dále začlenění nových romských pedagogických asistentů ve školách, další vzdělávání 

pedagogických pracovníků v problematice národnostních a etnických menšin, atd. 

Každá škola by měla být vybavena dostatečným počtem kvalifikovaných odborníků, kteří 

chtějí pracovat právě s romskými dětmi. 

Mimo těchto pedagogů by měl na škole působit ještě alespoň jeden speciální pedagog, který 

se bude zajímat a bude u dětí řešit vážné vývojové poruchy učení. 

Velice často se stává faktem to, že spousta mladých učitelů nemá dostatečné znalosti a 

představy o tom, jakým způsobem romské dítě učit. Neví, jakým způsobem má přistupovat 

к jeho rodině, jak řešit problémy a konflikty. Také se velice často stává, že veliký počet 

zkušených učitelů se odmítá učit čemukoli novému. 

n Stále chybí ucelený soubor přednášek z multikulturalismu, jehož podstatná část by byla 

věnována romské problematice z pohledu romistiky ( tzn. O romské kultuře, historii, jazyce)." 

(AUTORSKÝ KOLEKTIV, ROMOVÉ V ČESKÉ REPUBLICE, 1999, S. 345) 

Spousta učitelů má tendenci se ke svým romským žákům stavět do pozice jeho ochránce. 

Učitel by si měl uvědomit, že by neměl romského žáka měnit, měl by se zbavit představ o 

tom, jak by mělo romské dítě vypadat, neměl by také potírat jeho způsob života, kulturu. 

Jeho úkolem je, aby vnímal odlišnosti rodinné výchovy. 

Učitel by měl romské dítě poznat a porozumět mu. Měl by umět využít vše, co o dítěti ví. 

Například, kde bydlí, v jaké rodině žije, jak je vychováváno. 

Učitel by měl výuku vést tak, aby si romský žák uvědomoval rozdíl mezi výchovou ve škole a 

výchovou v rodině. Měl by respektovat jednak rodinnou výchovu, ale i výchovu školní. 

(PAPE, 2007) 

Školy potřebují dělat specifická opatření a zlepšit podporu romských dětí na základních 

školách - zlepšit podporu dětí ve třídě, styk s rodiči, více romských pedagogických asistentů, 
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speciálních pedagogů a psychologů a spolupráci se specializovanými neziskovými 

organizacemi. 

Učební metody by měli být zlepšeny hlavně pomocí lepšího styku s rodiči, materiály pro 

podporu romských dětí, změn učebních stylů a osnov. 

Pro učitele jsou základními pedagogickými problémy, se kterými se setkávají například 

motivace a připravenost dětí; docházka, dochvilnost a problémy s chováním; komunikace s 

rodiči a domácí úkoly. 

Další vzdělávání učitelů by mělo být, pokud možno, společně s romskými pedagogickými 

asistenty. (BALVÍN, 1999) 

Hlavním úkolem učitele, který má ve své třídě romského žáka je, aby vytvářel právě u 

romských dětí kladný vztah ke škole a zájem o učení během celé jeho docházky. 

Dále by měl být učitel schopný navázat jak s dětmi, tak i s rodiči citový vztah. 

Učitel by měl být také schopen a ochoten předávat své znalosti dětem, měl by umět děti 

správně namotivovat, a měl by se snažit o to, aby určitým způsobem mohl romskému etniku 

pomoci. 

Dalším jeho velikým úkolem je to, aby se snažil již od počátků školní docházky učit české i 

romské děti žít společně na jedné škole, respektovat základní hodnoty společného života, 
„, С 
cimž dochází k tomu, že své žáky zároveň připravuje na normální život v multikulturní 

společnosti. 

Velice nebezpečný je termín haló efekt. Jde o vřazování žáků do jedné škatulky bez ohledu na 

hledání schopností romských žáků. 

Učitel při kontaktu s romskými žáky by měl mít především vysokoškolské vzdělání, které 

sjednocuje přípravu s univerzálními hodnotami lidství, s filozofickým vědomím odlišností i 

jednoty rozdílných příslušníků lidského rodu. 

Velice často se stává, že Romové jsou se svým kodexem natolik ztotožněni, že se nemohou 

svobodně přizpůsobit jiné kultuře a jiné morálce. V mnoha případech Romové rezignují 

Předem. Je zapotřebí, aby škola postřehla tento syndrom, protože je tu možnost toho, že by 

mohlo dojít к poškození psychiky u romských žáků. Může dojít ke zničení adaptability. Poté 

se může stát, že škola neplní úkol psychoterapie, ale spíš úkol tyranie. 

(AUTORSKÝ KOLEKTIV, ROMOVÉ V ČR, 1999) 
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MdDMSKÉ ©ÉTÉ МЕЖ S P O L U Ž Á K Y 

Jak jsem již popsala, často se můžeme setkat s tím, že jsou romské děti z kolektivu ve 

třídě vyčleňovány. Jednak může být důvodem jejich barva pleti, nebo jejich nedostatky ve 

vzdělávání. 

Je potřeba, aby si každý jedinec uvědomil, že vztahy mezi spolužáky jsou pro výchovu velice 

důležité. 

V mnoha případech se můžeme setkat s tím, že rodiče českých dětí své děti vedou k tomu, aby 

se jejich děti od těch romských distancovaly. 

Tím dochází k tomu, že právě romské dítě se setkává s tím, že se od něj druzí odtahují. 

Jedním z předmětů, kde je to poměrně dost znatelné, je tělesná výchova. 

Děti vedle něj nechtějí sedět, nechtějí s ním ve dvojici cvičit, nevybírají si ho do družstev. 

( WWW.ROMOVE.CZ) 

Možná, že má na tomto problému podíl i mluva romských dětí. 

Často bývají o poznání vulgárnější než děti ostatní. Většinou se to stává z toho důvodu, že 

rodiče romských žáků komunikují s lidmi v podřadných hospodách. Nevědí, že určitá slova 

jsou ve slušné společnosti tabu. 

Podle sociometrických výzkumů ve školních třídách bylo prokázáno, že romské děti patří 

spíše mezi děti neoblíbené. Tato neobliba se stupňuje tím, čím je romských dětí ve třídě více. 

Je také obecně známo, že romské děti bývají většinou agresivnější než ostatní. Možná proto 

mají romské děti rády spolužáky, které jsou agresivní a neukáznění. (ŘÍČAN, 1998) 

Tento nález komentoval Vlado Oláh: 

.,Nu ovšem, takoví spolužáci jsou obyčejně jediní, kteří romské děti přijímají!" 

(ŘÍČAN, 1998, S. 116) 

Na místech, kde učitelé nesmýšlejí rasisticky, mají к Romům dobrý vztah, je atmosféra a 

vztah dětí ve třídě mnohem lepší. 
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Verše romské žačky: 

Všichni se mi posmívají, že jsem černá - nadávají, 

za vlasy mě tahají, do nohy mě kopají, 

pokoj mi nedají. 

Kluci, holky, zač mě trestáte? 

Proč už mi pokoj nedáte? 

Dost mě sám Pánbůh potrestal, 

že mi tu černou barvu dal. 

Nechce mě ani vlastní máma-

co si na světě počtu sama? 

( Helena Horváthová, Romano kůrko, 1996) 

Během přestávek mezi hodinami romské děti rády vytváří skupiny bez ohledu na příslušnost 

ke třídě. 

Jedním z dalších problémů u romského dítěte je to, že je pro něj těžké získat „bílého" 

kamaráda. V případě, že „bílého" kamaráda získá, jedná se většinou o jedince, kterého 

kolektiv nemá v oblibě. 

Protože většina romských dětí si přeje najít spoustu kamarádů, stává se poměrně často, že se 

stane členem určité party lidí. Zde se ale většinou podřizuje ostatním, často je jeho chování 

spojeno s kriminalitou, protože chce získat peníze na hrací automaty, alkohol a drogy. 
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5OÉ P O S U Z O V Á N Í Š K O L N Í Z R A L O S T I 

Většina romských dětí je před vstupem do první třídy základní školy podrobena 

vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně. Děje se tak na základě doporučení pediatra. 

Tato vyšetření jsou určena a zaměřena na posuzování úrovně školní zralosti a inteligenčních 

schopností každého dítěte. 

Na základě odborného psychologického a pedagogického vyšetření, jehož základem jsou testy 

inteligence, je veliká většina romských dětí zařazena do zvláštních škol (dnes speciálních). 

Testy jsou sestavovány podle průměru běžné populace předškolních dětí. U romských dětí 

vychází, že mají omezené inteligenční schopnosti. 

Je velice známo, že většina šestiletých romských dětí často neuspěje v základním Jiráskově 

testu školní zralosti. Hlavním důvodem je již několikrát zmiňovaná výchova v romské rodině. 

Většinou to tedy není dáno mentálním handicapem. 

Veliká většina romských dětí prožívá trauma školního neúspěchu již v první třídě základní 

školy. Proto poté často dochází к přeřazení žáka do speciální školy. Může to být určité 

vysvobození pro žáka, protože opouští místo, kde určitě nebyl spokojený. 

Ovšem, dochází zde ke snížení nároků na rozsah jeho vědomostí. 

Spousta dětských psychologů zastává názor, že tyto testy jsou vzhledem к romským dětem 

neadekvátní. Na základě výsledků je většina romských dětí zařazována právě mimo základní 

Školu. 

MŠMT bylo pověřeno úkolem, aby sestavili tým odborníků, kteří sestaví psychologické texty 

pro romskou populaci a populaci z jiných etnických skupin. 

Mělo by jít o testy, které jsou používány například ve Velké Británii к testování dětí 

přistěhovalců z Asie a Afriky. (AUTORSKÝ KOLEKTIV, ROMOVÉ V ČR, 1999) 

»Robin nastoupil do prvního ročníku naší školy „na černo " i přesto, že měl odborníky 

doporučen odklad školní docházky. Podle výsledku odborných vyšetření byla jeho inteligence 

na hranici normy a defektu. Dítě bylo velmi uzavřené, téměř nekomunikovalo, bylo značně 

neurotické. Po několika měsících s námi začalo spolupracovat a výsledky jeho práce byly den 

ode dne lepší. Samozřejmě, že nezvládlo látku prvního ročníku a bylo daleko za ostatními 

dětmi, tato průprava mu ale velmi pomohla a v dalším školním roce absolvoval první ročník 

jako jeden z nej bystřejších žáků. " 

(AUTORSKÝ KOLEKTIV, ROMOVÉ V ČR, 1999, S. 337) 
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6. VYBRANÉ PŘÍSTUPY A ORGANIZACE 
PODPORUJÍCÍ ZAČLENĚNÍ ROMSKÝCH DĚTÍ 

<6. 11 F Ř f i F M A V N É T Ě f i B Y 

Jaroslav Balvín se ve své knize Romové a alternativní pedagogika zabývá otázkou 

zřizování přípravných tříd. Zde zdůrazňuje několik názorů. Například učitelé a vychovatelé 

v mateřských školách zastávali názor, že je to zbytečnost. Měli takový názor, že se jedná o 

nadbytečný fenomén. Důvodem k tomu názoru bylo to, že byli přesvědčeni o tom, že 

předškolní výchova v mateřských školách je dostatečná pro vstup do školy základní. 

Zastávali názor, že pro vstup do první třídy, i pro zvládnutí menších nedostatků v češtině, 

by měl postačil běžný přípravný ročník mateřské školy, ve které mají děti maximální 

individuální péči. 

Přípravné třídy se měly zřizovat především na základních a zvláštních - speciálních školách. 

Řešily se ale také další otázky. Například to, proč se přípravné třídy zřizují převážně pro 

romské děti. Řeší se to, zda by neměly přípravné třídy být určeny i pro ostatní děti, které mají 

problémy se vstupem do první třídy. Proto, když se v roce 1993 otevřely první přípravné 

třídy, nebyly určeny jen pro romské děti. 

Činnosti, které se v přípravných třídách realizovaly, vymýšlely a podílely se na nich 

především učitelky mateřských škol. Pracovalo se podle programů a metodických materiálů 

přípravných ročníků mateřských škol. Dělo se tak i v případě, kdy přípravná třída byla 

založena na základní či zvláštní škole. Situace byla taková, že ředitelé základních a zvláštních 

Škol většinou využívali učitelky, které měly dlouholetou praxi v mateřských školách. 

(BALVÍN, 2000) 

Hlavním úkolem vzniku přípravných tříd bylo pomoci dětem ze sociokulturně 

znevýhodňujícího prostředí překonat komunikační bariéry a při vstupu do první třídy. 

V průběhu pokusného ověřování přípravných tříd se к jejich označení používalo a stále ještě 

používá několik pojmů. Nej frekventovanějšími jsou „nulté ročníky", „nulté třídy", 

»přípravné ročníky", „přípravné třídy". (AUTORSKÝ KOLEKTIV, ROMOVÉ V ČR, 1999) 

Praktické zkušenosti učitelů přípravných tříd, ověřování metod, obsahu výuky, úspěšnosti 

žáků v další školní docházce i teoretické zobecnění experimentu provedené Výzkumným 

ústavem pedagogickým v Praze prokázaly opodstatněnost této metody. 

V dubnu roku 2000 došlo k tomu, že expertní komise MŠMT ČR potvrdila to, že přípravné 

třídy mají veliký úspěch, navrhla tedy jejich pokračování. 

44 



Poté byl vypracován nový statut přípravných tříd. Podle usnesení vlády ČR se jedná o jednu 

z metod vyrovnávací akce. Její platnost je předběžně plánována do roku 2020. 

Rozhodlo se, že přípravné ročníky budou zřizovány při základních školách, za 

kontraproduktivní se považuje zřizování těchto přípravných ročníků při školách zvláštních 

(speciálních). 

Přípravné třídy jsou tedy jedním z výsledků změn v národnostním školství, v němž se dostal 

do popředí především úkol připravit děti na vstup do ZŠ. 

Přípravné třídy, které jsou určeny pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, jsou 

jak pro romské děti, tak pro ostatní děti. Jsou určeny také pro děti pětileté a pro děti, které 

mají odklad povinné školní docházky. 

Veliký ohlas mají v ZŠ právě přípravné třídy. Důvodem je to, že dítě má možnost školu 

poznat a adaptovat se na ni již v prostředí, které bude v budoucnu místem, kde bude trávit 

svůj čas. 

Jedná se o třídy, které nejsou povinné. Zákon udává to, že docházka je dobrovolná. 

Existuje možnost, kdy škola sepíše s rodiči smlouvu, ve které se obě strany zavazují k tomu, 

Že škola připraví dítě znalostmi a dovednostmi pro vstup do první třídy základní školy. Dále 

se zavazují k tomu, že rodiče budou své děti vést k tomu, aby pravidelně školu navštěvovali. 

Dalším závazkem je to, že rodiče budou se školou spolupracovat. 

«Do budoucna musíme vytvořit takový systém vzděláváni, aby ZŠ byly od prvního ročníku až po 
Poslední pro všechny děti, ať přijdou do školy jakkoli připravené, či zcela nepřipravené a školy 
Podobné dnešním zvláštním školám vyhradit jen dětem s vrozeným mentálním defektem. 
(BALVÍN, 2000, S. 107) 
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ФО2 N O V Á Š K O L A 

Obecně prospěšná společnost Nová škola je nevládní, nezisková organizace, která od 

roku 1996 podporuje vzdělávání menšin, především Romů, dospělých i dětí po celé 

republice. Posláním této organizace je vytvářet podmínky pro rovné příležitosti, 

prostřednictvím projektů, školení, seminářů a konferencí. Zlepšuje se komunikace mezi 

většinovou společností a menšinami. Jsou vytvářeny a prosazovány postupy ve vzdělávání, 

které posilují občanskou a multikulturní společnost. 

V ČR zůstává závažným problémem diskriminace v přístupu ke vzdělání, zejména segregace 

romských dětí do zvláštních, speciálních škol. Na začátku 90.1et byla v České republice 

kategorie pomocného pedagogického personálu ve školách neznámou kategorií. V zemích 

západní Evropy pracovali pomocní pedagogové na všech typech ZŠ již mnohem dříve. S 

myšlenkou zaměstnávat pedagogické asistenty Romy ve školách s většinou romských dětí 

přišel u nás poprvé PhDr. Vlado Oláh ve své koncepci vzdělávání romských dětí z roku 1991. 

V roce 1993, přichází s podobnou myšlenkou Mgr. Helena Balabánová. Její myšlenka se záhy 

realizuje v praxi, když v září 1993 Charita zřizuje v Ostravě soukromou ZŠ. Jednalo se o 

školu, která byla koncepčně zaměřena na vzdělávání právě romských žáků a součástí této 

koncepce byl i požadavek, aby docházelo к zaměstnávání romského pedagogického asistenta 

z tradiční komunity. 

V září 1993 je zaměstnán první pedagogický asistent v České republice. Tehdy Soukromé 

základní škole Přemysla Pittra v Ostravě. 

Poměrně brzy (1994-1995) se přidalo к dobré myšlence zaměstnávání pedagogických 

asistentů na školách také Společenství Romů na Moravě v Brně a obecně prospěšná 

společnost toho času Nadace Nová škola působící v Praze. 

Tyto nestátní organizace měly za úkol vybírat, školit, zaměstnávat a distribuovat pedagogické 

asistenty do škol, které o tento experiment projevily zájem. 

Úlohu zaměstnavatele pedagogických asistentů, případně prostředníka, který dokrýval školám 

mzdové prostředky pro pedagogické asistenty, plnily nestátní organizace až do roku 1998. 

Společným, několik let trvajícím úsilím jednotlivců i organizací se podařilo přimět státní 

úředníky k tomu, aby zaměstnávám romských pedagogických asistentů na školách převzal 

stát. K tomu pomohlo zveřejnění dobrých výstupů z několik let trvajícího experimentu práce 

pedagogických asistentů na školách v tzv."Bratinkově" zprávě o situaci romské komunity v 

ČR z roku 1997. 
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Na základě usnesení vlády ČR č. 686 z 29. října 1998 byly vyhrazeny prostředky ze státního 

rozpočtu к hrazení mzdových nákladů pedagogických asistentů, nejprve jen pro asistenty v 

přípravných ročnících, poté došlo к hrazení nákladů pro všechny pedagogické asistenty, kteří 

pracovali jak ve státních školách, tak i v těch nestátních. (WWW.NOVASKOLA.ORG) 

CÍLE ČINNOSTÍ NOVÉ ŠKOLY 

• přinášet podněty, které vedou ke zlepšení podmínek v přístupu ke vzdělávání 

• podporovat úspěšné zařazení dětí ze znevýhodněného prostředí do školského systému 

• zvyšovat sebevědomí romských dětí ve vztahu ke vzdělávání a uplatnění ve 

společnosti 

• posílení počtu romských dětí vstupujících na střední školy 

• zvyšovat povědomí o důležitosti celoživotního vzdělávání a podporovat rozvoj 

komunitních škol a center, které tyto principy uplatňují 

• stát se nevládní autoritou v poskytování vzdělávacích programů a jejich dalším rozvoji 

• prosadit naše programy ve všech regionech České republiky 

• navázat mezinárodní spolupráci v oblasti vzdělávání romských dětí a mládeže 
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О Ш Ш А Н Ж А С Е § Ч Ш Р B Y S T E P Č R , OO 

Organizace Step by Step chce pomoci připravit romské děti na vstup do základní školy. 

(WWW.ROMOVE.CZ) 

Step by Step Česká Republika se jako organizace transformovala z programu Začít spolu. 

Od roku 1994 byl aplikován Vzdělávací program Začít spolu do podmínek a systému české 

vzdělávací soustavy. Postupně byl rozvíjen nejprve na mateřských školách, v současné době 

je rozvíjen i na obou stupních základních škol. Nedílnou součástí tohoto procesuje profesní 

"pre " a "in " příprava kvalitních pedagogických pracovníků a spolupracovníků programu. 

HLAVNÍ CÍLE STEP BY STEP 
o napomáhat vytvoření otevřené společnosti vzdělávání žáků 
o zvyšovat kvalitu učení žáků 
o zvyšovat kvalitu vzdělání učitelů rozdílných typů, úrovní škol a komunity 
o napomáhat při tvoření systému inkluzívního vzdělávání v ČR 

(WWW.SBSCR.CZ) 

STEP BY STEP 

.. Úspěchu dosáhne ten, kdo v úspěch věří. Neúspěch postihne ty, kdo díky netečnosti 

Přesvědčí sami sebe, že neúspěch je neodvratný. " 

N.Hill 

(BALVÍN, 2000, S. 86) 

Posláním SbS ČR je přispívat svými aktivitami к demokratizaci, humanizaci a vyšší efektivitě 

vzdělávání v České Republice, к budování otevřeně společnosti a jejího zapojení do 

evropských kultur. " 

(BALVÍN, 2000, S. 87) 

V ČR ie realizován mezinárodní program ..STEP BY STEP" pod názvem ..ZAČÍT SPOLU". / 

Program Začít spolu 
Základními principy tohoto programu isou tato pravidla: 

1)Metodické vedení dětí ve třídě v tzv. centrech aktivity 

2)lndividuální přístup ke každému dítěti, respektování a rozvíjení jeho etnické identity 
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3)Integrované učení hrou. Integrované učení je takové, ve kterém při jedné činnosti může 

dítě rozvíjet všechny své schopnosti, dovednosti i znalosti. Cílem takového učení je ukázat, že 

všechny různé jevy a věci jsou spolu propojeny. 

4)Aktivní účast rodiny a vzájemná spolupráce školy a kolektivu rodičů 

(Romové a alternativní pedagogika, Balvín, J. a kol., 2000, s. 84) 

další programy a proiektv STEP BY STEP: 

A) Speciální program pro reintegraci žáků na zvláštních a speciálních 
školách 

Tento projekt vyšel v platnost roku 1999. Hlavním předpokladem projektuje, že za 

stávajícího systému vzdělávám v rámci základního školství dochází ke znevýhodňování dětí 

z multikulturního rodinného prostředí. Základní školy nejsou připraveny na multikulturní 

přístup к diagnostikování a vzdělávání dětí. Dochází к neopodstatněnému zařazování dětí 

z multikulturního výchovného prostředí do zvláštních a speciálních škol, které determinují 

budoucí možnost těchto dětí úspěšně pokračovat v dalších stupních vzdělávání. 

Cílem je, aby bylo dosáhnuto změny základního vzdělávacího systému směrem к obohacení 

vyučovacích osnov o multikulturní prvky a přizpůsobení výchovných a vzdělávacích postupů 

specifikům jiných kultur. Výhledovým cílem je dosažení institucionální reformy školství a 

jeho změny na otevřený a inkluzívní vzdělávací systém. (NAVRÁTIL, 2003, S. 216) 

B) Projekt Kukadla-Jakhora 
Projekt je zaměřen na předškolní výchovu malých Romů. Jejich cílem je zpřístupnit mateřské školy, 
které navštěvují zejména děti z většinové společnosti, romské komunitě 

C) Projekt - Asistent pedagoga 

D) Projekt ASSET, ROMA EDEM, Rovné příležitosti v pedagogické praxi, 

atd.... 
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7. ROMSKÝ ASISTENT - ASISTENT PEDAGOGA 

1Ä M U Š T O M ! M O M S K Ê M © A S I S T E N T A Р Ж Е Ш О Т С А 

Ještě v devadesátých létech byli na naší škole asistenti učitele ještě poměrně velikou 

neznámou. Oproti tomu v Evropě na spoustě škol asistenti působili již delší dobu. 

Prvním člověkem, který se začal vážně zajímat o začlenění pedagogického asistenta Roma do 

třídy, ve které je většina dětí romských, byl PhDr. Vlado Oláh. S touto myšlenkou přišel ve 

své koncepci vzdělávání romských dětí z roku 1991. 

V roce 1993 přišla s podobnou myšlenkou Mgr. Hana Balabánová. Její myšlenka se poté 

realizovala v praxi tím, že v září roku 1993 Charita zřídila, soukromou základní školu v 

Ostravě. Tato škola byla zaměřena na vzdělávání romských dětí. Součástí této koncepce bylo i 

zařazení romského pedagogického asistenta z tradiční komunity. V září roku 1993 byl první 

romský pedagogický asistent v ČR zaměstnán v tehdy Soukromé základní škole Přemysla 

Pittra v Ostravě. 

V létech 1994 až 1995 se к zaměstnávání romských pedagogických asistentů přidalo 

Společenství na Moravě v Brně a obecně prospěšná společnost Nová škola v Praze. Šlo o 

nestátní organizace, které vybíraly, školily a zaměstnávaly pedagogické asistenty a 

distribuovaly je do škol, které o zařazení romských pedagogických asistentů měly zájem. 

Úlohu zaměstnavatele romských pedagogických asistentů, případně prostředníka, který 

dokrýval školám platové prostředky pro asistenty, zastávaly nestátní organizace. Takto se to 

dělo až do roku 1998. 

Společným úsilím jednotlivců a organizací se podařilo to, že zaměstnávání romských 

asistentů na sebe převzal stát. Napomohlo tomu to, že došlo ke zveřejnění výstupů z několika 

let trvajícího experimentu práce pedagogických asistentů na školách v tzv. Bratinkově zprávě 

o situaci romské komunity, která v České Republice probíhala. 

Poté, když došlo dne 29. října 1998 к usnesení vlády, došlo к vyčlenění finančních prostředků 

ze státního rozpočtu pro romské pedagogické asistenty. V první řadě došlo к vyplácení 

romských pedagogických asistentů v přípravných ročnících. Až poté došlo k tomu, že byli 

vypláceni i ostatní romští asistenti. (AUTORSKÝ KOLEKTIV, VYCHOVATEL -

ASISTENT UČITELE, 2001) 
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Tož R O M S K Ý A S I S T E N T F E B A G O G A 

Jednou z cest, jak zefektivnit vzdělávám romských žáků, jak otevřít školu i romským rodičům, 

je zavedení funkce romského asistenta pedagoga na škole. (PAPE, 2007, S. 33) 

V dnešní době na spoustě škol romští pedagogičtí asistenti působí. Jejich počet se každým 

rokem zvyšuje. Vzniká tím nová profese. 

Jde o profesi, která se dosud vymezuje a které jednotliví asistenti dávají konkrétní podobu. 

Romský asistent je pro děti především vzorem. Pro romské děti, které si o sobě velice často 

myslí, že se nemohou vyrovnat gádžům, je romský asistent jasnou ukázkou toho, že to tak 

opravdu jde. Pro ostatní gádžovské děti je romský pedagogický asistent příkladem, že i 

Romové jsou schopni něco dokázat, že romský asistent může stát vedle učitele, který si ho 

váží jako svého partnera. Je velice známé, že stát se vzorem dítěte, je velice těžké. 

Většina rodičů chce být pro své dítě jeho vzorem, ale ve spoustě příkladů to takto není. 

Velikou část práce romského pedagogického asistenta tvoří spolupráce s rodiči žáků. 

K tomu, aby mohl asistent tuto práci vykonávat dobře, je zapotřebí, aby měl dobré 

komunikační schopnosti. Je dobré, když zná romský jazyk, protože v mnoha rodinách se 

právě tímto jazykem mluví. К rodičům žáků se vždy musí chovat s úctou, ovšem, musí si i 

zde umět romský pedagogický asistent zjednat autoritu. To se stává velice obtížné pro ty 

asistenty, kteří v této roli působí krátce, nebo pokud jsou mladí. Stává se také, že pro některé 

asistenty je problém to, aby se uctivě chovali к rodičům, kteří se neumí postarat ani o sebe, 

ani o dítě. Zde si musí asistenti, i přes tuto těžkou situaci, uvědomit, že úctu si zaslouží každý 

člověk. 

Velice dobrý přístup je takový, když si romský asistent udělá z rodičů svých žáků spojence, 

tím může snadnějším způsobem mít lepší výsledky. 

Nezbytnou podmínkou úspěchu práce asistenta je vzájemná shoda - jak s třídní učitelkou, tak 

s ostatními zaměstnanci, kteří na škole působí. 

Podmínkou kolegiálního vztahuje vzájemný respekt a pochopení. 

(AUTORSKÝ KOLEKTIV, VYCHOVATEL - ASISTENT UČITELE, 2001) 

Asistent by měl být schopen uznat skutečnost, že třídní učitel ví o mnohém více než on. 

Ovšem, je potřeba, aby si i asistent uvědomoval skutečnost, že i on ví něco, co neví ostatní 

třídní učitelé. Příkladem může být znalost romského jazyka, znalost romské kultury, 

romských zvyků, tradic. 
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Je důležité, aby věděl, že právě on při své práci je schopen poznávat rodinné poměry 

romských žáků tak, jak učitelé nikdy poznat nemohou. Pokud tyto své znalosti třídní učitelce 

nabídne a nebude se chovat povýšeně, je možnost, že učitelka v něm najde svého spojence pro 

práci s dětmi. Toto tvoří hlavní základ kolegiálni spolupráce, která je užitečná jak pro učitelku 

a asistenta, ale hlavně pro děti ve třídě.(BALVÍN, 2000) 

Velmi často se stává to, že rodiče nechápou důležitost vzdělávání jejich dětí. 

Je potřeba, aby si plně uvědomovali fakt, že docházka v základní škole je pro žáky povinná. 

Ovšem, vynucování této povinnosti je velice obtížné. Nikdy by se nemělo stát, aby došlo 

k tomu, že romský asistent bude vyhrožovat zákonem, sociálkou, policií apod. 

Velice často může pomoci, když apeluje na city. Může rodičům také vysvětlit, že je to ostuda, 

když dítě do školy nechodí. 

V některých případech je potřeba najít vhodného spojence u dalších příbuzných dítěte. 

V některých rodinách postačí jen jedna návštěva romského asistenta. 

Někdy je ale nutné, aby asistent chodil do rodin po delší dobu každý den. 

Pokud dítě do školy chodí každý den a je o hodinách pozorné, pochopí většinu učiva již při 

dané vyučovací hodině. Přímo při vyučování může asistent sledováním dětí ještě zvýšit jejich 

pozornost. Pokud si některý asistent všimne, že některý žák látce příliš nerozumí, nabídne 

dítěti pomoc co nejdříve. Pokud s tím souhlasí třídní učitelka, může daný problém asistent 

řešit již během vyučovací hodiny. Ovšem tak, aby nerušil ostatní. Pokud to nejde hned, 

nabídne svoji pomoc o přestávce. I když je romský pedagogický asistent určen pro romské 

děti, neznamená to, že bude ostatní děti přehlížet. Jeho náplní práce je poskytnout pomoc 

každému dítěti ve třídě. (AUTORSKÝ KOLEKTIV, VYCHOVATEL - ASISTENT 

UČITELE, 2001) 

Veškerá práce asistenta je vedena k tomu, aby byly romské děti na škole úspěšnější a 

spokojenější. 

Je potřeba, aby se romský asistent uměl zastat romských žáků před ostatními spolužáky. Je 

potřeba, aby uměl vysvětlit, v čem jsou od sebe odlišné. 

Mnoho romských asistentů pracuje v přípravných třídách. 

Tyto třídy navštěvují děti, které mají odklad školní docházky. Důvodem je většinou to, že 

neuspěly v testech školní zralosti. (BALVÍN, 2000) 

V přípravné třídě má romský asistent celou řadu úkolů. V té chvíli, kdy se učitelka věnuje 

jednomu konkrétnímu dítěti, nebo konkrétní skupině, musí se asistent postarat o děti ostatní. 

S pomocí učitelky může pracovat na odstranění řečových vad u dětí. 
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Často se stává, že děti šišlají, ráčkují, neumí vytvořit hlásky R a Ř, polykají konce slov, nebo 

zadrhávají. Rodič by měl se svým dítětem v případě takových řečových vad navštívit 

logopéda, který určí způsob, jak se má daná vada odstranit. Také se často stává, že děti slova 

sice vyslovují správně, ale špatně je používají. Například komolí slova, užívají slovo v jiném 

významu a často neumí říci, co znamenají daná slova, která dítě využívá. To vše vyžaduje 

velice trpělivou práci, při které je potřeba poslouchat, co děti říkají, a všechny chyby 

opravovat. Na to i v malé třídě jedna učitelka nemusí stačit. Zde má asistent možnosti stejné 

práce jako učitelka. 

Do budoucna je plánováno, že budou romští pedagogičtí asistenti zařazováni i do posledních 

ročníků na základní škole a také na učiliště. Důvodem je to, že je spousta Romů, kteří se učí 

dobře, ale v posledním ročníku se učit často přestanou. Poté, když nastoupí na učiliště, stává 

se, že nedokončí ani první ročník studia. Úkolem asistentů bude poskytovat pomoc, jak 

romským žákům, tak učňům. (AUTORSKÝ KOLEKTIV, VYCHOVATEL - ASISTENT 

UČITELE, 2001) 

Práce romských pedagogických asistentů je náročná a vyžaduje značné úsilí a osobní 

nasazení. Asistent pracuje i ve svém volnu, protože se dále vzdělává, připravuje se na další 

den, v duchu si promýšlí slova a reakce. I když část jeho práce může vypadat jako hra či 

nezávazná konverzace, je to vždy vážná pedagogická nebo sociální činnost. Možná je škoda, 

že společnost tuto práci dostatečně neuznává a neumí náležitě ocenit. (BALVÍN, 2000) 

Romští asistenti by se měli také mnohému spíše vyhýbat. Rozhodně by se neměli dostávat do 

sporů s rodiči žáků. Proto jim musí vhodným způsobem vysvětlit, proč ve třídě je, jaká je 

náplň jeho práce a co od něj mohou čekat. Nikdy by jim také neměl slibovat něco, co ví, že 

nemůže splnit sám bez pomoci druhých. Dále by neměl být v konfliktu s ostatními členy 

Pedagogického sboru a dalšími zaměstnanci školy. Mohlo by to snížit úspěšnost jeho práce. 

Práce romského pedagogického asistenta nepřináší ihned jasné a viditelné výsledky. 

Nejlepším výsledkem je, když děti ukončí úspěšně základní školu, poté se dostanou na 

nějakou školu, kterou také úspěšně dokončí. Následně si najdou dobrou práci. Stanou se tak 

dobrými občany, kteří si váží toho, co se kdy naučili. (AUTORSKÝ KOLEKTIV, 

VYCHOVATEL - ASISTENT UČITELE, 2001). 
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7O3 U S T A N O V Í M F U N K C I E R O M S K É H O A S I S T E N T A 
И Ш А ( Ш € А -, 

V literatuře: Vychovatel - asistent pedagoga je psáno: žefškolách a školských zařízeních, kde 

je soustředěn vysoký počet dětí se sociálním znevýhodněním, může ředitel školy určitými 

způsoby předcházet možným vznikům problémů, komunikačním a adaptačním potížím a 

dalším výchovně vzdělávacím problémům. 

Jedním z vhodných řešení je právě ustanovení funkce romského pedagogického asistenta. 

Mělo by se jednat o osobu, která dobře zná prostředí, ze kterého převážná část žáků pochází. 

Ustanovení funkce asistenta nemusí nutně souviset se zřízením přípravné třídy na základní 

škole. 

K tomu, aby mohl asistent vykonávat svoji činnost, je potřeba, aby: 

-mu bylo více než 18.,let 

-musí mít dokončené alespoň základní vzdělání 

-musí být trestně bezúhonný 

-je přijímán podle platných předpisů, které se vztahují к přijímání pracovníků ve školství. 

Jestliže si škola uvědomuje důležitost a nutnou potřebu mít na své škole romského 

pedagogického asistenta, je potřeba, aby došlo к návštěvě krajského koordinátora romských 

poradců, nebo romského poradce v jejich obci, či na městském úřadě. 

Postup: 

Napíše se žádost ( v souladu s metodickým pokynem č.j.25 484/2000-22). 

v 

Žádost o souhlas se zřízením funkce asistenta obsahuje: 

název a sídlo právnické osoby, která vykonává činnost školy, 

- počet žáků a tříd celkem, 

- počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 

- dosažené vzdělání asistenta pedagoga, 

- předkládanou výši platu nebo mzdy, 

- zdůvodnění potřeby zřízení funkce asistenta pedagoga, 

- cíle, kterých chce ředitel zřízením této funkce ve škole dosáhnout, 

- náplň práce asistenta pedagoga. 
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V případě vyplnění této žádosti, pošle se na krajský úřad s žádostí o doporučení asistenta 

pedagoga. Krajský úřad postoupí žádost se svým vyjádřením MŠMT o povolení asistenta na 

škole zřídit. 

Podmínkou к výkonu tohoto povolání také je, aby asistent absolvoval alespoň 40 

náslechových hodin a kurz pedagogického minima, který je stanoven na minimální počet 10.-

ti dní. 

Místem absolvování tohoto kurzu je vzdělávací zařízení s akreditovaným programem. 

O tom, zda je asistent způsobilý ke své práci rozhoduje ředitel školy tím, že si ověří jeho 

činnost v průběhu zkušební doby. 

Za práci, kterou asistent vykonává, je zodpovědný ředitel dané školy. 

(AUTORSKÝ KOLEKTIV, VYCHOVATEL - ASISTENT UČITELE, 2001) 

Období 1993-1997 

• Název funkce: 
ROMSKÝ PEDAGOGICKÝ ASISTENT (RPA) 

• Financování mzdových prostředků: 
Roli zaměstnavatelů RPA mají neziskové organizace, které získávaly a přerozdělovaly 
finanční prostředky na mzdy RPA. 

• Vzdělávání RPA: 
Nová škola, o.p.s. (1. kurz pedagogického minima pro RPA) 
Společenství Romů na Moravě, o.p.s. 

Období 1998 - 1999 

• Název funkce: 
ROMSKÝ PEDAGOGICKÝ ASISTENT (RPA) 

• Financování mzdových prostředků: 
Finanční prostředky к hrazení mzdových nákladů RPA jsou vyčleněny ze státního 
rozpočtu. Finance školám přiznává a přerozděluje MŠMT. 

• Dokumenty: 
- Usnesení Vlády ČR č. 686 z 29.10.1998 
- Informace o zřízení funkce romského asistenta v základní a zvláštní škole (č.j. 14 

170/98-22) 

• Vzdělávání RPA: 
Nová škola, o.p.s. - Kurz „Další vzdělávání RPA" 
Humanitas-Profes, o.p.s. - Kurz pedagogického minima 
Pedagogická fakulta MU v Brně - Kurz pedagogického vzdělávání RPA 
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Období 2000 - 2004 

• Název funkce: 
VYCHOVATEL - ASISTENT UČITELE 

• Financování mzdových prostředků: 
Finanční prostředky к hrazení mzdových nákladů RPA jsou vyčleněny ze státního 
rozpočtu. Finance školám přiznává a přerozděluje MŠMT. 

• Dokumenty 
Metodický pokyn MŠMT ČR ke zřizování přípravných tříd pro děti se sociálním 
znevýhodněním а к ustanovení funkce vychovatele-asistenta učitele (č.j. 25 
484/2000-22) 

• Vzdělávání asistentů: 
Nová škola, o.p.s. - Kurzy týmové spolupráce učitelů a asistentů učitelů Tandem 

- Přípravný kurz к přijímacím zkouškám na střední 
pedagogické školy 

Humanitas - Profes, o.p.s. - Kurz pedagogického minima 
Kabinet multikulturní výchovy Ped.F MU v Brně - Kurz ped.- psychologické 

přípravy 
VOŠ, SPgŠ a OA Most - Vzdělávací program „Pedagogika pro asistenty ve školství" 
Step by Step ČR, o.s. - Projekt Kukadla -Jakhora 

Od 1.1.2005 

• Název funkce: 
ASISTENT PEDAGOGA (AP) - pro žáky se sociálním znevýhodněním 

- pro žáky se zdravotním postižením 

• Financování mzdových prostředků: 
O zřízení a financování pozice AP rozhodují krajské úřady. 

• Vzdělávání AP: 
Humanitas - Profes, o.p.s. - Kurz pedagogického minima 
Pedagogická fakulta MU v Brně - Kurz pedagogicko psychologické přípravy 
VOŠ, SPgŠ a OA Most - Vzdělávací program „Pedagogika pro asistenty ve školství" 

SOŠ a SOU Ostrava-Poruba - Vzdělávací program „Pedagogika pro asistenty ve 

školství" 

(WWW.NOVASKOLA.ORG) 
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1Л ш Ш о т ^ А М А Ж Ш Ю Ш Ш Й Ю A S I S T E N T A Р Ш М Ш С А 
TOTŘIBY 

Tím, že před rokem 1989 došlo к sestěhování Romů do městských čtvrtí na okraji 

velikých měst, došlo k tomu, že ZŠ měly veliký počet romských žáků. Místy více než 

polovinu. 

Dospělý Rom, který působí v „neromské" škole, je brán jako pozitivní a kladný vzor - jak pro 

romské děti, tak pro dospělé Romy. I neromský rodič se dívá ve většině případů na romského 

pedagogického asistenta pozitivně. Většinou to cítí tak, že to považují za jediné pozitivní 

setkání s dospělým Romem. AUTORSKÝ KOLEKTIV, VYCHOVATEL - ASISTENT 

UČITELE, 2001) 

K tomu, aby se romský pedagogický asistent mohl stát kladným vzorem, je zapotřebí, aby 

sám pocházel z tradiční komunity, aby v ní žil. Vůbec nejlepší by bylo, kdyby bydlel 

s rodinou přímo mezi ostatními lidmi z komunity v okolí školy. (BALVÍN, 2000) 

Často se stává, že romský pedagogický asistent, který nežije jako ostatní v komunitě, je velice 

těžko přijímán rodiči i dětmi. Velice důležitá je sociální role romského pedagogického 

asistenta, kterou vytváří se třídní učitelkou nebo učitelem ve třídě, kterou děti navštěvují. Ve 

většině případů je nej provázanější to, že nejlepší je, když jsou každý jiného pohlaví. 

Například: velice se chválí, když ve třídě působí třídní učitelka a s ní spolupracuje romský 

asistent - muž. Dochází tak к vytváření vyrovnané atmosféry, kterou děti poté začínají vnímat 

jako tzv. školní rodinu. To umožňuje žákům, aby se ztotožnily s dospělým člověkem, který 

může vypadat jako jejich otec nebo matka. 

Dalším pozitivem je to, že si nepřipadají opuštěně. Přítomnost dospělého Roma dětem také 

dodává sebedůvěru a odvahu. Pro spoustu Romů je později účast romského pedagogického 

asistenta ve třídě brána jako samozřejmost. Tudíž i děti bez otce, bez matky, či z jiné 

problémové romské i neromské rodiny mohou zažívat vyváženost působením mužského a 

ženského pohlaví. Romský pedagogický asistent vnáší do třídy - do jednotlivých hodin prvky 

romské kultury. Stávají se tak přínosem pro neromské učitele, kteří tyto prvky neumí využít. 

Významnou sociální roli hraje romský pedagogický asistent také ve složení školního 

pedagogického sboru, protože neromští učitelé se učí jednat, vycházet a komunikovat 

s romskými asistenty a brát je jako rovnocenné partnery. AUTORSKÝ KOLEKTIV, 

VYCHOVATEL - ASISTENT UČITELE, 2001) 
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7.5 ÚSKALÍ FUIMKCE ROMSKÉHO ASISTENTA PEDAGOGA 

V současné době se práce romských pedagogických asistentů považuje za běžnou a 

prospěšnou činnost ve výchově a vzdělávání romských dětí na školách. 

Jako spousta dalších procesů, i tento proces se neobchází bez problémů. 

Prvním úskalím v jeho činnostech je vstup romského pedagogického asistenta na školu. 

Zde nastává velice choulostivá a křehká situace, protože v pedagogickém sboru se objevil 

nový element. Rozdílnost tohoto prvku se projevuje hlavně tím, že romský pedagogický 

asistent má oproti ostatním pedagogům nízké vzdělání. Právě toto může zapříčinit možné 

konflikty v pedagogickém sboru. Děti to také okamžitě zaznamenají. Velice záleží na 

vyspělosti učitelského kolektivu, jak romského pedagogického asistenta přijme, a na určité 

vyzrálosti asistenta, jak do kolektivu zapadne. Není to jednoduchá situace ani pro pedagogy, 

ani pro asistenty. Nej důležitější je, aby se lidé respektovali, protože poté může docházet 

к plnění kvalitní práce. 

Dalším úskalím je to, že zde panuje neujasněnost náplně práce romského pedagogického 

asistenta. Jak ze strany školy, tak ze strany asistenta. Ze strany školy bývá jeho práce často 

chápána jako povinná úlitba trendům, které jsou obecně prosazovány. Ze strany asistenta 

omezení vyplývají většinou z charakteru jeho osobnosti a tvůrčí kreativity. 

Třetím úskalím je, že není pochopena role a poslání romského občanského sdružení v oblasti 

romského pedagogického asistenta. Doposud není tato role dostatečně doceněna. Škola 

mnohdy chápe tuto roli jako nepřiměřené a nežádoucí zasahování do odborných záležitostí, do 

kterých by Rom neměl zasahovat. 

Dalším úskalím je to, že se učitelé na školách často zlobí - někdy oprávněně, když jsou jim 

vyčítány neúspěchy romských žáků a to, že se k nim nechovají takovým způsobem, jakým by 

měli. Výčitky „padají" od dospělé romské populace. 

Perspektivou je, aby romský pedagogický asistent měl dokončené středoškolské pedagogické 

vzdělání s maturitou. Určitě se nejedná o sen, který by nebyl splnitelný. Problém, který by 

mohl ve studiu nastat, je romský jazyk. 

(AUTORSKÝ KOLEKTIV, VYCHOVATEL - ASISTENT UČITELE, 2001) 
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7o6 F M A C O V M N Á P L Ň М О М Ж Ё П Ш A S I S T E N T A 

Pracovní náplň romského pedagogického asistenta určuje ředitel školy po dohodě 

s asistentem. 

Hlavními činnostmi asistenta pedagoga jsou: 

o pomoc žákům při přizpůsobení se školnímu prostředí, 

o pomoc pedagogickým pracovníkům školy při výchovné a vzdělávací činnosti, 

o pomoc při komunikaci se žáky, 

o pomoc při spolupráci se zákonnými zástupci žáků a komunitou, ze které žák pochází. 

Co se týče přímé výchovné práce s žáky ve třídě, jde o 20 až 28 vyučovacích hodin během 

jednoho týdne podle provozu a potřeb dané školy. 

Příprava na výchovnou činnost a práci bezprostředně souvisí s přímou výchovnou činností. 

Příkladem může být pomoc třídnímu učiteli při přípravě učebních pomůcek. 

Dalším příkladem může být spolupráce s ostatními učiteli, s výchovným poradcem a dalšími 

pedagogickými pracovníky, kteří na škole působí. 

Dále sem můžeme zařadit také spolupráci s rodiči a ostatní veřejností, spolupráce s romskou 

komunitou v místě školy, další vzdělávání. 

Příkladem dalšího vzdělávání můžou být například semináře, porady aj. 

(AUTORSKÝ KOLEKTIV, VYCHOVATEL - ASISTENT UČITELE, 2001) 
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l o i Ш^кшштшйу m p r a w i j M iFmmlkdi asnstemte psd&gŒgsi v 

• Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon) 

• Zákon ě. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákon 

• Vyhláška č.73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 

• Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační 

komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 

• Informace MŠMT к zabezpečení vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami s podporou asistence č.j. 14 453/2005-24 

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů 

ČÁST PRVNÍ - PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 

HLAVA I. - Obecná ustanovení 

§_2 Pedagogicky pracovník 

Pedagogickým pracovníkem je ten, kdo koná přímou vyučovací, přímou výchovnou, přímou 

speciálně pedagogickou nebo přímou pedagogicko-psychologickou činnost přímým 

působením na vzdělávaného, kterým uskutečňuje výchovu a vzdělání na základě zvláštního 

právního předpisu (dále jen „přímá pedagogická činnost"). 

Přímou pedagogickou činnost vykonává: 

a) učitel, 

b) vychovatel, 

c) psycholog, 

d) pedagog volného času, 

e) asistent pedagoga, 

f) trenér, 

g) vedoucí pedagogický pracovník. 

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů 

HLAVA II. - Předpoklady a požadavky pro výkon činnosti pedagogických pracovníků 
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Díl II. - Získávání odborné kvalifikace pedagogických pracovníků 

§ 20 Pedagogicky pracovník 

Asistent pedagoga získává odbornou kvalifikaci: 

a) vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním programu 

v oblasti pedagogických věd, 

b) vyšším odborným vzděláním získaným studiem v akreditovaném vzdělávacím 

programu vyšší odborné školy v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu v oblasti 

pedagogických asistentů nebo sociální pedagogiku, 

c) středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením vzdělávacího 

programu středního vzdělávaní v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu 

pedagogických asistentů, 

d) středním vzděláním s výučním listem získaným ukončením vzdělávacího programu 

středního vzdělávaní a studiem pedagogiky 

e) základním vzděláním a absolvováním akreditovaného vzdělávacího programu pro 

asistenty pedagoga uskutečňovaného zařízením pro další vzdělávání pedagogických 

pracovníků. 

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

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ 

l l 6 Vzdělávání dětí žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami 

dítětem, žákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním 

Postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. 

Sociálním znevýhodněním je pro účely tohoto zákona: 

a) rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně 

patologickými jevy, 

b) nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova, 

c) postavení azylanta a účastníka řízení o udělení azylu na území ČR podle zvláštního 

právního předpisu. 

SPeciálni vzdělávací potřeby dětí, žáků a studentů zjišťuje školské poradenské zařízení, 

ředitel mateřské školy, základní školy, základní školy speciální, střední školy a vyšší 
0(iborné školy může se souhlasem krajského úřadu ve třídě nebo studijní skupině, ve které se 

^dělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacímu potřebami, zřídit funkci asistenta 
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pedagoga. V případě dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením a zdravotním 

znevýhodněním je nezbytné vyjádření školského poradenského zařízení. 

Vyhláška č.73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 

ČÁST DRUHÁ - SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

& 7 Asistent pedagoga 

(1) Hlavními činnosti asistenta pedagoga 

(2) Žádost o souhlas o zřízení funkce asistenta pedagoga 

Vyhláška ě. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační 

komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 

ČÁST PRVNÍ - DRUHY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH 

PRACOVNÍKŮ 

Studium pro asistenty pedagoga 

(1) Studiem pro asistenta pedagoga získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti 

pedagogických věd, které jsou součástí jeho odborné kvalifikace. 

(2) Studium se uskutečňuje v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 

v délce trvání nejméně 120 vyučovacích hodin. 

(3) Studium se ukončuje závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení 

získává absolvent osvědčení. 

(AUTORSKÝ KOLEKTIV, VYCHOVATEL - ASISTENT UČITELE, 2001) 
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8. STANOVENÉ CÍLE A HYPOTÉZY VÝZKUMU 

CÍLE 

o Zmapovat náplň práce romského pedagogického asistenta na prvním stupni ZŠ. 

o Popsat přínosy, které se týkají působení romského asistenta ve třídě, z pohledu 

romských žáků 

o Popsat přínosy, které se týkají působení romského asistenta ve třídě, z pohledu 

učitele. 

Je obecně známo, že romští žáci mívají v mnoha vyučovacích předmětech větší problémy, než 

žáci ostatní. Z již získaných informací vím, že se stává, že romské děti propadají častěji, 

dostávají druhý či třetí stupeň z chování, častěji jsou také přeřazovány do speciálních škol. 

Jde tedy o jejich školní neúspěšnost, což může vést i к jejich nízkému sebevědomí. 

V některých případech i ke zvýšené agresivitě. Romští rodiče spolupracovali se školou jen 

minimálně, své děti dostatečně nepodporovali v jejich vzdělávání. 

V roce 1993 začal na základní škole působit vychovatel - asistent učitele - romský asistent 

pedagoga. Měl za úkol odbourat určitá negativa, která mohou vést k tomu, že je romský žák 

ve škole neúspěšný. 

Při zjištění těchto informací jsem si položila otázky: 

S Co je náplní práce romského pedagogického asistenta? 

J Je romský pedagogický asistent příčinou větší úspěšnosti romských žáků? 

S Je romský pedagogický asistent příčinou lepšího vztahu žáků ke vzdělání? 

S V čem je romský pedagogický asistent třídnímu učiteli užitečný? 

Právě z těchto mnou položených otázek jsem si určila cíle tohoto výzkumu. Ke splnění těchto 

cílů jsem využila těchto metod: Metoda pozorování, metoda s použitím dotazníků, metoda 

rozhovorů ( s třídními učiteli, asistenty), metoda individuálního brainstormingu 

a skupinového rozhovoru. 
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9. STANOVENÉ HYPOTÉZY 

H.l Ve třídě, ve které působí romský asistent pedagoga, se romští žáci cítí dobře, vědí, 

proč ve třídě je, v čem jim může být užitečný. 

H.2 Ve třídě, ve které působí romský asistent pedagoga, je dětem věnován 

individuálnější přístup. 

H.3 Při dobré spolupráci třídního učitele s romským asistentem pedagoga a 

využíváním alternativních vyučovacích programů jsou u romských dětí možné lepší 

studijní úspěchy. 
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10. CHARAKTERISTIKA VÝZKUMNÉHO VZORKU 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HAVLÍČKOVO NÁMĚSTÍ 

( ŠKOLA A) 

• Tato škola je součástí občanského sdružení LIGA KOMUNITNÍCH ŠKOL, které 

sdružuje školy s vyšším procentuelním zastoupením romských žáků z celé republiky. 

• Organizuje spolupráci s nadacemi OSFP, obecně prospěšnou organizací Nová škola 

Humanitas a vládními institucemi. 

• Nabízí vzdělávání v multikulturním prostředí. 

• Nadané děti jsou úspěšné při přijímání na SŠ. Řadu let se škola zabývá i vzděláváním 

žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Je pro ně vytvořen komplexní 

výchovně vzdělávací program. 

• Výuka dětí probíhá v malých třídních kolektivech s využitím speciálně pedagogických 

metod a technik. Tyto třídy mají za úkol podporovat děti se speciálními vzdělávacími 

potřebami a respektovat jejich výukové tempo. 

• Škola každoročně otevírá i přípravný ročník, ve kterém se cíleně připravují děti 

předškolního věku pro úspěšný vstup do první třídy. Je vhodný i pro děti s odkladem 

školní docházky. 

• Na škole je zřízeno školní poradenské pracoviště. Stěžejním úkolem tohoto pracoviště 

je vytváření podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se 

zaměřením na děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí a jejich rodiny. 

Činnost pracoviště zajišťuje tým v největším možném obsazení pracovníků: výchovný 

poradce, metodik preventiva, školní pedagog a školní psycholog. 

• Ve škole pracuje stabilizovaný, kvalifikovaný a obětavý kolektiv pedagogů, kteří se 

snaží vytvářet svým žákům pozitivní a stimulující zázemí s respektováním jejich 

kulturních odlišností. Velikou posilu pro pedagogický sbor představuje pět romských 

pedagogických asistentů, kteří napomáhají ke vzájemnému porozumění mezi rodinou 

a školou. Škola je tak schopna nabídnout vzdělávání všem dětem při respektování 

jejich vzdělávacích i kulturních nároků. ( WWW.HAVLICAK.CZ) 

Ara této škole jsem měla možnost nasbírat data, potřebná ke splnění cílů svého výzkumu. 

65 

http://WWW.HAVLICAK.CZ


Potřebná data jsem získala od: 

4- Žáků 2. třídy- Plný počet žáků ve třídě je 12. Je zde 11 žáků romských, jedna dívka 

- Češka. Zde je většina žáků ze soc. kultur, znevýhodněného prostředí. Mají patrné 

projevy SPUy (dyslexie, dysgrafíe, dyskalkulie). Čtení je s velmi hrubým 

porozuměním, mechanické. V matematice je to lepší, ale u některých chybí logické 

myšlení a představivost. Všichni vyžadují individuální přístup a pomalejší tempo. 

4- Třídních učitelů - Nejprve to byla paní učitelka z druhé třídy, která pracuje 

s romskými žáky již patnáct let. Spolupracuje s romským asistentem Pavlem. Dále 

jsem pracovala s paní učitelkou ze třetí třídy, která ve škole působí kolem dvaceti let. 

i- Romských asistentů - První asistent, se kterým jsem pracovala, byl Pavel, který na 

škole působí již 12. rokem. Tuto školu sám navštěvoval jako student, později se vrátil 

jako asistent. Jeho snem je stát se na této škole učitelem. 

Poté jsem pracovala s romskou asistentkou, která působí ve školní družině. К této práci 

ji přivedl její bratr Pavel, který ve škole působí jako romský asistent. 

Na této škole jsem měla možnost získat informace, které se týkají práce romského asistenta 

Pedagoga. 

Jedná se o informace, které se týkají jeho pracovní náplně. 

Odpovědnost 

Je odpovědný řediteli školy 

pracovní a organizační 

Vykonává přímou výchovnou činnost podle přiděleného pracovního úvazku a práce s touto 

činností bezprostředně související. Spolupracuje s řediteli, s vedením školy, s rodiči, 

Popřípadě s pedagogicko - psychologickou poradnou, kurátorem pro romské záležitosti, 
s protidrogovým koordinátorem. Je přítomen ve škole v době stanovené rozvrhem výchovné 

Práce a v době stanovené zastupováním jiného pedagogického pracovníka, rozvrhem dozorů, 

účastní se provozních a pedagogických porad. Vykonává dozor nad žáky podle pokynů 

ředitele školy, přivádí děti na vyučování a odvádí je z vyučování. Dbá na to, aby jeho 
vľstupování před žáky, rodiči i širší veřejností bylo v souladu s pravidly slušnosti a 

občanského soužití s výchovným působením školy v kulturním kontextu. V rámci 

mimoškolních aktivit rozvíjí zájmovou činnost formou zájmových kroužků. 
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Výchovná problematika 

Spolupracuje s učiteli při vyučování, při přípravě učebních pomůcek. Pomáhá při překonávání 

jazykového handicapu pomocí romštiny. Aktivně a citlivě vnáší prvky romské kultury do 

vyučování (historie, písně, tance, pohádky, významní představitelé, komunikační 

zvyklosti,....). Podporuje multikulturní prostředí, sleduje problematiku drog, šikany, 

problémy rasismu. Pečuje individuálně o děti, které mají problém se zapojením do společných 

činností či obtížně zvládají výuku. V případě potřeby samostatně zastupuje při výuce 

výchovy. Samostatně vede zájmové kroužky v odpoledních hodinách. Orientuje se 

v rodinném zázemí žáků a napomáhá při kontaktu s rodinou, v případě potřeby dochází do 

rodin, zprostředkovává komunikaci mezi rodinou a školou. 

Dokumentace 

Vede dokumentaci o návštěvě u rodin. 

Vzdělávání 

Dále se vzdělává, a to v samostatném studiu nebo v organizovaných formách dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků. 

Materiální oblast 

Je zodpovědný za svěřenou didaktickou techniku a učební pomůcky. 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA LYČKOVO NÁMĚSTÍ 

( ŠKOLA B) 

Žáci této školy se speciálními potřebami jsou především děti s diagnostikovanými 

specifickými poruchami učení a chování - SPUCH, děti ze sociálně znevýhodněného 

nebo cizojazyčného prostředí a děti s vadou řeči. 

Tito žáci jsou integrováni do běžných tříd. Speciální péče o ně je zajištěna působením 

speciálního pedagoga, psychologa, přístupem učitelů a úzkou spoluprácí s rodiči 

těchto dětí a Křesťanské pedagogicko - psychologické poradny pro Prahu 8. 

Speciální pedagog sjednává psychologická vyšetření žáků. Věnuje se žákům se 

SPUCH ve speciálních nápravných hodinách, kde pracuje se skupinkami o malém 

počtu dětí a zaměřuje se na nápravu dyslexie, dysortografie, dysgrafie, vad řeči a 

rozvoj slovní zásoby u cizinců. 

V případě potřeby je možné věnovat se i žákům s dyskalkulií. Pravidelně konzultuje 

problémy dětí s učiteli a s rodiči, které seznamuje s vytvořeným individuálním 

vzdělávacím programem a doporučuje způsoby domácí přípravy dětí. 

Učitelé jsou speciálním pedagogem a psychologem seznámeni s obtížemi žáků a 

poučeni o metodách, technikách práce a způsobech hodnocení těchto dětí. 

Spolupracují se speciálním pedagogem, upozorňují na možné problémy, společně s 

ním konzultují aktuální stav dětí a dávají podněty pro nápravnou i výchovnou činnost. 

Spolupodílejí se na tvorbě individuálního vzdělávacího programu - IVP - a společně 

hodnotí úspěšnost jeho plnění. 

Škola spolupracuje s Křesťanskou pedagogicko-psychologickou poradnou v Praze 8. 

Školní psycholog provádí psychologická vyšetření, stanovuje diagnózu a po domluvě 

se speciálním pedagogem provádí v poradně psychologické vyšetření a stanovuje 

diagnózu dítěte. Napomáhá tvorbě IVP, učitelé s ním konzultují problémy dětí a svých 

třídních kolektivů. (WWW.ZS-LN.CZ) 
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Na této škole jsem měla možnost nasbírat data, potřebná ke splnění cílů svého výzkumu. 

Potřebná data jsem získala od: 

i- Žáků 4. třídy - plný počet žáků ve třídě je 22. 4 žáci jsou hyperaktivní. 

Ve třídě je 5 romských dětí, z toho 2 hyperaktivní a zároveň dys, jeden je na hranici mentální 

retardace - program zvláštní škola a zároveň dys. 

Výjimečný je ve třídě chlapec. Nejedná se o Roma. Je také hyperaktivní, je chytrý, výborně 

Čte, je sečtělý, ale nezvládne sedět na židli déle jak minutu, na místě se musí pořád hýbat, 

zpívat, broukat, běhat, zkrátka cokoliv. 

4- Třídní učitelky- na této škole působí prvním rokem, je třídní učitelkou 4. třídy. 
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11. METODY VYUŽITE PRI REALIZACI VÝZKUMU 

-jednotlivé metody jsou zapsány v pořadí, ve kterém byly realizovány. 

Metoda pozorování 

• Tuto metodu jsem využila - ve 2. třídě na Základní škole A 
- ve 4. třídě na Základní škole В 

• Využívala jsem: 
Přímého pozorování - sám výzkumný pracovník bezprostředně sleduje zkoumané procesy a 

jevy. 

Zjevného pozorování - pozorované osoby vědí o svém sledování. 

Nezúčastněného pozorování - výzkumný pracovník sleduje dané jevy zvenčí. 

Dlouhodobého pozorování - sledování jevů v celistvosti, příčinných a podmínkových 

vztazích, ve vývoji s cílem poznat stav a předvídat vývoj sledovaných jevů. 

• Mým cílem při použití této metody bylo, abych viděla práci romského pedagogického 

asistenta, jeho přístup к dětem, abych poznala chod třídy, školní úspěšnost romských 

dětí, vztahy mezi romskými žáky, vztahy mezi romskými a neromskými žáky, vztahy 

mezi romskými dětmi a učitelem, vztahy mezi romskými dětmi a asistentem. 

Metoda s použitím dotazníků 

• Metodu s použitím dotazníků jsem realizovala ve 2. třídě na Základní škole A. 

• Zvolila jsem takové otázky, ve kterých se prolíná škola, kamarádství, volný čas, 

nálady, rodina, ambice. 

• Použila jsem převážně otevřené otázky. 

Mým cílem při použití této metody bylo tedy hlavně to, abych děti blíže poznala a vytvořila si 
tak lepší podmínky pro další výzkum ve třídě. 
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Metoda individuálního brainstorming!! a skupinového rozhovoru 

• Tato metoda byla využita ve 2. třídě na základní škole A 

ve 4. třídě na Základní škole В 

• Individuální brainstorming - Úkolem žáků bylo, aby к postavě připisovali různá hesla, 

která je napadnou, když se řekne „Romský asistent". ( co dělá, jaký je...) 

• Skupinový rozhovor - povídání o tom, co kdo napsal, děti měly možnost se více 

rozpovídat. 

• Zde jsem si určila také dva cíle. Na základní škole A jsem chtěla, aby děti písemně 

vyjádřily, jaký vztah к asistentovi mají, к čemu je romský asistent dětem dobrý, jaký 

je, co dělá, apod. Druhým cílem bylo, abych zjistila, zda romské děti, které ve třídě 

romského asistenta nemají, o této funkci vědí. Chtěla jsem zjistit, zda mají nějakou 

představu o náplni jeho práce, к čemu by byl romským dětem asistent potřebný, 

apod. 

Metoda rozhovoru 

-s třídními učiteli 

-s asistenty 

• Zde jsem zvolila metodu rozhovorů s učiteli a asistenty. Metoda rozhovoru patří к těm 

metodám společenských věd, kdy shromažďování dat je založeno na přímém 

dotazování, tj. verbální komunikaci výzkumného pracovníka a respondenta. 

Navázání osobního kontaktu usnadňuje hlouběji proniknout do motivů a postojů 

respondentů. Je pružná, dá se přizpůsobit zvláštnostem různých situací, slouží к hlubšímu 

objasnění kontextu a důvodů odpovědí. Zároveň lze při této metodě zachytit nejen 

sdělovaná fakta, ale i některé vnější reakce dotazovaného, a podle nich pohotově 

usměrňovat rozhovor potřebným směrem. 
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Pokud se podaří vytvořit ovzduší důvěry a otevřenosti, tak poté je možno prostřednictvím 

metody odhalit fakta, zkušenosti, postoje a názory zkoumaných osob, které nejsou ostatním 

metodám dostupné. ( SKALKOVÁ, 1982) 

• Mými respondenty byly paní učitelky - 2. a 3. třída ze ZŠ A 

paní učitelka - 4. třída ze ZS В 

Asistent - 2. třída ze ZŠ A, asistentka - školní družina - ze 

ZŠ A 

• Zde jsem si zvolila tři cíle. Mým prvním cílem při použití této metody bylo, abych 

zjistila, v čem učitelé vidí význam romského asistenta pedagoga, čím jsou jim 

asistenti prospěšní, jde tedy o popsáni přínosu z pohledu třídního učitele. 

Jako druhý cíl jsem si určila, abych zjistila, jaká je náplň jejich práce, v čem vidí 

asistenti význam své funkce. 

Třetím cílem bylo to, abych zjistila, zda by ve 4. třídě byl romský asistent pedagoga 

potřebný. 

Využila jsem: 

Osobního rozhovoru, který umožňuje navázání těsnějšího osobního kontaktu mezi 

výzkumníkem a respondentem, což napomáhá navodit důvěru. Při osobním rozhovoru lze 

zjišťovat vnější projevy respondenta a na jejich základě odhalovat některé informace a 

postoje, které jsou jinými metodami nepostižitelné. 

Standardizovaného rozhovoru, který probíhá podle podrobného dotazovacího schématu. 

Cílem standardizovaného rozhovoru je získat taková data o sledovaném problému, která by 

mohla umožnit kvantifikaci výsledků. 
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12.VYSLEDKY SETŘENI 

12.1 POZOROVÁNÍ VYUČOVACÍ HODINY VE 2. TŘÍDĚ 
(ZŠ A) 

1) hodina, při které byl účasten romský pedagogický asistent 

Během této hodiny jsem využila metodu pozorování. 

Využívala jsem: 

Přímého pozorování - sám výzkumný pracovník bezprostředně sleduje zkoumané procesy a 

jevy. 

Zjevného pozorování - pozorované osoby vědí o svém sledování. 

Nezúčastněného pozorování - výzkumný pracovník sleduje dané jevy zvenčí. 

Dlouhodobého pozorování - sledování jevů v celistvosti, příčinných a podmínkových 

vztazích, ve vývoji s cílem poznat stav a předvídat vývoj sledovaných jevů. 

Tuto hodinu jsem pozorovala na Základní škole A ve druhé třídě. 

Do této třídy chodí celkem 12 žáků, ovšem tento den jich bylo ve třídě pouhých pět. Z toho 4 

Romové a 1 holčička - Češka. Ta byla do této třídy integrována z důvodu, že měla v klasické 

základní škole problémy s prospěchem. 

Na začátku hodiny jsem se dětem představila. Všichni žáci věděli, jak se mají zachovat, 

všichni se usmáli a řekli mi svá jména. Děti reagovaly velice mile. 

Následně jsem se přemístila do zadní části třídy, odkud jsem pozorovala dění ve třídě. 

4- Již na začátku jsem si všimla, že všechny romské děti měly na stole řádně připraveny 

všechny potřebné pomůcky, ovšem neromská holčička všechny věci připravené 

neměla. 

4» Každý romský žák měl pomůcky v dobrém stavu, veškeré náčiní v penále měl 

v pořádku, pastelky měl ořezány, měl veškeré sešity. Ve většině případů v dobrém 

stavu, opatřené obalem a řádně podepsány. 

Každý žák má svoji lavici, která je určena pro jednu osobu. V přední části třídy je 

katedra, za kterou sedí třídní učitelka, vedle katedry je umístěna židle, která je určena 

pro romského asistenta. V zadní části třídy je koberec. 
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4- V této hodině opakují látku - bě, pě, vě, mě, dě, tě, ně. Děti píší diktát. V mnoha 

případech je zde nutný asistent, protože většina romských žáků má s touto látkou 

problémy. Paní učitelka čte diktát pomalu, po úsecích, čte ho srozumitelně. 

•4- Během čtení chodí romský asistent po třídě a kontroluje jednotlivé děti. Každému 

dítěti věnuje potřebný čas. Asistent upozorňuje děti na chyby, kterých se mohou 

dopustit, či kterých se již dopustily. Neukazuje jim přímo jejich chybu a nepodává 

správné řešení, ale nechává děti, aby na to přišly samy, jen je na chybu upozorní. 

Například, že v posledním slově má chybu. Úkolem dítěte tedy je, aby si uvědomil, 

které slovo je poslední, poté našel chybu, a opravil. Každý pracuje samostatně. Je zde 

vidět, že jsou zvyklí. 

4- Jeden romský žák z přítomných pěti píše levou rukou. Přesto je mu však věnována 

stejná pozornost jako ostatním. Důvodem je, že nemá v českém jazyce problémy a vše 

zvládá v podobné míře jako ostatní. 

4- V lavici, která je nejblíže učitelské katedře, sedí chlapec, který má viditelné problémy 

v českém jazyce. Tomu je věnována podstatně větší pozornost, protože píše pomaleji, 

s větším množstvím chyb, špatně se soustředí a hůře si zapamatovává diktovaná slova. 

Zde má velikou funkci právě romský asistent, který dítěti s těmito problémy pomáhá. 

Opakuje mu jednotlivá slova, snaží se u dítěte vybudovat větší pozornost a upozorňuje 

ho na určité chyby, kterých se žák v diktátu dopouští. 

4- Asistent dává paní učitelce signály, že může ve čtení pokračovat (většinou se jedná o 

kývnutí hlavy). 

4- Jedním z příkladů, jak asistent dětem vysvětlil pravopis slova „mám" bylo, že řekl 

dané slovo MAM. Hodně ho protáhl, aby děti jasně slyšely, že A není v tomto slově 

krátké, ale že je dlouhé, tudíž se nad ním píše čárka. 

4- Paní třídní učitelka oslovuje romského asistenta před třídou „Pavle". Tímto jménem 

ho oslovují i děti. V některých případech mu říkají „Strejdo Pavle." 

4- Aby nedocházelo ke zbytečnému zdržování v hodině, sbírá asistent od dětí sešity. Této 

chvíle využije paní učitelka k tomu, aby si něco připravila na tabuli. 

4- Paní učitelka poté vyhlásí název nové látky a seznámí děti s tím, čím se budou 

v průběhu hodiny zabývat. 

4- Žáci pracují samostatně, při jakémkoliv problému je к dispozici kromě paní učitelky i 

romský asistent, což si děti plně uvědomují. 
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ZHODNOCENÍ POZOROVÁNÍ 

Z uskutečněného pozorování vyplynulo, že činnost romského asistenta pedagoga vede 

к individuálnímu přístupu к žákům, kteří mají v daných předmětech určité mezery, či mají 

problém se zapojením do společných činností. 

Činností romského asistenta pedagoga je také spolupráce s třídním učitelem. 

Hlavní slovo ve třídě má samozřejmě paní učitelka, učitelka s asistentem - spolu 

navzájem stále komunikují, doplňují se. 

Vypozorovala jsem, že přítomností romského asistenta ve třídě se zvyšuje pozornost a 

snaživost žáků. 

Hodina je vedena spíše frontálním způsobem, do výuky nebyly vloženy žádné prvky 

romské kultury. 

V rozhovoru, který jsem realizovala později, se třídní paní učitelka zmiňuje o tom, že 

romskou kulturu se snaží spolu s asistentem začlenit především do hodin hudební 

výchovy. 

V některých momentech je hodina „živá", protože romský asistent vtipkuje, usmívá se. 

Nesnižuje to však kvalitu vyučovací hodiny, naopak, hodina je tím oživena. 

Mezi paní učitelkou a asistentem je kamarádský vztah. Protože spolu pracují téměř 

dvanáct let, mnohému se naučili, vědí, co jeden od druhého můžou očekávat a jsou 

opravdu sehraný pár. Paní učitelka působí trochu přísněji, než asistent Pavel, což se mi 

líbí. Myslím, že takto by to mělo fungovat ve všech třídách, ve kterých asistent působí. 

Pavel je asistentem, kteiý má za sebou spoustu let praxe, tudíž i mnoho zkušeností. Je 

vidět, že má svoji práci rád, v této pozici se cítí jistý. 

Velice se mi líbí, jakým způsobem děti к Pavlovi přistupují. Respektují ho, ale zároveň je 

jejich kamarádem, což je vidět na první pohled. Děti se nestydí cokoliv mu říct, se 

spoustou věcí se mu svěřují. 

Prostřednictvím pozorování jsem měla možnost sledovat, jaká je pracovní náplň 

romského asistenta během vyučovací hodiny, což je jeden z mých hlavních cílů 

výzkumné části. 

Zde se mi stanovená hypotéza č. 2 potvrdila. 
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12.2 POZOROVANÍ VYUČOVACÍ HODINY VE ČTVRTE TRIDE 
( Z Š B ) 

2) Třída, ve které romský asistent nepůsobí 

Během této hodiny jsem využila metodu pozorování. 

Využívala jsem: 

Přímého pozorování - sám výzkumný pracovník bezprostředně sleduje zkoumané procesy a 

jevy. 

Zjevného pozorování - pozorované osoby vědí o svém sledování. 

Nezúčastněného pozorování - výzkumný pracovník sleduje dané jevy zvenčí. 

Dlouhodobého pozorování - sledování jevů v celistvosti, příčinných a podmínkových 

vztazích, ve vývoji s cílem poznat stav a předvídat vývoj sledovaných jevů. 

Tuto hodinu jsem pozorovala na Základní škole A ve čtvrté třídě. 

Třídu navštěvují spolu s neromskými dětmi Romové, kterých je ve třídě pět. Dvě dívky a tři 

chlapci. 

4» Na začátku hodiny sedí děti v kruhu. Kdo chtěl, mohl přečíst dopis, který napsal pro 

jednoho spolužáka, který má občas problémy s chováním. Jedna holčička začala svůj 

dopis například takto: „Kubo, jsi milý, snaživý, ale dokážeš pořádně zlobit." 

V každém dopise měla být určitá rada, kterou svému kamarádovi dávají. Když četl 

dopis romský žák, neslyšela jsem žádný veliký rozdíl ve čtení dopisu. Přečetl ho velice 

pěkně, bez jediné chyby. Poté byl pochválen i za obsah dopisu, který vymyslel. 

i- Přestože se říká, že Romové jsou „živější" a hůře se ukázňují než děti neromské, 

musím říci, že zde byli právě Romové ti klidnější. Během celé aktivity nevykřikovali a 

pozorně naslouchali. 

Již na první pohled je vidět, že jsou mezi dětmi dobré vztahy. 

4- Lavice ve třídě jsou uspořádány do center. Každý romský žák sedí v jiné skupině. 

Myslím, že je to velice dobře, protože se tak odbourávají bariéry, které mohou mezi 

romskými a neromskými dětmi být. Jednak se učí vzájemně spolu vycházet, 

respektovat se, spolupracovat, naslouchat a mají možnost vytvořit kamarádské vztahy. 

4- Zaměřila jsem se především na romské děti, jak pracují o hodině, v jakém stavu mají 

své pracovní pomůcky, zda mají mezery ve vzdělání, jak vychází s ostatními dětmi. 
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4- Romské děti jsou brány ostatními velice dobře. Jsou brány jako všichni ostatní členové 

ve třídě. 

Romové mají dobře připravené pomůcky. Vše, co na lavicích měli mít, opravdu měli. 

Pouze jeden romský žák neměl sešit z matematiky. Omluvil se proto paní učitelce, že 

ho zapomněl doma. 

4- Při zadávání příkladů z matematiky se věnovala paní učitelka všem dětem stejnou 

měrou. 

4- Poté bylo jen potřeba, aby to jednomu romskému chlapci ještě jednou vysvětlila, 

protože nepochopil, co má dělat. Právě zde by mohl být romský asistent velice dobře 

využit. 

4- Příklady se týkaly dělení se zkouškou. Jeden romský žák se zeptal, zda má označit 

zkoušku jako S. Zde se ukázala možnost, že právě tento žák má nedostatky v českém 

jazyce, nebo si jen neuvědomil, že se na začátku tohoto slova píše Z. 

4- První romský chlapec, na kterého jsem se zaměřila, pracoval velice pečlivě a na práci 

se soustředil. 

4- Druhý romský chlapec pracoval také pečlivě, ale během práce neustále klepal nohou a 

povídal si sám pro sebe, což může znamenat, že je to dítě, které je hyperaktivní. Když 

jsem se po skončení hodiny na tohoto chlapce ptala paní učitelky, říkala, že 

hyperaktivní je, že kdyby se více snažil, mohl by být v učení moc šikovný. 

4- Poté jsem se zaměřila na romskou dívku, která se mi zdála již na první pohled trochu 

pomalejší. Neumí se pořádně soustředit, neustále sleduje okolí. Dívka je pěkně 

oblečená, svůj oděv má dokonce barevně sladěný. 

4- Poté jsem se rozhodla přijít k nim blíže a nenápadně se podívat, jak dokončují svoji 

práci. 

4- První romský chlapec měl spočítané všechny příklady. Měl veškeré výpočty, výsledky 

a zkoušky také. 

4- Druhý romský chlapec neměl vše, protože mu chyběly zkoušky. 

4- Romské dívce se práce nezdařila. Měla ve svém testu mnoho „škrtanců", chyběly jí 

výpočty, výsledky i zkoušky. 

4- Myslím, že právě v tomto případě by byl romský asistent ve třídě potřebný. Během 

chvíle, kdy se paní učitelka musela věnovat ostatním žákům, by mohl asistent romské 

dívce vysvětlit a připomenout, jakým způsobem má ve svém počítání postupovat. 

4- Paní učitelka se poté dívky zeptala, zda si to doma s maminkou zkoušela. Odpověděla, 

že ano, ale jen trochu. 
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4- Po skončení vyučovací hodiny jsem sledovala dění o přestávce. Chtěla jsem zjistit, zda 

jsou romské děti ostatními přijímány. Musím říci, že jsou v kolektivu bráni jako 

ostatní děti, nijak výrazně se neohlíží na jejich barvu pleti. Chtěla jsem zjistit, zda o 

přestávce nejsou romské děti jen spolu, ale není to tak. Romská holčička se bavila se 

čtyřmi neromskými dívkami. Jeden romský chlapec odešel s neromským kamarádem 

na chodbu. Třetí romský chlapec si prohlížel s pěti neromskými kamarády nový 

mobilní telefon. 

ZHODNOCENÍ POZOROVÁNÍ 

Tato hodina byla pro mě možným srovnáním s hodinou na Základní škole A. Měla jsem 

zde možnost zhlédnout rozdíly, které jsou mezi těmito třídami. 

Na Základní škole A si nedokážu hodinu bez romského pedagogického asistenta 

představit, protože převážná většina jsou tam právě romští žáci. Jednalo se o druhou třídu, 

ve které si myslím, že je romský asistent velice potřebný, protože žáci tohoto věku 

potřebují velikou pozornost. Děti se na asistenta často obracely a věděly, že v něm mají 

spojence, že je to člověk, který jim rád pomůže, a před kterým se nemusí stydět. 

Na Základní škole В jsem měla možnost zhlédnout hodinu, ve které romský asistent není. 

Protože je ve třídě pouhých pět romských žáků, není tu tolik potřebný, jako na předešlé 

škole. Podle mého názoru by byl nejen pro romské žáky asistent velikým přínosem. Co se 

týče romských žáků, měli by určitého spojence, měli by ve třídě člověka, který by byl pro 

ně blízký. V případě nějakých problémů a potřebné pomoci by tu byl právě asistent, který 

by byl určitě užitečný i paní učitelce, která by se mohla věnovat dalším dětem. V určitých 

činnostech, ve kterých by si někteří romští žáci nevěděli rady, by mohl romský asistent 

pedagoga pomoci. Tím by se i paní učitelka mohla věnovat někomu jinému, někomu, kdo 

v té době také potřeboval pomoc. Zařazení této funkce do třídy by vedlo 

к individuálnějšímu přístupu к žákům - jak ze strany paní učitelky, tak ze strany asistenta. 

Právě romský asistent pedagoga by mohl být užitečný v tom, aby romští žáci chodili do 

školy častěji. Mohly by k tomu napomoci jeho návštěvy v rodině romského žáka. 
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12.3 DOTAZNÍK PRO ŽÁKY 2. TŘÍDY 

Metodu s použitím dotazníků jsem realizovala ve 2. třídě na Základní škole A. 

Tento dotazník jsem využila při mé druhé návštěvě v této třídě. 

Jedná se o mikrotřídu, což znamená, že výuka probíhá v malých třídních kolektivech se 

zaměřením na individuální potřeby dětí. 

Mým cílem při použití této metody bylo tedy hlavně to, abych děti blíže poznala a vytvořila si 

tak lepší podmínky pro další výzkum ve třídě. 

Zvolila jsem takové otázky, ve kterých se prolíná škola, kamarádství, volný čas, nálady, 

rodina, ambice. Použila jsem převážně otevřené otázky. 

Dotazník vyplňovali žáci druhé třídy. Dotazník vyplňovalo celkem 7 dětí. 4 dívky, 3 chlapci. 

Plný počet žáků ve třídě má být 12. 

Dotazník obsahoval tvto otázky: 

1) Chodíš do školy rád? 

Tato otázka nebyla pro děti těžká, nikdo dlouho nepřemýšlel, ihned všichni věděli, co napíší. 

Z odpovědí vyplývá, že děti chodí do školy rády. 

2) Jaké předměty máš nejraději? 

I tuto otázku měli žáci za malou chvíli zodpovězenou. Zde se mi potvrdilo to, s čím jsem 

počítala - český jazyk nepatří и romských dětí mezi jejich oblíbené předměty. Žáci, kteří 

napsali, že mají rádi všechny předměty, je poté jmenovali. Český jazyk jmenovali až na 

posledním místě. Nej oblíbenějším předmětem je и dětí matematika. 

3) Jaké předměty máš rád nejméně? 

Zde děti odpověděly podle toho, co jsem si myslela - český jazyk. Na druhém místě bylo čtení, 

což mě také moc nepřekvapilo. Ovšem, čekala jsem, že budou jmenovány i jiné předměty. 

4) Který předmět se musíš doma nejvíce učit? 

Zde mě odpovědi celkem překvapily. Předpokládala jsem, že nejvíce času doma děti věnují 

českému jazyku. Děti doma často čtou, od rodičů si přejí nejnovější a nej čtenější knihy, které 

jsou jim blízké. 

5) Když máš s učivem problém, kdo ti s ním většinou pomůže? 

Nejčastější odpovědí v této otázce byla paní učitelka. Na druhém místě byl asistent. Většina 

dětí si uvědomuje, že tyto osoby jsou těmi, které jim mohou velice dobře pomoci. Téměř 

všichni žáci měli uvedené dvě osoby, které jim s učivem může pomoci. Dalšími pomocníky 
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jsou celá rodina, včetně tety a sestřenice. Zde se potvrdilo, že romská rodina je většinou 

široká a ochotná si navzájem pomáhat. 

6) Jaká je vaše třídní paní učitelka? 

Dle zjištěných odpovědí je poznat, že děti mají paní učitelku rády. Jedna odpověď-zlá 

laskavá ošklivka mě překvapila, proto jsem se chlapce, který tuto odpověď napsal, zeptala, jak 

to myslel. Chlapec se smál a styděl se to zopakovat. Nakonec řekl, že paní učitelka je moc 

hodná. 

7) Za co může paní učitelka své žáky pochválit? 

Děti si velice dobře uvědomují věci, za které mohou být pochváleny. Nejčastější odpovědí bylo 

dobré chování. 

8) Za co může paní učitelka své žáky naopak pokárat? 

Zde si děti uvědomují negativní chování, za které mohou být pokárány. Nejčastější odpovědí 

bylo zlobení. Zde jsem musela dětem přiblížit význam slova,,pokárat. " 

9) S čím ti může pomoci asistent, kterého ve třídě máte? 

Děti si jsou vědomy toho, že jim asistent může pomoci v různých předmětech. Vědí, že se na 

něj mohou spolehnout. Vědí, že je to člověk, který jim může daný problém pomoci vysvětlit. 

10) Máš ve třídě svého velikého kamaráda? 

Ve třídě jsou mezi dětmi vztahy vesměs dobré. O tom svědčí i odpovědi, které žáci napsali. 

Tím, že mají děti ve třídě své kamarády, zlepšuje to celkové klima ve třídě. Dokonce někteří 

žáci napsali, že ve třídě mají kamaráda - romského asistenta pedagoga. 

11) Čím by tě tvůj kamarád dokázal nejvíce potěšit? 

Zde si děti uvědomily, jaké kvality jeho kamarád může mít. Dle vypsaných odpovědí bylo 

zjištěno, že největší radost jim kamarád dělá, když je na něj/ni hodný. 

12) Čím by tě tvůj kamarád dokázal nejvíce zklamat? 

Podle vypsaných odpovědí je jasné, že největší zklamání by bylo, kdyby si kamarádi lhali. 

Žáci vymysleli několik důvodů ke zklamání. Některé děti se poté svěřily s tím, že dané 

odpovědi psaly z vlastní zkušenosti. 

13) Co nejčastěji děláš o přestávkách? 

Vzhledem k tomu, že je v zadní části třídy zavěšený boxovací pytel, je lehké si uvědomit, proč 

je nejčastější aktivitou o přestávce právě boxování do pytle. Autory této odpovědi byli 

samozřejmě chlapci. Někteří žáci napsali více možností, jak se o přestávce zabavit. 
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14) Chodíš na nějaký kroužek? 

Většina dětí chodí do klubu, ve kterém se účastní různých aktivit. Jedna dívka navštěvuje 

taneční kroužek. Ve třetí třídě je v porovnání s touto rozdíl s využíváním kroužků, protože 

spousta žáků ze třetí třídy navštěvuje kroužek anglického jazyka. 

15) Co nejraději děláš ve svém volném čase? 

Většina dětí po skončení vyučování tráví svůj volný čas venku. Někteří se svými kamarády, 

někteří na procházce se svými rodiči, či ostatními příbuznými. Byla jsem mile překvapena, že 

jen jeden žák napsal, že rád svůj čas tráví и počítače. Ovšem, vzhledem k tomu, že dotazníky 

vyplňovalo sedm dětí, je i jeden žák celkem dost. 

16) Co tě dokáže nejvíce rozveselit? 

Některé děti psaly odpověď tak, aby se týkala školy - aby dostaly jedničku, pochvalu...některé 

děti však dokáže rozveselit nějaká věc, nebo zvíře. Při odpovídání na tuto otázku byli žáci 

rychlí, bez dlouhého rozmýšlení napsali dané slovo, či větu. 

17) Z čeho můžeš být velice smutný? 

I zde většina dětí psala odpověď tak, aby se týkala školy - poznámka, pětka...j eden žák sem 

dokonce napsal to, že nejvíce smutný je z toho, když se s ním někdo nebaví, což vypovídá o 

tom, že jde o žáka, který chce, aby byl kolektivem přijat a byl pro ostatní kamarádem. 

18) Víš o něčem, čím bys udělal radost svým rodičům? 

Ve většině případů děti odpovídaly, že jedničkou. To vypovídá o tom, že i rodiče romských 

dětí mají radost z úspěchu svého dítěte ve škole. Zde si děti mohou uvědomit, že právě dobrá 

známka může rodiče nejvíce potěšit. Mají tedy motivaci k tomu, aby se více snažily. 

19) Když se ti něco povede, co rodiče udělají? 

Nejčastější odpovědí v této otázce je pochvala. Myslím, že to je nejlepší způsob, jak děti vést 

k tomu, aby je učení bavilo. Důležitá je motivace. Některé děti berou jako motivaci peněžní 

odměnu, což je v jistém směru dobré, protože, pokudjsou děti vedeny zároveň к šetřivosti, učí 

se tak dítě peníze shromažďovat a hlavně se snaží i ve škole. 

20) Čím bys chtěl být, až budeš dospělý? 

Zde se vyskytla oblast služeb, oblast umění, profesionálního sportu, bankovnictví a další 

oblasti. Jedna holčička - Češka ( jediná ze třídy) odpověděla, že by chtěla být paní učitelkou. 

21) Čím bys nikdy nechtěl být? 

Zde si daný žák možná uvědomil problém, ve kterém se mohou ocitnout Romové, ale nejen oni 

- nezaměstnanost. 
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ZHODNOCENÍ DOTAZNÍKU 

• Pod každou otázkou j e j ej í vyhodnocení. 

Před touto činností bylo důležité dětem vysvětlit, co po nich žádám. Děti velice dobře a rychle 

pochopily, co mají s dotazníkem dělat. 

Občas vznikly problémy u některých otázek. Jedním z příkladů je, že u otázky č. 12 nevěděli, 

co to znamená slovo pokárat. Musela jsem tedy některé otázky dětem vysvětlit a přiblížit, aby 

došlo к jejich správnému porozumění. 

Po dopsání dotazníku jsem si s dětmi povídala o tom, jak se jim vyplňoval. Následně jsme si 

povídali o tom, co napsaly к jednotlivým otázkám. 

Děti přiznaly, že je vyplňování dotazníku bavilo. Nikdo z nich neřekl, že byl dotazník dlouhý, 

ovšem bylo to na nich vidět, když byly v konečné fázi vyplňování dotazníku. 

Dotazníky splnily svůj úkol - zjistit nějaké informace o dětech ve třídě ( převážně romských) 

Chtěla jsem děti více poznat, více do této třídy „proplout". 

Myslím, že se mi to podařilo, protože jsem se dozvěděla o každém spoustu informací. 

Vzhledem k tomu, že dotazník vyplňoval poměrně malý počet dětí, nebylo nic složitého si 

informace zapamatovat. 

ZAMĚŘENÍ OTÁZEK 

Otázky 1 . -4 . 

jsou zaměřeny na zjištění postojů к vyučovacím předmětům 

Otázky 6. - 8. 

jsou zaměřeny na vztah dětí a učitelů na škole 

Otázka 9. 

je zaměřena na vztah dětí a romských asistentů na škole 

Otázky 10.-12. 

jsou zaměřeny na kamarádství 

Otázky 13.-15. 

jsou zaměřeny na volnočasové aktivity 

Otázky 16.- 17. 

jsou zaměřeny na emoce 

Otázky 18.-19. 

jsou zaměřeny na rodinu 

Otázky 20. - 2 1 . 

jsou zaměřeny na zjištění dlouhodobých osobních cílů profesní dráhy 

82 



Způsob vyhodnocení dotazníků: 

Pro dobrou přehlednost získaných poznatků jsem zapsala dětmi vypsané profese do sloupce. 

Vedle názvu funkce je zaznamenán počet odpovědí. Přestože dotazníky vyplňovalo 7 žáků, je 

například u jedné otázky devět odpovědí. Je to z toho důvodu, že někteří žáci psali na jednu 

otázku více odpovědí, 

(ostatní viz příloha) 
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12.4 INDIVIDUÁLNÍ BRAINSTORMING A SKUPINOVÝ 
ROZHOVOR NA ZŠ A 

VÝZKUM, JAK VNÍMAJÍ ROMSKÉHO PEDAGOGICKÉHO ASISTENTA ŽÁCI 

1) Romští žáci ve třídách, ve kterých romský pedagogický asistent působí - 2.třída 

• Využita zde byla metoda individuálního brainstormingu a skupinového rozhovoru. 

• Nejdříve bylo důležité děti správně namotivovat. Rozdala j sem jim obrázek Makové 

panenky. Myslím, že prostřednictvím tohoto obrázku, bylo dětem více jasné, co mají 

dělat. Jejich úkolem bylo, aby к postavě připisovaly hesla, která je napadnou, když se 

řekne „Romský asistent". ( co dělá, jaký je...) 

Tento výzkum se konal ve druhé třídě základní školy A. 

Jednotlivá hesla к Makové panence sepisovalo celkem 7 dětí. 

Hlavním úkolem této práce bylo zjistit, jak žáci romského asistenta pedagoga vnímají, čím je 

pro ně prospěšný, co pro ně asistent znamená... 

Nejprve každý romský žák dostal papír, na kterém byla nakreslena Maková panenka. 

Makovou panenku jsem zvolila z toho důvodu, že je to dětský motiv, který je dětem v tomto 

věku podle mého názoru blízký. 

Dalším důvodem, proč jsem zvolila právě Makovou panenku - je barva jejích vlasů. 

Má černé, což blíže přibližuje podobu romské ženy. 

Poté jsme povídali o tom, co kdo napsal, děti měly možnost se více rozpovídat. 

Jednotlivá hesla, která děti к Makové panence ( romskému pedagogickému asistentovi) 

napsaly: 

o Pomáhá nám v hodině = 6x 

o Pomáhá nám se samostatnou prácí = lx 

o Při výtvarné výchově nám pomáhá s kreslením = 8x 

o Opravuje mi chyby = 6x 

o Zpívá si s námi = 6x 

o Učí se s námi = 3x 

o Soutěží s námi = 8x 

o Soutěží s námi v basketu = lx 
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o Chodí s námi na kroužek angličtiny = lx 

o Hraje si s námi na babu = lx 

o Je laskavý = lx 

o Je hodný = 3x 

o Čte si se mnou = 5x 

o Kontroluje nám úkoly = 4x 

o Připravuje nám učení = 4x 

o Pracuje se mnou = 2x 

o Je pěkná hodina = 3x 

o Dělá veselé hodiny = 2x 

o Je nejlepší = 2x 

o Je milý = lx 

o Je kamarád = 1 x 

• pomáhá nám v hodině 

• pomáhá nám se 
samostatnou prací 

• pomáhá nám s kreslením 

• opravuje mi chyby 

• zpívá si s námi 

• učí se s námi 

в soutěží s námi 

• soutěží s námi v basketu 
• chodí s námi na kroužek 

aj 

• hraje si s námi na babu 

• je laskavý 

• je hodný 

в čte si se mnou 

• kontroluje nám úkoly 

в připravuje nám učení 

в pracuje se mnou 

• je pěkná hodina 

• dělá \eselé hodiny 

• je nejlepší 
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ZHODNOCENÍ INDIVIDUÁLNÍHO BRAINSTORMINGU A SKUPINOVÉHO 

ROZHOVORU REALIZOVANÉHO VE 2. TŘÍDĚ 

Předpokládala jsem, že při podání instrukcí a předložení obrázku Makové panenky bude 

dětem jasnější, co mají dělat. To se také vyplnilo. Individuální brainstorming trval 15 minut, 

dalších 15 minut bylo vyhrazeno na skupinový rozhovor. 

Nebylo zde potřeba, abychom si před prací o romském asistentovi povídali, protože mají 

jasnou představu o tom, co to znamená. Jediné, co jsme si blíže přiblížili, byly pojmy 

asistence, asistent. 

Děti pracovaly se zaujetím. Každý žák pracoval samostatně. 

Následoval skupinový rozhovor, při kterém jsme si s dětmi povídali o tom, со к Makové 

panence napsaly. Na žádném papíře nebyla žádná negace. Všude byl romský pedagogický 

asistent vychválen a byly vyzdviženy jeho přednosti, které děti u asistenta vnímají. Ukázalo se 

zde, že i děti si uvědomují, že jim asistent v mnohém pomůže. Někteří si uvědomují, že svou 

působností asistent pomáhá i třídní paní učitelce. Některé děti zde vyjádřily své sympatie 

к romskému asistentovi. 

Z této činnosti tedy vyplynulo, že žáci jsou rádi, že romského pedagogického asistenta ve 

třídě mají. 

Oproti žákům ze ZŠ В měly děti ze ZŠ A výhodu v tom, že již věděly, co si pod tímto 

pojmem představit, protože jsou s romským pedagogickým asistentem v běžném kontaktu. 

Prostřednictvím této metody jsem měla možnost se dozvědět, co přináší romským dětem 

romsky asistent ve třídě, čím je pro děti užitečný, což je jeden z mých hlavních cílů 

výzkumné části. 

S Zde se mi stanovená hypotéza č. 1 potvrdila. 
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12.5 INDIVIDUÁLNÍ BRAINSTORMING A SKUPINOVÝ 
ROZHOVOR NA ZŠ В 

VÝZKUM, JAK VNÍMAJÍ ROMSKÉHO PEDAGOGICKÉHO ASISTENTA ŽÁCI 

2) Romští žáci ve třídách, ve kterých romský pedagogický asistent nepůsobí - 4. třída 

• Využita zde byla metoda individuálního brainstormingu a skupinového rozhovoru 

• Nejdříve bylo důležité děti správně namotivovat. Rozdala jsem jim obrázek Makové 

panenky. Myslím, že prostřednictvím tohoto obrázku, bylo dětem více jasné, co mají 

dělat. Jejich úkolem bylo, aby к postavě připisovaly hesla, která je napadnou, když se 

řekne „Romský asistent". ( co dělá, jaký je...) 

• Zde bylo mým hlavním úkolem přijít na to, zda děti mají nějakou představu o tom, že 

existuje romský pedagogický asistent. Dalším úkolem bylo, aby se romské děti 

zamyslely a přišly na to, к čemu by jim mohl být tento asistent užitečný, к čemu by 

mohl pomoci jak jim, tak paní učitelce. Měly přijít na to, co si myslí, s čím je ve třídě 

potřeba pomoci, v čem by se asistent hodil. 

Tento výzkum se konal ve čtvrté třídě na Základní škole B. 

Celkový počet dětí ve třídě je 22. 17 neromských žáků, 5 romských. 

Dne 20. února 2 romští žáci ve třídě chyběli, byl proto výzkum prováděn se třemi romskými 

dětmi. S těmito dětmi jsem pracovala na koberci, ostatní děti byly v lavicích a poslouchaly 

paní učitelku. 

Nejprve každý romský žák dostal papír, na kterém byla nakreslena Maková panenka. 

Opět jsem použila materiál s Makovou panenkou. Opět ze stejného důvodu. Sice se jednalo o 

žáky starší než v předešlé škole, ale myslím si, že Maková panenka může být blízká i dětem 

v tomto věku. 

Poté jsme povídali o tom, co kdo napsal, děti měly možnost se více rozpovídat. 

87 



Jednotlivá hesla, která děti k Makové panence ( romskému pedagogickému asistentovi) 

napsaly: 

o Matematika = lx 

o Výpomoc v šití = lx 

o Porozumění slov = 2x 

o Hrát na klavír = 2x 

o Naučit romsky : = 2x 

o Píše na tabuli = lx 

o Určovat slovesa = lx 

o Český jazyk = lx 

o Tvrdé a měkké i = lx 

o Psaní = lx 

• Matematika 

m Výpomoc v šití 

• Porozuměni slov 

• Hrát na klavír 

• Naučit romsky 

• Píše na tabuli 

a Určovat slovesa 

• Český jazyk 

• Tvrdé a měkké i 
• Psaní 
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ZHODNOCENÍ INDIVIDUÁLNÍHO BRAINSTORMINGU A SKUPINOVÉHO 

ROZHOVORU REALIZOVANÉHO VE 4. TŘÍDĚ 

Zde bylo mým hlavním úkolem přijít na to, zda děti mají nějakou představu o tom, že 

existuje romský pedagogický asistent. Dalším úkolem bylo, aby se romské děti zamyslely 

a přišly na to, к čemu by jim mohl být tento asistent užitečný, к čemu by mohl pomoci jak 

jim, tak paní učitelce. Měly přijít na to, co si myslí, s čím je ve třídě potřeba pomoci, v čem 

by se asistent hodil. Individuální brainstorming trval 10 minut, dalších 20 minut bylo 

vyhrazeno na skupinový rozhovor. 

Zde bylo velice důležité dětem vysvětlit nejprve pojmy asistence, asistent. 

Poté bylo potřeba, abychom si chvíli o romském pedagogickém asistentovi nejprve povídali. 

Dětem byla činnost asistenta vysvětlena tak, že je to člověk, který pomáhá paní učitelce a 

pomáhá také žákům. 

Zde romští žáci delší dobu přemýšleli, co tam mají napsat. Jako první heslo začali dva žáci 

psát, aby se naučili mluvit romsky ( chlapec, dívka). Třetí ( chlapec) napsal jako první heslo 

český jazyk. 

Zeptala jsem se chlapce ( třetího), proč také na svůj papír к Makové panence nenapsal 

romštinu. On řekl, že romsky mluvit umí velice dobře. Poté jsem se na to ptala paní učitelky. 

Dozvěděla jsem se, že romsky sice umí, ale jen pár slovíček. Protože chce být středem 

pozornosti, někdy si trochu vymýšlí. Často se prý stává, že romské děti se chtějí projevit tak, 

že jejich kultuře opravdu velice rozumí, ale většinou to tak není. 

Ve srovnání s výzkumem v předešlé škole je jasné a samozřejmé, že děti ze ZŠ A mají daleko 

větší představu o tom, к čemu je romský pedagogický asistent ve třídě potřebný. Je to logické, 

protože žáci ze ZŠ В se s romským asistentem nesetkávají. 

Ptala jsem se těchto tří dětí na to, zda si myslí, že by romského asistenta ve třídě potřebovaly. 

Všichni tři žáci se shodli na tom, že by se jim v některých věcech hodil, ale že ho ve třídě 

nepotřebují nutně, protože tak jak to nyní ve třídě funguje, jim vyhovuje, jsou tak spokojení. 
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12.6 ANALÝZA A INTERPRETACE ROZHOVORŮ 

• Zde jsem zvolila metodu rozhovorů s učiteli a asistenty. 

• Metoda rozhovoru patří к těm metodám společenských věd, kdy shromažďování 

dat je založeno na přímém dotazování, tj. verbální komunikaci výzkumného 

pracovníka a respondenta. 

Navázání osobního kontaktu usnadňuje hlouběji proniknout do motivů a postojů 

respondentů. Je pružná, dá se přizpůsobit zvláštnostem různých situací, slouží 

к hlubšímu objasnění kontextu a důvodů odpovědí. Zároveň lze při této metodě zachytit 

nejen sdělovaná fakta, ale i některé vnější reakce dotazovaného, a podle nich pohotově 

usměrňovat rozhovor potřebným směrem. 

Mými respondenty byla paní učitelka ze 2.třídy, asistent ze 2. třídy, asistentka z družiny. 

Tyto osoby jsou ze Základní školy A. 

Na základní škole В se mým respondentem stala paní učitelka ze 4. třídy. 

Při realizování rozhovorů bylo využito diktafonu, který byl v tomto směru hodně 

užitečný. 

Při každém začínajícím rozhovoru jsem se respondentů zeptala, zda souhlasí 

s nahráváním jejich odpovědí. 

Diktafon jsem se rozhodla využít z několika důvodů: 

odpovědi jsou přesnější 

- rozhovor je časově méně náročný 

- je možnost dozvědět se více informací 

- nedochází ke zdržování, ke kterému by došlo v případě sepisování 

odpovědí 

Zde jsem si zvolila tři cíle. Mým prvním cílem při použití této metody bylo, abych 

zjistila, v čem učitelé vidí význam romského asistenta pedagoga, čím jsou jim 

asistenti prospěšní, jde tedy o popsání přínosu z pohledu třídního učitele. 

Jako druhý cíl jsem si určila, abych zjistila, v čem vidí asistenti význam své funkce. 

Třetím cílem bylo, abych zjistila, jak se dívá na zařazení romského asistenta paní 

učitelka, v jejíž třídě romští žáci jsou, ale romský asistent tam nepůsobí. 
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Využila jsem: 

Osobního rozhovoru, který umožňuje navázání těsnějšího osobního kontaktu mezi 

výzkumníkem a respondentem, což napomáhá navodit důvěru. Při osobním rozhovoru lze 

zjišťovat vnější projevy respondenta a na jejich základě odhalovat některé informace a 

postoje, které jsou jinými metodami nepostižitelné. 

Standardizovaného rozhovoru, který probíhá podle podrobného dotazovacího schématu. 

Cílem standardizovaného rozhovoru je získat taková data o sledovaném problému, která by 

mohla umožnit kvantifikaci výsledků. 

,, Metoda rozhovoru, označovaná též jako interview nebo dotazování, je druhem exploračních 

metod, při kterých se navazuje přímý komunikační styk se zkoumanými subjekty, které jsou 

otázkami nebo jinými stimuly podněcovány к sdělování požadovaných verbálních informací. 

( Maňák, 1994, s. 44) 
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12.6.1 ROZHOVOR S TŘÍDNÍMI UČITELI NA ZŠ A 

Mými respondenty na této škole byli: 
Třídní učitelka - 2. třída 

Třídní učitelka - 3. třída 

Romský asistent - 2. třída 

Romská asistentka - školní družina 

Rozhovor s třídní učitelkou - 2. třída 
Prostřednictvím tohoto rozhovoru jsem měla v plánu zjistit především to, jakým přínosem je 

pro třídního učitele zařazení romského asistenta do třídy, čím je pro učitele a děti užitečný. 

1) Kolik je romských žáků ve třídě? 

„Dvanáct. " 

2) Jaký je průběh vyučování v této třídě? 

„My jedeme podle rozvrhu, podle učebnic, děti se učí společné práci... " 

3) Jaké máte dosavadní zkušenosti s romskými žáky? 

„Já jsem s romskými žáky už patnáct let, takže kdyby byly špatný, tak to nedělám. " 

4) Jak děti přijaly romského asistenta ve své třídě? 

„ Toho berou dobře, nehledě na to, že většinou, oni jak jsou propojený, říkají mu „Strejdo ", 

oni ho berou. " 

5) Jaké změny jste pocítila při zařazení romského asistenta do vaší třídy? 

„Hlavně při individuální práci. Těch dětí je dvanáct, vzhledem k tomu, že jsou dost pomalý, 

tak si vezme někoho na stranu, má individuální přístup к dětem a hlavně komunikace s rodiči. 

Vždycky ze začátku, když ty rodiče neznáte a oni neznají Vás je špatná, ale postupem času si 

k nim musí člověk najít tu cestičku a vědět jak na ně. " Velice si Pavla chválím také z toho 

důvodu, že umí vnést do hodiny zajímavost, dát jí šťávu, vnáší do hodiny prvky romské 

kultury. Především do hodin hudební výchovy. 

6) Co se může třídní učitel od romského pedagoga naučit? 

„Hlavněpochopení minority. " 

7) Co považujete za nejdůležitější ve spolupráci romského asistenta s třídním učitelem? 

„ Určitě komunikace, vzájemná tolerance, schopnost domluvit se. " 
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8) Jaká je spolupráce mezi Vámi a romským asistentem? 

„ Užitečná. " 

9) Jaká je spolupráce s rodiči? 

„ Většinou dobrá. Ovšem, měli jsme tu jednu matku, jejíž dcera mi tu od první třídy dělala 

rozbroje. Samozřejmě, považovala jsem za nutně nějak tuto situaci řešit, ovšem matka byla 

zásadně proti, nebyla možnost si s ní v klidu promluvit. Dopadlo to tak, že holčička byla 

přeřazena na jinou školu. " 

10) Jakým způsobem probíhá Vaše příprava na spolupráci s asistentem na výuku? 

„My už spolu s Pavlem pracujeme dvanáct let, takže nám stačí se na něco podívat, určit si, co 

se bude probírat. Nefunguje to u nás tak, že bychom si sedli a rozdělili si role, kdo co bude 

říkat. To ne. My už se domlouváme očima. 

11) Když se bude probírat s dětmi třeba téma zelenina, je potřeba, aby se na to Pavel 

připravil? 

„Ne. Zde vedu hodinu především já, Pavel slouží k tomu, když někdo potřebuje s něčím 

pomoci, doplňuje mě, vysvětluje. Pokud se stane, že já ve třídě nějaký den chybím, zadám 

Pavlovi instrukce, která cvičení má s dětmi vypracovat. Pavel tu působí již dlouhou dobu, 

takže on má „zmäknutý" ročníky od prvních do čtvrtých tříd, tudíž ví, co se ve kterém ročníku 

asi probírá. " 

12) Je dle Vašeho názoru počet romských asistentů v této škole adekvátní? 

„ Určitě bych přidala na druhý stupeň, protože tam není nikdo. Mně se třeba občas stává, že je 

Pavel potřebný v deváté třídě, musí tam tedy odejít. Situace je však taková, že ho tu potřebuji i 

já." 

13) S kým spolupracujete na záležitostech, které se týkají funkce asistenta pedagoga? 

Když je nějaký problém, s kým ho většinou řešíte? 

„ Většinou jen mezi sebou. Zatím se nestalo, že by vznikl nějaký problém, který by byl potřeba 

řešit někde dál. " 

14) V jakých oblastech by dle Vašeho názoru měli být asistenti dále vzděláváni? 

„ Určitě ve všeobecném přehledu. Přístup к dětem а к učitelům oni mají dobrý. Oni si toho 

mohou dovolit к romským dětem více než my, protože ti romští rodiče je berou jako sobě i 

dětem bližší. 

Jednou se mi stalo, když jsme hráli v družině hru, tak jeden chlapeček podváděl. Jsem si toho 

všimla. Řekla jsem mu, že jestli bude ještě podvádět, že ho plácnu přes zadek Chlapeček se 

v tu chvíli začal smát. Ale on to poté řekl doma. Maminka přišla do školy a ptala se mě, co si 
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to к jejímu synovi dovoluji. Jsem jí řekla, že to byla legrace, že jsem se u toho smála já i děti. 

Byl z toho tenkrát celkem průšvih. " 

15) Jaký vidíte význam funkce asistenta pedagoga? V čem si myslíte, že je nejvíce 

užitečný? 

„Individuálnípřístup, pomoc dětem, protože ne každý žák stačí danému tempu. Je užitečný 

také k tomu, aby děti pochopily látku, dále je užitečný v komunikaci s rodiči. Když skončí 

prázdniny, tak si přeji, aby obešel rodiny a pohovořil s rodiči. Často se totiž stává, že po 

prázdninách nastoupí do školy málo dětí. " 

16) Myslíte si, že romský asistent má vliv na lepši studijní výsledky u žáků v této třídě? 

Rozhodně ano. Je to dáno především tím individuálnějším přístupem. Záleží především na 

tom, abychom se s Pavlem dobře doplňovali, abychom byli sehraný pár. Myslím, že právě to 

na děti hodně působí. Snažíme se s Pavlem využívat vhodné a zajímavé metody ve vyučování, 

což je také jedna z důležitých věcí. Zkrátka, pokud si děti oblíbí mě a Pavla, zaujmou je právě 

ty metody, poté to jak pro učitele, tak pro asistenta znamená veliké plus. 

17) Je romský asistent přítomný na výletech a exkurzích? 

,,Ano, je tam hodně užitečný. Dětem se tak věnuje více pozornosti, i učitel se cítí jistější a lépe, 

když ví, že má s sebou někoho, kdo mu může pomoci. " 

• Tento rozhovor byl uskutečněn s paní učitelkou z druhé třídy, ve které působí romský 

asistent Pavel. Jednalo se o třídu, o kterou jsem se zajímala nejvíce, ve které jsem 

strávila nejvíce času. Snažila jsem se co nejvíce o této třídě zjistit a poznat běžné její 

fungování. 

• Druhou třídu jsem si vybrala ze dvou důvodů. Prvním důvodem bylo to, že již při 

prvním setkání jsem si děti oblíbila, byly milé a usměvavé. O přestávce jsem měla 

možnost do každé třídy „nakouknout". Druhým důvodem bylo to, že na mě velice 

sympaticky působil jejich romský asistent. S romskými asistenty na této škole jsem se 

poprvé setkala při mé první návštěvě, která se týkala domluvy ohledně výběru třídy, 

ve které bude můj výzkum realizován. 

• S paní učitelkou z druhé třídy jsem rozhovor realizovala přímo ve třídě. Ona seděla u 

katedry, já vedle ní. Rozhovor trval kolem dvaceti minut. Bylo využito volného času o 

přestávce a začátku vyučovací hodiny. Během této začínající hodiny si děti četly 

knihu, romský asistent zde nebyl přítomen, protože musel odejít na druhý stupeň. 
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• Paní učitelka byla ochotna na všechny otázky zodpovědět, u některých otázek 

odpovídala jen v heslech, ale u některých se rozpovídala. 

• Na paní učitelce je vidět, že má opravdu velice pěkný vztah к dětem. Tuto práci má 

moc ráda. Je spokojená s tím, že může pracovat s romským asistentem, vidí na tom 

samá pozitiva. S romským asistentem má výborný vztah, což se odráží i na dobrém 

fungování třídy. 

• Prostřednictvím této metody jsem měla možnost se v tomto rozhovoru dozvědět, 

jakým přínosem je zařazení této funkce pro učitele a čím je pro učitele a žáky 

romsky asistent pedagoga užitečný. Tento rozhovor mi byl užitečný к mým 

hlavním cílům výzkumné části. 

•S Prostřednictvím těchto rozhovorů se mi potvrdila stanovená hypotéza č. 2 

a č. 3. 
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Rozhovor s třídní učitelkou - 3. třída 
Prostřednictvím tohoto rozhovoru jsem měla v plánu zjistit, jakým přínosem je pro třídního 

učitele zařazení romského asistenta do třídy, čím je pro učitele a děti užitečný. 

1) Kolik romských žáků jc vc Vaší třídě? 
11 žáků. 

2) Jaký je průběh vyučování v této třídě? 

„ Pracujeme podle učebnic, pracovních sešitů a listů. S asistentem se vzájemně doplňujeme. 

Když je potřeba, asistent mi s potřebnými věcmi pomůže. Hodiny se snažíme vést takovou 

formou, aby děti daná hodina bavila, aby si z ní mnohé odnesly!''' 

3) Jaké máte dosavadní zkušenosti s romskými žáky? 

„Pracuji s nimi už poměrně dlouhou dobu. Samozřejmě, ze začátku jsem si říkala, že to bude 

určitě mnohem obtížnější než v klasické třídě. S přibývající praxí jsem se mnoha věcem 

naučila. Myslím, že jsem si osvojila spoustu metod, které jsou pro výuku romských dětí dobré 

a užitečné. " 

4) Jak děti přijaly romského asistenta ve své třídě? 

„ Určitě velice dobře. Cítily, že se něco změnilo, ale braly to jako změnu kladnou. " 

5) Jaký vztah děti к romskému asistentovi mají? 

„Již po prvních dnech působení romského asistenta ve třídě mezi nimi vznikl vztah 

kamarádský. Děti mají к asistentovi respekt a váží si ho. " 

6) Jaké změny jste pocítila při zařazení romského asistenta do vaší třídy? 

„Jednak si můžeme rozdělit práci, může pracovat individuálně s dětmi, které to potřebují. 

Pokud mám ve třídě děti integrovaný z jakéhokoliv důvodu, tak je nám asistent к dispozici. 

Můžeme pracovat ve skupinách i s menšími dětmi. Víme, že když budou pracovat některé děti 

opravdu aktivně a další si nebudou s prací vědět rady, pomůže asistent dětem slabším. 

Například, velice si chválím romského asistenta v hudební výchově. Velice často si s dětmi 

zpíváme romské písničky. Když je zpívá romský asistent, tak je to úplně o něčem jiném, je tam 

prostě úplně jiný náboj. Funguje to tak, že půlku hodiny si vezmu já české písničky a půlku 

hodiny si vezme romský asistent a zpívá s dětmi romské písničky. Děti mohou i tancovat. 

Takže vlastně, z hlediska té multikultury je to tak, že ty děti, které v tom tak vyrůstají, v tom 

mohou volně pokračovat. " 

7) Co považujete za nejdůležitější ve spolupráci romského asistenta s třídním učitelem? 

„ Určitě komunikaci, vzájemný respekt a dobré vztahy. " 
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8) Jaká je spolupráce mezi Vámi a romským asistentem? 

„Jsem s ním naprosto spokojená. Podílí se na přípravě hodin. Vždy po vyučování si uděláme 

přípravu na další den. Obohacuje hodiny o romské prvky, čímž vytváří hodiny zajímavější. 

Pracujeme spolu již delší dobu, takže jeden o druhém víme, v čem potřebujeme pomoci, 

v jakých situacích apod. " 

9) Jaká je spolupráce s rodiči? 

„Může docházet do rodin. Tím, že jsou od nás z komunity, tak ty rodiče celkem znají, takže 

mohou nastolit problém, zjistit, co se děje, podat rodičům případné řešení, opatrně si s nimi o 

problému promluvit a mluvit tím stylem, že vzdělání jejich dítěte není jen jejich záležitostí, ale 

že je záležitostí i učitele. Dát jim najevo to, že i učitel se snaží o to, aby jejich dítě bylo 

úspěšné. Podat jim možné řešení v tom smyslu, že budou oba táhnout za jeden provaz. 

Důležité je, aby si rodiče s učiteli a asistenty dobře rozuměli, aby se respektovali. Jednou se 

mi stalo, že chlapec si vymýšlel před rodiči, jaká jsem hrozná a zlá, že jsem řekla něco, což 

ovšem nebyla pravda. Tudíž mě rodiče viděli v tom špatném světle. Situace byla však taková, 

že přede mnou chlapec zase pomlouval své rodiče a vymýšlel si. Později, po společné 

konfrontaci jsme se dozvěděli, že chlapec si vymýšlel něc, co nebyla vůbec pravda. Zde jsem 

rodičům navrhla řešení takové, že věci, které budou potřeba řešit, budeme probírat spolu, ne 

přes jejich syna. V té chvíli, když rodiče viděli, že tento problém beru jako problém náš 

společný, bylo vidět, že zaujali jiný postoj. " 

10) Je romský asistent přítomný na výletech a exkurzích? 

„Rozhodně. " 

11) К čemu je tam dobrý? 

„Jednak je nás víc, samozřejmě. Jednak zná ty děti, a pokud jedeme na výlet, tak samozřejmě 

čím více dospělých, tím lépe. Je to další dospělý navíc, kterého ty děti znají nejen ze školy, ale 

i v této oblasti, to znamená pomoc při čemkoliv, kolikrát ty děti ten svůj problém řeknou spíše 

asistentovi. Třeba i dívky v intimnějších záležitostech. Je to vlastně takový rodinnější vztah, že 

ty děti, které to potřebují, mají zastání jiný, než takový to oficiální. Je to tedy určitě vždycky 

dobře, když je nás víc, můžeme si ty děti rozdělit, můžeme si ty problematický děti zkrátka 

,,ztáhnout ". 

Já mám jenom dvě ruce. Jelikož mám ve třídě tři problematický děti, tak si vezmu dvě já, 

asistent si vezme třetího. Nebo obráceně. " 

12) Je podle Vašeho názoru adekvátní počet asistentů na této škole? 

„Podle mě by měli být romští asistenti zařazeni ještě na druhý stupeň. " 

97 



13) V jakých oblastech by dle Vašeho názoru měli být asistenti pedagoga dále 

vzděláváni? 

„ Určitě v didaktice českého jazyka a matematiky. " 

14) Jaký vidíte význam funkce asistenta pedagoga? 

„Za nej důležitější považuji spolupráci s romskou rodinou. Ve spoustě případů dochází romský 

asistent do rodin, protože se v nich vyskytují určité problémy. Romský asistent je člověk, 

kterého bere romská rodina mnohem lépe než klasického učitele. Je pro ně bližší. Asi dva roky 

trvá, než si romští rodiče zvyknou na české učitele. Často je to boj, přesvědčit romské rodiče o 

tom, že čeští učitelé nejsou bachaři. " 

15) Myslíte si, že romský asistent má vliv na lepší studijní výsledky u žáků v této třídě? 

Myslím si, že určitě ano. Romský žák který má ve své třídě romského asistenta se cítí mnohem 

lépe, protože tam má někoho, kdo je mu blízký. Na základě toho má pak žák chuť do školy 

chodit, dokonce zlepšovat své známky v některých předmětech. Když je hodina pestrá, pokud 

děti mají rády jak učitele, tak asistenta, často к zlepšení známek dochází. Samozřejmě, není to 

tak určitě vždy, protože se může stát, že někomu romský asistent „nesedí", čímž může 

vzniknout problém. V tomto případě je potřeba, aby si asistent к dítěti našel cestu. 

• Rozhovor s paní učitelkou ze třetí třídy jsem zvolila proto, abych měla možné 

srovnání více učitelů, kteří s romským učitelem pracují. Zde jsem zjistila, že i tato paní 

učitelka si nemůže pomoc romského asistenta vynachválit. Spousta odpovědí je hodně 

podobná odpovědím paní učitelky z druhé třídy. S paní učitelkou se mi pracovalo 

dobře, ochotně odpovídala. Byla to dokonce ona, která mi nabídla, že se mnou 

rozhovor udělá také, pokud se mi to bude hodit. Rozhovor trval kolem dvaceti minut. 

• Prostřednictvím této metody sem měla možnost se v tomto rozhovoru dozvědět, 

jakým přínosem je zařazení této funkce pro učitele a čím je pro učitele a žáky 

romsky asistent pedagoga užitečný. Tento rozhovor mi byl užitečný k mým 

hlavním cílům výzkumné části. 

•Z Prostřednictvím těchto rozhovorů se mi potvrdila stanovená hypotéza č. 2 

a č. 3. 

98 



12.6.2 ROZHOVOR S ROMSKÝMI ASISTENTY PEDAGOGA 

NA ZS A 
Rozhovor s romským asistentem Pavlem, který působí ve 2. třídě 
Prostřednictvím tohoto rozhovoru jsem měla v plánu zjistit především to, co je náplní 

práce romského asistenta pedagoga. 

1) Jaká je náplň Vaší práce? 

„ Náplň mé práce je, že se střídám na prvním a na druhém stupni, první dvě hodiny jsem 

stabilně ve druhé A. Mou náplní práce v této třídě je, že pomáhám dětem, které jsou slabší 

nebo naopak, které to mají rychle hotové a pak se nudí. Pomáhám v hodinách matematiky, 

českého jazyka. Jsem tu už dost dlouho, takže někdy vedu i sám hodiny. Na druhém stupni 

často vedu hodiny tělesné výchovy. " 

2) Takže třeba, když paní učitelka chybí, tak můžete za ní suplovat? 

„Ano, můžu. " 

3) Jaké používáte metody ve výuce? 

„Pracujeme podle knížky. U menších dětí rozvíjíme základy čtení, psaní, já jim vedu tužku, 

spíše jim tedy vysvětluju, jak ji mají správně držet. Třeba při čtení, v českém jazyce při 

opakování různých látek, například tvrdé a měkké souhlásky, pracujeme ve skupinách, či ve 

dvojicích. Totéž v matematice, například při opakování sčítání a odčítání. " 

4) Jak se vám ověřila ta práce ve skupinkách, když pracují ty romské děti s neromskými 

dětmi? Vychází mezi sebou? Mají mezi sebou dobré vztahy? 

„Ano, já myslím, že ano. My jsme základní škola, ve které jsou jak neromské děti, romské děti, 

tak vietnamské, čínské, takže ty děti jsou, dá se říci, na stejné úrovni. Jsou to mikrotřídy, 

spolužáci spolu vychází dobře, často jsou spolu kamarádi. " 

5) Působí na děti určitý systém motivace? Pozorujete, že by se děti chtěly učit více? 

„ Už jenom to, že jsem tu já v pozici romského asistenta, tak už to působí na děti jako určitá 

motivace. Když jsem se ptal dětí, čím by jednou chtěly být, tak jeden chlapec řekl, že by chtěl 

být mnou, že by chtěl být asistentem. Já jsem si během svého působení na této škole doplňoval 

středoškolské vzdělání, takže ty děti, které vyšly devítku, chtěly jít taky na školu a získat 

maturitu. Dále děti motivuju třeba pěkným počasím. Ve škole hraji s dětmi fotbal, takže když 

je pěkné počasí, často tuto hru hrajeme. Když třeba stihneme práci za tři, čtyři hodiny, tak si 

můžou jít ven zahrát fotbal. Já se hodně věnuji sportu a ve škole vedu sportovní kroužek. " 
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6) Jak se cítíte v této funkci? 

„Práce s dětmi mě baví, tuto práci mám rád, nicméně si myslím, že jsem již na jiné úrovni, 

jsem tu už hodně dlouho v této funkci a já osobně bych chtěl ještě růst. Chtěl bych dětem 

předávat více, než jen jako romský asistent. Čili, chtěl bych děti učit, sám bych si svou hodinu 

vedl. " 

7) Jaká je vaše spolupráce s třídním učitelem? 

„ Výborná, já jsem s paní učitelkou z druhé A už asi osm let a zatím se nechceme této 

spolupráce vzdát. Ta hodina podle toho vypadá, protože jsme spolu sehraní. My se vzájemně 

doplňujeme, já už vím, kdy do výuky můžu vstoupit." 

8) A máte mezi sebou i kamarádský vztah, že? 

„Ano, jsme kamarády. " 

9) Co se může romský asistent od třídního učitele naučit? 

„Spoustu věcí. Já myslím, že jsem se od třídního učitele hodně naučil sebejistoty, suverenity, 

způsoby výuky. Zkrátka, vše, co dělá třídní učitel v hodině, to se může romský asistent od něj 

naučit. Samozřejmě, jsou věci, které ne. Jsou to věci, na které je potřeba vzdělání. Jak 

teoretické vědomosti, tak praktické zkušenosti. Asistent se může také naučit od učitele to, jak 

si vybudovat respekt. " 

10) Co považujete za nejdůležitější ve spolupráci mezi třídním učitelem a romským 

asistentem? 

„ Vzájemná tolerance, komunikace mezi nimi. Důležité také je, aby ten asistent nebyl „puťka ". 

Já jsem třeba ze začátku nevěděl, co se po mě chce, co mám v danou dobu právě udělat. 

Jednalo se o těch prvních čtrnáct dní. V případě, kdy spolu učitel a asistent vychází dobře, je 

možné, aby hodina vypadala pěkně. " 

11) Vracejí se děti na školu? Pomáháte jim, když mají problémy? 

„Za mnou se vracejí spíše skrz sport. Protože jsem rodilý„Žižkovák" a na Žižkově se pohybuji 

poměrně často, potkávám některé děti, kterým radím především se sportem. Stává se také, že 

za mnou přijdou, že potřebují poradit s problémem, který se týká vztahů s rodiči. Dále za 

mnou dětí chodí, protože chtějí a potřebují znát romské dějiny, romistiku, romštinu. Chodí 

sem za spoustu učitelů, například když mají problémy s matematikou na střední škole. 

Já osobně jsem tuto školu navštěvoval také jako žák. Mým snem bylo se na tuto školu vrátit. 

To se mi vyplnilo, vrátil jsem se sem jako asistent pedagoga. " 

12) Jaká je spolupráce s rodiči? 

„Já mám s rodiči vesměs dobré vztahy. Bývaly časy, kdy ti rodiče bývali o hodně starší než já, 

bylo tedy těžší vybudovat si určitý respekt и rodičů, snažil jsem se, aby mě brali jako 
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příbuzného a známého. Nyní jsou tu rodiče, kteří jsou moji vrstevníci. Například jsem s nimi 

chodil do školy, potkávali jsme se v jedné partě. Takže teď se známe blíže, spolupráce s nimi 

je dobrá. Není to tak pokaždé, samozřejmě, jsou rodiče, kteří řeknou, že si hraju na učitele, 

proč bych měl učit jejich děti, když sám umím,,prd". Ale toto se mi stalo jen v jednom 

případě. 

Já umím dobře romsky, takže komunikace je dobrá, bariéry tam nejsou. " 

13) Jaké je Vaše vzdělání? 

„Středoškolské. " 

14) Máte ještě zájem o další vzdělání? 

„Jak už jsem říkal, mým snem je pracovat na této škole jako učitel. V současné době si budu 

podávat přihlášku na pedagogickou fakultu. " 

15) Jak jste se dostal к práci romského asistenta? Jak jste se o ní dozvěděl? 

„Já jsem se o tom dočetl v tisku, docela mě to zaujalo. Tím, že na této škole pracoval můj 

kamarád, jednoho dne přišel a říkal, že škola se otázkou romského asistenta zabývá. Přišel 

jsem se na školu podívat a pohovořit o této práci. Naštěstí tato práce vyšla. " 

16) Jak dlouhou praxi máte jako asistent pedagoga? 

„Nyní dvanáctý rok. " 

17) Je podle Vašeho názoru adekvátní počet asistentů na této škole? 

„Já si myslím, že jo. Nás je tu pět, vlastně čtyři romští asistenti, jeden také vlastně romský 

asistent, ale ten je spíše osobní asistent jednoho dítěte, takže se nevěnuje přímo romským 

dětem. " 

18) S kým řešíte záležitosti, které se týkají Vaší funkce? 

„Když se budu bavit o špatné docházce, či špatnému prospěchu, poté to řeším s třídním 

učitelem, s třídním poradcem, se zástupkyní paní ředitelky. Pokud mám problém já, něčemu 

třeba neporozumím, přijdu za paní učitelkou a žádám ji o to, aby mi to vysvětlila. " 

19) V jakých oblastech cítíte potřebu dalšího vzdělání? 

Určitě v pedagogice a psychologii dítěte. " 

20) V jakých oblastech cítíte potřebu, aby byli vzděláváni učitelé, se kterými 

spolupracujete? 

V romském jazyce. " 

21) Co by Vám jako asistentu pedagoga pomohlo v řešení záležitostí ohledně Vaší práce? 

„Aby pedagogové více porozuměli romské mentalitě. Tam jsou právě ty bariéry. Já jsem se 

setkal často s tím, že hodně lidí „strká" Romy do jednoho pytle. Já tomu říkám růžové brýle. 

Někdo kouká na tu romskou rodinu tak, že když třeba romské dítě nemá sešity, ale má velikou 



svačinu. Pedagog na to kouká a říká si, jak je to možné. Je to tím, že rodiče posílají své dítě 

do školy s tím, aby neměl hlad. To samé je s očkováním. Ty děti třeba nemají očkování. Není 

to však z toho důvodu, že to rodiče nechtějí. Oni jen nechtějí vystavit své dítě bolesti z injekce. 

Rozhodně to není nějaké zanedbání. Samozřejmě, ve spoustě případů to tak je. 

Já bych byl i pro, aby i učitelé tu romistiku trochu více vnímali, protože tím jak já jsem chodil 

do školy a bavilo mě číst spoustu knih, přišel jsem na to, že naše historie je strašně krásná, 

dlouhá, kultura je nádherná. 

Mám známého, který říká, že nerom pochopí Romy jenom tehdy, když zažije romskou svatbu a 

romský pohřeb. Pak si ty Romy zamiluje. 

V současné době, když budu mluvit o Litvínově, kde vznikl ten problém s Romy, tak si myslím, 

že kdyby se Romové více snažili poznat svoji kulturu, tak by takový problém nenastal. Spousta 

Romů v sobě nemá podle mého národní podvědomí. Já jsem hrdý na to, že jsem Rom, protože 

jsem poznal historii, literaturu, známý romský osobnosti. To já beru jako veliké plus, které se 

snažím předat dětem. " 

• Jak jsem se již zmiňovala, Pavel na mě působil od samého začátku velice sympaticky. 

Byl usměvavý a ochotný si povídat. Když jsem ho požádala o rozhovor, mile mi vyšel 

vstříc a nabídl, že rozhovor může být realizován ve třídě, ve které bude možnost 

komunikovat bez přítomnosti ostatních. Po každém položení určité otázky se Pavel 

rozpovídal, podal mi spoustu informací. S Pavlem se mi pracovalo velice dobře, 

musím přiznat, že zde jsem cítila, že má snahu, abych se dozvěděla informací co 

nejvíce. Měla jsem zde možnost přesvědčit se o tom, že Romové dokáží být velice 

milí, usměvaví a vstřícní. 

• Rozhovor trval 35 minut. 

• Iveta Pape píše, že asistent pedagoga se může stát pro spoustu romských žáků 

„pozitivním vzorem", nositelem romské kultury, a pro školu prostředníkem 

к multikulturní výchově. Neméně důležité je také zjištění, že český učitel s romským 

asistentem spolu mohou pracovat, mohou být kolegy, respektovat se, doplňovat se, 

v mnohých případech se mohou stát dokonce přáteli, mohou tvořit tým. To vidí 

a pozitivně hodnotí jak čeští, tak i romští žáci spolu se svými rodiči. ( PAPE, 2006). 

-Zde se mi to opravdu potvrdilo. 
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• Prostřednictvím této metody jsem měla možnost dozvědět se, co je náplní nráce 

romského asistenta pedagoga. Tento rozhovor mi byl užitečný к mým hlavním 

cílům výzkumné části. 

• 
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Rozhovor s romskou asistentkou v družině 

Prostřednictvím tohoto rozhovoru jsem chtěla zjistit, jaká je náplň práce romské 

asistentky v družině, chtěla jsem také docílit toho, abych měla podrobnější přehled o 

náplni práce romských asistentů. 

1) Jaká je náplň Vaší práce? 

„Já jsem v družině. Tam vlastně, když přijdou děti ze třídy, tak s nimi dělám domácí úkoly, 

můžou si hrát, vyrábíme různé předměty, kreslíme obrázky. Tyto činnosti s nimi vykonávám do 

té doby, než jdou domů. Můžou si zde tancovat, zpívat." 

2) Jste jedinou romskou asistentkou na škole? 

„Nejsem. Celkem nás je ve škole pět. " 

3) Jakým způsobem děti motivujete, aby získaly chuť do určité práce? 

„Když třeba vyrábíme nějaké pomůcky, či obrázky, tak jim řeknu, že to mají třeba pro rodiče, 

pro kamaráda...poté se více snaží, aby se to rodičům, či kamarádovi líbilo. Co také pomáhá 

k tomu, aby se více snažili je to, že jim řeknu, že jejich práci půjdu ukázat jejich třídní paní 

učitelce, či paní zástupkyni." 

4) Jak se cítíte v této funkci? 

„Moc dobře. Je to práce, která mě baví a naplňuje. " 

5) Jaká je Vaše spolupráce s třídními učiteli? 

„Já mám vedoucí družiny, se kterou se vzájemně domlouváme na činnostech a chodu družiny. 

Když něčemu třeba nerozumím, zajdu za učitelkou, zeptám se jí na daný problém. " 

6) Co považujete za nejdůležitější mezi Vaší funkcí a učiteli? 

,, Určitě dobrá komunikace. " 

7) Vracejí se děti za Vámi? 

„Ano, kolikrát se stalo, že když od nás děti odejdou, často se sem poté vrací. 

8) Pomáháte dětem, když mají nějaké problémy? 

Měli jsme tu V družině holčičku, která nebyla romská. Měla doma nějaké problémy, se kterými 

se přišla svěřil mě. Poté, když jsem přišla do té její rodiny, viděla jsem, že tam ten daný 

problém je. Řešila jsem to lak, že jsem si promluvila s těmi rodiči. Poté přišla holčička do 
Skoty. Viděla jsem jasnou změnu. Čili rodiče se snažili. " 

9) Jaká je tedy spolupráce s rodiči? 

„Jak s kterými. Někteří jsou takoví, že se jim nelíbí, nebo nepochopí to, co po nich chceme. 

Někteří j sou na druhou stranu takoví, že s námi spolupracují, jsou laskaví. " 
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10) Jaké je Vaše vzdělání? 

„Základní" 

11) Máte ještě zájem o další vzdělání? 

„ Asi ne. " 

12) Jak jste se dostala к práci romské asistentky? Jak jste se o ní dozvěděla? 

„Můj bratr tu pracuje už dlouho, takže on mi řekl o této funkci na škole. " 

13) Jak dlouhou praxi máte jako asistentka v družině? 

„Pracuji zde šestým rokem. " 

14) V jakých oblastech cítíte potřebu dalšího vzdělání? 
,, V romistice. " 

15) V jakých oblastech cítíte potřebu, aby byli vzděláváni učitelé, kteří na škole působí? 

„Já si myslím, že v ničem. Myslím, že jejich vědomosti jsou dostačující. " 

16) Co by Vám pomohlo jako asistentce v družině v řešení záležitostí ohledně Vaší 

práce? 
„ Určitě lepší spolupráce s rodinami žáků. " 

• Tento rozhovor jsem se rozhodla uskutečnit z toho důvodu, abych se dozvěděla, co je 

náplní práce romského asistenta v družině. 

• Náplní její práce je v podstatě pomoc žákům, kteří svůj volný čas tráví v družině. Děti 

tam mají být zabaveny různými činnostmi, hrami...Asistentka pomáhá s 

vypracováním domácích úkolů, při činnostech dětí ( stříhání, lepení...). Na oběd chodí 

s dětmi vedoucí vychovatelka (to pracuje asistentka s dětmi sama nebo s asistentem, 

který má službu), která vede veškerou dokumentaci. Hlavním úkolem romské 

asistenty zde v družině tedy je, aby vymyslela nějaké zajímavé aktivity, které by děti 

zabavily a především bavily. 

• Myslím, že je dobré, když ve družině, kterou navštěvují romští žáci, romský asistent 

působí. Opět je zde možnost, že děti ho budou brát jako svého spojence, jako člověka, 

kterému věří, který mu je blízký, který může pomoci. 

• Romská asistentka byla poměrně mladá, vyzařovalo z ní „zapálení" do této práce. 

Rozhovor s ní byl realizován ve sborovně, ve které jsme byly většinu času jen my dvě. 

Délka trvání rozhovoru byla asi patnáct minut. Romská asistentka působila mile, 

myslím, že je škoda, že nemá plány do dalšího vzdělávání. 
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12.6.3 ROZHOVOR S TŘÍDNÍ UČITELKOU NA ZŠ В 

Mými respondenty na této škole byla: 
Třídní učitelka - 4. třída 

Rozhovor s třídní učitelkou - 4. třída 

Prostřednictvím tohoto rozhovoru jsem chtěla zjistit především to, zda by v této třídě 

byl romsky asistent pedagoga potřebný. 

1) Kolik romských žáků je ve vaší třídě? 

„5 dětí, tři chlapci, dvě dívky. " 

2) Je viditelný rozdíl v rozumových nedostatcích u romských dětí? Jaký? 

„Je rozdíl výchovný, tedy ve výchově. Kdybych měla dělat generalizaci dětí, tak mi přijdou 

trochu povrchnější. Když půjdu do hloubky, tak třeba se zaměřují na smysly, na okamžitost na 

asociace. Je pro ně těžké jít do hloubky, do logiky problému." 

3) V nějakých konkrétních předmětech, například v češtině, mají větší problémy asi než 

ostatní děti? 

„Určitě ano. Nemají dostatečnou slovní zásobu, nerozumí některým slovům, hůře píší, 

nedokáží analyzovat hlásky, neví jak s některými slovy zacházet. Zkrátka, nemají doma ten 

správný jazykový vzor, který by jim měl poskytnout někdo dospělý. Asi z toho důvodu ta 

komunikace není tak bohatá. " 

4) Vyžadují romské děti větší pozornost? Pokud ano, v čem? 

,, Vyžadují větší pozornost, protože na sebe upozorňují vyrušováním, často tedy odpoutávají 

pozornost ostatních dětí. Samozřejmě, není to jen problém dětí romských. Co se týče 

romských dětí, větší pozornost je jim věnována především v českém jazyce, kdy se jim musí 

instrukce někdy opakovat, vysvětluje se jim, co mají dělat. Někdy také v určitých cvičeních je 

potřeba jim pomoci. " 

5) Jaký je vztah mezi romskými žáky a českými žáky? 

„Je tam cítit rozdíl, ale myslím, že není nijak extrémní. " 

6) Myslíte, že by bylo potřeba romského asistenta do třídy zařadit? 

„Myslím si, že vzhledem k tomu, že je ve třídě jen pět romských dětí, tak ne. Navíc, tyto děti 

nejsou nijak zvlášť problémové, takže speciální pomoc nepotřebují. I když, vlastně, proč ne, 

106 



klidně asistenta, ale nemusel by to být přímo asistent, který se věnuje převážně romským 

dětem. " 

7) V čem si myslíte, že by mohl být Vám a dětem romský asistent užitečný? 

,,Asi abych měla jasnou představu o tom, co si romské děti mohou myslet, co je pro ně 

důležité. Brala bych to i jako zpětnou vazbu. Potřebovala bych vědět nějaká specifika mého 

chování к dětem. Pro mě by to bylo hodně výhodné. 

Děti by měly svého spojence, asi by se cítily jistěji, lépe. Myslím si, že pro romské děti by to 

bylo opravdu něco, mít romského asistenta. " 

8) Jak myslíte, že by reagovala třída na nástup romského asistenta do třídy? 

„ Určitě by měly radost, myslím si, že jak romské děti, tak neromské. Myslím, že by mohlo na 

začátku dojít k tomu, že si budou myslet, že si mohou dělat, co chtějí. Bylo by hodně důležité, 

aby si asistent zjednal dětí respekt, ale aby ho i přesto braly jako osobu sobě blízkou a osobu, 

které mohou spoustu věcí říct. " 

9) Jak myslíte, že by reagovali jejich rodiče? 

,, Myslím, že ti romští rodiče by měli radost, protože by věděli, že s jejich dítětem pracuje vedle 

neromské paní učitelky ještě osoba, která je bližší jak dětem, tak právě rodičům. Co se týče 

nerómskych rodičů, myslím, že ti by to jako veliký přínos do třídy neviděli, protože je logické, 

že si myslí, že pro jejich děti j e dostačující neromský třídní učitel. " 

10) Preferovala byste spíše mladšího nebo staršího asistenta pedagoga? 

,, První, co mě napadlo, byla představa mladé asistentky, ale ta starší by měla určitě více 

zkušeností. Přesto si myslím, že by byla lepší ta mladší, protože by byla bližší dětem." 

11) Co byste považovala za nejdůležitější ve vztahu třídního učitele s asistentem 

pedagoga? 

„Přátelství, schopnost a chuť si o věcech popovídat, nazývat věci pravými jmény, podporovat 

se navzájem. " 

12) Je na vaší škole třída, ve které romský asistent již působí? 

,,Není, ovšem působí zde speciální pedagog a psycholog. " 

• Tento rozhovor jsem se rozhodla podniknout také z toho důvodu, abych měla možné 

srovnání učitele, který s romským asistentem pracuje a učitele, který s romským 

asistentem v žádném kontaktu není. Zde jsem se dozvěděla, že paní učitelka by proti 

zařazení této funkce rozhodně nebyla, ovšem nepovažuje to za zcela nutné. 
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V této funkci vidí určitá pozitiva. Paní učitelka zde působí prvním rokem, říkala, že je 

spokojená, že zvládla tuto třídu, že se jedná o skupinu poměrně hlučnou. Byla ráda, že je 

naučila určitému řádu a poslušnosti. Rozhovor byl uskutečněn na chodbě během dlouhé 

přestávky, která trvala dvacet minut. Zpočátku nebyl rozhovor ničím rušen, ovšem 

později, když se na chodbě začaly pohybovat děti, byl celkem problém, abychom se s paní 

učitelkou slyšely. Ovšem, na diktafonu byly veškeré informace celkem srozumitelné, za 

což j sem byla ráda. 

• Osobně si myslím, že romský asistent pedagoga by mohl být pro romské žáky velikým 

vzorem. Mohl by v romských dětech vyvolat snahu něčeho dosáhnout. V případě 

zařazení asistenta do této třídy by byla výuka ozvláštněna, paní učitelka by měla 

možnost ve chvíli, kdy se věnuje žákům asistent, připravit si cokoliv v hodině. Jednalo 

by se o individuálnější přístup - jak učitele - tak asistenta. Vzhledem k tomu, že je ve 

třídě pouze pět romských žáků, není přítomnost romského pedagogického asistenta až 

tak nutná, ale myslím, že kdyby tu byl, bylo by to pro třídu veliké pozitivum. 
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13. SHRNUTÍ VÝZKUMU A POSOUZENÍ HYPOTÉZ 

Prostřednictvím mnou zvolených metod jsem měla možnost splnit si své cíle - zmapovat 

náplň práce romského asistenta pedagoga, který působí na prvním stupni ZŠ. Dále jsem měla 

možnost zjistit, jaké přínosy vidí v této funkci žáci a učitelé. Svoji výzkumnou část jsem se 

rozhodla realizovat na dvou školách - na jedné, ve které romský asistent pedagoga působí 

- na druhé, ve které romský asistent pedagoga nepůsobí 

К tomuto výzkumu jsem využila metodu pozorování, metodu dotazníku, metodu 

individuálního brainstormingu a skupinového rozhovoru s žáky, metodu rozhovoru s učiteli a 

asistenty. 

Prostřednictvím metod, které jsem využila, jsem přišla na to, že funkce romského 

pedagogického asistenta má především klady. 

Když jsem ve druhé třídě ZŠ A využila metodu pozorování, bylo na první pohled vidět, že 

hodina je tímto prvkem velice ozvláštněna, hodina má svůj „náboj", děti pracují rády, jsou 

zapojeny do práce, v případě nějakého problému, měly možnost se obrátit jak na učitele, tak 

na asistenta. Ve třídě byla velice pěkná atmosféra, paní učitelka a asistent působili jako 

sehraný pár, který je dětmi respektován a oblíben. 

Když jsem využila metodu pozorování ve čtvrté třídě na ZŠ B, poznala jsem, že i zde by byl 

asistent užitečný. Romské děti by měly ve třídě svého spojence, měly by možnost obrátit se 

s problémem na paní učitelku i na asistenta. Asistent by mohl být pro romské žáky velikým 

vzorem. Mohl by v romských dětech vyvolat snahu něčeho dosáhnout. V případě zařazení 

asistenta do této třídy by byla výuka ozvláštněna, paní učitelka by měla možnost ve chvíli, 

kdy se věnuje žákům asistent, připravit si cokoliv v hodině. Jednalo by se o individuálnější 

přístup - jak učitele - tak asistenta. Vzhledem k tomu, že je ve třídě pouze pět romských 

žáků, není přítomnost romského pedagogického asistenta až tak nutná, ale myslím, že kdyby 

tu byl, bylo by to pro třídu veliké pozitivum. 

Při využití rozhovoru s učiteli a asistenty jsem došla к závěrům, že romský asistent pedagoga 

umožňuje vyšší míru individuálního přístupu к jednotlivým žákům, podílí se na komunikaci 

s rodinami, aktivně vnáší prvky romské kultury do vyučování, čímž vytváří ve třídě velice 

pěknou atmosféru. 

Je tedy předpokladem, že pokud bude ve třídě působit romský asistent pedagoga, bude 

přispívat к lepšímu vztahu romských žáků ke vzdělání, hodiny budou „živější", „barevnější". 
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Ovšem, je potřeba dodat, že k tomu mohou ve veliké míře přispět především alternativní 

vyučovací programy a metody, které se mohou týkat například spolupráce s učiteli, 

spolupráce s rodiči, organizace volnočasových aktivit, prevence nežádoucích sociálních jevů 

( šikana). 

Prostřednictvím obrázků Makové panenky jsem zjistila, že děti, které ve třídě romského 

asistenta mají, jsou velice rády, berou ho jako svého kamaráda, o kterém vědí, že jim může 

pomoci, cítí, že je hodina zajímavější, než kdyby tam byla paní učitelka sama. Baví je více 

chodit do školy a mají celkem pěkný vztah к učení. Co se týče romských dětí ze Základní 

školy B, cítila jsem, že by byly rády, kdyby měly ve třídě dospělého Roma. Mluvily o této 

funkci velice pěkně, žádná negativa napsána к Makové panence nebyla. Děti si myslí, že by 

jim mohl více přiblížit český jazyk a slova, kterým nerozumí. Myslí si také, že by jim mohl 

pomoci získat lepší známky. 

Podle mého názoru je funkce romského asistenta velice užitečná a potřebná ve třídách, ve 

kterých jsou romští žáci. Co se týče tříd, ve kterých je romských dětí většina, myslím, že je 

romský asistent velice potřebný. Co se týče tříd, ve kterých je počet romských žáků nízký, 

myslím, že nutný ve třídě není, ale rozhodně by přispěl к vzdělávání romských žáků, jejich 

lepším studijním výsledkům a větší chuti chodit do školy. 

Shrnutím výsledků šetření, vzhledem к stanoveným hypotézám, lze konstatovat, že hypotézy 

byly potvrzeny. 
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14. ZÁVĚR 
Předmětem mé diplomové práce bylo prozkoumání působení romského asistenta pedagoga na 

Základní škole. Mé hlavní zájmy byly, abych zjistila, co je náplní práce romského asistenta 

pedagoga, jaké přínosy v této funkci vidí žáci a učitelé. Ke splnění cílů jsem využila metody 

pozorování, dotazníků, rozhovorů a individuálního brainstormingu se skupinovým 

rozhovorem s dětmi. 

Z mých poznatků jsem došla k tomu, že působení asistenta ve třídě přispívá к individuálním 

přístupům к dětem, к jejich větší pozornosti, snaživosti, akceptování zvláštností dětí 

romského etnika. Děti vědí, že mají ve třídě člověka, který je jim blízký, který má stejnou 

barvu pleti, stejnou kulturu. Vidí ho jako svého kamaráda. Velice často ho oslovují „Strejdo." 

Právě tento vztah к romskému asistentovi může zapříčinit méně zameškaných hodin u 

romských dětí, protože se ve škole budou cítit dobře, budou mít ve škole svou spřízněnou 

duši, do školy budou chodit raději. Pro spoustu dětí může být asistent velikým vzorem. Děti 

mohou obdivovat to, čeho dosáhl. Právě to se může pro dítě stát velikou motivací, dítě začne 

mít své sny, své plány. V mnoha případech si děti přejí být, jako jejich asistent, chtějí jednou 

pracovat také jako on. 

Samozřejmě, k tomu, aby děti do školy chodily rády, aby se v ní cítili dobře, někdy nestačí jen 

působení romského asistenta pedagoga. К lepší atmosféře ve třídě přispívá především třídní 

učitel a alternativní vyučovací programy a inovativní přístupy. 

V případě, že bude třídní učitel a asistent v dobrých vztazích, dobře spolu budou vycházet, 

budou mít dobré vztahy к dětem, budou využívat vhodných metod ve vyučování, poté je 

veliká možnost toho, že dětem nebude bránit téměř nic к jejich chuti do studií. 

Záleží také na rodině romského žáka. Právě rodina je důležitá, protože romské děti jsou svojí 

rodinou ovlivňovány ve veliké míře. Říká se, že pokud je romský rodič spokojený s věcmi 

týkající se školy, podporuje své dítě v jeho vzdělávání. Pokud spokojený není, ve vzdělání 

své dítě příliš nepodporuje, do školy ho nenutí. To může poté zapříčinit veliké absence 

romských dětí. 

Rozhovory, které jsem na školách realizovala, odhalily, že třídní učitelé, děti, jsou 

s romskými asistenty velice spokojeni. V průběhu vytváření mé diplomové práce jsem se 

nesetkala s žádným učitelem, který by byl zásadně proti spolupráci s romským asistentem 

pedagoga. Dobře si ale uvědomuji, že jsou tací, kteří by s nimi pracovat nechtěli. Jedná se o 

problém ve společnosti velmi diskutovaný. Myslím si, že řešení tohoto problému by mohlo 
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spočívat ve vzájemné spolupráci škol - ( ředitelů i učitelů), na kterých romský asistent 

pedagoga působí. Tyto školy by tak mohly sdělit informace a zkušenosti s touto funkcí. 

Jak jsem již zmínila, myslím si, že pokud bude ve třídě dobrý učitel, dobrý romský asistent 

pedagoga, budou fungovat jako sehraný pár, který bude používat alternativní vyučovací 

přístupy a zajímavé metody, žáci budou mít větší chuť navštěvovat školu, budou mít větší 

snahu o dosažení lepších výsledků ve škole. Zkrátka, bude se tím posilovat pozitivní vztah 

romských žáků ke vzdělání. 
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16. PŘÍLOHY: 
• DOTAZNÍK PRO ŽÁKY 2. TŘÍDY 

• INDIVIDUÁLNÍ BRAINSTORMING - MAKOVÁ PANENKA (ZŠ A) 

• INDIVIDUÁLNÍ BRAINSTORMING - MAKOVÁ PANENKA ( ZŠ B) 

• ANKETNÍ ŠETŘENÍ К FUNKCI ASISTENT PEDAGOGA PO ZMĚNĚ ZÁKONŮ 
2005 

• FOTODOKUMENTACE 

16.1 DOTAZNÍK PRO ŽÁKY 2. TŘÍDY 

1) Chodíš do školy rád? 
• A N O - 2 

HODNĚ RÁD/A - 5 

2) Jaké předměty máš nejraději? 
• TĚLESNÁ VÝCHOVA - 2 

• PSANÍ - 1 

. MATEMATIKA - 3 

. V Š E C H N Y - 2 

3) Jaké předměty máš rád nejméně? 
• ČESKÝ J A Z Y K - 4 

ČTENÍ- 3 

4) Který předmět se musíš doma nejvíce učit? 
• ČESKÝ J A Z Y K - 1 

• P S A N Í - 1 

• Č T E N Í - 3 

. N I C - 2 

5) Když máš s učivem problém, kdo ti s ním většinou pomůže? 
PANÍ UČITELKA-6 

AS1STENT( PAVEL) - 5 

• S E S T R A - 1 

• OTEC - 1 

M A T K A - 3 

• SESTŘENICE - 1 

• TETA - 1 

6) Jaká je vaše třídní paní učitelka? 
L A S K A V Á - 2 

• H O D N Á - 4 

• MILÁ - 3 

• Z L A T Á - 1 

• K R Á S N Á - 1 

ZLÁ LASKAVÁ OŠKLIVKA - 1 
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7) Za co může paní učitelka své žáky pochválit? 
• ZA ČTENÍ - 1 

• ZA DOBRÉ CHOVÁNÍ-4 

• ZA DOBROU PRÁCI V HODINĚ - 1 

KDYŽ NOSÍME ÚKOLY - 1 

• KDYŽ SE MI NĚCO POVEDE - 1 

8) Za co může paní učitelka své žáky naopak pokárat? 
ZA VYRUŠOVÁNÍ V HODINĚ - 1 

• KDYŽ NEDÁVÁM POZOR - 1 

KDYŽ SKÁČU PANÍ UČITELCE DO ŘEČI - 2 

• KDYŽ SE PEREME-I 

• ZA ZLOBENÍ-4 

KDYŽ NENOSÍM OMLUVENKU - 1 

9) S čím ti může pomoci asistent, kterého ve třídě máte? 
• SE V Š Í M - 4 

• PŘI SAMOSTATNÉ PRÁCI - 1 

S PRVOUKOU - 1 

. S MATEMATIKOU - I 

• SE ČTENÍM - 1 

• S PSANÍM - I 

10) Máš ve třídě svého velikého kamaráda? 
. A N O - 6 

• VŠICHNI JSOU MÍ KAMARÁDI - I 
v w o 

11) Cím by te tvůj kamarád dokázal nejvíce potěšit? 
• KDYŽ JE NA MÉ H O D N E J - 3 

. KDYŽ MĚ CHRÁNÍ - 1 

. KDYŽ SE MNOU PŮJDE DO KINA - 1 

• KDYŽ MI POMŮŽE S ÚKOLEM - 1 

KDYŽ SE SE MNOU BAVÍ - 1 

12) Čím by tě tvůj kamarád dokázal nejvíce zklamat? 
• KDYŽ L Ž E - 3 

• KDYŽ BY MĚ POMLOUVAL-2 

• KDYŽ SE SE MNOU NEBAVÍ - 1 

• ŽE MĚ PONIŽUJE - 1 

13) Co nejčastěji děláš o přestávkách? 
• BOXUJEME DO P Y T L E - 3 

KRESLÍME S I - 1 

• HRAJEME SI - 2 

• S V A Č Í M - 3 

14) Chodíš na nějaký kroužek? 
NA TANEČNÍ KROUŽEK- 1 

• CHODÍM DO KLUBU - 4 

. NECHODÍM-2 

15) Co nejraději děláš ve svém volném čase? 
• CHODÍM V E N - 4 

• JSEM U POČÍTAČE - 1 
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• CHODÍM NAKUPOVAT- 1 

• CHODÍME NA NÁVŠTĚVU - 1 

16) Co tě dokáže nejvíce rozveselit? 
KDYŽ DOSTANU JEDNIČKU - 2 

VTIPY - 1 

• POCHVALA - 1 

• KDYŽ DOSTANU NOVOU H R A Č K U - 2 

KDYŽ DOSTANU PEJSKA - I 

17) Z čeho můžeš byt velice smutný? 
. Z POZNÁMKY - 3 

• KDYŽ SE SE MNOU NĚKDO NEBAVÍ - 1 

• KDYŽ DOSTANU P Ě T K U - 3 

18) Víš o něčem, čím bys udělal radost svým rodičům? 
• JEDNIČKOU - 4 

• KDYŽ KOUPÍM MAMINCE DÁREK - 2 

. Z DOBRÉHO VYSVĚDČENÍ - 1 

19) Když se ti něco povede, co rodiče udělají? 
. POCHVÁLÍ M Ě - 4 

. DAJÍ MI P E N Í Z E - 2 

• KOUPÍ MI D Á R E K - 1 

20) Čím bys chtěl být, až budeš dospělý? 
KADEŘNICÍ - 1 

. KARATISTA-1 

PRÁVNÍKEM-1 

• MODELKOU - 1 

• PANÍ UČITELKOU - 1 

. DOKTOREM - 1 

. AUTOMECHANIK - 1 

21) Čím bys nikdy nechtěl být? 
KUCHAŘKOU - 1 

• POPELÁŘEM-2 

• POKLADNÍ - 1 

• NEZAMĚSTNANÁ-1 

DOKTORKOU - 1 

POLICISTA-1 
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16.2 INDIVIDUÁLNÍ BRAINSTORMING - MAKOVÁ PANENKA (ZŠ A) 
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16.3 INDIVIDUÁLNI BRAINSTORMING - MAKOVÁ PANENKA (ZŠ B) 
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16.4 ANKETNÍ ŠETŘENÍ 
К FUNKCI ASISTENT PEDAGOGA PO ZMĚNĚ ZÁKONŮ 

2005 

Anketní šetření bylo realizováno v rámci projektu Infokampaň - Asistent učitele (dnes již 

pedagoga) - podpořeného Open Society Fund - Praha na podzim 2004. 

Partneři tohoto projektu jsou Step by Step ČR, o.s., Nová škola, o.p.s a IQ Roma Servis,o.s. 

V rámci tohoto projektu se na přelomu 2004 a 2005 uskutečnila jednání u kulatých stolů na téma 

asistent pedagoga v Brně, Ostravě a Pardubicích. 

Vzhledem ke změně zákonů nebylo možné původní záměr projektu naplnit, proto partneři 

projektu požádali o změnu aktivit a po šetřeních v terénu se rozhodly se iniciovat v rámci 

projektu konferenci Změny a dopady týkající se funkce asistenta pedagoga, které přinesl nový 

školský zákon a Zákon o pedagogických pracovnících (zkušenosti a výhledy do budoucna) 

o Součty procent v odpovědí mnohdy nedávají 100% z následujícího důvodu: Otázky byly 

kladeny pro otevřené odpovědi, tzn. respondenti nevybírali z nabídnutých odpovědí, ale 

měli odpovědět samostatně. Proto procenta u odpovědí znázorňují četnost stejné odpovědi 

u stejné skupiny respondentů. Na druhou stranu někteří respondenti na některé otázky 

neuvedli žádnou odpověď. 

o Odpovědi bez uvedeného procenta znamenají, že se taková odpověď vyskytla, byla však 

zastoupena velmi nízkým počtem. Je předpokládáno, že i tyto odpovědi mají svou 

vypovídající hodnotu, proto jsou uvedeny. 
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Odpovědi ředitelů škol/školskvch zařízení 

• Dotazník zaslán do 176 škol/škol.zařízení 12 dotazníků vráceno z důvodu 
školy 

• Dotazník reálně zaslán do 164 škol/škol.zařízení 
• Dotazník zodpovědělo 66 ředitelů škol/školských zařízení 
• Návratnost: 40% 

Četnost odpovědí není vyjádřena v procentech, ale v přesném počtu odpovědí. 

1. V jakém typu školy nebo školského zařízení jste ředitelem/ředitelkou? 
Typ školy Počet 
MŠ T 
Mě speciální 1 
ZŠ 17 
ZŠ a MŠ e 
ZŠ Praktická a MŠ Speciální 1 
ZŠ (bývalá ZvŠ) 5 
ZŠ se speciálními třídami 2 
ZŠ s proqramem pro ZvŠ, Pomocnou Školu 1 
ZvŠ 5 
ZŠ Praktická 3 
ZŠ Praktická a ZŠ Speciální 3 
Speciální Skola/y 13 
Speciální Škola pro mentálně postižené 1 
Středisko pro mládež 1 

C E L K E M 66 

2. Jak dlouhou praxi máte se zaměstnáváním asistenta pedagoga? 
Délka 
praxe 

Počet 
řeci itel ů/ředitel ek 

0-1 1 
1 Л 
2 8 
3 9 
Л 6 
5 e 
6 э 
7 1 о 
8 e 
Э 2 
1 О 2 
1 1 2 
12 I 

3. Со Vás vedlo к zavedení funkce АР ve Vaší organizaci? 
Důvody Počet 
Vysoký počet romských žáku 22 
Potřeba zlepšit spolupráci s rodinou 20 
Vysoký počet sociálně (socio-kulturně) znevýhodněných žáků 14 
Potřeba individuálního přístupu к dílěti 6 
Potřeba zlepšit docházku žáků 5 
Otevřeni přípravného ročníku 3 
Potřeba pochopení specitik souvisejících se vzdělávání dětí romského etnika 4 
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4. Jaký vidíte význam asistenta pedagoga dnes? Jaké máte zkušenosti s touto funkcí? 

Význam Počet 

význam AP- zlepšení spolupráce s rom. rodinou 26 
dobré/ velmi dobré zkušenost i 18 
AP je pro školu velkým přínosem 10 
pomoc/ zkvali tnění individuální i skupinové práce 6 
pomoc při výuce 5 
zkušenost i dobré i špatné - záleží na osobnosti AP 5 

mimoškolní aktivity 4 

5. Co vše souvisí s faktem, že ve Vaší organizaci pracuje asistent pedagoga? 
• vysoký počet rom. žáků a žáků se sociálním znevýhodněním 
• výběr vhodného člověka 
• shánění finančních prostředků na zajištění asistenta pedagoga 
• stále složitější obhajování prospěšnosti asistenta pedagoga u zřizovatele kvůli financování 
• lepší komunikace s romskou rodinou 
• rozšíření volnočasových aktivit - kroužky 
• kvalitnější diagnostika dětí 
• souhlas zřizovatele 
• asistent pedagoga je romského původu, toto je rizikem, že odradí zájem majority o naší školu 
• hodně odvahy s asistenty pedagoga začít 
• nutnost vzdělat a připravit к zavedení AP celý 
• práce "navíc" jak pro vedení školy, tak pro pedagogický tým 
• změna práce v hodinách 
• nahrazuje rodiče při domácí přípravě na vyučování 
• zajištění asistentovi pedagoga vzdělání a finance na ně 

6.Je podle Vašeho názoru tento počet adekvátní к počtu asistentů pedagoga, kteří byli ve 
Vaší organizaci potřeba? 

I Ano 41 
Ne -potřeba je větší 21 
Zatím ano 5 
Ne, potřeba je větší, ale nechci 
asistenta pedagoga romského 
původu 

7. Jaké máte zkušenosti se získáváním finančních prostředků na zajištění funkce asistenta 
pedagoga? 
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Finance do 2004 od MŠMT; od roku 20005 od zřizovatele (KÚ) dle normativu Počet 

> 

zkušenosti dobré 30 

> 

zdlouhavé vyřizování a stálé zdůvodňování zřizovateli potřebnost AP 5 

> 

AP schálen pouze na částečný úvazek; škola ale potřebuje na plný 4 

> 

přiděleni finanč. prostředků s velým zpožděním (3,7 měsíců) -
AP do přidělení prostředků placen na úkor osobního ohodnocení pedagogů 4 

> 

problém: tinance schváleny pouze na 1 rok, ale smlouva s AP 
dle Zákoníku práce nádobu neurčitou - velká nejislola 3 

> i. S kým spolupracujete na záležitostech týkajících se této funkce' > 

Orqanizace Počet 
KU 16 
KU - Odbor školství, mládeže a sportu (tělovýchovy) 10 
Magistrát města/ Městský úřad 9 
zřizovatel 10 
KU - zřizovatel 8 
KÚ - Koordinátor pro záležitosti národnostních menších (romských poradců) 8 
MŠMT ČR 5 
Maqistrát města/ Městský úřad - Odbor sociálních věcí 4 
Maqistrát města/ Městský úřad - Romský poradce 4 
Pedaqoqicko-psychologická poradna 3 
s nikým 3 
KU - Ekonomické oddělení OSMS (T) 2 
Nová škola, o.p.s. 2 
romská občanská sdružení 2 
výchovní poradci 2 
pedagogové školy 2 

9. Jaké znáte možnosti vzdělávání AP a pedagogů, kteří s AP spolupracují? Jaké možnosti 
využíváte? Jsou tyto možnosti dostačující? 

Možnosti Počet 
Nová škola, o.p.s. 13 
Step by Step CR, o.s. 12 
Pedagogické minimum pro AP 11 
Pedagogické centrum 8 
Národní institut pro další vzdělávání 7 
Pedagog, fakulta Masarykovy univerzity v Brně 6 
Humanitas Profes, o.p.s. 6 
akreditované semináře MSMT CR 5 
Krajské vzdělávací a informační centrum v Jičíně 3 
VOS, SPqS a OA Most 3 
Pedagogické fakulty univerzit 3 

10. Jaké máte zkušenosti se získáváním finančních prostředků na vzdělávání asistentů 
pedagogů a pedagogů, kteří s asistenty spolupracují? 

Zkušenosti Počet 
tinance z rozpočtu školy - ONIV - DVPP 16 
využíváme bezplatné semináře 6 
tinance z grantů 3 
tinance z grantu MŠMT ČR 2 

zkušeností dobré - finanční prostředky dostačující 15 
nedostatek finančních prostředků na DVPP 12 
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nemám zkušenosti se získávání finančních prostředků z jiných zdrojů 5 
špatné zkušenosti se získáváním finančních prostředků 5 
malé zkušenosti se získávání finančních prostředků z jiných zdrojů 2 

AP chybf podpora - malé platy - nemají na cestovné, literaturu - škola 
nemůže pomoci 
problém je financování přespočet. hodin učitelů, kteří v době 
nepřítomnosti ped. či AP na seminářích suplují - nákladné 

11. V jakých oblastech by podle Vašeho názoru měli být vzděláváni AP a v jakých 
noHannnnvÁ ktpří « neietonťv «nnliinraruií? 

Kdo Počet 
AP pedagogika 35 AP 

psychologie 34 
AP 

komunikace f 5 

AP 

speciální pedagogika 13 

AP 

sociologie 7 

AP 

metody práce s dětmi 6 

AP 

sociální práce 4 

AP 

multi Kultura 4 

AP 

týmová spolupráce 3 

AP 

učivo ZŠ 2 

AP 

volnočasové aktivity 2 

AP 

asertivita 2 

Kdo Počet 

Pedagogové romská kultura - mentalita a zvyky mistnl rom. komunity 10 Pedagogové 
multikultura 7 
psychologie 7 
komunikace 7 
speciální pedagogika 6 

komunikace s lidmi ze sociokulturně znevýhodněného 
prostřed! 4 
týmová spolupráce 4 
sociálně právní oblast 4 
metodické vedení AP 2 

pedagogika pro děti ze soc. znevýh. prostředí 2 
asertivita 2 

13. Co by Vám jako řediteli/ředitelce pomohlo v řešení záležitostí ohledně funkce asistenta 
pedagoga? 

Odpověď Počet 
Stabilita financování - nikoliv Inance na 1 rok; plat AP financován účel. dotací 14 
Jasné vymezení náplně práce AP - práva a povinnosti 7 
AP s vyšší kvalifikací 7 
Vice pravomoci - dokazování potřebnosti AP je náročné 5 
Informace o možnoslech vzdělávání AP 4 
Setkávání ředitelů škol, které zaměstnávají AP - výměna zkušeností 4 
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ODPOVĚDI PEDAGOGŮ ZE ŠKOL/ ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ. 
VE KTERÝCH PRACUJÍ ASISTENTI PEDAGOGŮ 

• Dotazník byl zaslán do 176 škol/ školských zařízení 

• 12 dotazníků bylo vráceno z důvodu zrušení školy 

• dotazník reálně zaslán do 164 škol/školských zařízení 

• dotazník zodpovědělo 216 pedagogů 

Co vše souvisí s faktem, že ve Vaší organizaci pracuje asistent pedagoga? 

o Vyšší procento romských dětí 
o Problémoví žáci 
o Zřízení přípravného ročníku 
o Individuální přístup к dítěti 
o Volnočasové aktivity dětí 

Je podle Vašeho názoru počet asistentů pedagoga adekvátní к počtu těch, kteří by byli 
ve Vaší organizaci potřeba? 
ANO 64% 
NE 26% 
NEMOHU POSOUDIT 10% 

Jaký vidíte význam funkce asistenta pedagoga? 
o Individuální přístup к žákům 
o Pomoc s chováním žáků 
o Pomoc při výuce 
o Lepší docházka žáků 
o Spolupráce s romskou rodinou 
o Volnočasové aktivity 

Spolupracujete s asistenty pedagoga přímo? S jakou týdenní časovou dotací? 
ANO 60% 
NE 40% 
PRŮMĚR 10 HODIN TÝDNĚ 48% 
DENNE 21% 
DLE POTREBY 21% 

Jakým způsobem probíhá Vaše příprava na spolupráci s asistentem pedagoga na 
výuku? 

o Společným plánováním 
o Přímo před vyučováním 
o Přípravou pomůcek 
o Přípravou volnočasových aktivit 
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Jaká je struktura spolupráce s asistentem pedagoga na výukovém dni? 
Při hlavních činnostech 30% 
Při volnočasových aktivitách 30% 
Dle potřeby po vzájemné domluvě 30% 

S kým spolupracujete na záležitostech týkaj ících se funkce asistenta pedagoga? 
Ředitelem školy 77% 
Výchovným poradcem 14% 
Romským poradcem 9% 

Co by Vám jako pedagogovi pomohlo v řešení záležitostí ohledně funkce asistenta 
pedagoga? 

o Další vzdělání asistenta pedagoga 

V jakých oblastech by podle Vás měli být asistenti pedagoga vzděláváni? 
Pedagogika 75% 
Psychologie 75% 
Pedagogické minimum 20% 
Komunikace, volnočasové aktivity 
Český jazyk, matematika, metodika 

ODPOVĚDI ASISTENTŮ PEDAGOGŮ Z JEDNOTLIVÝCH 
ŠKOL/ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 

• Dotazník byl zaslán do 176 škol/ školských zařízení 

• 12 dotazníků bylo vráceno z důvodu zrušení školy 

• dotazník reálně zaslán do 164 škol/ školských zařízení 

• dotazník zodpovědělo 84 asistentů pedagogů 

Jak dlouhou praxi máte ve funkci asistenta pedagoga ve Vaší organizaci? 
Do 1 roku 5% 
1 rok 17% 
2 roky 25% 
3 roky 8% 
4 roky 17% 
5 let 9% 
6 let 7% 
7 let 4% 
8 let 8% 
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Je podle Vašeho názoru počet asistentů pedagogů ve Vaší organizaci adekvátní к počtu 

Ano 64% 
Ne 31% 
Nevím 5% 

Víte, jak Vaše organizace řeší financování Vašeho pracovního místa? 
Ano 53% 
Ne 47% 

S kým řešíte záležitosti týkající se Vaší funkce? 
V 
Ředitel školy 88% 
Zástupce ředitele 26% 
Pedagogové 31% 
Romský poradce 2% 

Jakého typu jsou tyto záležitosti? 
o Výchovně vzdělávací 
o Organizační 
o Vztah rodina X škola 
o Jak nejčastěji získáváte informace, které se týkají Vaší funkce? 
o Ředitel školy 
o Na seminářích, kurzech 
o Kolegové z oboru 
o Internet 
o Romský tisk 
o Nová škola, o.p.s 

V jakých oblastech cítíte potřebu se vzdělávat? 
Psychologie 31% 
Pedagogika 26% 
Speciální pedagogika 17% 
Romistika včetně romského jazyka 12% 
Sociální práce 
Komunikace 
Metodika 
Maturita 

V jakých oblastech cítíte potřebu, aby byli vzděláváni učitelé, se kterými 
spolupracujete? 

o Romistika 
o Multikultura 
o 

Co by Vám jako asistentovi pedagog» pomohlo v řešení záležitostí ohledně VIIŠI práce? 
o Větší porozumění ze strany pedagogů, spolupráce s nimi 
o Vyšší vzdělání 
o Lepší spolupráce s rodinami žáků 
o Větší kompetence 
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16.5 FOTODOKUMENTACE 
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