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Abstrakt 

Děti vyrůstající v prostředí sociálního vyloučení si osvojují hodnoty a návyky, 

které jim ztěžují integraci do školního prostředí. Neúspěch těchto dětí ve škole je 

doprovázený omezenými vzdělanostními a profesními cíli, které významným způsobem 

brání v sociální integraci. Vládní koncepce sociální integrace a odborná veřejnost 

považují oblast vzdělávání za klíčovou pro zabránění mezigeneračnímu přenosu 

sociálního vyloučení. Na vzdělávání dětí ze sociálně vyloučeného prostředí se vedle 

škol významně podílí nevládní neziskové organizace, které nabízí sociální služby 

působící na zvyšování vzdělanostních a profesních aspirací.  

Tato diplomová práce se zabývá vlivem školy na vzdělanostně profesní aspirace 

dětí ze sociálně vyloučeného prostředí. Zkoumána je koordinace aktivit a spolupráce 

nevládní neziskové organizace, škol a místní samosprávy na vzdělávání a posilování 

vzdělanostně profesních aspirací v případě krajského města Plzeň. Na základě analýzy 

výzkumu je v práci prezentován návrh systému koordinace nevládní neziskové 

organizace a školy ve vzdělávání sociálně vyloučených dětí. 

 

Klíčová slova: 

koordinace školství a sociálních služeb  

nevládní neziskové organizace 

sociálního vyloučení 

školy 

vzdělanostně profesní aspirace 
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Abstract 

Children growing up in the environment of social exclusion acquire values and 

habits which weaken and aggravate their integration into the school environment. The 

lack of success of such children at school is followed by limited educational and 

professional aspirations which reduce possibilities of their social integration.  The 

governmental conception of social integration and involved experts consider the area of 

education crucial for prevention of social exclusion transfer from generation to 

generation. The actors involved in the process of education of socially excluded 

children are NGOs which provide social services supporting and strengthening 

educational and professional aspirations.  

The thesis focuses on the influence of schools on educational – professional 

aspirations of socially excluded children. The coordination of activities and cooperation 

of one particular NGO, schools and local authorities in the area of education and their 

involvement in strengthening of educational - professional aspirations are analysed on 

the case of regional capital – the City of Pilsen. Based on the analyses of research 

results, the thesis also proposes a system of coordination of activities between schools 

and NGOs in the area of education of socially excluded children. 

Keywords:  

educational - professional aspirations 

education and social services coordination,  

social exclusion,  

schools,  

NGOs,  
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1. Úvod 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou podpory aktivit a koordinace 

činnosti nevládních neziskových organizací, základních škol a obce při mimoškolním 

vzdělávání, jehož cílem je zlepšování školního prospěchu a rozvíjení vzdělanostně – 

profesních aspirací dětí žijících v sociálně vyloučeném prostředí. 

V teoretické části se snažím objasnit, jaké jsou zákonitosti neúspěchu sociálně 

vyloučených žáků v českém vzdělávacím systému. Odpovídám na otázku, do jaké míry 

o úspěchu a neúspěchu žáka ve škole rozhodují především jeho vzdělanostní a profesní 

aspirace. Dále se snažím objasnit, jak snaha různých aktérů školního a mimoškolního 

vzdělávání (tj. obce, školy a nevládní neziskové organizace) o zvýšení vzdělanostních a 

profesních aspirací žáků ze sociálně vyloučeného prostředí napomáhá sociální inkluzi 

v České republice. Zabývám se aktivitami škol směřovaných na žáky ze sociálně 

vyloučeného prostředí. Rozebírám, jaká je současná vládní koncepce sociálního 

začleňování v oblasti vzdělávání v České republice a jak tato koncepce zlepšuje 

podmínky realizace aktivit škol a nevládních neziskových organizací na podporu 

vzdělávání žáků ze sociálně vyloučeného prostředí. 

V praktické části se věnuji problematice mimoškolního vzdělávání, jehož cílem 

je podpora školního úspěchu a vzdělanostních a profesních aspirací v krajském městě 

Plzeň. Zaprvé v analýze dat z kvantitativního výzkumu žáků osmých a devátých tříd 

ověřuji předpoklady o vlivu rodiny a školy na formování vzdělanostně profesních 

aspirací. Výzkum porovnával dvě školy ze sociálně vyloučeného prostředí a dvě školy 

se žáky z majoritního prostředí. Dříve než představím výsledky výzkumu, popíši pro 

dokreslení situace lokality, kde se nacházejí vybrané školy, a uvedu charakteristiky škol 

samotných. Dále představím činnost konkrétní nevládní neziskové organizace pracující 

s dětmi a mládeží ze sociálně vyloučených rodin na podpoře jejich vzdělávání, 

organizaci volného času a rozvíjení životních cílů. 

Stěžejní díl praktické části se zabývá analýzou kvalitativních dat z rozhovorů 

se sociálními pracovníky nevládní neziskové organizace, výchovnými poradci škol 

s žáky se sociálně vyloučeného prostředí a pracovníkem obce odpovědným za oblast 

školství v Plzni. Zajímá mně, kde se v podpoře vzdělávacích drah žáků ze sociálně 

vyloučeného prostředí potkávají škola, obec a nevládní nezisková organizace. Jak tito 

aktéři spolupracují, a jak mezi nimi probíhá (či neprobíhá) vzájemná komunikace? Jaké 
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postoje zaujímají k cílové skupině a možnostem vzájemné spolupráce? Co by jejich 

spolupráci či komunikaci mohlo zefektivnit? Výsledkem praktické části je, na základě 

inspirace příkladem dobré praxe – úspěšného programu podpory žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami, na němž se podílí základní škola a nezisková organizace 

v Krnově, návrh změny, která by podpořila, zintenzivnila a zefektivnila spolupráci škol, 

obce a nevládní neziskové organizace při mimoškolním vzdělávání. Uplatnění může 

tento návrh nalézt nejen v konkrétním prostředí města Plzně, ale může být i vodítkem 

pro koordinaci činnosti aktérů i v jiných obcích, kde se školy potýkají s problémem 

vzdělávání a motivace vzdělanostních aspirací dětí ze sociálně znevýhodněných lokalit. 

2. Terminologie 

2.1. Sociální vyloučení 

Účelem této diplomové práce je prozkoumat, jak na mimoškolním vzdělávání 

sociálně vyloučených žáků jako nástroji sociálního začleňování spolupracují nevládní 

neziskové organizace (dále NNO) a základní školy spolu s obecní samosprávou, která 

hraje roli zřizovatele i donora v obou případech, Před samotným výzkumem je nutné 

definovat, kdo je sociálně vyloučený žák v České republice a co je sociální vyloučení. 

Sociální vyloučení je pojem pocházející z Francie 70. let 20. století, kde byli lidé 

žijící v chudobě a zároveň odtržení od státní sítě sociálního zabezpečení označováni 

jako „les exclus“ (vyloučení). Sociální vyloučení vzniklo původně jako koncept 

politický, ale stalo se i konceptem společensko-vědním označujícím situaci člověka ze 

všech úhlů pohledu, ne pouze ekonomického. Můžeme rozlišovat jednotlivé 

překrývající se a často konsekventní dimenze sociálního vyloučení na vyloučení 

ekonomické
1
, kulturní, sociální, symbolické, prostorové a politické. (Hirt, 2006, s. 309-

310)  

Domnívám se, že koncept sociálního vyloučení je přesnější než termín chudoba, 

která popisuje pouze ekonomickou pozici člověka v hierarchii společnosti. Chudý 

člověk má sice nižší status v porovnání s bohatým člověkem, ale stále je považován a 

považuje se za člena společnosti. Kdežto sociálně vyloučený člověk je také chudý, ale 

zároveň stojí mimo společnost. Jeho hodnoty, kultura, způsob života a životní prostředí 

jsou v příkrém rozporu se zbytkem společnosti. Vhodnější je i jako koncept politický, 

                                                             
1 „klasická“ chudoba 
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kdy se již začíná objevovat i mimo akademické prostředí například na webu 

Ministerstva vnitra ČR
2
 (dále MV).  

Termín sociální vyloučení adekvátně popisuje každodenní realitu velké části 

etnických Romů, ale také etnických Čechů
3
 ocitajících se v této životní situaci, bez 

nežádoucích souvislostí s domnělými genetickými, rasovými a dalšími připisovanými 

vlastnostmi těchto lidí, které mají být příčinou jejich životní situace. Myslím si, že 

používání etiket jako etnicita či národnost nemůže přesně popsat sociální problém, který 

tíží část populace České republiky a ohrožuje sociální kohezi v České republice. 

Romové jsou uznanou národností menšinu podle zákona č. 271/2003 Sb. a podle § 2 

odstavce 2 tohoto zákona se k ní také hlásí. Ale podle výsledků sčítání lidu v České 

republice (dále ČR) od roku 1991, kdy se přihlásilo k této národnosti 32 903 osob, přes 

rok 2001, kdy se přihlásilo k této národnosti 11 746 osob až po rok 2011, kdy se podle 

předběžných výsledků k této národnosti hlásí pouze 5 199, by se mohlo zdát, že v ČR 

téměř žádní Romové nežijí.(ČSÚ, 2012a, s. 24)  

2.2. Romství 

Dosud nejnovější reprezentativní výzkum, realizovaný GAC spol. s r. o. pro 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR v roce 2006, napočítal 60 až 80 tisíc obyvatel a 

310 romských sociálně vyloučených lokalit ve 167 obcích
4
. Většina z těchto 310 lokalit 

měla převažující podíl romských obyvatel
5
. (GAC spol. s.r.o., 2006, s. 15) Takový 

nesoulad deklarované romské národnosti občanů ČR ve sčítání lidu a výše zmiňovaného 

výzkumu, který pracoval také s  připsaným romstvím, kdy „Rom je jedinec, který je za 

Roma považován významnou částí svého okolí na základě skutečných či domnělých 

(antropologických, kulturních nebo sociálních) indikátorů.“ (GAC spol. s.r.o., 2006, s. 

10) ukazuje na nevhodnost a nesmyslnost pokračování řešení „romské“ otázky či 

problematiky v situaci, kdy se většina Romů v ČR necítí být romským národem
6
. Tato 

                                                             
2 http://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=21675780&docType=ART 
3 osob bez domova, závislých na návykových látkách, osob navracejících se z výkonu trestu atd. 
4 http://www.esfcr.cz/mapa/tabulka.html 
5 v 80% lokalit byl podíl Romů nadpoloviční, ve více než 40 % lokalit je podíl Romů vyšší než 90 % 
6 V České republice byla celých 20 let od roku 1989 prosazována etno-emancipační koncepce řešení romské problematiky. 
Zvolený koncept „Romové pomáhají Romům“ privilegoval integrované Romy k romským integračním aktivitám na základě 
jediné kvalifikace, jejich romství. Kýžený efekt, kdy romská elita měla pozvednout romskou komunitu, se nedostavil. 
(Krištof in Hirt, 2006, s. 166-167) Koncept to byl výjimečný. Například v sociálních a zdravotnických službách se nikdy 
nepočítalo s tím, že pouze alkoholici mohou pomoci alkoholikům či narkomani narkomanům. Zmiňovaná koncepce se ujala 
díky boomu zájmu o Romy v Evropě počátku 90. let 20. století, kdy Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a Rada 
Evropy započaly s hodnocením situace národnostních menšin v postkomunistických zemích, včetně ČR, a situace Romů zde 
byla interpretována jako důsledek diskriminace a restrikcí vůči tradičnímu způsobu života Romů v těchto zemích. Zcela byly 

opomíjeny důsledky transformace hospodářství v postkomunistických státech, ve které prohráli lidé se základním vzděláním, 

http://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=21675780&docType=ART
http://www.esfcr.cz/mapa/tabulka.html
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diplomová práce nezkoumá, kdo je Rom, kdo se jím cítí být a o kom je možné říci, že je 

Rom a kdo žije romsky. Takové bádání pokládám za neúčelné. Podobně jako se 

domnívám, že bylo neúčelné dosavadní veřejnou agendu sociálního začleňování 

vztahovat pouze směrem k etnické skupině Romů
7
 a zároveň by to bylo nespravedlivé 

vůči tisícům etnických Čechů žijících stejným způsobem života. Termín sociální 

vyloučení je politicky neutrální na rozdíl od politicky polarizujícího romství, v čemž 

spatřuji obrovská pozitiva. A po vědecké stránce je přesnější. V diplomové práci jej 

budu upřednostňovat. 

Termín romství se však v diplomové práci objevovat bude také, stejně jako 

termíny Romové a romský. Popis, hodnocení a zmínky o Romech a romském budu 

stavět na roveň se sociálně vyloučenými a sociálním vyloučením, i když to nejsou 

synonyma. Protože většině obyvatel sociálně vyloučených lokalit v ČR lze připsat 

etiketu romství na základě biologických či kulturních znaků. Tato etnická identifikace 

většiny obyvatel sociálně vyloučených lokalit v ČR ze strany majority je běžná. A pro 

interakci většiny sociálně vyloučených s majoritou má toto etnické stigma zásadní 

důsledky
8
. (Gabal et Čada in Matějů, P.; Straková, J.; Veselý, A. (eds.), 2010, s. 109-

110) 

2.3. Sociální znevýhodnění 

Diplomová práce se zabývá mimoškolním vzděláváním sociálně vyloučených 

žáků, a proto se střetává s dalším termínem, kterým je sociálně znevýhodněný žák. 

Patřící mezi tzv. žáky se speciálními potřebami podle odstavce 1 § 16 zákona č. 

561/2004 Sb. (dále školský zákon). Sociálně vyloučený žák romský i neromský splňuje 

definici v odstavci 4a § 16 zákona č. 561/2004 Sb. „sociálním znevýhodnění je pro 

účely tohoto zákona rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, 

ohrožení sociálně patologickými jevy“. Mezi termíny sociálně znevýhodněný žák a 

                                                                                                                                                                                              
lidé jako Romové. Byli mezi prvními, kteří se zařadili mezi dlouhodobě nezaměstnané, a v důsledku toho následoval jejich 
společenský sestup. Úměrně sociálnímu úpadku Romů narostl počet romských organizací v postkomunistických zemích, ČR 
nevyjímaje. (Kovats in Hirt, 2006, s. 182-187) Romská etno-emancipační lobby v ČR podněcovala a využívala kritiku České 
republiky ze strany Evropské unie k zdůvodnění svého poslání a především k fundraisingu z evropských dotačních fondů. 

Romské etno-emancipační organizace ze situace Romů vinily český sociální a vzdělávací systém a obecně diskriminaci ze 
strany majoritní společnosti, nevymahatelnost práva atd. Vláda ČR ustavila Radu vlády pro záležitosti romské komunity, 
přijala a pravidelně aktualizovala Koncepci romské integrace a spolu s jednotlivými ministerstvy průběžně deklarovala snahu 
o dodržování lidských práv a boj proti rasové diskriminaci. Jiné kroky podnikány nebyly. (Víšek in Hirt, 2006, s. 194-200) 
V ČR dosud nefunguje koordinovaná meziresortní politika řešení situace občanů ČR, kteří se sami považují za Romy nebo 
jsou za Romy považováni okolím a v obou případech žijí v podmínkách sociálního vyloučení. Existuje však již strategický 
dokument a na implementaci jednotlivých opatření se v současnosti pracuje.

   
7 viz výše nesoulad s deklarovanou a připsanou identitou romskou národností Romů 
8 například v úspěšnosti na trhu práci či přístupu k bydlení  
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sociálně vyloučený žák stavím z důvodu zjednodušení terminologie rovnítko, stejně 

jako mezi termínem romský žák a sociálně vyloučený žák. V posledním případě 

zdůrazním, že mě zajímá obyvatelstvo sociálně vyloučených lokalit, které je z velké 

části možné identifikovat s romským etnikem. Diplomová práce se nezabývá primárně 

Romy, takže se v ní Romové a romský žák objeví pouze ve smyslu těch v situaci 

sociálního vyloučení. Nebude se zabývat Romy či romským etnikem žijícím mimo 

podmínky sociálního vyloučení, tedy těmi integrovanými do majoritní společnosti. 

Pokud by se tak stalo, nebyl by můj výklad terminologie
9
 odůvodnitelný. 

3. Sociálně vyloučení žáci a jejich vzdělávací dráhy 

3.1. Školní úspěšnost romských žáků v historickém kontextu a současnosti 

V Československu po roce 1989 a následně ČR panovalo tabu ohledně 

zjišťování etnických dat, respektive představa o nezákonnosti jeho sběru. Toto tabu 

v posledních letech již neplatí. Liga lidských práv ve svém programovém dokumentu 

tvrdí: „Není přípustné nemít informace o počtu osob, které jsou potenciálně, ale 

bohužel v mnoha případech reálně, vystaveny diskriminaci a dokonce segregaci.“ (Liga 

lidských práv in Matějů et al., 2010, s. 114) Z období společenské transformace po roce 

1989 a let po ní v ČR však chybí relevantní data.  

V poválečném a socialistickém Československu se etnické součty prováděly, 

měřila se etnicita připsaná, tj. etnicita přiřčená úředníky sčítajícími obyvatelstvo Po 2. 

Světové válce zůstalo v Česku 500 až 1000 Romů. V roce 1947 zde bylo již 70 000 

Romů, v roce 1978 již 90 000 a v roce 1988 až 140 000. Přičemž se stěhovali v rámci 

Československa ze Slovenska do Česka. (Víšek in Hirt, 2006, s. 189) Podle odhadů 

v původních romských osadách na Slovensku, ze kterých Romové do Česka přišli, byla 

nanejvýš částečná gramotnost rozšířena pouze mezi 15 % až 20 % populace. Romská 

politika socialistického Československa se v oblasti vzdělávání soustředila především 

na odstraňování analfabetismu a zavádění pravidelné školní docházky dětí. Tato 

vzdělávací politika však nepodporovala všeobecnou vzdělanost a vyšší aspirace 

romských žáků než uplatnění v dělnických profesích. (Pavelčíková in Matějů et al., 

2010, s. 112) Podle výzkumu školní úspěšnosti Romů z roku 1985 bylo zjištěno, že 

v porovnání s neromskými žáky čtrnáctkrát častěji propadají, mají pětkrát častěji druhý 

nebo třetí stupeň známky z chování, třicetkrát častěji ukončí ZŠ dříve než v závěrečném 

                                                             
9 sociálně vyloučení žáci = romští žáci = sociálně znevýhodnění žáci 
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ročníku a osmadvacetkrát častěji přestupují z běžné ZŠ na zvláštní, kde tvoří 24 % 

žactva. (Víšek in Matějů et al., 2010, s. 112)  

Prvním rozsáhlým kvantitativním výzkumem vzdělanostních drah 

romských/sociálně vyloučených žáků v novodobé ČR byly „Vzdělanostní dráhy a 

vzdělanostní šance romských žákyň a žáků základních škol v okolí vyloučených 

romských lokalit“ realizované GAC spol. s r. o v roce 2009. Kdy bylo vybráno 99
10

 

základních škol z 396 spádových pro oblasti se sociálně vyloučenými lokalitami. 

Zúčastněné školy vyplnily záznamové archy s informacemi o 8462 žácích. Většina 

žáků, tj. 86 %, navštěvovala základní školy s rámcovým vzdělávacím programem (dále 

RVP) základní vzdělávání
11

. Ve zkoumaném souboru bylo zastoupeno 42,8 % dívek a 

51,8 % chlapců. Romští žáci a žákyně tvořili 21%, jednalo se o 1800 dětí. Vedle 

záznamových archů byla sebrána i data o počtu všech Romů a Romek na školách, jejich 

úspěšnosti při přechodu na střední školu, odchodech ze školy atd. Ředitelé zkoumaných 

škol také vyplnili dotazníky
12

, které zkoumaly jejich postoje k nástrojům inkluzivního 

vzdělávání a užívaní těchto nástrojů na jejich školách. (Gabal et Čada in Matějů et al., 

2010, s. 117) Ředitelé škol se vyjádřili k příčinám neúspěchu sociálně vyloučených 

romských žáků ve vzdělávání v grafu níže. 

                                                             
10 z toho 27 ZŠ s RVP pro žáky s lehkým mentálním postižením 

 
12 dotazníky vyplnilo 90% dotázaných ředitelů (GAC, 2009, s. 44) 
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Graf 1 – Nejzávažnější problémy spojené se vzděláváním dětí ze sociálně vyloučeného 

prostředí (GAC spol. s.r.o., 2009, s. 44) 

Výše zmíněný výzkum stanovil jako hlavní ukazatel v měření školní úspěšnosti 

žáků udržení se ve třídě, v které začali povinnou školní docházku. Žáci identifikovaní 

jako neromští přestupují v období mezi první až osmou třídou výrazně v menším počtu 

případů. U dívek přestoupí jedna z dvaceti žákyň, u chlapců přestoupí jeden z deseti 

žáků. U romských žáků přestoupí do jiné třídy zhruba polovina žáků
13

. (Gabal et Čada 

in Matějů et al., 2010, s. 118) Viz graf níže. 

                                                             
13 nejkritičtější je první třída a potom všechny třídy druhého stupně 
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Graf 2 – Pravděpodobnost přežití romských žáků v majoritní třídě na běžné ZŠ (GAC 

spol. s.r.o., 2009, s. 22) 

V hlavním ukazateli neúspěchu, tj. přestupu z původní třídy, se sčítají častější 

případy propadání romských žáků do nižších ročníků a méně časté přestupy ze ZŠ 

s RVP ZV na ZŠ s RVP pro žáky s lehkým mentálním postižením. Přestupy romských 

žáků mimo ZŠ s RVP ZV na ZŠ s RVP pro žáky s lehkým mentálním postižením mají 

následující bilanci. Dvě z deseti romských žákyň a 2,4 romských žáků z deseti 

přestoupí
14

. Výzkum prokázal, že většina romských žáků nastupuje na ZŠ s RVP pro 

žáky s lehkým mentálním postižením na počátku své vzdělávací dráhy. Důležitým 

zjištěním je, že romští žáci ze sociálně vyloučených lokalit navštěvují ZŠ s RVP ZV 

v 72 % případech proti 92% případů neromských žáků. Toto zjištění vyvrátilo mediální 

tvrzení romských aktivistů a organizací o ¾ romských dětí ve „zvláštních“ školách. 

(Gabal et Čada in Matějů et al., 2010, s. 119) 

3.2. Příčiny neúspěchu romských žáků 

Hlavními příčinami školního neúspěchu romských žáků jsou čtyři. První 

příčinou je špatná adaptace na školu. V prvním ročníku se u romských žáků projevuje 

nedostatek dovedností, které chybí z rodinného prostředí. Vedle špatné jazykové 

                                                             
14 u neromských žáků je to jedna žákyně ze sta a tři žáci ze sta 
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kompetence, romští prvňáci často nemají osvojeny základní hygienické a společenské 

návyky. A chybí jim podpora ze strany rodiny
15

, která se postupem žáka do vyšších 

ročníků ještě zhoršuje. Romští žáci na druhém stupni nezvládají rychlost probírané 

výuky, neumí se doma učit. Prohlubují se u nich problémy s chováním, agrese a užívaní 

návykových látek. (Gabal et Čada in Matějů et al., 2010, s. 120) 

Druhou příčinou je vztah ke škole, respektive záškoláctví a problematické 

chování. Míra zameškaných hodin odráží špatný prospěch, snahu vyhnout se škole. Na 

druhém stupni počet zameškaných hodin prudce roste. Úměrně s tím se také zhoršuje 

komunikace školy a rodičů o chování a absencích dítěte. U romských žáků je počet 

zameškaných hodin třikrát vyšší než u neromských. (Gabal et Čada in Matějů et al., 

2010, s. 121) Viz graf níže. 

 

Graf 3 – Absence romských žáků (GAC spol. s.r.o., 2009, s. 30) 

Problémy s chování rostou u romských žáků postupně již od první třídy, kdy 

v průběhu druhého stupně gradují. Neromští žáci mívají snížené známky z chování 

většinou až na druhém stupni. (Gabal et Čada in Matějů et al., 2010, s. 122) Viz graf 

                                                             
15 rodiče nedohlíží na prospěch a chování svých dětí ve škole, doma nezajistí vhodné prostředí pro učení se a nejsou schopní 

dětem zajistit potřebné pomůcky 
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níže. 

 

Graf 4 – Snížené známky z chování v procentech (GAC spol. s.r.o., 2009, s. 32) 

Třetí příčinnou jsou nízké profesní aspirace, respektive vzdělávací, které 

nepřekračují školní úspěchy rodičů romských dětí ze sociálně vyloučeného prostředí. 

Jde většinou o profese s výučním listem jako nejvyšším nutným vzděláním. Preferovaná 

volba povolání romských žáků byla velmi shodná, v převážné většině si respondenti 

vybírali dělnické profese   Na profesní aspirace sociálně vyloučených dětí má vedle 

školní kariéry jejich rodičů vliv i jejich nezájem o školní výsledky jejich dětí. (Gabal et 

Čada in Matějů et al., 2010, s. 122-123) Výše uvedené tvrzení není v žádném případě 

novým zjištěním. V řadě sociologických výzkumů zabývajících se souvislostmi 

socioekonomického statusu a dosaženým vzděláváním bylo prokázáno, že vzdělání a 

souvislosti s ním i socio-ekonomický status se reprodukuje z jedné generace na druhou. 

(Gambetta in Matějů et al., 2010, s. 38) Teorie vysvětlující tuto souvislost jsou známé 

jako tzv. teorie reprodukce společnosti. Odborníci se shodují, že vedle zděděných 

dispozic dětí hrají podstatnou roli sociální a ekonomické faktory. Ve vysvětlení role 

sociálních a ekonomických faktorů, které způsobují přenos socio-ekonomického statusu 

z rodičů na děti přes vzdělávací systém, se již odborníci neshodují. Existují teorie 

reprodukce společnosti
16

, pro které je vysvětlením nejbližší prostředí dítěte, tj. rodina a 

další blízké osoby, kde probíhá jeho socializace. Jiné teorie si všímají kulturního 

                                                             
16 zastánci teorie Sewell, Shah 
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kapitálu
17

, respektive toho, že školní systém pouze hodnotí, ale neposkytuje znalosti a 

dovednosti, které žáci z nejnižších společenských vrstev nemají. Další autoři přikládají 

nevyšší váhu ekonomickému kapitálu
18

 rodiny u nízko příjmových rodin. A existují i 

autoři vysvětlující přenos vzdělanostních nerovností samotnou strukturou vzdělávacího 

systému
19

 . (Veselý et Matějů in Matějů et al., 2010, s. 40) Podle Kreckhoffa existují 

dvě hlavní teoretické perspektivy. Je to tzv. socializační model
20

 a alokační model
21

. 

(Kreckhoff inMatějů et al., 2010, s. 41) V diplomové práci k výše uvedeným koncepcím 

volím eklektický přístup, kdy využívám vzájemné návaznosti jednotlivých konceptů 

k uchopení zkoumaného problému.  

Čtvrtou příčinou je klima na škole určované zastoupením romských žáků. GAC 

spol. s r. o. (vytvořila tři kategorie škol podle počtu romských žáků. V první kategorii je 

romských žáků do 20%, v druhé mezi 21% a 50% a v třetí 50% a více. GAC hodnotili 

úspěšnost romských žáků na škole podle  propadání do nižších ročníků. GAC spol. s r. 

o. zjistila, že na třetím typu, tj. nejvíce segregovaných školách, mají romští žáci nejnižší 

počet propadnutí. Nejvyšší míru propadání mají romští žáci na školách druhé kategorie. 

GAC spol. s r. o. spatřuje příčinu nejnižšího počtu propadajících žáků na ZŠ 

s nejvyšším počtem Romů ve vyšším užívání podpůrných prostředků, spolupráci s NNO 

atd. (Gabal et Čada in Matějů et al., 2010, s. 123) Graf viz níže.  

                                                             
17 zastánci teorie Bourdieau, Passeron 
18zastánce teorie Boudon 
19 zastánci teorie Gamoran, Oakes 
20 klíčové jsou profesní aspirace adolescentů zformované rodinou a nejbližším okolím 
21 klíčové jsou sociální souvislosti, systémové překážky v úspěchu sociálních skupin (v demokraciích skryté) 
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Graf 5 – Podíl propadlý romských žáků podle škol rozlišených podle podílu romských 

žáků na nich(GAC spol. s.r.o., 2009, s. 27) 

Alternativní, zdůvodnění příčiny tohoto výsledku může být snížení nároků na ZŠ 

s RVP ZV s převážnou většinou Romů. Dále veřejnost vnímá jako stigmatizované i 

školy s 21% až 50% Romů stejně jako s 50% a více Romů.  

3.3. Nástroje integrace romských žáků do vzdělávacího systému 

Analýza výzkumu GAC spol. s.r.o. se dále zabývala efektivitou tří vybraných 

nástrojů integrace romských žáků do vzdělávacího systému – mateřských škol, 

přípravných ročníků a asistenta pedagoga. Přičemž jednoznačně nejúspěšnějším 

nástrojem na zvýšení školní úspěšnosti romských dětí je docházka do mateřské školy, 

bohužel pouze 40% romských dětí chodí do školky
22

. (Gabal et Čada in Matějů et al., 

2010, s. 124) Graf viz níže. 

                                                             
22 oproti 90% neromských dětí 
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Graf 6 – Vliv mateřské školy na školní úspěšnost v majoritní škole (GAC spol. s.r.o., 

2009, s. 33) 

Víšek klade souvislost mezi docházku do mateřské školy a úspěšnost ve studiu, 

kdy staví do souvislosti 32 romských středoškoláků v roce 1982 s 1600 podporovanými 

romskými středoškoláky
23

 v roce 2005 a opatřením československé vlády „Zásady 

celostátních politických opatření v péči společnosti o cigánské obyvatelstvo“ z roku 

1972, které nařídilo Romům posílat děti do školek.
24

(Víšek in Hirt, 2006, s. 190-191) 

Přípravné ročníky dopadly ve srovnání nejhůře. Přináší limitované výsledky 

pouze na prvním stupni, kdy s přechodem na druhý stupeň se rozdíl mezi romskými 

žáky, kteří ho absolvovali a těmi, kteří ne, stírá. Samotné přípravné ročníky byly 

zřizovány pouze pro žáky se sociálním znevýhodněním, tj. sociálně vyloučené, 

respektive Romy. Takže v nich nedocházelo ke kontaktu těchto žáků s majoritou. Navíc 

byly převážně u ZŠ s RVP pro žáky s lehkým mentálním postižením
25

. Celkově mají 

spíše segregační, než integrační či inkluzívní efekt. (Gabal et Čada in Matějů et al., 

2010, s. 124-125) 

                                                             
23 Studenti podporovaní v rámci dotačního programu MŠMT http://www.msmt.cz/socialni-programy/podpora-socialne-
znevyhodnenych-romskych-zaku-strednich-skol?highlightWords=podpora+romsk%C3%BDch+st%C5%99edo 
24 v roce 1977 bylo 30% romských dětí v mateřských školách, v roce 1985 již 75% 
25 20% ZŠ s RVP ZV a 40% ZŠ s RVP pro žáky s lehkým mentálním postižením 

http://www.msmt.cz/socialni-programy/podpora-socialne-znevyhodnenych-romskych-zaku-strednich-skol?highlightWords=podpora+romsk%C3%BDch+st%C5%99edo
http://www.msmt.cz/socialni-programy/podpora-socialne-znevyhodnenych-romskych-zaku-strednich-skol?highlightWords=podpora+romsk%C3%BDch+st%C5%99edo
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Asistent pedagoga má jistý vliv na úspěšnost romských žáků na škole. Ve třídě 

na ZŠ s RVP ZV bez asistenta pedagoga v původní třídě absolvuje docházku 6,5 z 10 

romských žáků, ve stejné třídě s asistentem pedagoga je to 7,5 z 10. Neprokázal se vliv 

na snížení absencí romských žáků u tříd s asistentem pedagoga. (Gabal et Čada in 

Matějů et al., 2010, s. 125) Nevýhodou je potenciál asistenta pedagoga zvyšovat 

pasivitu romské rodiny v komunikaci se školou či nebezpečí odmítání spolupráce části 

Romů z důvodu rodové nevraživosti s asistentem pedagoga, pokud je také Rom. (GAC 

spol. s.r.o., 2009, s. 37) 

Zkušenosti ředitelů škol účastnících se výše reprodukovaného výzkumu GAC 

spol. s.r.o. s nástroji zvyšující úspěšnost romských žáků na jejich školách favorizovaly 

posilování spolupráce s rodinou, institucemi dbajícími na plnění povinné školní 

docházky a individuální přístup k těmto žákům. Ředitelé pozitivně hodnotili i efekt 

volnočasových aktivit, předškolní přípravy a mimoškolního vzdělávání. Viz graf níže. 

(GAC spol. s.r.o., 2009, s. 45) Lze tedy předpokládat, že účinné nástroje začleňování 

musí vycházet ze školy a zároveň jsou v plné míře realizovatelné pouze s dalšími 

subjekty
26

. A je možné se domnívat, že fungují efektivně, pokud jsou vzájemně 

koordinovány.  

                                                             
26 NNO, OSPOD, policie 
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Graf 7 – Osvědčené nástroje zvyšování šancí dětí ze sociálně vyloučeného prostředí na 

školní úspěch (GAC spol. s.r.o., 2009, s. 45) 

Ředitelé se v souladu se svými zkušenostmi domnívají, že vhodnými nástroji, 

které by škole zvýšily školní úspěšnost romských žáků, by byla především práce 

s rodinou, posílení funkce asistenta pedagoga a navýšení finančního normativu na práci 

se sociálně znevýhodněnými žáky a vyšší vymahatelnost a sankcionování neplnění 

povinností rodičů. Dalšími návrhy byla předškolní příprava a školní psycholog či 

psycholožka. (GAC spol. s.r.o., 2009, s. 45- 46) S řediteli navrhovanými nástroji 

korespondují také jimi navrhované změny legislativy v oblasti sociálně 

znevýhodněných žáků. Převládají návrhy k posílení restriktivních opatření vůči rodičům 

při neplnění jejich povinností
27

 a změna systému sociálních dávek, především jejich 

adresnost k potřebám dítěte. Alternativní názory vidí legislativu jako dostačující, ale 

kladou důraz na její využívání. Objevuje se také zavedení povinné předškolní přípravy, 

změna normativu na sociálně znevýhodněného žáka a zpřesnění definice sociálně 

znevýhodněného žáka. (GAC spol. s.r.o., 2009, s. 46) Srovnání návrhů integračních 

nástrojů a legislativních změn viz níže. 

                                                             
27 zejména povinné školní docházky 
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Graf 8 – Nereflektovanější možné nástroje zvyšování šancí dětí ze sociálně vyloučeného 

prostředí na školní úspěch (GAC spol. s.r.o., 2009, s. 46) 
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Graf 9 – Nereflektovanější možné legislativní změny ve vzdělávání dětí ze sociálně 

vyloučeného prostředí (GAC spol. s.r.o., 2009, s. 47) 

4. Boj se sociálním vyloučením a politika sociálního začleňování 

4.1. Strategické dokumenty v ČR a EU 

Koncept sociálního vyloučení a boj proti němu je ústředním tématem sociální 

politiky Evropské unie (dále EU) již od roku 2000, kdy EU potvrdila čtyři základní 

opatření pro boj se sociální exkluzí. Byly to (Mareš, 2006, s. 13): 

a) Usnadnění přístupu k placené práci/zaměstnání a přístupu všech ke zdrojům, 

právům, zbožím a službám 

b) Prevence rizika sociální exkluze 

c) Pomoc nejvíce ohroženým skupinám 

d) Mobilizace všech relevantních institucí a orgánů 

Od roku 2001 jsou v zájmu institucionalizace boje se sociálním vyloučením 

zpracovávány jednotlivými členskými státy EU tzv. Národní plány sociálního 

začleňování s dvouletou periodicitou. (Mareš, 2006, s. 13). Plány sociálního 

začleňování mají jasně stanovovat cíle a priority, strategické postupy a institucionální 

zajištění jejich realizace. Společná osnova Národních plánů sociálního začleňování 

zahrnuje tyto témata: inkluzívní trh práce a podpora zaměstnanosti, inkluzívní 

vzdělávání, ochrana rodiny, kvalita a přístup k bydlení a službám, regenerace sociálně 

vyloučených oblastí. (Mareš, 2006, s. 14) 

Národní akční plán sociálního začleňování (dále NPSZ) 2008-2010 sledoval 

stejné klíčové priority jako NPSZ 2006 – 2008. Šlo o tyto tři prioritní cíle (MPSV, 

2008, s. 20): 

1) „prostřednictví sociální pomoci a služeb posílit integraci osob sociálně vyloučených 

nebo osob ohrožených sociálním vyloučením, odstranit bariéry vstupu a udržení těchto 

osob na trhu práce“ (MPSV, 2008, s. 20)  

2) „rozvíjet metody a aplikaci sociální práce a příbuzných profesí tak, aby byly 

podporovány rodiny se specifickými potřebami a přijímat cílená opatření, která přispějí 

k tomu, aby členové těchto rodin měli rovný přístup ke vzdělávání, uplatnění na trhu 

práce a ve společnosti a nestávali se sociálně vyloučenými“(MPSV, 2008, s. 24) 
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3) „podporovat koncepční a rozhodovací procesy na všech úrovních veřejné správy tak, 

aby se opíraly o objektivní poznání problému chudoby a sociálního vyloučení, 

podporovat komunikaci a partnerství všech aktérů politiky sociálního začleňování se 

zaměřením na komplexní řešení problémů (chudoba, přístup k obvyklým společenským 

zdrojům, zaměstnanost, podpora dostupného bydlení, začleňování cizinců do 

společnosti); (MPSV, 2008, s. 26) 

V klíčových prioritách byl deklarován důraz na systematičnost opatření, podpora 

zaměstnanosti a přístupu ke vzdělání, které je nástrojem sloužícím de facto k podpoře 

zaměstnavatelnosti a konkurenceschopnosti populací ohrožených sociálním vyloučením 

či již sociálně vyloučených na trhu práce. NPSZ 2008-2010, stejně jako předchozí 

NPSZ stanovil podporu vzdělání jako velice důležitý úkol v zájmu prevence a „terapie“ 

sociálního vyloučení. (Mareš, 2006, s. 36). Nastavení rovných příležitostí ve vzdělávání, 

resp. zavádění inkluzivního vzdělávání, je zároveň cílem tzv. Dlouhodobého záměru 

vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR ze stejného důvodu jako výše.(MPSV, 

2008, s. 21) 

Oblasti vzdělávání se týkají dílčí cíle ve všech prioritních cílech NPSZ. Jejich 

výčet je následující: 

Prioritní 

cíl 

Dílčí cíl Operacionalizace 

1 (viz 

výše) 

2.3.3. 

„Snižovat znevýhodnění 

v přístupu ke vzdělávání u dětí a 

mládeže, a to především u dětí a 

mládeže pocházejícím z odlišného 

sociokulturního prostředí, dětí a 

mládeže cizinců a dětí a mládeže 

se zdravotním 

postižením.“(MPSV, 2008, s. 20) 

Již existujícími 

opatřeními na ZŠ jsou 

přípravné třídy a 

asistenti pedagoga. Má 

dojít k vytvoření 

systému včasného 

zajištění minimální 

garantované péče o 

sociálně 
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 2.3.5. 

„Podporovat preventivní opatření, 

které vedou k smysluplnému 

zapojení dětí a mládeže do 

volnočasových aktivit.“ (MPSV, 

2008, s. 20) 

znevýhodněné děti
28

. 

Má se zkvalitnit 

profesní příprava 

asistentů pedagogů. 

„Pedagogové budou 

vzděláváni 

v problematice dětí 

z rodin s nízkým 

sociálně 

ekonomickým 

postavením a to i 

v rámci svého studia.“ 

„Sociální kompetence 

mají být zvýšeny 

pomocí inovativních 

školních projektů. 

Zapojení dětí a 

mládeže do 

volnočasových aktivit 

je realizováno skrze 

dotační programy 

státní podpory práce 

s dětmia mládeží pro 

NNO.“ (MPSV, 2008, 

s. 21) 

 2.3.8. 

 „Podporovat dovednosti 

vyžadované trhem práce zejména 

moderní informační technologie, 

komunikační dovednosti, 

„bude podporováno 

poskytování sociálních 

služeb a realizace 

dalších činností a 

aktivit umožňujících 

prevenci sociálního 

                                                             
28 Sociální znevýhodnění – termín ze školského zákona 



25 
 

týmovou práci a techniky 

vyhledávání zaměstnání.“ 

(MPSV, 2008, s. 20) 

vyloučení nebo 

přímou pomoc 

cílovým skupinám“ 

(MPSV, 2008, s. 21) 

2 (viz 

výše) 

2.4.3. 

„Podpora ekonomické 

soběstačnosti rodin sociálně 

vyloučených či sociálním 

vyloučením ohrožených.“ 

(MPSV, 2008, s. 24) 

„Budou rozvíjeny 

moderní metody 

sociální práce 

s rodinami 

ohroženými sociálním 

vyloučením (sociálně-

aktivizační služby, 

včasná intervence, 

multidisciplinární 

přístup).“;  (MPSV, 

2008, s. 25) 

Tabulka 1 - Prioritních cíle NPSZ 

Realizátory byly MPSV, MŠMT, kraje a obce a jimi zřizované subjekty a NNO. 

Financování bylo zajištěno z Evropských strukturálních fondů. Především u dílčích cílů 

prioritního cíle 1 bylo využito Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a 

Vzdělávání a konkurenceschopnost. Finanční zdroje poskytla taktéž ČR jako dotace 

příslušných ministerstev. (MPSV, 2008, s. 23) Indikátory úspěšnosti jednotlivých 

programů, nástrojů a aktivit a mechanizmy jejich hodnocení byly uloženy jednotlivými 

programovými dokumenty Evropských strukturálních fondů. (MPSV, 2008, s. 24, 26, 

29). NAPSZ bylo vytýkáno zejména, že navrhovaná řešení již existují nebo byla 

naplánovaná, tedy že sám NPZS nepřinesl nic nového.  (Víšek, P. et kol., 2009, s. 17). 

Další sporným bodem byla nulová aspirace na navýšení rozpočtu zainteresovaných 

ministerstev, protože NPSZ pro ně nestanovil nové úkoly. (Víšek, P. et kol. 2009, s. 20). 

A hlavní problém byl spatřován v metodách hodnocení, resp. sebehodnocení, 

jednotlivých realizátorů a neexistenci kompetencí a pověření žádného subjektu 

v provedení celkového hodnocení a analýzy úspěšnosti. (Víšek, P. et kol., 2009, s. 23). 
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Vedle NPSZ byl v ČR realizován s jeho prioritami souznící tzv. Národní 

program Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Ministerstvo 

práce a sociálních věcí v něm stanovilo pět základních priorit (MPSV, 2009, s. 2):  

a) Prevence sociálního vyloučení v důsledku předluženosti  

b) Přístup na trh práce osobám vzdáleným tomuto trhu 

c) Aktivizace územní veřejné správy při tvorbě a hodnocení regionálních a 

místních plánů boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení 

d) Zvýšení úrovně vzdělanosti a tím konkurenceschopnosti chudých a 

vyloučených lidí na trhu práce 

e) Podpora přiměřeného bydlení sociálně ohrožených skupin + řešení 

bezdomovectví. 

 

Program velmi volně stanovuje instituce zodpovědné za realizace stanovených 

priorit. U zvýšení úrovně vzdělání jsou navrhovány na národní úrovni – podpora 

programů a projektů na mateřských a základních školách zaměřených na sociálně 

vyloučené děti, důraz na kariérní poradenství v posledním ročníku ZŠ, věnovat 

odpovídající pozornost sociálně vyloučeným dětem, rozvíjet systém dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků a rozvíjet jejich kompetence pro práci se sociálně 

znevýhodněnými dětmi, podporovat asistenty pedagoga, analyzovat efektivitu 

realizovaných integračních opatření. Na lokální úrovni pak plán stanovuje posílení 

kapacity školek v potřebných lokalitách a také podporu alternativ ke školkám. (MPSV, 

2009, s. 14). Realizátory mají být MPSV, MŠMT, kraje, úřady práce a sociální partneři 

(MPSV, 2009, s. 15). 

Program měl naplňovat cíle pomocí jednotlivých dílčích programů 

realizovaných navrhovanými subjekty na lokálních úrovních a v úrovni národní 

prostřednictví nespecifikovaného prováděcího orgánu „zaměstnanci MPSV“- 

pravděpodobně Komisi pro sociální začleňování, který provede i hodnocení. Dílčí 

projekty měly být hodnoceny na základě monitoringu hodnotících zpráv jejich 

realizátorů (MPSV, 2009, s. 22). Díky souladu s NAPSI je možné programu vytýkat 

stejné neduhy, jde o velmi obecnou strategii nebo výčet již realizovaných programů, 

služeb a nástrojů zainteresovaných subjektů. Vedle toho je evaluace celého programu 

v podstatě nemožná kvůli nejasným kompetencím hodnotícího orgánu a roztříštěnosti 

evaluace jednotlivých dílčích projektů. 
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V ČR existují další strategické dokumenty zabývající se řešením problematiky 

sociálního vyloučení. Jde o Koncepci romské integrace na období 2010–2013, která do 

dosavadní etnoemancipační strategie romské integrace
29

 zařadila i tématiku sociálně 

vyloučených Romů. Předcházení a odstraňování jeho nedostatků je jedním z dílčích cílů 

koncepce. (MLP, 2010, s. 8)  

Vedle Koncepce romské integrace na období 2010-2013, která sociální 

vyloučení obsáhla spíše jako pojem, existují strategické dokumenty MŠMT zabývající 

se segmentem vzdělávání v problematice sociálního vyloučení. Jde o Národní akční 

plán inkluzívního vzdělávání (dále NAPIV), který v letech 2010 až 2012 realizoval cíle 

inkluzívního vzdělávání. Jednalo se koordinační a výzkumnou činnost, plánování 

koncepce inkluzívního vzdělávání a ustavení kontrolních a výkonných orgánů na státní 

a regionální úrovni (MŠMT, 2010, s. 4-5).  

Byla také navržena aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje 

vzdělávací soustavy České republiky a Rámcových vzdělávacích programů zaměřených 

na inkluzívní vzdělávání, stejně jako návrhy na legislativní změny v oblasti organizace 

inkluzívní výuky a pedagogicko-psychologického poradenství (MŠMT, 2010, s. 5-8).  

V oblasti předškolního inkluzívního vzdělání byla provedena pilotáž 

alternativního inkluzívního modelu předškolní přípravy a studie proveditelnosti 

povinného předškolního vzdělávání rok před zahájením základního vzdělávání a 

proveditelnosti úplného povinného předškolního vzdělávání a návrh opatření zlepšující 

návaznost předškolního inkluzívního vzdělávání na ranou a včasnou péči (MŠMT, 

2010, s. 9-10). V oblasti primárního a sekundárního vzdělávání byly zpracovány návrhy 

na zajištění organizačních, materiálních a personálních podmínek pro zajištění 

inkluzívního vzdělání a specifikovány návrhy a opatření směřující k jejich povinné 

aplikaci (MŠMT, 2010, s. 10 - 11).  

V oblasti přípravy pedagogických pracovníků byly vytvořeny a v současnosti 

jsou zaváděny standardy jejich odborné přípravy. (MŠMT, 2010, s. 13) V oblasti 

diagnostiky a poradenství je vytvořen a zaveden závazný standard činnosti školských 

poradenských pracovišť, zpracován návrh jednotného řízení a metodického vedení 

                                                             
29 Legislativně vychází ze zákona č. 273/2001 Sb. o právech příslušníků národnostních menšin. A byla dosud formována 
poradními meziresortními orgány jako Rada vlády ČR pro národnostní menšiny a Rada vlády ČR pro záležitosti romských 
komunit. Stanovuje obecné cíle bez plánu realizace a evaluačních mechanizmů. Cíle jsou především v oblasti podpory 
romské kultury (vzdělat Romy o romské kultuře a zároveň ji včlenit od většinové kultury, popularizovat jí kulturními akcemi, 
televizním vysíláním nebo školní výukou na základních školách, podporovat výzkum romské kultury a jazyka, podporovat 
rozvoj vědního oboru romistika), dále zahrnuje témata vzdělání, zaměstnanost, bydlení, předlužení, sociální ochrana, 
bezpečnost a zdravotní péče. Výjimečná je snahou o implementaci afirmativní akce v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti, 
která se v ostatních strategických dokumentech zaměřených na sociální začleňování nevyskytuje. Jedinečná je i podpora 

romské identity při sčítání lidu (Ministerstvo pro lidská práva, 2010, s. 5 – 21) 
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poradenských pracovišť včetně odborné supervize a revizního pracoviště a personálního 

posílení těchto pracovišť (MŠMT, 2010, s. 13 – 14).  

V oblasti koordinace rozvoje aktivit inkluzívního vzdělávání na lokální úrovni 

byla provedena pilotáž koordinačních platforem na obecní úrovni a zpracována 

metodika a návrh počítající s obligatorností tohoto opatření u obcí s rozšířenou 

působností. (MŠMT, 2010, s. 10 - 11). V oblasti standardizace, metodické podpory a 

evaluace jsou navrženy mechanizmy pro zavádění a evaluaci inkluzívního vzdělávání, 

standarty kvality profese učitele ve vztahu k inkluzívnímu vzdělávání, metody evaluace 

práce pedagogů, vyhodnocení efektivity sledování úspěšnosti opatření díky porovnání 

se sledováním počtu romských a neromských žáků, ověřeny možnosti využití 

mezinárodních mechanizmů sledování úspěšnosti. Metodické materiály pro rozvoj a 

podporu inkluzívního vzdělávání jsou průběžně zpracovávány. (MŠMT, 2010, s. 16 - 

17) Aktualizace NAPIV je jedním z cílů Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje 

vzdělávací soustavy České republiky na období 2011 – 2015, kterým je zavázáno 

MŠMT. (MŠMT, 2011, s. 15)  

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na 

období 2011 – 2015 dále rozvíjí a konkretizuje cíle NAPIV s uplatněním poznatků a 

návrhů, které NAPIV přinesl. Vedle toho je stále naplňována, ta část cílů NAPIV, která 

neměla ohraničené termíny splnění. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací 

soustavy České republiky na období 2011 – 2015 (dále DZV) posunul období 

zpracovávání legislativních změn a opatření podporující inkluzívní vzdělání do roku 

2013. Dále stanovuje vzdělávání pedagogických pracovníků jako průběžný cíl a stejně 

tak zvyšování prestiže 2. stupně základních škol
30

. (MŠMT, 2011, s. 15) 

DZV se zabývá otázkou žáků se sociálním znevýhodněním
31

, kdy bez termínu a 

popisu nástrojů realizace stanovuje závazek podpořit zvýšení účasti těchto žáků na 

předškolním vzdělávání, středním vzdělávání, připravit základní školy na sociálně 

znevýhodněné žáky s důrazem na propojení pedagogické a sociální intervence v zájmu 

diagnostiky speciálních potřeb a vytvořit systém kontroly zařazování sociálně 

znevýhodněných žáků do základních škol vzdělávajících podle rámcového vzdělávacího 

plánu základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Dále stanovuje dílčí cíl 

podpořit základní školy při zřizování přípravných tříd a zavést systém jejich hodnocení 

a ve spolupráci s MPSV a přijmout opatření k zabezpečení pravidelné docházky do nich 
                                                             
30 ve srovnání s víceletými gymnázii 
31 termín ze školského zákona, který lze ztotožnit s žákem ze sociálně vyloučeného prostředí či prostředí sociálním 

vyloučením ohroženého 
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do roku 2014, také chce do roku 2012 provést analýzu rozvojových programů MŠMT a 

vyřadit neúspěšné a neefektivní. (MŠMT, 2011, s. 16) 

DZV chce v českých školách zlepšit spolupráci s rodiči, směrem k větší 

odpovědnosti rodičů za vzdělání a chování svého dítěte a najít způsob pro monitorování 

situace na školách, metodiky a personálně školy podporovat v prevenci rizikového 

chování a předčasného odchodu žáků ze vzdělávání. Do roku 2013 by měl být v krajích 

vybudován systém prevence, který by zefektivnil systém prevence, podpořil chybějící 

aktivity a naopak eliminoval dublující se aktivity. (MŠMT, 2011, s. 16-17) 

DZV terminuje cíle v oblasti pedagogicko-psychologického poradenství, kdy má 

být do roku 2013 podpořen systém metodického vedení škol a školských poradenských 

služeb jako, navýšit počet školních psychologů a speciálních pedagogů a také 

v závislosti na potřebách žáků vytvořit evaluační nástroj pro hodnocení školských a 

školních poradenských služeb v rámci inspekční a kontrolní činnosti a další opatření
32

.  

(MŠMT, 2011, s. 17) 

DVZ se také věnuje oblasti kariérového poradenství, kde má být do roku 2012 

vytvořena jeho koncepce a do roku 2014 má být zvýšena jeho kvalita
33

 a obecně by se 

měl rozvíjet informační systém k podpoře kvalifikované volbě sekundárního vzdělávání. 

(MŠMT, 2011, s. 17) 

4.2. Současná koncepce sociální inkluze v ČR: Strategie boje proti 

sociálnímu vyloučení 2011 – 2015 

V českých plánech sociálního začleňování dlouhou dobu chyběla kompetentní 

státní instituce, která by propojovala jednotlivé resorty i jednotlivé úrovně státní správy 

v naplňování cílů plánů sociálního začleňování. Pravděpodobně podle vzoru britské 

Social Exclusion Task Force
 34

 byla roku 2008 zřízena Agentura pro sociální 

začleňování v Romských komunitách (dále ASZ) na základě usnesení Vlády ČR č. 85 

ze dne 23. 1. 2008 zprvu jako pilotní projekt ve 12 vybraných sociálně vyloučených 

lokalitách (Agentura pro sociální začleňování v Romských lokalitách, 2010, s. 1). ASZ 

vedle týmů pro práci v jednotlivých sociálně vyloučených lokalitách (práce s místní 

                                                             
32 navýšit počet poradenských pracovníků zajišťujících metodickou podporu školám a školským poradenským zařízením, 
zkvalitnit a podpořit metodické vedení prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, zřídit metodický 
portál pro poradenské pracovníky škol a školských poradenských zařízení 
33provázat kariérní poradenství s potřebami trhu práce, primární pozornost věnovat vzdělávání kariérových poradců 2. stupně 
ZŠ ke znalostem reálného pracovního prostředí, propojení a posílení spolupráce a koordinace poskytovatelů kariérového 
poradenství z různých sektorů a oblastí kariérového poradenství, navrhnout nástroj na monitorování kvality zajišťování 
kariérového poradenství, podpora kariérového poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 
34  do roku 2006 Social Exclusion Unit, zdroj - http://www.idea.gov.uk/idk/core/page.do?pageId=1121339 

http://www.idea.gov.uk/idk/core/page.do?pageId=1121339
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samosprávou a NNO, projektové poradenství a příprava projektů z Operačního 

programu lidské zdroje a zaměstnanost a Operačního programu vzdělání pro 

konkurenceschopnost) existuje v ASZ centrální tým odborníků na inkluzívní 

vzdělávání, zaměstnanost, strukturální fondy, bydlení, právo a extremismus, který 

spolupracuje s jednotlivými resorty při hodnocení a tvorbě opatření směřujících směrem 

k sociálně vyloučeným (Agentura pro sociální začleňování v Romských lokalitách, 

2010, s. 4-5).  

ASZ aspiruje na to stát se silným meziresortním úřadem, který bude koordinovat 

obce, kraje a stát a jednotlivá ministerstva v realizaci politiky sociálního začlenění. Za 

tímto účelem byl v roce 2009 podán věcný návrh zákona o ASZ, který by ASZ vymezil 

jasné kompetence (Agentura pro sociální začleňování v Romských lokalitách, 2010, s. 

7). Návrh zákona je zatím stažen. ASZ vstoupila z pilotní fáze a regulérně rozšiřuje 

činnost na další lokality a byla v roce 2010 pověřena Vládou ČR k sestavení Strategie 

boje proti sociálnímu vyloučení od 2011 do 2015 kompetence (Agentura pro sociální 

začleňování v Romských lokalitách, 2011, s. 4) 

 V současnosti je uváděna v platnost výše zmíněná Strategie boje proti 

sociálnímu vyloučení 2011 – 2015 v návaznosti na cíle vyhlášené EU agendou 2020 

(MPSV, 2010). Strategie byla schválena Vládou ČR v září 2011 (Agentura pro sociální 

začleňování v Romských lokalitách-web, 2011). Strategie boje proti sociálnímu 

vyloučení 2011 – 2015 nově oproti předchozím koncepcím a plánům sama definuje 

sociálně vyloučené lokality jako: prostorově, sociálně a ekonomicky izolované, 

symbolicky vyloučené a kulturně odlišné. Přičemž není nutné identifikovat všechny tyto 

faktory, aby bylo možné nahlížet na určitou lokalitu jako na sociálně vyloučenou. Nová 

je také deklarovaná koncepčnost směřování k řešení problémů obyvatel sociálně 

vyloučených lokalit a také obcí, ve kterých se nacházejí. (Šimáček, 2011, s. 5). Strategie 

boje proti sociálnímu vyloučení 2011 – 2015 (dále Strategie) deklaruje návaznost a 

zároveň rozvíjení již exitujících strategických dokumentů jako NAPIV, NAPSZ, 

Koncepce romské integrace a EU agenda 2020. (Šimáček, 2011, s. 6) 

Strategie obsahuje šest hlavních oblastí bezpečnost, bydlení, sociální služby, 

rodina a zdraví, vzdělávání, zaměstnanost a dávkové systémy a regionální rozvoj. 

(Šimáček, 2011, s. 3) Oproti ostatním relevantním strategickým dokumentům, 

s výjimkou NAPIV, má Strategie přehlednou strukturu, kdy každá z šesti hlavních 

oblastí má popsán výchozí stav, klíčové problémy, vizi, seznam priorit. Každá z priorit 
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má stanovené opatření, které má jednoznačný cíl, indikátor plnění (benchmark), 

stanovenou gesci, případně spolugesci, termín a finanční bilanci. (Šimáček, 2011, s. 7) 

Oblasti vzdělávání je ve Strategii věnována největší pozornost. Vzdělání je 

považováno Strategií za nástroj řešení mezigeneračního přenosu sociálního vyloučení, 

které bohužel v českém vzdělávacím systému tuto funkci neplní. (Šimáček, 2011, s. 46) 

Je zde vyjádřena nutnost zavedení mechanizmů inkluzívního vzdělávání do českého 

vzdělávacího sytému. Vize Strategie je následující: „Vizí této části Strategie boje proti 

sociálnímu vyloučení je všem přístupný, efektivní, spravedlivý a inkluzívní vzdělávací 

systém, který je kapacitně i kvalitativně schopný všechny děti s jejich individuálními 

potřebami vzdělávat v hlavním vzdělávacím proudu, je schopný identifikovat potřeby na 

straně dítěte a adekvátně na ně reagovat nastavením odpovídajících opatření, a který je 

schopný zásadní měrou omezovat mezigenerační reprodukci sociálního vyloučení.“ 

(Šimáček, 2011, s. 47) 

Problémy jsou identifikovány nejen ve vzdělávacím systému, ale i v systému 

sociálně právní ochrany dětí a rodinách sociálně vyloučených dětí. Jsou následující 

(Šimáček, 2011, s. 47): 

 Problematicky nastavené financování mateřských, základních a středních škol 

neumožňující zavádění inkluzívního prostředí ve školách (zejm. efektivní 

snížení počtu žáků ve třídě a poskytování individuální podpory žákům, kteří ji 

potřebují). 

 Nedostatečný rozsah a kvalita předškolní péče o děti ze sociálně vyloučeného 

prostředí. 

 Problematické nastavení systému základního vzdělání, včetně existence 

paralelního segregovaného systému škol zřízených pro děti s lehkým 

mentálním postižením a nedostatečným nastavením podpůrných opatření na 

půdě běžných škol. 

 Nedostatečný rozsah a kvalita realizace profesní přípravy a volby povolání a 

nedostatečná podpora sociálně vyloučených žáků na středních školách. 

 Nefunkční systém péče o ohrožené děti. 

 Kapacitně i kvalitativně nedostačující systém poradenství. 

 Nedostatečná metodická připravenost pedagogických a poradenských 

pracovníků ve školství k práci se sociálně vyloučenými či kulturně odlišnými 

dětmi. 
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 Nesystematická, administrativně příliš náročná a kvantitativně nedostačující 

grantová podpora aktivitám NNO a škol k podpoře sociálně vyloučených dětí a 

k nastavování inkluzívního prostředí ve školách. 

 Nízká motivace rodičů zajistit umístění dětí do mateřských škol, absence 

motivačních nástrojů. 

Strategie v oblasti vzdělávání navrhuje rozsáhlé legislativní změny a počítá se 

navýšením zátěže na státní rozpočet ČR. Strategie kalkuluje ve finančním bilancování 

s přibližným počtem 21 000 dětí ve věku docházky do mateřské či základní školy a 

přibližným počtem 32 000 dětí a mládeže ve věku mateřské, základní či střední školy 

(Deloitte BPO a.s. et Šimáček, 2011, s. 49). Strategie vytýčila následující priority 

(Šimáček, 2011, s. 48): 

Priorita 1: Změna financování mateřských, základních a středních škol 

Priorita 2: Posílení dostupnosti, kvality a využívání předškolní péče 

Priorita 3: Posílení otevřenosti a kvality základního vzdělávání 

Priorita 4: Posílení kvality profesní přípravy a podpora středního školství 

Priorita 5: Transformace péče o ohrožené děti 

Priorita 6: Transformace a posílení kvality poradenského systému 

Priorita 7: Posílení metodické připravenosti budoucích i stávajících pedagogických 

pracovníků 

Priorita 8: Posílení kvality a navýšení grantové podpory opatření v oblasti vzdělávání 

sociálně vyloučených dětí 

Pro prioritu č. 1 jsou navržena čtyři opatření: 

1. Navázání zvýšení normativu na žáka se sociálním znevýhodněním. Opatření spočívá 

v napravení nesouladu školského zákona a prováděcí vyhlášky č. 73/2011 Sb., která 

nezmiňuje sociálně znevýhodněné žáky podle §16 školského zákona. Dále je 

navrhována úprava vyhlášky č. 492/2005 Sb. o krajském normativu, kde není přiznán 

příplatek žákům ze sociálně znevýhodněného prostředí. Příplatek by měl být stanoven 
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na 0,5 normativu na jednoho sociálně znevýhodněného žáka. Finanční bilance opatření 

je 912 mil. Kč ročně, po novelizaci zmíněných vyhlášek. Termín realizace je rok 2013. 

(Šimáček, 2011, s. 48) 

2. Přechod od systému speciálních vzdělávacích potřeb k systému podpůrných 

opatření na všech úrovních vzdělávání. Opatření je nadstavbou k výše uvedenému 

opatření. Jde o nahrazení horizontálního členění speciálních vzdělávacích potřeb v §16 

školského zákona podle druhu znevýhodnění (zdravotní, sociální) na členění vertikální, 

podle stupně závažnosti podpůrných opatření, tj. opatření mírná, zvýšená, intenzivní a 

mimořádná. Cílem je změnit §16 školského zákona a v souladu s tím upravit prováděcí 

vyhlášky a doplnit je o katalog podpůrných opatření dle stupně závažnosti. Finanční 

bilance opatření je zhruba 1 mld. Kč ročně. Termín realizace je rok 2013 až 2014. 

(Šimáček, 2011, s. 49 - 50)  

3. Začlenit školní poradenská pracoviště do standardního financování škol v rozsahu 

závisejícím na počtu žáků školy. Cílem je fungující poradenské pracoviště v každé 

základní a střední škole. Podle již fungujících pracovišť stanovit žádoucí poměr úvazků 

odborných pracovníků a počtu žáků/studentů a podle toho zjistit finanční náročnost 

poradenského pracoviště ve vztahu k normativnímu financování. Vedle toho navýšit 

normativ tak, aby bylo zřízení poradenského pracoviště pro školy možné. Opatření bude 

provedeno novelizaci vyhlášek č. 492/2005 Sb., 72/2011 Sb. Finanční bilance opatření 

je 844 mil. Kč ročně. Termín realizace je rok 2013 až 2014. (Šimáček, 2011, s. 51) 

4. Vytvořit specifickou nárokovou podporu pro žáky ze sociálně znevýhodňujícího 

prostředí. Cílem opatření je poskytnout žákům a studentům ze sociálně 

znevýhodněného prostřední finanční prostředky k pokrytí výdajů souvisejících se 

vzděláním. Přičemž jsou navrženy dvě varianty, kdy jedna počítá se školním fondem 

pro tyto výdaje a druhá s navýšením normativu na sociálně znevýhodněného žáka o tyto 

výdaje. Finanční nákladnost by při poskytnutí 500Kč ročně na jedno sociálně 

znevýhodněné dítě/studenta ve věku 3 – 19 let by činily 160 mil. Kč ročně, plus 

administrativní náklady. Při rozšíření nárokovosti na všechny děti/studenty ohrožené 

chudobou by při zachování částky 500 Kč na dítě na rok činila výš ročních nákladů 

1525 mil. Kč. O způsobu realizace má být rozhodnuto v roce 2012 a opatření má být 

zrealizováno v roce 2013. (Šimáček, 2011, s. 52) 

Pro prioritu č. 2 je navrženo sedm opatření 
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1. Systém úhrady poplatků za MŠ pro děti ze sociálně znevýhodňujícího prostředí. 

Cílem opatření je dotovat náklady mateřských škol za docházku sociálně 

znevýhodněných dětí. Mateřské školy dosud sice mohou odpouštět „školkovné“ a 

stravné, ale chybějící finance nejsou doplňovány. Opatření bude řešit situaci zřízením 

dotačního titulu MŠMT pro mateřské školy.  Finanční bilance je součástí naplnění cíle, 

kdy by mělo být spočítáno, o jaké výdaje půjde. Termín realizace je v roce 2013. 

(Šimáček, 2011, s. 53) 

2. Zajištění včasné péče zejména prostřednictvím docházky dětí do mateřských škol. 

Opatření má za cíl navýšit kapacitu MŠ v obcích tak, aby odpovídala poptávce 

(doporučováno je využívání volných kapacit základních škol, pro školy mateřské). A 

stabilizovat a posílit dotační programy MŠMT pro mateřské a základní školy a NNO na 

podporu předškolního vzdělávání. V roce 2012 má být zjištěna potřebnost navýšení MŠ 

a v letech 2013 až 2014 má být celé opatření zrealizováno. (Šimáček, 2011, s. 54) 

3. Pilotáž metod zaměřených na posílení kognitivních funkcí a jazykovou přípravu. 

Opatření má tři sub-cíle. V první řadě má být provedena pilotáž metod zaměřených na 

rozvoj kognitivních funkcí a jazykové připravenosti sociálně vyloučených dětí. V druhé 

řadě má být z této pilotáže sestavena metodika a nakonec má být zajištěna možnost 

financování zaškolení pracovníků škol i NNO v těchto metodách. Pilotáž a financování 

zaškolování pracovníků má být zajištěna v roce 2012 a metodiky mají být zpracované a 

vydané v roce 2014. Finanční náročnost je zajistitelná se stávajícím rozpočtem MŠMT a 

z pomocí ESF – OPVK. (Šimáček, 2011, s. 54 - 55) 

4. Zpřísnění kritérií pro zřizování přípravných tříd a zařazování dětí do přípravných 

tříd 

Cílem opatření je zamezit zřizování přípravných tříd ZŠ jako alternativ mateřských škol 

a zakázat zřizování přípravných tříd u základních škol s RVP pro děti s lehkým 

mentálním postižením. Cíl bude realizován novelizací školského zákona a příslušných 

prováděcích vyhlášek. Termínem je rok 2013. Finanční náročnost není. Pouze vzniká 

potřeba restrukturalizovat rozpočet MŠMT. (Šimáček, 2011, s. 55) 

5. Odstranění diskriminačních kritérií pro přijímání dětí do veřejných mateřských 

školek.  

Opatření má za cíl odstranit kritéria pro výběr dětí do MŠ, která jsou ve svém důsledku 

diskriminační. Opatření má dvě varianty a to: úplné zrušení kritérií anebo zavedení 

pouze jednoho možného důvodu zamítnutí žádosti o přijetí do MŠ a to plné kapacity. 



35 
 

Opatření bude splněno novelou školského zákona, v termínu 2013. Opatření nezatíží 

veřejné výdaje. (Šimáček, 2011, s. 56) 

6. Novelizace zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách tak, aby bylo možné ranou 

péči poskytovat dětem ze sociálně vyloučeného prostředí. Cílem je novelizovat 

zákon o sociálních službách 108/2006 Sb. tak, aby byly do cílové skupiny uživatelů 

sociální služby „raná péče“ zařazeni i rodiče s dětmi s vývojem ohroženým nepříznivou 

sociální situací. Opatření bude naplněno novelizací zákona 108/2006 Sb. Termín pro 

splnění je v roce 2013. (Šimáček, 2011, s. 56) 

7. Zavedení možnosti nařídit docházku do mateřské školy v případě identifikace 

ohrožení školní úspěšnosti dítěte ze strany OSPOD. Vedle primárního cíle 

spočívajícího v rozšíření kompetencí OSPOD opatření sleduje další podcíle: MŠ budou 

mít pro takto přidělené děti alokovanou určitou volnou kapacitu, výdaje za tyto děti 

budou hrazeny z rozpočtu MŠMT
35

, rodiče takových dětí budou osvobozeni od poplatku 

za stravné a „školkovného“, pro dodržování povinné docházky se použije stejných 

opatření jako v případě povinné školní docházky, nařízení o povinné předškolní 

docházce bude revidovatelné. Opatření se zrealizuje novelizací školského zákona a 

dalších předpisů. Termín je v roce 2013. Finanční náklady nebudou žádné, pokud bude 

realizováno opatření č. 1 priorita č. 2., kromě dočasných v rozpočtech MŠMT a MPSV 

v přípravné fázi. (Šimáček, 2011, s. 57) 

Pro prioritu č. 3 je navrženo šest opatření: 

1. Standardizace práce, metodické vedení a vzdělávání asistentů pedagoga. Cíle 

tohoto opatření jsou: vytvoření závazného standardu práce asistenta pedagoga, 

zpracovat komplexní metodiku práce asistenta pedagoga, změnit platové ohodnocení 

asistenta pedagoga, vytvořit síť metodického vedení asistentů pedagoga a iniciovat 

vznik příslušných studijních oborů na VŠ a začlenit asistenta pedagoga do 

reformovaných vyhlášek a předpisů, včetně školského zákona.  Finanční náklady na 

realizaci budou pokryty ze zdrojů MŠMT a ESF – OPVK v případě novelizací 

legislativy a tvorbě metodik a standardů. Náklady na samotné pracovní pozice asistentů 

pedagoga se promítnou do reformy normativního financovaní škol
36

. Termín realizace 

je v roce 2013. (Šimáček, 2011, s. 58 - 59) 

                                                             
35

 viz opatření č. 1, priorita č. 2 
36 viz opatření č. 2, priorita č. 1 
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2. Posílení dodržování školského zákona v oblasti nárokovosti místa ve spádové 

základní škole a dodržování zákona v oblasti odmítnutí přijetí do ZŠ. Zajištění 

pravidelných, důkladných a cílených kontrol Českou školní inspekcí s cílem vymáhat 

naplňování školského zákona v příjímání sociálně vyloučených dětí do tzv. spádových 

základních škol. Ze strany zřizovatelů zajistit důkladné a pravidelné informování rodin 

v sociálně vyloučených lokalitách o problematice příjímání do ZŠ ve spolupráci 

s pediatry, NNO atd. Měřítkem naplnění je realizace kontrol České školní inspekce. 

Opatření nezatěžuje veřejný rozpočet. Termín pro naplnění je rok 2013. (Šimáček, 

2011, s. 59) 

3. Krátkodobá opatření transformace systému škol zřízených pro žáky s lehkým 

mentálním postižením. Opatření směřují k posílení základních škol hlavního 

vzdělávacího proudu, kdy vizí je vzdělávání všech dětí v těchto základních školách. 

Opatření vyžaduje rozsáhlou změnu legislativy: jasně a závazně stanovit individuální 

integraci žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, možnost vzdělávání ve třídě 

určené pouze pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pouze pokud není možné 

žáka integrovat individuálně, zajistit instituci „informovaného souhlasu“ zákonných 

zástupců dítěte při zařazení do RVP pro lehce mentálně postižené s jasně stanovenými 

formulacemi vysvětlujícími rozdíl mezi tímto a běžným RVP, výslovně zakázat 

umisťování dětí bez výrazného postižení/znevýhodnění do základních škol s RVP pro 

lehce mentálně postižené, znemožnit zřizování přípravných tříd u ZŠ s RVP pro lehce 

mentálně postižené, znemožnit nástup dítěte do třídy žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami již od prvního ročníku. Naplnění záměru spočívá v novelizaci školského 

zákona a vyhlášek č. 73/2011 Sb. a č. 72/2011 Sb. Termín realizace je v roce 2013. 

Opatření klade nároky na veřejné rozpočty. Je možné využít ESF či relokovat zdroje 

v rámci MŠMT. (Šimáček, 2011, s. 59 - 60) 

4. Střednědobá opatření transformace systému škol zřízených pro žáky s lehkým 

mentálním postižením. Cílem opatření je zamezit vzniku a provozování ZŠ s RVP pro 

žáky s lehkým mentálním postižením a stanovit maximální počet tříd pro žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami v poměru k běžným třídám na spádových ZŠ 

běžného zaměření, na základě analýzy spolu se zřizovateli
37

 rozhodnout o zrušení nebo 

transformaci a převedení transformované školy na obec, RVP pro lehké mentální 

postižení je zásadně změněn. O školách bude rozhodnuto do roku 2013 a legislativní 

                                                             
37 u běžných ZŠ obce, u ZŠ s RVP pro lehké mentální postižení kraje 
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změny budou zrealizovány do roku 2015. Realizace finančně zatíží rozpočet MŠMT, 

obcí i krajů. Bude také možné využít zdroje ESF. (Šimáček, 2011, s. 61) 

5. Zavedení a realizace "strategií obcí" pro vzdělávání dětí ze sociálně vyloučeného 

prostředí. Cílem opatření je obligatorní tvorba obecních strategií rozvoje školství 

zohledňující potřeby žáků se speciálními potřebami v obcích, kde je sociálně vyloučená 

lokalita nebo lokality. Strategie musí naplňovat požadavek rovnoměrného rozmístění 

žáků ze sociálně vyloučeného prostředí ve všech školách v obci, aby se předešlo tvorbě 

a upevňování segregovaných škol. Dále strategie musí řešit koordinaci, spolupráci a 

podporu jednotlivých subjektů zainteresovaných na vzdělávání sociálně vyloučených 

dětí (tj. školy, NNO, sociální odbor obce, OSPOD, policie, praktičtí lékaři atd.) a 

podporu spolupráce sociálně vyloučených rodin se školami (záležitost škol a NNO). 

Opatření obsahuje také záměr novelizovat školský zákon tak, aby odpovědnost za 

vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
38

 přešla z krajů na obce. Tvorba 

strategií a příprava novelizace školského zákona nebude vyžadovat finanční zdroje. 

Převod škol z kraje na obce by znamenal restrukturalizaci výdajů v rámci MŠMT. 

Opatření by mělo být zrealizováno do roku 2014, řešitel je MŠMT a spolu řešitelé ASZ 

a obce. (Šimáček, 2011, s. 62) 

6. Zavedení standardního systému prevence a řešení záškoláctví. Cílem opatření je 

nahradit metodický pokyn MŠMT č.j. 10/194/2002-14 „k jednotnému postupu při 

uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví“ 

legislativním dokumentem, který by se podrobně a systematicky zabýval zjevným i 

skrytým záškoláctvím. Přesně by se vymezil počet neomluvených hodin, který se 

povinně hlásí OSPODu nebo policii. Přesně stanovit, komu škola neomluvené hodiny 

hlásí a jak probíhá následující řízení. Přesně stanovit formu omluvy. U omluvených 

zameškaných hodin přesně stanovit, kolik hodin musí být omluveno lékařem. 

Dokument by měl dále upravit tzv. případové konference
39

, kde se řeší jednotlivé kauzy 

s rodiči. A vedle toho posílit preventivní nástroje, jako doprovázení dětí do školy
40

nebo 

povinnost městské a státní policie dovést děti v dopoledních hodinách do školy. 

Realizace opatření je v kompetenci MPSV a MŠMT s termínem naplnění v roce 

2013.(Šimáček, 2011, s. 62 - 64) 

Pro prioritu č. 4 je navrženo pět opatření: 

                                                             
38

 vyjma těžkých případů 
39

 respektive výchovné komise 
40 aktivita obce, NNO, OSPODu 
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1. Prodloužit povinnou školní docházku až po získání minimálně výučního listu. 

Opatření reaguje na problémy současných absolventů povinného základního vzdělání, 

kteří jsou na trhu práce velmi špatně uplatnitelní. Jednalo by se o změnu školského 

zákona, kdy by se zároveň zrušil devátý ročník základní školy, a zavedlo by se povinné 

dvouleté středoškolské vzdělání zakončené výučním listem. Nová povinná školní 

docházka by tak byla desetiletá. Realizace opatření je v kompetenci MŠMT s termínem 

splnění v roce 2015. (Šimáček, 2011, s. 64) 

2. Systematizovat kvalitní a metodicky ošetřenou profesní přípravu na ZŠ a alokovat 

na ni odpovídající finanční prostředky. Opatření si klade za cíl začlenit tzv. profesní 

přípravu do RVP tak, aby byla realizována systematicky již od prvního stupně základní 

školy a to minimálně na všech základních školách. Profesní příprava by měla obsahovat 

exkurze a nácviky činností. Vedle změny v RVP opatření vyžaduje změnu vyhlášky č. 

492/2005 Sb. o krajských normativech, aby bylo možné realizaci opatření financovat. 

Realizace je v kompetenci MŠMT s termínem splnění v roce 2013. Tvorbu metodik je 

možné pokrýt finančními zdroji z ESF. Samotná realizace profesního vzdělávání by 

znamenala výdaje 5 019 mil. Kč ročně u všech žáků ve věku povinné školní docházky a 

102 mil. Kč ročně pouze u žáků sociálně vyloučených. (Šimáček, 2011, s. 65) 

3. Vytvořit systém minimální závazné podpory studentům středních škol. Opatření 

znamená zavedení minimálního obligatorního standardu kariérního poradenství na 

střední škole. Poradenské pracoviště na střední škole by se soustředilo na preventivní 

aktivity s cílem zamezit odchodům ze školy, zvýšení motivace, zapojení rodičů, 

podpoře při přestupu mezi obory a komunikaci s původní základní školou studenta a 

kariérní poradenství při výběru práce po střední škole či dalšího stupně vzdělání. 

Realizace opatření je v kompetenci MŠMT, naplněno bude vydáním metodického 

pokynu a zabezpečením financování na středních školách. V praxi by znamenalo 

opatření roční výdaje 278 mil Kč ročně při pokrytí všech středoškoláků nebo výdaje 28 

mil. Kč při pokrytí pouze středoškoláků ze sociálně vyloučených lokalit. (Šimáček, 

2011, s. 66) 

4. Revidovat rámcové vzdělávací programy pro odborné vzdělávání. Cílem opatření je 

změna RVP středního školství. Opatření znamená změnu RVP, aby bylo možné 

přestupovat mezi učebními obory E a H bez nutnosti opětovného studia. Dále změnu 

školského zákona, která by zakazovala studium učebních oborů E zdravým žákům a 

ukládala povinnost informovaného souhlasu zákonných zástupců dítěte při vstupu na ně. 
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Opatření je v kompetenci MŠMT s termínem naplnění v roce 2013. Finanční náročnost 

je pouze dočasná pro MŠMT, lze využít zdrojů ESF. (Šimáček, 2011, s. 67) 

Pro prioritu č. 5 jsou navrhnuta dvě opatření: 

1. Vybudování systému a metodiky včasné identifikace ohrožení dítěte a případové 

spolupráce všech zainteresovaných subjektů orientovaného na prevence ohrožení 

dítěte a prevenci zařazení dítěte do ústavní či ochranné výchovy. Opatření spočívá 

ve vypracování závazné metodiky MŠMT a zaškolení pedagogických i 

nepedagogických pracovníků škol v systému včasné identifikace a intervence v zájmu 

ohroženého dítěte a návazné případové spolupráce s OSPODem, praktickým lékařem, 

kurátorem, policií a NNO. Metodika stanoví role a postupy jednotlivých pracovníků 

školy při řešení situace ohroženého dítěte. Realizace je v kompetenci MSPV, MŠMT, 

ve spolupráci ASZ a MZd v termínu realizace v roce 2013. Vytvoření metodik a 

zaškolování pracovníků je možné financovat z prostředků ESF. (Šimáček, 2011, s. 67-

68) 

2. Transformace školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy v 

souladu s Koncepcí transformace systému náhradní výchovné péče. Cílem opatření 

je důsledná realizace v roce 2009 schválené koncepce MŠMT, která má priority 

ve snížení počtu dětí v zařízeních náhradní výchovné péče směrem k menším zařízením 

rodinného typu a posílení ambulantních a terénních preventivních aktivit rozšířením 

služeb v stávajících zařízeních výchovné péče a vybudování sítě těchto služeb. Opatření 

je v kompetenci MŠMT ve spolupráci s MPSV, MV a MZd. Zrealizováno by mělo být 

v roce 2014. Znamenalo by dočasné výdaje z veřejných financí a rozpočtů MSPV a 

MČMT při restrukturalizaci systému náhradní výchovné péče. Při respektování 

požadavků této koncepce je třeba počítat s nárůstem ročních výdajů na zařízení náhradní 

výchovné péče minimálně o 50% tzn. 2 101 mil. Kč ročně. (Šimáček, 2011, s. 69) 

Pro prioritu č. 6 jsou navrhnuta tři opatření: 

3. Posílení kapacity poradenských zařízení. Opatření znamená zákonné určení a 

v souladu s tím navýšení kapacity pedagogicko-psychologických poraden (dále PPP) a 

speciálně pedagogických center (dále SPC) v krajích podle počtů žáků v kraji. O 

konkrétní normě a změně legislativy rozhodne MŠMT po jednání se zřizovateli škol, 

školskými poradenskými zařízeními a výše zmíněnými poradenskými zařízeními v roce 

2013. Realizace je terminována na rok 2015. Řešitelem je MŠMT ve spolupráci s ASZ a 
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kraji. Opatření zatíží veřejné výdaje při navýšení kapacity o 50%, jsou odhadované 

výdaje 380 mil. Kč ročně, v případě 100% zvýšení kapacity by navýšení bylo 759 mil. 

Kč ročně. (Šimáček, 2011, s. 70) 

2. Posílení kvality a standardizace služeb poradenských zařízení. Opatření počítá 

s novelizací vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a 

školských poradenských zařízeních.  Zahrnuje několik subcílů: vytvořit a aplikovat 

standardy činnosti poradenských zařízení, zavést povinnou spolupráci škol a těchto 

zařízení, jasně stanovit kompetence PPP a SPC
41

, stanovit orgán metodického vedení a 

supervize pro tyto zařízení, zařadit tyto zařízení mezi subjekty kontrolované Českou 

školní inspekcí, organizačně a fyzicky odloučit SPC od škol s RVP pro žáky s lehkým 

mentálním postižením, umožnit vznik těchto zařízení zřízených NNO a stanovit systém 

jejich certifikace. Realizátorem opatření je MŠMT, s termínem v roce 2013 až 2014. 

Opatření si vyžádá jednorázové výdaje z rozpočtu MŠMT při zavádění změn, které lze 

snížit využitím zdrojů ESF. Pravidelné výdaje na síť poradenských zařízení by činily 

137 mil. Kč ročně. (Šimáček, 2011, s. 71 - 72) 

3. Standardizovat školní poradenská pracoviště při základních a středních školách. 

Opatření znamená legislativní změnu školského zákona a vyhlášky č. 72/2005 Sb. tak, 

aby bylo určeno personální obsazení poradenského pracoviště při škole odborníky
42

, 

náplň činnosti a rozsah pracoviště v závislosti na počtu žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Realizace opatření je v kompetenci MŠMT s termínem 

v letech 2013 až 2014. Finanční náklady na realizaci jsou již promítnuty v navazujících 

opatřeních. (Šimáček, 2011, s. 72 - 73) 

Pro prioritu č. 7 jsou navrhnuty čtyři opatření: 

1. Vytvoření zavazujícího pro-inkluzivního standardu pedagogického pracovníka. 

Cílem opatření je vytvoření Standardu pedagogického pracovníka, který bude zavazovat 

pedagogického pracovníka znát metody inkluzivního vzdělávání a ty uplatňovat při 

výuce.  Opatření bude realizováno změnou školského zákona a zákona o pedagogických 

pracovnících.  Tato legislativní změna musí obsahovat mechanizmy kontroly a 

vymáhání Standardu pedagogického pracovníka Českou školní inspekcí. Opatření je 

terminováno na rok 2013, je bez finančních nákladů a plně v kompetenci MŠMT. 

(Šimáček, 2011, s. 73)  

                                                             
41 případně je sloučit v jedno zařízení 
42 psycholog, speciální nebo sociální pedagog 
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2. Zajištění připravenosti budoucích pedagogických pracovníků k výkonu pro-

inkluzivní praxe. Cílem opatření je zařadit osnovu studijních oborů připravujících 

pedagogické pracovníky práci s podpůrnými a vyrovnávacími opatřeními, tvorbu 

inkluzivního prostředí ve třídě a práci se sociálně vyloučenými a kulturně specifickými 

žáky. Opatření je v kompetenci MŠMT s termínem realizace v roce 2013 až 2014. Bude 

třeba alokovat finanční prostředky v rozpočtu MŠMT, které je možné zajistit i z ESF. 

(Šimáček, 2011, s. 74) 

3. Zajištění dostatečné nabídky kvalitního vzdělávání stávajících pracovníků v rámci 

DVPP v oblasti aplikace vyrovnávacích a podpůrných opatření, v práci s 

dětmi/žáky/studenty ze sociálně vyloučeného či kulturně odlišného prostředí a 

nastavování inkluzivních metod výuky. Opatření reaguje na kvalitativně a 

kvantitativně nedostačující nabídku dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (dále 

DVPP). Cílem je vytvořit systém, který bude koordinovat nabídku a poptávku po 

DVPP, zavedení nabídky DVPP na příspěvkových organizacích MŠMT v souladu 

s tematickým nastavením grantových titulů ESF. Opatření má termín realizace do roku 

2013 až 2014. Je v kompetenci MŠMT, které na něm spolupracuje s ASZ. Opatření 

klade nároky na státní rozpočet ve výši 584 mil. Kč. ročně, finanční výdaje je možné 

snížit prostředky z ESF-OPVK. (Šimáček, 2011, s. 75) 

4. Standardizace a obsahové vymezení práce sociálního pedagoga při základních a 

středních školách. Cílem opatření je zařadit profesi sociálního pedagoga do zákona o 

pedagogických pracovnících. Vytvořit standardy jeho práce a zařadit tuto pozici do 

školního poradenského pracoviště a standardizovat rozpočtové zajištění této pozice do 

systému normativního financování škol. Opatření je v kompetenci MŠMT a je 

realizováno ve spolupráci s ASZ. Termínem realizace je rok 2013 až 2014. Opatření 

vyžaduje dočasnou alokaci finančních zdrojů v rámci MŠMT, kterou leze získat i 

z prostředků ESF. Náklady na zřízení a provozování pozic sociálního pedagoga jsou 

započteny v opatření týkajících se školských poradenských pracovišť. (Šimáček, 2011, 

s. 75 – 76) 

Pro prioritu č. 8 jsou navrhnuta dvě opatření: 

1. Efektivizace dotační podpory nevládních neziskových organizací v oblasti podpory 

vzdělávání. Opatření má zefektivnit a posílit dotační tituly MŠMT pro NNO 

poskytující sociální služby zaměřené na podporu vzdělávání žáků a studentů ze sociálně 

vyloučených rodin. Subcílem je změnit periodicitu dotačních titulů z jednoletých na 
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víceleté a zvýšit objem ročních dotací. Realizátorem je MŠMT ve spolupráci ASZ 

s termínem v roce 2012. Předpokládaný objem finančních zdrojů pro realizaci opatření 

je 320 mil. Kč ročně. (Šimáček, 2011, s. 76) 

2. Zapracování potřebných opatření pro podporu úspěšného vzdělávání sociálně 

vyloučených dětí mezi priority čerpání Evropského sociálního fondu na období 

2014+. Cílem opatření je zajistit, aby v navazujícím období ESF a zejména ESF-OPVK 

bylo kalkulováno s potřebami dětí ze sociálně vyloučeného prostředí a žáků se 

sociálním znevýhodněním ve všech stupních školního vzdělávání i ve vzdělávání 

mimoškolním. Operační program musí navazovat na Národní program reforem 

schváleným vládou ČR. Bude připraven do roku 2014. Realizátorem je MŠMT ve 

spolupráci s MPSV, MMR a ASZ. (Šimáček, 2011, s. 77) 

4.3. Nástroje Strategie boje proti sociálnímu vyloučení 2011 – 2015 

v kontextu obecní politiky zaměřené na vzdělávání sociálně 

vyloučených žáků 

Strategie kalkuluje v oblasti vzdělávání s pravidelnými ročními výdaji ze 

státního rozpočtu ve výši 13 484 mil. Kč., při realizaci ambicióznějších verzí 

jednotlivých opatření, tak aby se netýkaly pouze sociálně vyloučených žáků a studentů, 

ale i těch sociálním vyloučením ohrožených a také žáků a studentů z rodin s nižšími 

příjmy
43

. Jde o zavedení nárokové roční podpory na učební pomůcky a výdaje 

související se studiem sociálně znevýhodněným žákům a studentům ve výši 500 Kč 

ročně. Dále o metodickou profesní přípravu všech žáků ZŠ v průběhu celé školní 

docházky nebo pouze žáků sociálně vyloučených. A minimální závaznou podporu na 

střední škole pro rozšířenou skupinu sociálně znevýhodněných žáků. Nebo o navýšení 

kapacity poradenských zařízení o 50% nebo 100%. Pokud by se tyto opatření strategie 

realizovaly v podobě, která by zahrnovala pouze úspornější varianty řešení, výdaje by 

činily 5 236 mi. Kč ročně. V médiích byla finanční náročnost strategie v oblasti 

vzdělávání uváděna ve výši 15 mld. Kč jako opatření směřované pouze Romům
44

. 

Avšak s finančními výdaji jako v ambicióznější variantě plánu, která cílí na širší 

skupiny žáků a studentů než romští a sociálně vyloučení žáci a studenti. 

                                                             
43 šlo by o rozšíření současného výkladu „sociálního znevýhodnění“ i o tyto skupiny žáků.  
44

 http://zpravy.idnes.cz/vlada-nechce-romske-deti-ve-zvlastnich-skolach-bude-to-stat-miliardy-1gz-

/domaci.aspx?c=A110921_100104_domaci_jj 

http://zpravy.idnes.cz/vlada-nechce-romske-deti-ve-zvlastnich-skolach-bude-to-stat-miliardy-1gz-/domaci.aspx?c=A110921_100104_domaci_jj
http://zpravy.idnes.cz/vlada-nechce-romske-deti-ve-zvlastnich-skolach-bude-to-stat-miliardy-1gz-/domaci.aspx?c=A110921_100104_domaci_jj
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Strategie nezapočítává výdaje na zavedení a přípravu opatření v oblasti 

vzdělávání. Ve většině případů uvádí jejich ufinancovatelnost ze stávajícího rozpočtu 

relevantních resortů, tj. převážně MŠMT a také MPSV a počítá s využitím finančních 

prostředků z ESF. Domnívám se, že zavedení plošnějších opatření, které by necílila 

pouze na sociálně vyloučené žáky, tedy v očích veřejnosti pouze na romské žáky, by 

bylo vhodnější a především politicky schůdnější například pro obecní zastupitelstva. 

V situaci, kdy médii proběhla vlna nesouhlasu a odmítání vzdělávacích opatření 

strategie ze samosprávy měst jako Rumburk, Varnsdorf a Šluknov
45

 či odmítání 

strategie jako celku v Chomutově
46

, je realizace ambicióznějších opatření strategie
47

, ze 

kterých budou profitovat i „normální“ žáci, vhodnější. Může pomoci zlepšit negativní 

public image strategie, jaký v ČR obvykle mají jakékoliv opatření a aktivity týkající se 

Romů. 

Vzdělávací část strategie má jako prioritu číslo dvě předškolní péči. Pokud 

srovnáváme jednotlivé priority podle souvislosti s obcemi a jejich politikou, týká se 

priorita číslo dvě z velké části obecní politiky vzdělávání. Opatření, která by na základě 

změny školského zákona a prováděcích vyhlášek zajistila možnost dofinancovat 

školkám tzv. školkovné za děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, posílit kapacitu 

školek zároveň s omezením přípravných tříd na ZŠ, zrušit kritéria omezující vstup do 

školky a zavést možnost nařízení povinné docházky dítěte do školky
48

, ať často bez 

finanční náročnosti na obec, jsou nejvíce odmítanými a kritizovanými opatřeními 

strategie v oblasti vzdělávání, viz reakce obcí výše.  

Nedávný „baby boom“, který kulminoval v roce 2009 po období klesání 

porodnosti mezi lety 1989 až 2003 (ČSÚ, 2012b) způsobil kapacitní tlak na školky, 

které jsou většinou zřizovány obcemi (ČSÚ, 2011). Výkonné orgány obce jsou volené. 

Přirozeně tedy rozhodují s přihlédnutím k veřejnému mínění. Politická opozice v obci 

může v situaci, kdy je málo míst ve školkách pro děti neromských obyvatel obce, 

nežijících v sociálním vyloučení, snadno napadnout případná obecní opatření pro 

zvýšení účasti sociálně vyloučených na předškolním vzdělávání jako nespravedlivé 

zvýhodnění „nepřizpůsobivých spoluobčanů“ na úkor „spořádaných daňových 

                                                             
45 http://usti.idnes.cz/bezplatne-skolky-pro-deti-z-ghett-jen-uskodi-obavaji-se-starostove-1dx-/usti-
zpravy.aspx?c=A111026_181550_usti-zpravy_alh 
46 http://zpravy.idnes.cz/chomutov-zamitl-dokument-vladni-agentury-socialne-slabym-pry-nepomuze-1af-
/domaci.aspx?c=A111205_1695955_usti-zpravy_oks 
47 tedy těch mířených na všechny žáky – průběžná podpora ve volbě povolání, školní poradenství atd. 
48 v kompetenci OSPOD 

http://usti.idnes.cz/bezplatne-skolky-pro-deti-z-ghett-jen-uskodi-obavaji-se-starostove-1dx-/usti-zpravy.aspx?c=A111026_181550_usti-zpravy_alh
http://usti.idnes.cz/bezplatne-skolky-pro-deti-z-ghett-jen-uskodi-obavaji-se-starostove-1dx-/usti-zpravy.aspx?c=A111026_181550_usti-zpravy_alh
http://zpravy.idnes.cz/chomutov-zamitl-dokument-vladni-agentury-socialne-slabym-pry-nepomuze-1af-/domaci.aspx?c=A111205_1695955_usti-zpravy_oks
http://zpravy.idnes.cz/chomutov-zamitl-dokument-vladni-agentury-socialne-slabym-pry-nepomuze-1af-/domaci.aspx?c=A111205_1695955_usti-zpravy_oks
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poplatníků“, „slušných lidí“ atd. Bohužel se v politické soutěži zatím nevyskytla 

empirickými výzkumy podložená argumentace pro zvýšení podílu sociálně vyloučených 

v předškolním vzdělávání, kterou uvádí i Národní ekonomická rada vlády, že předškolní 

vzdělávání je významným faktorem formujícím budoucí školní úspěšnost dítěte. A tím 

pádem je nástrojem sociálního začleňování, který by měl mít vnímán jako investice, 

která v budoucnosti ušetří finanční výdaje za dávky pro sociálně vyloučené. (NERV, 

2011, s. 6) 

Prioritou číslo tři vzdělávací části strategie je posílení otevřenosti a kvality 

základního vzdělávání. Opatření v této prioritě souvisí se vzdělávací politikou obcí 

nejvíce. Třetí opatření této priority Krátkodobá opatření transformace systému škol 

zřízených pro žáky s lehkým mentálním postižením má za úkol změnu školského 

zákona tak, aby mohli být na základní školy s RVP pro žáky lehkým mentálním 

postižením přijati pouze žáci, u kterých je nemožná individuální integrace v ZŽŠ 

běžného typu a to až na základě informovaného souhlasu rodičů. Což by znamenalo 

zvýšení počtu sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ s RVP ZV, které obvykle zřizuje 

obec. Navazující opatření číslo čtyři Střednědobá opatření transformace systému škol 

zřízených pro žáky s lehkým mentálním postižením také počítá se změnou školského 

zákona a navazujících vyhlášek, které by v důsledku přinesly převedení ZŠ s RVP pro 

žáky lehkým mentálním postižením z krajů na obce, což by znamenalo, že obec by se 

stala výlučním subjektem odpovědným za vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků.  

Dalším opatřením priority číslo tři, které stoprocentně souvisí s obcí, je opatření 

číslo pět Zavedení a realizace "strategií obcí" pro vzdělávání dětí ze sociálně 

vyloučeného prostředí, které navazuje na opatření čtyři a pět. Počítá se změnami 

školského zákona v opatření tři a čtyři, tedy s výsledkem těchto změn, který znamená, 

že obec bude subjekt s hlavní zodpovědností za vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Tyto „obecní strategie“ mají závazně naplňovat tyto zásady 

(Šimáček, 2011, s. 62):  

 zajištění rozptylu zátěže základních škol sociálně znevýhodněnými žáky 

(respektive zamezení jejich segregace do „romských škol“) 

 způsob a podpora aktivace, zasíťování a spolupráce lokálních aktérů (škola, 

NNO, sociální odbor obce, OSPOD, praktičtí lékaři, policie atd.) 

 způsob podpory škol a NNO pro zajištění efektivní spolupráce školy s rodinou 
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Další opatření třetí priority, které počítá se systemizací a standardizací 

spolupráce všech státních i nestátních subjektů zúčastněných na vzdělávání sociálně 

vyloučených žáků v obci a de facto se týká především obce je opatření číslo šest 

Zavedení standardního systému prevence a řešení záškoláctví. Kdy by nová vyhláška 

MŠMT měla ošetřovat zjevné i skryté záškoláctví a jasně stanovit systém součinnosti 

školy, OSPODu a policie. Měla by také obsahovat preventivní opatření ve spolupráci 

NNO a školy a metodicky je ošetřovat.  

Podoba konkrétních metod a systémů, které jsou obsahem opatření pět a šest, je 

již předmětem zájmu praktické části diplomové práce. Realizace metod a systémů 

koordinace státních a nestátních institucí zúčastněných na procesu vzdělávání 

v obecním měřítku není zcela podmíněna realizací opatření strategie v celostátním 

měřítku. Viktor Piorecký
49

 tvrdí, že opatření pět a šest jsou inspirována již fungující 

dobrou praxí v několika obcích ČR. 

5. Zkoumaná lokalita 

5.1. Obyvatelstvo a školy 

Město Plzeň je centrem západočeského kraje, se 169 273 obyvateli (ČSÚ, 

2012c) patří k největším českým městům. V březnu 2011 mělo ze 147 679 obyvatel 

Plzně ve věku nad 15 let nejvyšší dosažený druh vzdělání – 15% základní (včetně 

nedokončeného), 30% středoškolské bez maturity, 37,5% středoškolské s maturitou, 

17% vysokoškolské a necelých 0,5% žádné vzdělání (ČSÚ, 2012d).  

Podle údajů MPSV z října 2010 bylo v okrese Plzeň-město 7004 registrovaných 

nezaměstnaných, tj. 5,89% obyvatel a okres Plzeň-město byl 9. okresem v ČR s nejnižší 

mírou registrované nezaměstnanosti
50

. Přičemž míra registrované nezaměstnanosti 

v roce 2011 podle Českého statistického úřadu (dále ČSÚ), (ČSÚ, 2012e) a údajů 

MPSV prezentovaných v regionálních mediích
51

 nezaznamenala dramatických změn. 

Území Plzně se jako obec s rozšířenou působností s 187 047 (ČSÚ, 2012e) obyvateli 

územně shoduje s okresem Plzeň-město (ČSÚ, 2012f).  

Domnívám se, že vzhledem k převažujícímu podílu obyvatel okresu Plzeň-město 

z obce Plzeň, je možné vztahovat údaje o MPSV o nezaměstnanosti ve výše zmíněném 

                                                             
49 odborník ASZ na otázky inkluzívního vzdělávání, vlastní zdroj 
50 http://www.czso.cz/xp/redakce.nsf/i/nezamestnanost_v_plzenskem_kraji_podle_mpsv_k_31_10_2010 
51 http://plzensky.denik.cz/podnikani/nezamestnanost-vsude-klesala-v-plzni-sla-nahoru.html 

http://www.czso.cz/xp/redakce.nsf/i/nezamestnanost_v_plzenskem_kraji_podle_mpsv_k_31_10_2010
http://plzensky.denik.cz/podnikani/nezamestnanost-vsude-klesala-v-plzni-sla-nahoru.html
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okrese na obec Plzeň. Podobně lze k samotné obci Plzeň vztahovat i 99 občanů okresu 

Plzeň-město (ČSÚ, 2012g), kteří se hlásí k Romské národnosti52. Pokud uvážíme dva 

důležité spolu související znaky sociálního vyloučení, nekvalifikovanost a nezaměstnat. 

Relativně nízký počet nekvalifikovaných obyvatel, tj. těch s nevyšším dosaženým 

vzděláním ZŠ, a nízká nezaměstnanost v okrese Plzeň-město, v porovnání 

s příhraničními okresy severních Čech a severní Moravy53, signalizuje, že obec Plzeň 

nemá tolik sociálně vyloučených obyvatel jako obce ve výše zmiňovaných severních 

regionech ČR.  Což přímo dokládá i mapa sociálně vyloučených lokalit GAC z roku 

200654, kde je viditelně nejvíce těchto lokalit právě v severních regionech ČR. O obci 

Plzeň je možné hovořit jako o městě ekonomicky prosperujícím, kde problematika 

Romů/sociálního vyloučení není tak ožehavá, respektive nepanuje zde sociální napětí 

jako v ekonomicky deprivovaných regionech ČR. Viz události srovnatelné s nepokoji na 

Šluknovsku v roce 2011. (MVČR, 2012, s. 18) Romská tématika se často neobjevuje ani 

v plzeňských regionálních mediích55. Zároveň však Romové rozhodně nemají v Plzni 

lepší pověst než jinde v ČR, podle výzkumu postoje veřejnosti ke kriminalitě v Plzni 

z roku 2008 se nejvíce respondentů jako bezpečnostního rizika obávalo Romů (Toušek, 

2009, s. 31) a nejnebezpečnější lokality byly konkrétní ulice a čtvrť, kde jsou sociálně 

vyloučené lokality (Toušek, 2009, s. 24-26), viz výše zmíněná mapa sociálního 

vyloučení56 z roku 2006. Podle níž byl odhadovaný počet obyvatel plzeňských sociálně 

vyloučených lokalit cca 1250 až 1500.  

                                                             
52 počet osob deklarujících romskou národnost rozhodně nemůže být ztotožňován s počtem sociálně vyloučených osob, 
například, i protože 25% obyvatel okresu Plzeň-město se nehlásí k žádné národnosti, viz výše 
53 http://www.czso.cz/xp/redakce.nsf/i/nezamestnanost_v_plzenskem_kraji_podle_mpsv_k_31_10_2010 
54http://www.esfcr.cz/mapa/int_CR.html  
55 http://www.denik.cz/plzensky-kraj/romska-ghetta-v-plzni-mesto-nema-zajem-lidi-shlukovat-20120321.html 
56 http://www.esfcr.cz/mapa/int_pz4_6.html 

http://www.czso.cz/xp/redakce.nsf/i/nezamestnanost_v_plzenskem_kraji_podle_mpsv_k_31_10_2010
http://www.esfcr.cz/mapa/int_CR.html
http://www.denik.cz/plzensky-kraj/romska-ghetta-v-plzni-mesto-nema-zajem-lidi-shlukovat-20120321.html
http://www.esfcr.cz/mapa/int_pz4_6.html


47 
 

 

 

 

Obrázek 1 - Hlavní sociálně vyloučené lokality v Plzni, 2012 (zdroj GAC, 2006 

a vlastní pozorování a informátoři
57

) 

 Lokalita A – ulice Strážnická, Městský obvod (dále MO) Plzeň 1 

 Lokalita B – ulice Jateční, MO Plzeň 4 

 Lokalita C – čtvrť Petrohrad (ulice přiléhající k Mikulášskému náměstí), MO 

Plzeň 2 

 Lokalita D – ulice Plachého a Koperníkova, MO Plzeň 3 

V Plzni je 26 ZŠ zřízených městem Plzeň
 58

. Vedle toho ve městě existují i ZŠ a 

ZUŠ soukromé. Dalším zřizovatelem ZŠ je vedle Plzně Plzeňský kraj, který zřizuje 

ZUŠ a ZŠ s RVP mimo RVP ZV, tj. bývalé zvláštní a speciální školy. Plzeňský kraj 

zřizuje v Plzni pět ZUŠ a šest ZŠ. Z těchto ZŠ jsou tři pro zdravotně postižené a tři pro 

mentálně postižené. Jedná se o ZŠ, Plzeň, Heyrovského 23; Základní škola speciální, 

Plzeň, Skupova 15; Základní škola, Plzeň, Podmostní 1
 59

. 

                                                             
57 pracovníci Společnosti Tady a Teď, o.p.s. 
58 https://www.plzenskeskoly.cz/informace-o-skolach/skola_1/ 
59 http://www.kr-plzensky.cz/cs/clanek/seznam-skol-a-skolskych-zarizeni-zrizenych-plzenskym-krajem-73-2012?sekce=all 

https://www.plzenskeskoly.cz/informace-o-skolach/skola_1/
http://www.kr-plzensky.cz/cs/clanek/seznam-skol-a-skolskych-zarizeni-zrizenych-plzenskym-krajem-73-2012?sekce=all
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Plzeňským krajem zřizované výše zmíněné ZŠ je nutné krátce popsat, i když 

nebyly mezi zkoumanými ZŠ zřizovanými městem, protože se na ně často směřují 

sociálně vyloučení romští žáci. Respektive kromě Základní školy speciální, Plzeň, 

Skupova 15, která je škola s rehabilitačním vzdělávacím programem, vyučující podle  

RVP pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy pomocné školy a RVP 

základní školy speciální
60

. Škola je vyprofilována na mentálně postižené žáky.
61

  

ZŠ, Plzeň, Heyrovského 23 vyučuje podle RVP pro žáky s lehkým mentálním 

postižením. Ve výroční zprávě ze školního roku 2009/2010 je zmiňován problém se 

záškoláctvím
62

, tj. 194 omluvených zameškaných hodin na žáka a 16,8 neomluvených 

zameškaných hodin na žáka, a dokonce je negativně hodnocena praxe OSPOD ÚMO 

Plzeň 3 a naopak chválena práce OSPOD ÚMO Plzeň 2. Dále jsou ve zprávě uváděny 

následující úspěchy absolventů při přechodu na střední školy (ZŠ, Plzeň, Heyrovského 

23; 2011, s. 3-8): 

S

o

u

č

á

s

t 

Počet 

absolvent

ů 

Přijati 

na SŠ, 

SOU 

Přijati 

do PrŠ 

Přijati 

do 

OU/U 

Nepodali 

přihlášku 

Z

Š 

32 10 3 13 6 

Tabulka 2 – Uplatnění absolventů ZŠ, Heyrovského 

Škola se velice pravděpodobně vedle zdravotního znevýhodnění potýká i se 

sociálním znevýhodněním, soudě dle záškoláctví. Je možné ji označit za školu, která se 

dotýká sociálně vyloučených romských žáků v Plzni, i když cca 1/3 žáků je z jiných 

obcí (ZŠ, Plzeň, Heyrovského 23; 2011, s. 4). 

                                                             
60 http://www.zsspecialniplzen.cz/vzdelavaciprogramy.php 
61 http://www.zsspecialniplzen.cz/prezentaceskoly.php 
62 které je zdůvodněno pobytem dětí v zahraničí 

http://www.zsspecialniplzen.cz/vzdelavaciprogramy.php
http://www.zsspecialniplzen.cz/prezentaceskoly.php
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Neopominutelnou školou je ZŠ, Podmostní 1, Plzeň, jelikož jde v Plzni o téměř 

zcela etnicky segregovanou romskou školu (dle vlastních zdrojů)
63

, která se tak i 

nepřímo prezentuje „Jedná se o školu se vzdělávacím programem pro děti s lehčím 

mentálním postižením. V naší škole se velmi často kombinuje mentální defekt se 

sociálním znevýhodněním.“ (ZŠ, Plzeň, Podmostní 1, 2011, s. 1):Škola má většinu žáků 

z okresu Plzeň-město. Velmi těžce se potýká se záškoláctvím
64

, tj. 204 omluvených 

zameškaných hodin na žáka a 58,4 neomluvených zameškaných hodin na žáka. 

Absolventi jsou takto úspěšní při přechodu na střední školy (ZŠ, Plzeň, Podmostní 1, 

2011, s. 2-4): 

Počet žáků končících docházku Z toho přijato do OU 

26 19 

Tabulka 3 – Uplatnění absolventů ZŠ, Podmostní 

V původním kvantitativním výzkumu vzdělávacích aspirací na čtyřech ZŠ 

zřizovaných městem z  března 2010 nebyla ZŠ Podmostní zkoumána, protože je 

zřizovaná Plzeňským krajem a především má odlišný RVP
65

 od ZŠ zkoumaných a vedle 

toho má i poměrně údajově chudší výroční zprávy ve srovnání se standardizovanými 

výročními zprávami ZŠ zřizovanými městem a nejevila se jako plně porovnatelná 

s těmito školami. Nicméně je vedle 16. MŠ a ZŠ hlavním školním protějškem 

zkoumané organizace Společnost Tady a Teď, o.p.s při práci se sociálně vyloučenými 

žáky (vlastní zdroj)
66

  

                                                             
63 vlastní pozorování, informátoři: pracovníci Společnosti Tady a Teď, o.p.s., výchovné poradkyně 16. a 7. ZŠ, vedoucí 
OŠMT MMP 
64 které je podobně jako na ZŠ, Heyrovského zdůvodněno pobytem v zahraničí 
65 „škola praktická“ http://www.zspodmostni.cz/o-nas/ 
66 informátoři: pracovníci Společnosti Tady a Teď, o.p.s. 

http://www.zspodmostni.cz/o-nas/
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Obec Plzeň je administrativně členěna na deset správních městských obvodů 

(dále MO)
67

. Zkoumané ZŠ se nachází vždy po dvou v MO Plzeň 1 a MO Plzeň 3. 

Přičemž v MO Plzeň 1 je 7. MŠ a ZŠ v bezprostřední blízkosti středně velké sociálně 

vyloučené lokality, tj. Lokalita A, a naopak Bolevecká ZŠ je mimo dosah jakékoliv 

plzeňské sociálně vyloučené lokality. (viz Hlavní sociálně vyloučené lokality v Plzni, 

2012, s. 40) V MO Plzeň 3 je 16. MŠ a ZŠ v blízkosti velké sociálně vyloučené lokality, 

tj. Lokalita D a není vzdálena další velké sociálně vyloučené lokalitě v MO Plzeň 2, tj. 

Lokalita C. Dále je v MO Plzeň 3 zkoumaná 10. ZŠ a MŠ, která je mimo blízký dosah 

výše zmíněných sociálně vyloučených lokalit (viz Hlavní sociálně vyloučené lokality 

v Plzni, 2012, s. 40). 

Obrázek 2 - Zkoumané běžné ZŠ (spolu s „praktickou“ ZŠ, Podmostní) 

 A - 7. MŠ a ZŠ 

 B - Bolevecká ZŠ 

 C - 16. MŠ a ZŠ 

 D - 10. ZŠ a MŠ 

 E - ZŠ, Podmostní 

                                                             
67 http://web.plzen.eu/cz/o_meste/mestske_obvody/index.html 

http://web.plzen.eu/cz/o_meste/mestske_obvody/index.html
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5.1.1. 16. Základní škola a mateřská škola Plzeň, p.o. 

16. Základní škola a mateřská škola Plzeň se nachází v centru města Plzně na 

Americké ulici. 16. ZŠ měla v školním roce 2010/2011 14 tříd o 269 žácích (z toho 1 

třída o 14 žácích přípravná). 16. ZŠ dále provozuje malotřídní ZŠ Radčice o 4 třídách o 

44 žácích (z toho 1 třída o 11 žácích přípravná) jako svoje odloučené pracoviště (16. 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PLZEŇ, 2011). 16. ZŠ provozuje 

kroužek hry na akustickou kytaru, sportovních her, plavců, německého jazyka a hry na 

flétnu.   

Velká část absolventů 16. ZŠ našla uplatnění na středních odborných učilištích 

(dále SOÚ), naproti tomu na gymnázium nezamířil ani jeden. Ve srovnání s ostatními 

školami měla 16.ZŠ  nejvíce zameškaných hodin a několikrát větší počet neomluvených 

hodin. Odlišuje se také využíváním asistenta pedagoga pro sociálně znevýhodněné děti 

a neexistujícím zájmem o přestup žáků z 5. tříd na víceletá gymnázia (16. ZÁKLADNÍ 

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PLZEŇ, 2011). 

16. ZŠ dlouhodobě nese nálepku „romská škola“. Vchod do školy je z ulice 

Resslova, kde se v jejím těsném sousedství do roku 2010 nacházela sociálně vyloučená 

lokalita, jejíž obyvatelé se po jejím zrušení přestěhovali do další sociálně vyloučené 

lokality v Koperníkově a Plachově
68

 ulici vzdálené cca 1 km od školy.  Děti z výše 

zmíněné sociálně vyloučené lokality, které nenavštěvují ZŠ Podmostní,jsou žáky právě 

16. ZŠ. Na škole je podle až 1/3 romských žáků, kteří jsou zároveň většinou sociálně 

znevýhodnění (vlastní zdroj)
69

. 

5.1.2. 7. Základní škola a mateřská škola Plzeň, p.o. 

7. Základní škola a mateřská škola Plzeň (dále 7. ZŠ) se nachází v plzeňské 

čtvrti Vinice.  7. ZŠ měla v školním roce 2010/2011 19 tříd o 413 žácích (z toho 1 třída 

o 13 žácích přípravná).  7. ZŠ provozuje následující kroužky: Všestranný sportovní 

kroužek, Sportovní gymnastika, Netradiční hry, Kondičně – sportovní kroužek, 

Anglický jazyk, Ruský jazyk, Dramatický kroužek, Sportovní a pohybové hry, Taneční 

kroužek, Pohybová výchova, Keramický kroužek, Výtvarný kroužek, Zpívání s kytarou 

a Přírodovědný kroužek (7. Základní a mateřská škola Plzeň, 2011). 

                                                             
68 http://www.esfcr.cz/mapa/int_pz4_6.html 
69 informátor: výchovná poradkyně 16.ZŠ (pozn. do školního roku 2010/2011, nyní pouze pedagog) 

http://www.esfcr.cz/mapa/int_pz4_6.html
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Absolventi 7. ZŠ se uplatnili především na středních školách s maturitou. 

Několik se jich vydalo na 4 letá gymnázia a také na učiliště (2 leté učební obory). 7. ZŠ 

má ze srovnávaných škol nejvíce žáků a nejmenší počet zameškaných a zameškaných 

neomluvených hodin (7. Základní a mateřská škola Plzeň, 2011).  

V blízkém sousedství 7. ZŠ (cca 3 minuty pěšky) se nachází sociálně vyloučená 

lokalita, jde o 2 panelové domy uprostřed menšího panelového sídliště, kde bydlí 

majorita. Děti ze sociálně vyloučené lokality se bez využití MHD do jiné ZŠ 

nedostanou. Čtvrť Vinice, tj. sousedství 7. ZŠ a Lokality A (viz Hlavní sociálně 

vyloučené lokality v Plzni, 2012), je totiž prostorově oddělena od zbytku MO Plzeň 1 a 

má dlouhodobě pověst nebezpečného místa (Toušek, 2009, s. 31). V souvislosti s tím je 

7. ZŠ také často vnímána plzeňskou veřejností jako romská (vlastní pozorování). Podle 

pracovníků školy není podíl romských žáků v posledních letech na škole vysoký (vlastní 

zdroj)
70

. 

5.1.3. 10. Základní škola Plzeň, p.o. 

10. Základní škola Plzeň (dále 10. ZŠ) se nachází na náměstí Míru v plzeňské 

čtvrti Bory. 10. ZŠ měla ve školním roce 2010/2011 18 tříd o 385 žácích. Škola nabízí 

rozšířenou výuku informatiky a tělesné výchovy. Škola nabízí tyto kroužky: hra na 

flétnu, výtvarné, sportovní a pracovní činnosti a také taneční soubor T. C. O Dance a 

házenkářský klub HC Plzeň. Absolventi 10. ZŠ se uplatnili především na středních 

školách s maturitou. Část jich odešla také na SOÚ (10. Základní škola Plzeň, 2011)
 
. 10. 

ZŠ se nenachází v blízkosti žádné sociálně vyloučené lokality. 

5.1.4. Bolevecká základní škola Plzeň, p.o. 

Bolevecká základní škola Plzeň (dále Bolevecká ZŠ) se nachází na náměstí 

Odboje v plzeňské čtvrti Bolevec. V těsném sousedství školy se nachází pobočka 

Základní umělecké školy Plzeň, Sokolovská. Bolevecká ZŠ měla v školním roce 

2010/2011 16 tříd o 347 žácích. Bolevecká ZŠ nabízí rozšířenou výuku tělesné výchovy 

(volejbal a házená). Jako jediná ze srovnávaných škol má vedle volitelných předmětů 

také nepovinné předměty (Zdravotní tělesná výchova, Ambulantní nápravná péče, 

Pohybové aktivity, Matematická praktika).  Prostřednictvím Klubu Bolevecké základní 

školy Plzeň nabízí tyto kroužky: volejbal a míčové hry pro dívky, florbal, stolní tenis, 

cvičení v matematice, kroužek anglického a francouzského jazyka, cvičení v českém 

                                                             
70 informátor: výchovná poradkyně 7. ZŠ (nyní také zástupkyně pro druhý stupeň ZŠ) 
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jazyce a anglická konverzace.  Bolevecká ZŠ nabízí i kurzy angličtiny pro dospělé a 

kurzy práce s výpočetní technikou pro seniory. Na Bolevecké ZŠ funguje i školní 

parlament. Většina žáků Bolevecké ZŠ se vydala na střední školy s maturitou a nejvíce 

ze zkoumaných škol se jich uplatnilo na 4 letých gymnáziích. Bolevecká ZŠ má také 

největší úspěšnost v přestupech z 5. tříd na víceletá gymnázia (Bolevecká Základní 

škola, 2011)
 
. Bolevecká ZŠ se nenachází v blízkosti žádné sociálně vyloučené lokality. 

Graf 10 – Úspěšnost absolventů zkoumaných škol 2010/2011 

5.1.5. Srovnání výsledků žáků zkoumaných škol 

V březnu 2010, tj. ve školním roce 2009/2010, bylo vyplněno 259 dotazníků, 

které měřily profesní aspirace respondentů. Respondenti byli žáci všech 8. a 9. tříd výše 

popsaných škol. (Kalný, 2010, s. 20) Porovnání dat z výročních zpráv
71

 těchto škol ze 

                                                             
71 16. Základní škola a mateřská škola Plzeň. Výroční zpráva – školní rok 2010/2011 [online]. 2011[cit. 2012-06-16].   s. 22, 
dostupné on line: http://www.duhovaskola.cz/zs-americka-trida/nase-skola-4/vyrocni-zpravy/vyrocni-zpravy-zs-
americka.aspx 

16. Základní škola a mateřská škola Plzeň. Výroční zpráva – školní rok 2009/2010[online]. 2011[cit. 2012-06-16].   s. 19, 

dostupné on line: http://www.duhovaskola.cz/zs-americka-trida/nase-skola-4/vyrocni-zpravy/vyrocni-zpravy-zs-
americka.aspx 
7. Základní škola a mateřská škola Plzeň. Výroční zpráva za školní rok 2010/2011[online]. 2011[cit. 2012-06-16].   s. 20, 
dostupné on line: http://www.zs7.plzen-edu.cz/dokumenty-ke-stazeni/ 
7. Základní škola a mateřská škola Plzeň. Výroční zpráva za školní rok 2009/2010[online]. 2011[cit. 2012-06-16].   s. 19, 
dostupné on line: http://www.zs7.plzen-edu.cz/dokumenty-ke-stazeni/ 
10. Základní škola Plzeň. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011[online]. 2011[cit. 2012-06-16].   s. 24, 
dostupné on line: http://www.zs10.plzen-edu.cz/tiskopisy-ke-stazeni/ 

10. Základní škola Plzeň. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010. Plzeň, 2011, s. 25, 
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školních roků 2009/2010 a 2010/2011 umožňuje srovnání respondenty vyjadřovaných 

aspirací s dosaženým studijním úspěchem při přechodu na druhý stupeň vzdělávání. A 

přináší srovnání studijních výsledků a chování žáků na zkoumaných školách. 

 

Graf 11 – Úspěšnost absolventů zkoumaných škol 2009/2010 

 

                                                                                                                                                                                              
Bolevecká základní škola Plzeň. Výroční zpráva školy o činnosti ve školním roce 2010/ 2011[online]. 2011[cit. 2012-06-16]. 
s. 55, dostupné on line: http://www.boleveckazs.cz/dokumenty/ 

Bolevecká základní škola Plzeň. Výroční zpráva školy o činnosti ve školním roce 2009/ 2010[online]. 2011[cit. 2012-06-16]. 
s. 42, dostupné on line: http://www.boleveckazs.cz/dokumenty/ 
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Graf 12 – Prospěch žáků zkoumaných škol 2010/2011 

 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

vyznamen
ání 

prospělo neprospěl
o 

Nehodnoc
eno 

Hodnocen
o slovně 

opakuje 
ročník 

(zdravotní 
důvody) 

Bolevecká Zš 54,47% 42,07% 1,73% 0,00% 1,44% 0,29% 

16. Zš 38,19% 57,64% 4,17% 0,00% 0,00% 0,00% 

10. Zš 51,17% 45,71% 1,04% 2,08% 0,00% 0,00% 

7. Zš 55,50% 38,25% 6,25% 0,00% 0,00% 0,00% 

Žá
ci

 

Prospěch žáků 2010/2011 



56 
 

 

Graf 13 – Prospěch žáků zkoumaných škol 2009/2010 
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 Graf 14 – Docházka žáků zkoumaných škol 2010/2011 
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Odlišnost 16. ZŠ je jednak v úspěšnosti absolventů. 16. ZŠ nemá ve školním 

roce 2009/2010 a 2010/2011 žádného absolventa na čtyřletém gymnáziu, minimum 

absolventů na střední škole s maturitou a nejvíce absolventů na středních školách 

s výučním listem. 16. ZŠ vede ve školních rocích 2009/2010 a 2010/2011 v počtu 

zameškaných neomluvených hodin. Ve školním roce 2009/2010 měla 16. ZŠ nejvíce 

omluvených zameškaných hodin, ve školním roce 2010/2011 měla cca dvakrát více 

omluvených zameškaných hodin než každá ze srovnávaných škol.  

V porovnání prospěchu má 16. ZŠ školních rocích 2009/2010 a 2010/2011 lehce 

menší počet vyznamenaných žáků než ostatní školy. Počet žáků, kteří neprospěli je ve 

školním roce 2009/2010 nejvyšší na 16. ZŠ. Ve školním roce 2010/2011 je nejvíce 

žáků, kteří neprospěli na 7. ZŠ a neprospívající žáci nejsou doménou pouze 16. a 7. ZŠ. 

Jak už bylo uvedeno výše, data o prospěchu jsou nejméně validní, tudíž z nich nejsou 

vyvozovány závěry. 

Je třeba dalšího zkoumání k vysvětlení anomálie v porovnání jednotlivých škol, 

a sice velkého počtu absolventů 7. ZŠ v obou školních rocích odcházejících na čtyřletá 

gymnázia a na střední školy bez výučního listu nebo s obory s výučním listem typu E. 

5.2. Společnost Tady a Teď o.p.s 

Společnost Tady a Teď o.p.s (dále TAT) se v obci Plzeň již od roku 2004 věnuje 

vzdělávání dětí a mládeže z rodin žijících v sociálně vyloučeném prostředí nebo 

sociálním vyloučením ohrožených. TAT realizuje program podpora vzdělávání. TAT 

má od svého vzniku program „podpora vzdělávání“ jehož cílem je pracovat na zlepšení 

mimoškolní přípravy tzv. sociálně znevýhodněného žáka v jeho domácím prostředí 

v rámci tohoto programu pracovníci TAT dlouhodobě pracují s celou sociálně 

vyloučenou rodinou či sociálním vyloučením ohroženou, kde se snaží podporovat 

aktivní a zodpovědný přístup ke vzdělávání. Vedle toho pracovníci poskytují ve 

zmiňovaných rodinách sociální poradenství a asistují rodině při komunikaci se školami, 

OSPODem a dalšími relevantními institucemi, aby rodiny byl stabilizované a mohly se 

soustředit na vzdělávání.
72

 

Na program podpory vzdělávání navazuje služba TAT – individuální doučování, 

realizovaná již od roku 2004. Jedná o realizaci mimoškolního vzdělávání na zakázkách 

                                                             
72 http://www.tadyated.org/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=103 

http://www.tadyated.org/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=103
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jednotlivých klientů prostřednictvím dobrovolníka supervidovaného pracovníkem TAT. 

Pracovník TAT v rámci programu podpora vzdělávání sjednává kontrakt na individuální 

doučování mezi dobrovolníkem a klientem. Dobrovolník poskytuje minimálně 1 až 2 

hodiny individuálního doučování týdně. Dobrovolníci jsou především z řad studentů, 

v TAT mají zajištěné odborné vzdělávání a externí supervize.
73

 

Druhou službou, která navazuje na program podpory vzdělávání je mentoring. 

Jde o individuální trávení volného času dobrovolníka s klientem ve věku kolem 

ukončení základního vzdělávání. Cílem jeho služby je využitím neformálního vztahu 

zvýšit kompetence a aspirace klienta k tomu, aby pokračoval v dalším vzdělávání. 

Služba je realizována od roku 2008. Dobrovolník je obdobně jako u individuálního 

doučování supervidován pracovníkem TAT, který také zajišťuje sjednání kontraktu na 

tuto službu.
74

 

Pracovníci TAT realizují vedle stěžejního programu podpora vzdělávání 

s návazným individuálním doučováním a mentoringem další aktivity. Jde o službu 

finanční poradenství
75

 realizovanou v terénu, stejně jako program podpora vzdělávání. 

TAT provozuje tzv. Střediska inkluzivních služeb
76

. Jedná se o ambulance TAT přímo 

v sociálně vyloučených lokalitách
77

 , které slouží jako zázemí pro následující aktivity: 

Předškolní klub
78

, Klub matek
79

 a volnočasové aktivity
80

 – Dámský a pánský klub. 

TAT vedle aktivit výše realizuje Učební programy pro mladé recidivisty
81

 a 

semináře
82

 pro pedagogy, žáky a také pro pracovníky veřejného sektoru. Pro spolupráci 

se vzdělávacími institucemi jsou nejpodstatnější aktivity spojené s programem podpory 

vzdělávání a služby mentoring. TAT za rok pracuje v odhadu s 5% až 10% sociálně 

vyloučených obyvatel v Plzni.  

 

                                                             
73 http://www.tadyated.org/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=104 
74 http://www.tadyated.org/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=105 
75 http://www.tadyated.org/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=165 
76 http://www.tadyated.org/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=107 
77 viz Hlavní sociálně vyloučené lokality v Plzni, 2012 – lokality B a C 
78 http://www.tadyated.org/index.php?option=com_content&view=article&id=99&Itemid=163 
79 http://www.tadyated.org/index.php?option=com_content&view=article&id=100&Itemid=164 
80 http://www.tadyated.org/index.php?option=com_content&view=article&id=101&Itemid=167 
81 http://www.tadyated.org/index.php?option=com_content&view=article&id=132&Itemid=168 
82 http://www.tadyated.org/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=111 

http://www.tadyated.org/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=104
http://www.tadyated.org/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=105
http://www.tadyated.org/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=165
http://www.tadyated.org/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=107
http://www.tadyated.org/index.php?option=com_content&view=article&id=99&Itemid=163
http://www.tadyated.org/index.php?option=com_content&view=article&id=100&Itemid=164
http://www.tadyated.org/index.php?option=com_content&view=article&id=101&Itemid=167
http://www.tadyated.org/index.php?option=com_content&view=article&id=132&Itemid=168
http://www.tadyated.org/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=111
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 2009 2010 

Dobrovolníci 80 85 

Počet klientů – Podpora 

vzdělávání/Doučování 

82 97 

Nastoupilo na střední školu --- 8 

Počet klientů – Mentoring 21 19 

Nastoupilo na střední školu 6 2 

Tabulka 3 - Výsledky podpory vzdělávání a mentoringu (Výroční zpráva 2009, Výroční 

zpráva 2010) 

5.3. Orgány obce Plzeň 

Obecní institucí, která ovlivňuje činnosti jak TAT, tak zkoumaných škol je 

Magistrát města Plzně (dále MMP). Organizační složkou MMP relevantní pro 

vzdělávací politiku je Odbor školství mládeže a tělovýchovy MMP (dále OŠMT MMP). 

OŠMT MMP plní úkoly zřizovatele ZŠ
83

 a zajišťuje financování provozu zřízených 

škol. Vedle zřizování, slučování a rušení školských zařízení a jmenování a odvolávání 

jejich ředitelů mu přísluší i zajišťování činností Komise pro výchovu a mládež a Komise 

pro sport a mládež zřízené Radou města Plzně jako poradní orgány
84

. OŠMT MMP 

vyhlašuje grantové a dotační programy na podporu vzdělávání a volnočasových aktivit 

dětí a mládeže
85

  

Další organizační složkou MMP, která ovlivňuje TAT a cílovou skupinu TAT, 

tj. sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené rodiny je Odbor sociálních 

služeb MMP(dále OSS MMP). OSS MMP je koordinátorem dotační politiky pro 

sociální služby obce Plzeň a koordinátorem Střednědobé rozvojové koncepce sociálních 

                                                             
83 viz §8 školského zákona 
84 viz § 122 zákona o obcích 
85 http://www.plzen.eu/zivot-v-plzni/organizacni-struktura-magistratu/urad-sluzeb-obyvatelstvu/odbor-skolstvi-mladeze-a-

telovychovy/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy.aspx 

http://www.plzen.eu/zivot-v-plzni/organizacni-struktura-magistratu/urad-sluzeb-obyvatelstvu/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy.aspx
http://www.plzen.eu/zivot-v-plzni/organizacni-struktura-magistratu/urad-sluzeb-obyvatelstvu/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy.aspx
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služeb v Plzni na období 2008 – 2015, respektive komunitního plánu
86

. OSS MMP od 

roku 2010 organizuje platformu zabývající se sociálně vyloučenými obyvateli Plzně, na 

níž se účastní neziskové organizace poskytující služby sociálně vyloučeným 

obyvatelům a zástupci sociálních odborů městských částí Plzně, zástupci státní a 

městské Policie (OSS MMP, 2011, s. 10). OSS MMP zajišťuje činnost Komise pro 

integraci menšin a cizinců a Komise pro sociální věci zřízené Radou města Plzně
87

. 

V Komisi pro sociální věci je členkou ředitelka TAT. 

Obec Plzeň jako statutární město s městskými obvody přenáší pravomoci 

k výkonu státní správy na své městské části
88

, nevyjímaje činnosti Orgánů sociálně 

právní ochrany dětí (dále OSPOD), které jsou v kompetencích sociálních odborů 

městských obvodů
89

. Jednotlivé OSPODy městských obvodů Plzně se střetávají 

v případech výchovných problémů se sociálně vyloučenými a sociálním vyloučením 

ohroženými rodinami a jsou tak důležitým partnerem či protějškem ZŠ a TAT. 

6. Vzdělanostní aspirace žáků 8. a 9. tříd zkoumaných škol 

6.1. Metodologie 

Výzkum proběhl v Plzni, kde se nachází 26 základních škol zřízených městem. 

Dotazníkového šetření se zúčastnili všichni žáci 8. a 9 tříd ve školním roce 2010/11 z 

odlišného prostředí čtyř základních škol, z nichž dvě, tj. 16. ZŠ a 7. ZŠ, se nacházejí v 

lokalitách „zasažených sociálním vyloučením“ a dvě, tj. 10. ZŠ, a Bolevecká ZŠ, 

v residenčních oblastech s „majoritní populací“. Celkem bylo získáno 259 vyplněných 

dotazníků. Z etických důvodů nebyla dotazována etnická příslušnost žáků. Šetření bylo 

zaměřeno na profesní aspirace a znalosti spojené s trhem práce v období klíčové volby 

dalšího vzdělávání, respektive volby budoucího povolání. 

6.2 Výzkumná otázka 

 Byly položeny dvě výzkumné otázky: Jakou měrou se na vzdělanostních 

aspiracích podílí rodina a jakou škola? Jinými slovy, cílem výzkumu bylo, zdali jsou 

                                                             
86 http://www.plzen.eu/zivot-v-plzni/organizacni-struktura-magistratu/urad-sluzeb-obyvatelstvu/odbor-socialnich-
sluzeb/odbor-socialnich-sluzeb.aspx 
87 http://www.plzen.eu/zivot-v-plzni/organy-mesta/rada-mesta-plzne/chap_161/rada-mesta-
plzne.aspx#komise_pro_socialni_veci 
88 viz § 130 zákona o obcích 
89 například MO Plzeň 1 nebo Plzeň 3 - http://umo1.plzen.eu/urad-mestskeho-obvodu/organizacni-struktura/socialni-
odbor/socialni-odbor.aspx & http://umo3.plzen.eu/urad-mestskeho-obvodu/organizacni-struktura/odbor-sluzeb/odbor-

sluzeb.aspx 

http://www.plzen.eu/zivot-v-plzni/organizacni-struktura-magistratu/urad-sluzeb-obyvatelstvu/odbor-socialnich-sluzeb/odbor-socialnich-sluzeb.aspx
http://www.plzen.eu/zivot-v-plzni/organizacni-struktura-magistratu/urad-sluzeb-obyvatelstvu/odbor-socialnich-sluzeb/odbor-socialnich-sluzeb.aspx
http://www.plzen.eu/zivot-v-plzni/organy-mesta/rada-mesta-plzne/chap_161/rada-mesta-plzne.aspx#komise_pro_socialni_veci
http://www.plzen.eu/zivot-v-plzni/organy-mesta/rada-mesta-plzne/chap_161/rada-mesta-plzne.aspx#komise_pro_socialni_veci
http://umo1.plzen.eu/urad-mestskeho-obvodu/organizacni-struktura/socialni-odbor/socialni-odbor.aspx
http://umo1.plzen.eu/urad-mestskeho-obvodu/organizacni-struktura/socialni-odbor/socialni-odbor.aspx
http://umo3.plzen.eu/urad-mestskeho-obvodu/organizacni-struktura/odbor-sluzeb/odbor-sluzeb.aspx
http://umo3.plzen.eu/urad-mestskeho-obvodu/organizacni-struktura/odbor-sluzeb/odbor-sluzeb.aspx


62 
 

profesně-vzdělanostní aspirace odlišné zaprvé v závislosti na vzdělání rodičů, a zadruhé 

zdali se významně liší mezi žáky škol z odlišných spádových oblastí. 

6.2. Školy 

Školy se liší z hlediska vzdělanostního zázemí v rodinách (viz graf v obrázku 1, 

kde jsou uvedeny údaje za rodiče s vyšším vzděláním). Nejnižší úroveň vzdělání rodičů 

je na 16. ZŠ, škole se sociálně vyloučenými lokalitami ve svém obvodu, s nejmenším 

počtem středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaných rodičů. Naopak nejvyšší úroveň 

vzdělání je v rodinách žáků z Bolevecké ZŠ, kde mají vysokoškolský diplom přibližně 

dvě pětiny rodičů, což je zhruba trojnásobek než na škole první. Zbylé dvě školy se 

z hlediska vzdělanostní úrovně rodin nachází někde uprostřed. Zajímavá je skladba 

vzdělanostního zázemí žáků na 7. ZŠ, škole částečně zasažené sociálním vyloučením, 

kde se nachází na jedné straně nejvyšší podíl rodičů pouze s výučním listem, na druhé 

straně zde také bezmála třetina rodičů má vysokoškolský diplom. Podobné rozdíly jsou 

mezi školami také z hlediska socioekonomického statusu rodin:
90

 Na 16. a 7. ZŠ jsou 

podprůměrné (hodnota ISEI 41 a 44), 10. ZŠ je v tomto ohledu průměrná (ISEI 47), 

Bolevecká ZŠ nadprůměrná (ISEI 51). K dispozici jsou také údaje o nezaměstnanosti 

rodičů, bohužel v případě 16. ZŠ žáci na tuto otázku odmítali odpovídat, nicméně 

znevýhodněnou pozici 7. ZŠ dokumentuje 13 % nezaměstnanost otců/matek, zatímco na 

10. ZŠ a Bolevecké ZŠ je nezaměstnanost rodičů méně než poloviční (6 respektive 5 

%). Oba údaje o socioekonomické situaci rodin dokumentují navržené rozdělení škol 

podle míry zasažení sociálním vyloučením respektive příslušnost k majoritě. 

  

                                                             
90 Mezinárodní index socioekonomického statusu (ISEI), který byl měřen na základě zaměstnání rodičů (uvažujeme zde pro 

rodinu vyšší ISEI otce či matky). Dosahuje hodnot od 16 (např. uklízeč, skladník) až po 90 (např. manažer, lékař). 
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Graf 16 - Školy dle vzdělání rodičů žáků 8. a 9. tříd, vlastní zdroj: žáci 8-9. tříd čtyř 

Plzeňských škol, 2010. N valid = 193. 

6.3. Hlavní zjištění: aspirace na vzdělání a budoucí profesi 

Jaké jsou aspirace žáků na budoucí vzdělání? Odpověď na tuto otázku byla 

získána na základě výpovědí ohledně zaměstnání, které by jednou žáci chtěli 

vykonávat.
91

 Předně je třeba zmínit, že plná pětina (22 %) žáků budoucí profesní 

uplatnění neví, u dalších 4 % pak odpovědi neumožnily vzdělanostní stupeň 

jednoznačně přiřadit. Podstatné je, že z hlediska absence jasné představy o své budoucí 

profesi se žáci jednotlivých škol významně neodlišují, ovšem s výjimkou I. ZŠ zasažené 

sociálním vyloučením, kde je podíl těch, co neví překvapivě nejmenší, pouze 8 %. Dále 

proto budou analyzovány pouze platné odpovědi (193 respondentů). Aspirace na 

jednotlivé vzdělanostní stupně jsou přibližně podobné: 34 % žáků chce jednou pracovat 

v profesi, pro niž je dostačující výuční list (střední odborné vzdělání), u 33 % je třeba 

minimálně středoškolské vzdělání s maturitou a 33 % aspiruje na zaměstnání, k jehož 

výkonu je třeba získat vysokoškolský diplom. 

                                                             
91 Otázka byla formulována takto: „Napiš, jakou práci bys jednou chtěl dělat? (Jestliže ještě vůbec nevíš, napiš Nevím. Jestli 
ses ještě nerozhodl/a, napiš všechny práce, které tě lákají.“ V analýze jsme využili pouze odpovědi uvedené na prvním místě. 
Na základě překódování těchto odpovědí pomocí jednotné klasifikace zaměstnání (KZAM), která odráží vyžadovanou 

kvalifikační úroveň, jsme pak každému z respondentů přiřadili stupeň vzdělání odpovídající výkonu dané profese. 
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Stěžejní otázkou, je ale to, zda a jak se vzdělanostní ambice liší mezi žáky 

jednotlivých škol. Odpověď přináší graf níže, kde jsou uvedeny výsledky za jednotlivé 

školy. Podstatné je, že mezi žáky první školy – zasažené sociálním vyloučením, je 

největší podíl těch, kdo aspirují pouze na vyučení, vyšší profesně – vzdělanostní ambice 

nemá bezmála polovina žáků. Také na škole druhé, rovněž ze spádové oblasti sociálně 

vyloučených lokalit, je o tento nejnižší kvalifikační stupeň zájem u 34 % žáků, zatímco 

na zbylých dvou „majoritních“ školách je podíl menší (29 % resp. 30 %). Rozdíly mezi 

školami tedy existují, vezmeme-li v úvahu všechny vzdělávací stupně tak ovšem na 

první pohled nejsou nikterak výrazné (vyjádřeno pomocí koeficientu asociace 

Cramérovo V = 0,17). Nicméně nahlíženo optikou klíčové hranice, kterou představuje 

středoškolské vzdělání s maturitou, lze konstatovat, že žáci ze škol ze sociálně 

vyloučených lokalit mají hladinu aspirací nižší. Dost možná je jejich skromnější 

představa o budoucím uplatnění dána právě sociálním prostředím, ve kterém se 

pohybují, ať už jde o aspirace ostatních žáků ve třídě/ škole či profesní vzory v rodině a 

její sociální síti. 

 

Graf 17 - Vzdělanostní aspirace žáků podle škol, vlastní zdroj: žáci 8-9. tříd čtyř 

Plzeňských škol, 2010. N valid = 193. 

Aspirace jsou významně podmíněny genderem. O profesi spjaté s vysokou 

školou přemýšlí dvojnásobek dívek (45 % dívek oproti 23 % chlapců), na druhé straně 
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pro chlapce je typickým cílem vyučení (46 % chlapců oproti 20 % dívek). Dodejme, že 

genderové odlišnosti jsou umocněny i v rámci rozdílů mezi školami. Největší podíl 

dívek aspirujících na vysokou školu se nalézá na 16. ZŠ, škole označené jako „sociálně 

vyloučená“ (dívek s profesním cílem vyžadujícím VŠ je zde 64 %, chlapců ale jen 17 

%), a naopak je zde nejvyšší podíl chlapců, kteří se spokojují s profesemi vyžadujícími 

pouze vyučení, na této škole je jich dokonce 65 %. Právě chlapci ze škol nacházejících 

se v prostředí sociálního vyloučení se tak stávají z hlediska dalšího postupu ve 

vzdělávací soustavě nejohroženější skupinou – jejich motivace k dalšímu studiu je 

nejnižší. 

Přejděme nyní k otázce, zda a do jaké míry se na aspiracích podílí rodina. Graf 

níže ukazuje aspirace žáků podle vzdělání rodičů (uvažujeme vždy vyšší stupeň pro otce 

či matku). Patrná je přímá úměra mezi tím, kam míří potomek a jaké je vzdělanostní 

zázemí rodiny: zatímco ve vysokoškolských rodinách aspirují na vysokou školu 42 %, 

tak v rodinách s vyučením je aspirace na tuto vzdělanostní úroveň méně než poloviční 

(18 %). A naopak, pro více jak polovinu dětí z těchto rodin je cílem dosáhnout 

nanejvýše vyučení, tj. pouze stejné kvalifikační úrovně jako mají jejich rodiče, zatímco 

ve vysokoškolských rodinách je takových dětí pětkrát měně (11 %). Vyjádřeno 

koeficientem asociace souvislost je zde poněkud silnější (Cramérovo V = 0,22), než 

bylo v případě rozdílů způsobených odlišnou lokalitou školy. 
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Graf 18 - Vzdělanostní aspirace žáků podle vzdělání rodičů, vlastní zdroj: žáci 8-9. tříd 

čtyř Plzeňských škol, 2010. N valid = 189. 

Je zřejmé, že aspirace jsou utvářeny v prostředí rodiny (silně), a že rozdíly 

existují i mezi žáky jednotlivých typů škol (slabší vztah). Otázkou ovšem zůstává, zda 

nižší aspirace na školách ze spádových lokalit zasažených sociálním vyloučením nejsou 

způsobeny pouze tím, že na ně chodí více žáků z rodin s nižším vzděláním. Na tuto 

otázku umožní odpovědět jednoduchá elaborace. Vzhledem k nízkému zastoupení 

četností v třídění třetího stupně a s ohledem na názornost, byly sloučeny kategorie všech 

tří proměnných: u vzdělanostních aspirací dětí na vzdělání bez maturity a minimálně 

s maturitou, stejně bylo rekódováno i vzdělání rodičů a jednotlivé školy byly sloučeny 

do dvou hlavních typů – z oblastí zasažených sociálním vyloučením (16. a 7. ZŠ) a z 

lokalit s majoritní populací (10. a Bolevecká ZŠ). Výsledky uvádí následující tabulka 1, 

v níž je uvažován rozdíl v aspiracích mezi dvěma typy škol odděleně v podskupinách 

vzdělání rodičů, které zde představuje kontrolní faktor. Vidíme, že rozdíly v aspiracích 

žáků jsou mezi typy škol v kategoriích vzdělání rodičů odlišné. Zatímco v případě 

nižšího vzdělání rodiny (ZŠ/vyučení) na typu školy nezáleží (koeficient asociace 

CV=0), tak u vyššího vzdělání rodičů (SŠ/VŠ) najdeme na školách z lokalit s majoritní 

populací vyšší podíl zájmu o maturitní obory (SŠ/VŠ), (63 % oproti 75 %; CV=0,13). 

Lze tedy konstatovat, že dochází k tzv. interakčnímu efektu mezi vzděláním rodičů a 
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typem školy: nejvyšší aspirace mají žáci z výše vzdělaných rodin a v prostředí škol z 

lokalit s majoritní populací. 

 Vzdělání rodičů 

 ZŠ/vyučení SŠ/VŠ 

 ZŠ ze soc. 

vyloučený

ch lokalit 

ZŠ 

z lokal

it s 

majorit

ní 

popula

cí 
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Graf 19 - Vzdělanostní aspirace žáků na minimálně střední školu s maturitou ve dvou 

typech škol a podle vzdělání rodičů (procenta), vlastní zdroj: žáci 8-9. tříd čtyř 

Plzeňských škol, 2010. N valid = 189.
92

 

7. Koordinace aktivit zaměřených na posilování vzdělanostních aspirací 

a podpory vzdělávání sociálně vyloučených dětí a mládeže v Plzni 

7.1. Metodologie 

V praktické části diplomové práce, která si klade za cíl vyhledat styčné body 

mezi prací škol a NNO a zjistit, jaké formy vzájemné spolupráce a koordinace těchto 

institucí napomáhají k podpoře vzdělávání a formování vzdělanostních a profesních 

aspirací žáků ze sociálně vyloučeného prostředí, bylo nutné realizovat kvalitativní 

výzkum. V této kapitole bude popsána metodologie realizovaného kvalitativního 

výzkumu v bodech tak, jak to výzkumníkům doporučuje Silverman (Silverman, 2005, s. 

249): 

• zkoumaná data 

                                                             
92 dopočet do 100 % tvoří nižší vzdělanostní aspirace, tj. odpovídající maximálně vyučení. 
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• souhlas a přístup k datům 

• reprezentativnost dat 

• metody sběru dat 

• proč byly tyto metody zvoleny 

• jak byla data analyzována 

• klady a zápory uplatněné metody analýzy dat 

Zkoumaná data jsou přepisy nahrávek rozhovorů a ohniskové skupiny 

s reprezentanty subjektů podílejících se na vzdělávání, případně podpoře vzdělanostních 

aspirací, sociálně vyloučených dětí a mládeže v Plzni. Konkrétně se jedná o rozhovor 

s výchovnou poradkyní a zástupkyní ředitele pro II. stupeň na 7. ZŠ – Mgr. Ilonou 

Skálovou
93

 ze dne 22. 6. 2011, rozhovor s výchovnou poradkyní
94

a pedagožkou na 16. 

ZŠ – Mgr. Gabrielou Daovovou
95

ze dne 8. 3. 2012, rozhovor s vedoucí OŠMT MMP – 

Ing. Evou Prokopovou
96

 ze dne 15. 4. 2012 a ohnisková skupina s ředitelkou organizace 

TAT – Bc. Michaelou Hirtovou a třemi dalšími pracovníky ze dne 25. 11. 2011. 

Účastnice výzkumu Mgr. Ilona Skálová, Mgr. Gabriela Daovová a Ing. Eva 

Prokopová souhlasily po schválení přepisu pořízených rozhovorů s případnou 

prezentací závěrů na základě analýzy těchto přepisů. V analýze rozhovorů s nimi bude 

pro lepší čitelnost užíváno namísto jejich jmen zástupných výrazů, které budou 

vyjadřovat jejich pozici. Mgr. Gabriela Daovová  bude výchovná poradkyně SVL  

(--)
97

, Mgr. Ilona Skálová bude výchovná poradkyně SVL(-)
98

 a Ing. Eva Prokopová 

bude vedoucí OŠMT
99

. Ředitelka organizace TAT, Bc. Michaela Hirtová, si vyhradila 

právo odsouhlasit případnou prezentaci závěrů vyplynuvších z analýzy přepisu záznamu 

ohniskové skupiny, což učinila před odevzdáním této diplomové práce. Výklad 

ohniskové skupiny respektuje její přání, aby byli účastníci ohniskové skupiny ze dne 25. 

11. 2011 anonymizováni. V analýze ohniskové skupiny s TAT se tak objevují 

                                                             
93 http://www.zs7.plzen-edu.cz/informace-o-skole/zamestnanci-skoly/zamestnanci-skoly-1.aspx 
94 do školního roku 2010/2011 
95 http://www.duhovaskola.cz/zs-americka-trida/nase-skola-4/zamestnanci-3/zamestnanci-zs-americka.aspx 
96 http://www.plzen.eu/zivot-v-plzni/organizacni-struktura-magistratu/urad-sluzeb-obyvatelstvu/odbor-skolstvi-mladeze-a-
telovychovy/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy.aspx 
97

 jedná se o výchovnou poradkyni 16. ZŠ, tj. školy nejvíce zasažené žáky ze sociálně vyloučených lokalit 
98

 jedná se o výchovnou poradkyni 7. ZŠ, tj. školy částečně zasažené žáky ze sociálně vyloučené lokality 
99 jedná se o vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně 

http://www.zs7.plzen-edu.cz/informace-o-skole/zamestnanci-skoly/zamestnanci-skoly-1.aspx
http://www.duhovaskola.cz/zs-americka-trida/nase-skola-4/zamestnanci-3/zamestnanci-zs-americka.aspx
http://www.plzen.eu/zivot-v-plzni/organizacni-struktura-magistratu/urad-sluzeb-obyvatelstvu/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy.aspx
http://www.plzen.eu/zivot-v-plzni/organizacni-struktura-magistratu/urad-sluzeb-obyvatelstvu/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy.aspx
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pracovníci pod pseudonymy Jaroslav TAT, Martina TAT a Vendula TAT
100

. Ve 

výrocích účastníků výzkumu se objevuje další pracovník TAT, který se neúčastnil 

ohniskové skupiny, je anonymizován jako Radek TAT. Bc. Michaela Hirtová je 

v analýze označována podle své funkce jako ředitelka TAT. V analýze se objevujíce 

označení všech účastníků ohniskové skupiny pracovníci TAT v případech, kdy se 

vyjadřovali shodně a bylo možné jejich tvrzení generalizovat. 

Pořízená data zachycují zkušenosti a postoje subjektů, které se jednak přímo 

podílejí na vzdělávání a podpoře vzdělanostních a profesních aspirací a zároveň 

subjektu, který má kompetence ovlivňovat rozsah a kvalitu služeb výše zmíněných 

subjektů v kontextu obce Plzeň. Zjednodušeně MMP prostřednictvím OŠMT MMP 

financuje a vede svoje základní školy v obci a zároveň poskytuje dotační tituly i 

nestátním neziskovým subjektům, které poskytují mimoškolní vzdělávání a volnočasové 

aktivity pro děti a mládež. MMP prostřednictvím OSS MMP dále ovlivňuje nestátní 

neziskové subjekty, které poskytují mimoškolní vzdělávání a volnočasové aktivity pro 

děti a mládež jako sociální službu pro osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením 

ohrožené, dotační politikou pro sociální služby v souladu s komunitním plánem. 

Jedinou NNO, která v Plzni poskytuje sociální služby zacílené na podporu vzdělávání a 

vzdělanostně profesních aspirací je TAT. Výběr respondentů zastupující ZŠ, které 

vzdělávají a také svými prostředky podporují vzdělanostně profesní aspirace žáků ze 

sociálně vyloučeného prostředí v Plzni, je dán návazností na kvantitativní výzkum 

vzdělanostně profesních aspirací žáků těchto škol a organizační podřízenosti těchto škol 

OŠMT MMP. 

Zvolenou strategií tohoto kvalitativního výzkumu je případová studie, protože 

jak píše Švaříček, předmět zkoumání případové studie má splňovat následující kritéria – 

integrovaný systém, reálný kontext a veškeré dostupné informace. (Švaříček, 2007, s. 

97-98) Zkoumaným případem jsou vztahy mezi konkrétními aktéry vzdělávání a 

zvyšování vzdělanostně profesních aspirací žáků ze sociálně vyloučeného a sociálním 

vyloučením ohroženého prostředí v uzavřeném prostředí obce Plzeň, které všechna výše 

zmíněná kritéria splňují. Metody sběru dat rozhovor a ohnisková skupina byly vybrány 

pro potenciál přinést velký objem relevantních informací za krátkou dobu tak, aby to 

vyhovovalo časovým možnostem výzkumníka. Z časových důvodů tak nebylo 

                                                             
100 označení organizace TAT je uváděno, aby čtenář neztrácel přehled nad pozadím účastníků výzkumu 
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realizováno pozorování. Analýza psaných materiálů či již pořízených přepisů nebo 

nahrávek nebyla možná, protože žádné neexistují. 

Data byla analyzována metodou analytického závorkování, tzn. analýza proběhla 

dvakrát. Poprvé realistickou optikou, kdy bylo zkoumáno, CO jednotliví respondenti 

říkali. Podruhé narativní optikou, kdy bylo zkoumáno, JAK se jednotliví respondenti 

vyjadřovali. (Švaříček, 2007, s. 225) K dispozici jsou zjištění o tom, jakou realitu 

zažívají respondenti a jak tuto realitu vykládají. 

Hlavním kladem použité metody je předcházení nejasnému výstupu analýzy, 

kdy by se proplétala substantivní a konstruktivní rovina analytického příběhu. Zápornou 

stránkou zvolené metody je neuplatnitelnost narativní části analýzy při formulování 

návrhu změny systému koordinace aktivit zaměřených na posilování vzdělanostních 

aspirací a podpory vzdělávání sociálně vyloučených dětí a mládeže v Plzni. 

7.2. Hlavní zjištění 

V následující kapitole prezentuji hlavní zjištění analýzy rozhovorů a ohniskové skupiny: 

 Pracovníci TAT a výchovné poradkyně ze 7. ZŠ a 16. ZŠ, respektive všichni 

v přímé práci s romskými/sociálně vyloučenými žáky, se shodují na tom, kdo 

je tzv. sociálně znevýhodněný žák, jaké má rodinné zázemí a jaké má 

problémy 

 Pracovníci TAT, 7. ZŠ, 16. ZŠ a OŠMT MMP se shodli na mechanizmu 

vzniku etnicky segregovaných škol. Nikdo z nich nemá vizi řešení tohoto 

problému. 

 Hlavními potencionálními partnery TAT v mimoškolním vzdělávání a 

zvyšování profesně vzdělávacích aspirací romských/sociálně vyloučených 

žáků v Plzni jsou ZŠ, Podmostní
101

 a 16. ZŠ 

 TAT upřednostňuje v plnění svého poslání využití strategie, kdy je 

kontakt a spolupráce se školou dobrovolná a v rámci individuálních 

zakázek. TAT ve své strategii vychází z přesvědčení, že spolupráce se 

školou je možná, nikoliv nutná. 

 16. ZŠ se při vzdělávání a výchově romských/sociálně vyloučených žáků 

spoléhá na své zaměstnance, nevyhledává spolupráci s dalším subjektem. 

Využívání služeb TAT není oficiální a neoficiálně je pracovníkem 16. ZŠ 

považováno za nadstavbu dostatečných služeb poskytovaných 16. ZŠ 

 Spolupráce mezi 16. ZŠ a TAT je na bázi individuality a dobrovolnosti, 

obou organizacím to vyhovuje a necítí potřebu změny vzájemných vztahů 

                                                             
101 nezahrnutá ve výzkumu 
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(tj. prohloubení anebo zintenzivnění spolupráce) – pracovníci těchto 

organizací shodně tvrdí, že se navzájem nepotřebují 

 Pracovníci TAT se domnívají, že jejich organizace má mezi ZŠ image idealistů 

a romantiků, což se v případě 16. ZŠ potvrdilo 

 Pracovníci TAT mají, až na konkrétní výjimky, negativní názor na kvalitu a 

rozsah práce pedagogů a výchovných poradců obecně v českém školství  

 Pracovník 16. ZŠ se domnívá, že 16. ZŠ má u obecně u NNO v Plzni dobrou 

image. Pracovníci TAT u pracovníka 16. ZŠ dobrou image mají.  

 Pracovníci TAT nedůvěřují a rezignují na jakoukoliv formu 

institucionalizovaného řešení inkluzívního vzdělávání či sociální inkluze 

Romů/sociálně vyloučených v obci Plzeň 

 Pracovníci a dobrovolníci TAT využívají ke komunikaci se ZŠ v Plzni 

konzultační hodiny jednotlivých třídních učitelů, případně jejich emaily – TAT 

se nezdařilo zavedení „info-úkolníčku“ žáka jako komunikačního média mezi 

učiteli a dobrovolníky. Důvodem je dobrovolnost spolupráce. 

 Pracovníci a dobrovolníci TAT se s pracovníkem 16. ZŠ a jeho kolegy 

nejčastěji setkávají při řešení kariérního poradenství (forma: konzultační 

hodiny, třídní schůzky) a výchovných problémů (forma: výchovná komise) 

7.3. Zjištění 1: Kam chodí romské/sociálně vyloučené děti do školy? Jaké 

mají rodinné zázemí a jak jsou vychovávány? 

Všichni respondenti produkovali tvrzení o počtu romských/sociálně vyloučených 

žáků ve zkoumaných školách, o poměrech v těchto rodinách a přístupu rodin k výchově, 

potažmo vzdělávání. 

Jednotliví účastníci výzkumu napříč organizacemi/institucemi se vyjadřovali 

k tématu počtu romských/ sociálně vyloučených žáků ve zkoumaných školách. 

Výchovná poradkyně SVL (-) tvrdí, že 7. ZŠ je sice podle plzeňského veřejného 

mínění „cikánská škola“, ale počet romských žáků ze sousedící sociálně vyloučené 

lokality (viz lokalita A)
102

 na škole je marginální v porovnání se zastoupením dětí 

s majority. Dále tvrdí, že etnická stigmatizace celé čtvrti Vinice, ve které se nachází 

sociálně vyloučená lokalita, způsobila, díky snížení ceny bydlení, vyšší zastoupení 

majoritních rodin s nižšími příjmy. Zároveň tvrdí o charakteru celé čtvrti, že se nejedná 

o socioekonomicky homogenní prostředí, protože urbanistický rozvoj na okraji čtvrti 

(viz Sylván) přivedl i majoritní rodiny s vyššími příjmy. Tvrzení výchovná poradkyně 

SVL (-) o socioekonomické struktuře obyvatel korespondují s výsledky kvalitativního 

výzkumu na 7. ZŠ, tj. různorodým vzděláním rodičů respondentů v tomto výzkumu. 

                                                             
102 Hlavní sociálně vyloučené lokality v Plzni, 2012 
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Výchovná poradkyně SVL (-) představuje 7. ZŠ jako školu, kam dochází 

romští/sociálně vyloučených žáci, ale jsou ve výrazné menšině oproti žákům 

majoritním.  

Výchovná poradkyně SVL (-): Takový tři ve třídě. Určitě jó. Jak kde, jak kde, hele. Hodně, to se nedá říct, jakože by 

to byla třeba nějaká většina, která se blíží k polovině populace tady ve škole. To ne. Ale najdou se, jako všude jsou, 

ale nejsou všichni stejný, to je prostě takový. Jeden má rodiče alkoholiky, jeden má rodiče takový, jeden makový. 

Jeden je nemá vůbec, protože rodiče jsou někde, bůh ví kde. Vychovává ho babička s dědou a prostě to zázemí je 

všude různý. Ale řešíme tady se sociálkou a policajtka, to je celkem běžný. Řekla bych, že teď už je to běžný, tady na 

škole je to běžný. Jestli to na nějaký škole běžný není. Tak je to jenom, protože mají štěstí, že v tý lokalitě žádný 

takovýhle lidi nežijou. 

Výchovná poradkyně SVL (-): Hmm. Tady je unikátní sociální vzorek. Tady to sídliště bylo vystavěný jako jedno z 

posledních a do tý Strážnický ulice, byli odstěhovaný cikáni  z celý Plzně. Takže to už je ten punc, že cikánská škola. 

Vono to tak není, tady máme třeba jednoho cikána na třídu, jó. Takže to takový není, ale tím že tady prostě byli ty 

cikáni. Tak punc tady tý lokality byl takovej, že tady budou levnější byty. Levnější byt znamená, kdo si ho koupí.  Buď 

rozvedená mamina, která zrovna hledá bydlení nebo si pronajme ten levnější byt. Nebo prostě sociálně slabší rodiny, 

který nemají šest milionů, aby si koupily byt v lokalitě na Slovanech, na Borech nebo někde. Tak si ho koupí tady. 

Tady se nakumulovala takováhle skupina lidí, ale tím, že se tady začala ta výstavba tadyhle na Sylvánu, tak se to už 

začíná potírat, že to není výhradně jenom škola pro sociálně slabý občany. Jó to je blbost, to tak není. Tady je 

spousta mercedesů zaparkovanejch před panelákama. (smích)  

Výchovná poradkyně SVL (--) tvrdí, že na 16. ZŠ je 1/3 či více sociálně 

znevýhodněných žáků. Respondentka připisuje romskou etnicitu 80% sociálně 

znevýhodněných žákům na 16. ZŠ. Výchovná poradkyně SVL (--) v tomto případě 

nepostavila romské etnické stigma zcela na roveň sociálnímu znevýhodnění. Lokality 

„sociálně vyloučené“ označuje, jako domácí prostředí sociálně znevýhodněných žáků. 

Výchovná poradkyně SVL (--) uvádí lokality, kam se přestěhovali romští žáci z již 

neexistující sociálně vyloučené lokality v bezprostředním sousedství školy
103

 a obecně 

uvádí sociálně vyloučené lokality
104

, odkud na 16. ZŠ romští žáci dochází. 

Tazatel:  Mě bude zajímat, kolik sociálně znevýhodněných žáků nebo Romů tady na škole máte, jestli je teda 
počítáte? 

Výchovná poradkyně SVL (--): Myslím si, že třetina nebo už víc. Letos jsem psala asi osm nebo deset posudků pro 
OSPOD, policii a dopravní podniky. Takže ty počty víme. Byli jsme na třetině. Jestli jsme výš, níž, netuším. 

Výchovná poradkyně SVL (--): Ano, sociálně znevýhodněnejch a bavíme se o 80% Romů, z těch sociálně slabejch.  

Výchovná poradkyně SVL (--): Tady ta Resslova 13, nevím, jestli vám to něco říká, to už neexistuje, to bylo jasně 
znevýhodněný prostředí. 

Tazatel:  Vono se to teď asi přesunulo do Koperníkovky, ne? 

Výchovná poradkyně SVL (--): Do Železniční. Ale i do Koperníkovky, to je pravda. A do Kotkovky u Shellky u 
autobusovýho nádraží. Tam jich je hodně. Hodně dětí tady máme právě z Železniční, tam bydlí v azyláku nad 
nádražím. 

                                                             
103 tj. Resslova ulice 
104 tj. lokalita D, konkrétně Koperníkova ulice a od ní několik bloků vzdálená Kotkova ulice a vzdálenější azylový dům 

v Železniční, tj. dvě zastávky trolejbusu od 16. ZŠ - Hlavní sociálně vyloučené lokality v Plzni, 2012 
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Pracovníci TAT tvrdí, že nejvíce romských/sociálně vyloučených žáků, tj. 

jejich cílové skupiny, dochází na ZŠ Podmostní a 16. ZŠ. Přičemž 7. ZŠ je označena 

respondenty stranou zastoupení jejich cílové skupiny za marginální. 

Jaroslav TAT: Nejvíc problematickejch dětí. Jedna prostě Podmostní, praktická, druhá je šestnáctka.  

Vendula TAT: Na sedmičce mám asi jednoho klienta.  

Tvrzení účastníků výzkumu v přímé práci s cílovou skupinou romských/sociálně 

vyloučených rodinách o jejich charakteristických vlastnostech a postoji těchto rodin 

k výchově potažmo vzdělávání vykazovala vysokou míru shody. Výchovná poradkyně 

SVL (-) tvrdí, že vliv sociálního habitu romských/sociálně vyloučených rodičů se 

zásadně a negativně podepisuje na jejich dětech, tj. chybí jim zájmy a aktivní přístup. 

V druhém úryvku u popisu konkrétního příkladu žáka ze sociálně vyloučeného prostředí 

tvrdí, že rodiče sociálně vyloučených žák jsou jejich vážným handicapem. Ve třetím 

úryvku hodnotí reálie komunikace s romskými/sociálně vyloučenými rodinami a tvrdí, 

že chápe hodnotový systém romských/sociálně vyloučených rodin . 

Výchovná poradkyně SVL (-): Odvíjí od toho sociálního prostředí jako typu, kdy rodiče jsou doma, nic nedělají, nudí 

se a těm dětem fakt jako dávají ten mustr, že doma ty nohy na stole a čekat na sociální dávky. Tak proč by někam 

chodily, že jo?! Máma s tátou taky nikam nechodí! Jsou doma, furt hulej, žejo, někde tam u toho popelníku. Sem tam 

si dají ňákou tu skleničku, tak jako ty rodiny taky jsou, protože to poznáš. To dítě ti dá sešit ke kontrole a ten sešit 

smrdí, že by sem, fujtajbl, jo. Ne, to je šílený, co někdy, to jsou takový uzenky, který sem nosí, podle toho poznáš, jak 

to doma vypadá. 

Výchovná poradkyně SVL (-): Já mám strach, že furt ta rodina, tu si prostě táhne na tej noze jak tu kouli betonovou. 

A ta máma tam stejně pořád za ní stojí. Jako ten člověk, kterej jí leze na nervy a vystupuje, tak jak je. Viď. My, když jí 

pozveme do školy, tak musíme počkat, až vystřízliví. Nebo ták, takovýhle typy jsou to, no. To je šílený. 

Výchovná poradkyně SVL (-): Když budu chtít říct matce, která sem přijde jako fúrie a bude obhajovat svoje dítě, 

protože u cikánů sou děti svatý, i kdyby já nevím, támhle vypálili krám. Budu tady proti ní něco vytahovat, tak akorát 

vona se na mě poštve ňákou partu. A můžu si zato akorát tak sama. Tam jde o to najít tu zlatou střední cestu. Ne, že 

se budu snažit jí zvrátit na tu svojí stranu. To si myslím, že je špatně. A tak to platí i u takovejch těch, né cikánů, ale u 

těch světskejch. Takový ty kočovný typy a těch je tady spousta, těhle těch dětí, kdy ty rodiče tím způsobem žili a žijou. 

A ty děti nemají nikdy odchozenou školení docházku v jednom městě. Támhle odchodí devítku a odchodili od první po 

tu devítku v pěti školách. 

Výchovná poradkyně SVL (--) tvrdí, že je dobře obeznámena se sociálně 

znevýhodněným, tj. romským/sociálně vyloučeným, prostředím a popisuje jeho znaky, 

tj. nezaměstnanost, problémy se zákonem a špatnou bytovou situaci. Tvrdí, že žáci 16. 

ZŠ vyrůstající v sociálně znevýhodněném prostředí žijí v rozvrácených rodinách, pouze 

s matkou nebo prarodiči. O výchově žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí tvrdí, 

že je bezhraniční a chudá na emoce, žáci jsou dle ní emočně deprivovaní a labilní. 

Výchovná poradkyně SVL (--) uvádí, že její běžná agendou výchovného poradce u 

sociálně znevýhodněných žáků jsou krádeže a následné konflikty s jejich rodiči, kteří 
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namísto spolupráce se školou v zájmu jejich výchovy děti hájí. O rodičích sociálně 

znevýhodněných žáků tvrdí, že nemají o komunikaci a spolupráci se školou zájem. Jako 

příklad nezájmu rodičů sociálně znevýhodněných žáků o komunikaci a spolupráci se 

školou uvádí, že nechodí na aktiv a nekomunikují ani v případech udělení dvojky či 

trojky z chování. Při hodnocení charakteristik sociálně znevýhodněných žáků a jejich 

rodin stavěla rovnítko mezi sociální situaci a etnickou příslušnost. Výchovná 

poradkyně SVL (--) tvrdí, že volnočasové aktivity mají zásadní výchovný efekt, který 

však míjí sociálně znevýhodněné žáky, kteří podle respondentky o volnočasové aktivity 

nemají zájem, neboť rozvíjení pravidelné a cílevědomé aktivity je jim cizí díky jejich 

etnické odlišnosti, tj. romství.  

Výchovná poradkyně SVL (--): Nemusí nic  říkat, když vidíte, že jsou rozvedený, že žijou v azylovým domě, že tam 

jedou soudy, soudní dohled. Jde o to, že u každýho dítěte během roku to poznáte. Samozřejmě v září, u nový třídy, 

nepoznáte nic. Ale během doby je poznáváte a s tou rodinou se seznamujete. A vím, že máma nedělá, táta nedělá. Oba 

jsou na Úřadě práce. Žijou v bytě s pěti dalšíma rodinama nebo přeháním, s bratrancem a sestřenicí. Tak to je pro 

mě sociálně znevýhodněný prostředí.  

Výchovná poradkyně SVL (--): Tady je obrovský nebo dost velký množství dětí, kde nejsou matky a kde není matka, 

ani otec. To znamená, že vychovávají prarodiče. Tady jde o permanentní starosti s dětma, který nemají daný 

mantinely. Nemají je daný z domova. Nemají je daný vod prarodičů. Jsou to děti ulice. Když se jde potom do hloubky, 

tak se zjistí, že to jsou děti nepředstavitelně emočně vyprahlý nešťastný, protože o ně nikdo nemá zájem. Upozorňují 

na sebe pouze tím, že jsou negativní. Jinak to neuměj. 

Výchovná poradkyně SVL (--): Řeší se normální krádeže a takový ty věci, jako rodiče, kteří se na nás chodí vyřvávat, 

protože mají pocit, že je příliš obtěžujeme jejich povinnostmi, typu podpisu žákovský, příprava na výuku. A jsme 

zasedlí na jejich zlatá dítka a nevěří tomu, že jejich dítka jsou zlobivá 

Výchovná poradkyně SVL (--): Já mám tu třídu, kde je dětí ze sociálně slabýho prostředí opravdu hodně. Na aktiv 

chodí dva rodiče. Takže tam zájem ze strany rodičů není. Oni se nestarají, jestli dítě přinese čtyřku nebo pětku nebo 

dvojku z chování. Když by byl ňákej výraznej problém, tak prostě ta komunikace je (). Problém je, samozřejmě ta 

dvojka trojka z chování té něco předchází. Té předchází kázeňskej problém, kterej s tím rodičem samozřejmě řešíme. 

Ten kontakt tam je, před dvojkou trojkou. Většině nebo 50% tech rodičů je to jedno, zas tak moc jim na tom nesejde. 

Tady nám hrajou divadýlko a za rohem stejně řeknou, ať neotravujeme. My je obtěžujeme. Ale nebudu to paušalizovat 

na všechny rodiče.  

Výchovná poradkyně SVL (--): Jako je normální, že děti chodí od první třídy do "Lidušky" a každej den hrajou na 

nástroj. A domácí úkol si dělají každej den, ne jenom jednou. Tak tam to prostě je problém.  

Výchovná poradkyně SVL (--): Mě třeba strašně mrzí, že ty děti nechodí na žádný sporty. Nemusí z nich být 

sportovci jako Rosický nebo Čech. Ale ví, že ve čtvrtek je trénink. A přestože mám rande za Plazou nebo se támhle 

něco děje, tak já musím ve čtyři na trénink. To si myslím, že je apriorní průšvih tam u nich, že mají obrovskou 

svobodu. Já vím, že to vychází z jejich etnika. 

Pracovníci TAT se vyjadřují k romským/sociálně vyloučeným rodinám a jejich 

charakteristickým vlastnostem a postojích k výchově a vzdělávání v souvislosti 

s úspěšnými klienty služeb TAT a službami TAT obecně. Ředitelka TAT v souvislosti 

s volnočasovými aktivitami TAT a úspěšností při přechodu ze ZŠ na střední školy tvrdí, 

že hlavním problémem romských/sociálně vyloučených dětí jsou jejich rodiny, kde 
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podle ní absentuje pojetí výchovy známé v majoritních rodinách. Pracovníci TAT 

identifikují kauzální vztah „nevychovávající“ rodiny, zmíněné výše, a nízkého počtu 

úspěšných klientů TAT, tj. studujících na střední škole. Ředitelka TAT a Jaroslav 

TAT tvrdí, že romští/sociálně vyloučení žáci jsou v období zakončování povinné školní 

docházky vystaveni před volbu životní strategie, která je podle nich ovlivněná 

genderem. 

Ředitelka TAT: Je docela velkej odpad. Ta dlouhodobost, pravidelnost je pro ně strašně vysoká překážka. Přesto 

bych to ráda zachovala, záleží, jestli je dotace nebo ne. I když málo dětí vydrží ten rok chodit, ale dá jim to hrozně 

moc. Naučí je to nějaké disciplíně. Což voni VŮBEC NEMAJ, chodí spát ve dvě ráno. Rozhodujou o sobě strašně 

brzo sami o svým životě nebo o svejch věcech. To samí o těch středních školách. Rozhodujou o nich v podstatě ty děti, 

v zásadě. Když oni řeknou, nejdu. 

Ředitelka TAT: Za poslední roky () vydrželo na středních školách 13 dětí. A máme tu jednu šičku. Že jsou to 

takovýhle počty, jako že to nejsou davy.  

Pracovníci TAT: Tři jsou na maturitním oboru. ((mluví přes sebe))  

Ředitelka TAT: Já jsem si to myslela, že ty holky jsou úspěšnější, že je na ně vyvíjený doma větší tlak, že jsou 

zodpovědnější, vedený jinak, že ty kluci rozmazlený frackové, maminky prdelky. Ale nemůžu to tvrdit s jistotou, že ty 

kluci nezvládnou tu změnu toho prostředí a ten tlak. Prostě u holek, který měly to prostředí, ambice, a byl tam třeba i 

vzor v rodině a třeba taky selhala ve škole nebo předčasně otěhotněla. Největší problém zamilování, ty se prostě 

zamilujou a jdou, končí prostě se školou a chtějí být s tím chlapem. Ty cikánský holky žijou ty telenovely, to je 

absolutně konec světa. (5 s) nebo spíš ten začátek ((smích))  

Jaroslav TAT: já jakoby s tím souhlasím, že ty holky, když jim je 15 nebo v16 co oni můžou dělat? Chodit do školy, 

otěhotnět, nebo dělat službu dalším sourozencům rodičům a pomáhat jim. Co si z toho vybrat. V momentě, kdy nemá 

kluka, neotěhotní. Dělat doma poskoka to zná, to se jí nelíbí. Je jí šestnáct a už jí rodiče jdou na nervy. Zbývá ta 

škola. Já tam nevidím jinou strategii, možnost. Jít pracovat, ale jako šestnáctiletá dívka s tmavou kůží není úplně 

zaměstnatelná, celkově je nevzdělaná, nemusí být ani tmavá. A ty kluci mají jednu lepší strategii práce na černo, nebo 

jako TOUHA pracovat nebo vize, že se možná ta práce na černo sežene. Ono je to všechno, já neříkám, že skončí ve 

škole, protože má práci jistou, ale protože si myslí, že by tu práci mohl mít a proto nechce do školy. Tlaky od rodičů, 

celkově poslouchá, že jsou chudý, že by taky mohl pomáhat, v tomhle jsou hodně solidární. A kdo by v šestnácti 

nechtěl prachy. Ty holky tuhle vedlejší strategii nemají. 

Ředitelka TAT: Když holka chodí do školy tak nedosáhne tak vysokýho sociálního statusu jako když je matka, jako 

v těch rodinách. 

Vedoucí OŠMT se vyjadřovala rozdílně v porovnání se zástupci organizací, 

které přímo pracují se sociálně znevýhodněnými/sociálně vyloučenými/romskými žáky. 

Tvrdí, že sociálně znevýhodněný žák není nikde přesně definován a nespojuje tady 

kategorii sociálně znevýhodněného žáka s žákem romským jako ostatní respondenti. 

Tazatel: Kdo je podle Vás sociálně znevýhodněný žák? Jak se diagnostikuje takový žák? Kdo ho diagnostikuje -  

škola, obec, kraj, MŠMT, PPP?  

Vedoucí OŠMT: Toto je podle mého názoru velice široký pojem a nikde není tento pojem přesně specifikován. Ani si 

nedokážu představit, jak by se dal stanovit takováto diagnóza. Podle toho, jaké rodina bere sociální dávky? Podle 

toho, kolik vydělávají rodiče? Jestli žák nosí stejnou mikinu celý týden? Nebo podle toho, jestli je žák v hledáčku 

OSPODU? Jak bychom si takovéto škatulky udělali, je to vždycky špatně.  

Tazatel: Je sociálně znevýhodněný žák výhradně romského původu? 
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Vedoucí OŠMT: Na uvedenou otázku není jednoznačná odpověď, jak jsem již odpovídala v předcházejícím dotazu. 

7.4. Zjištění 2: Jak se pracovníci TAT dívají na školy a úřady v obci 

Plzeň. Jak se výchovná poradkyně SVL (--) dívá na zaměstnance TAT 

a NNO. 

Následující zjištění popisuje kategorie zjištěné v odpovědích pracovníků TAT a 

výchovné poradkyně SVL (--). Zjištění je omezeno na dvě instituce, TAT a 16. ZŠ, 

protože ze zkoumaných institucí se tyto dvě nejintenzivněji střetávají při práci se 

stejnou cílovou skupinou, tj. dětmi a mládeží se sociálně vyloučeného prostředí, jak 

vyplynulo s předchozího zjištění. U účastníků výzkumu zastupujících ostatní organizace 

se reference k ostatním subjektům vyskytovaly marginálně.  

Pracovníci TAT produkovali tvrzení o tom, jak jsou vnímání a jak se 

domnívají, že jsou vnímáni obecně pedagogy na ZŠ a konkrétně na 16. ZŠ. Ředitelka 

TAT tvrdí, že TAT má podle něj na ZŠ negativní image, což zdůvodňuje komunikací 

TAT se ZŠ v zájmu sociálně znevýhodněného žáka. Tvrdí, že chápe negativním či 

přezíravý postoj učitelů k TAT, podle ní nejsou za náročnou práci se sociálně 

znevýhodněnými žáky učitelé náležitě odměňováni. Nehledě na empatii k situaci učitelů 

tvrdí, že je vzdělávací systém špatný a žádoucí je jeho změna. Nejspíše proto ředitelka 

TAT tvrdí, že TAT není partnerem ZŠ. Jaroslav TAT vykládá pohled ZŠ na 

konkrétním příkladu 16. ZŠ rozdílně. Tvrdí, že na 16. ZŠ si o něm myslí, že má vliv na 

rodiny žáků ze sociálně vyloučeného prostředí a očekávají, když mu předávají 

informace o dětech, že bude aktivně pracovat s rodinami ze sociálně vyloučeného 

prostředí. Jaroslav TAT pokračuje v alternativním výkladu image TAT u ZŠ oproti 

ředitelce TAT, když tvrdí, že pracovník TAT je spojnicí mezi školou a rodinou a že by 

tak škola pracovníky mohla využívat. Vendula TAT se domnívá, že pracovník TAT je 

prostředníkem mezi rodinou a školou a zároveň spojenec školy. To dokládá tvrzením, že 

se ještě nesetkala ve škole s odmítavou reakcí. Vendula TAT ale také tvrdí, že pokud 

chce TAT od školy více než spolupracovat či komunikovat na konkrétní zakázce, 

například chce ovlivnit školu vzdělávacím seminářem, není přijetí tak pozitivní jako 

v prvním případě. Jaroslav TAT rozvíjí tvrzení Venduly TAT, když uvádí, že se 

nesetkává s negativními reakcemi učitelů, ale s opadáním prvotního přehnaného 

očekávání od práce TAT. Ředitelka TAT tvrdí, že dobrovolníci ze služby TAT 

doučování jsou většinou přijímáni učiteli lépe než samotní pracovníci TAT. 
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Ředitelka TAT: = Tím, že jdeme přes ty klienty tak, ne vždycky, ale často se ty učitele k nám vlastně vztahujou a 
priori negativně, protože my jsme v jejich očích zastánci těch jako špinavých, zlobivejch dětí, a jsme ty romantici. 
Což já jako chápu, že oni ty děti jsou na přes držku někdy. Ale a je to složitý. Ten systém není nastavenej tak, že by 

mohli s těma dětma nějak víc pracovat. Takže jako racionálně se těm školám a učitelům nedivím. Ale nic to nemění 
na tom, že něco je špatně a že by se s tím prostě mělo něco dělat. My nejsme jako moc partneři pro ty školy.  

Jaroslav TAT: Já si myslím, že mně, teď v konkrétním případě šestnáctky, vnímají mě jako člověka, kterej má ten 
přesah, že můžu působit na rodiče, a já jim to říkám.  

Jaroslav TAT: Řeknou mi, dítě nenosí do školy pomůcky. Myslím, že mi to říkají, i protože očekávají, že můj přesah 
je takový, že můžu fungovat i v tomhle, můžu pracovat s  tou rodinou a můžu s ní dělat víc.  

Tazatel: Ty jsi jako kanál k tý rodině, můžeš bejt. 

Jaroslav TAT: No vlastně jsme a měli by nás tak vnímat, mohli by nás využívat.  

Vendula TAT:Takovej prostředník a spojenec no. Když ty rodiče třeba nekomunikujou, tak je tam tady ten člověk, 
kterej může předávat ty věci. Za sebe můžu říct, že co já jsem komunikovala v rámci doučování se školama, tak jsem 
se nikdy nesetkala s odmítavou reakcí od učitelů. Spojenec. Vždycky byli potěšený, že je někdo v tý rodině, kdo se o to 
doučování stará a vo prospěch toho dítěte, někdo kdo jim ulehčí práci. A mám dojem, že i to vnímání, když jsem tam 
šla já nebo dobrovolník, že to bylo jako stejný, že tam byl prostě někdo, kdo se zajímá o to vzdělání. Za mě, já jsem se 
s odmítnutím nesetkala. Pak je to jiný, když jde o nějaký vzdělávací semináře, když chceme celkově ovlivnit tu školu. 

V rámci toho doučování to funguje. Špatný když se po nich něco chce, nebo se chce něco změnit, podle mě. Ale když 
tam jde s tím, že nabízí pomoc, a že chce od nich ty informace, jak to dítě nejvíc zapojit, aby to dítě bylo lepší, tak ta 
spolupráce je dobrá. 

Jaroslav TAT: Já se nesetkávám třeba přímo s odmítnutím, jako nechoďte za mnu. Jsou relativně nadšený. Spíš si 
myslím, že opadá nadšení velmi rychle, nevím, čím to je. Jestli to je tím, že očekávají, že do půl roku z toho dítěte 
vykřešeme někoho úplně jinýho? Spíš jako vnímám odpadání toho zájmu. Než že by byl od začátku nezájem, to 
souhlasím s respondentkou ŠV. Že jsou potěšený, ale dlouhodobě to nefunguje.  

Ředitelka TAT: Ty dobrovolníci jsou přijímaný líp než ty pracovníci. Ale ne vždycky. Ale je to tak, že učitel si má 
komu postěžovat na to konkrétní dítě. Když to zobecním. Jo a často jsou ty učitelé taky rádi, že se to dítě začne nějak 
vzdělávat mimoškolně. Ale ten dobrovolník je tam jako někdo, a myslím, že ho tak učitelé vnímají, reálně jako někdo, 
kdo mu usnadňuje práci. Že prostě to dítě bude lepší ve škole. Tam myslím, že jsou víceméně vnímaní pozitivně, ale 
máme taky celou řadu i dost negativních zkušeností, kdy je učitelé vypoklonkovali.  

Výchovná poradkyně SVL (--) prezentovala svůj názor na obraz 16. ZŠ u 

NNO, který vztahovala na konkrétního pracovníka TAT. Tvrdí, že se nesetkala 

s negativním či nepřátelským přístupem ze strany NNO ke své práci či obecně k 16. ZŠ. 

Zmínila pracovníka TAT jako konkrétní příklad dobré spolupráce 16. ZŠ a NNO a 

podle ní pozitivního pohledu NNO na 16. ZŠ obecně. 

Výchovná poradkyně SVL (--):Myslím, že jsme vesměs na jednej lodi. Tam bych to neviděla jako problém. Je pravda, 

že jsem komunikovala s tím Jaroslavem TAT, kterej mi přišel jako velice milej a schopnej člověk. Nikdy jsem neměla 

pocit, že bysme byli z něčeho obviňovaný. My jim pořád: „Prosím tě vezmi si tu tužku papír, pojď…“. Nikdo po nich 

nešlape, neubližuje. Jenom po nich někdo něco chce. To je jediný. Proti tomu nemůže bejt nikdo se zdravým rozumem. 

Pracovníci TAT prezentovali ve svých tvrzeních řadu názorů na profesi učitele, 

práci učitelů a jejich domnělé hodnoty a přesvědčení. Ředitelka TAT tvrdí, že chápe, 

proč jsou učitelé neochotní pracovat navíc s problematickými žáky, tj. klienty TAT. 

Odkazuje na platy učitelů neodpovídající případné práci navíc a snaží se tak ve svém 

tvrzení vcítit do role učitele. Martina TAT tvrdí, že pedagogové bývají rezignovaní na 

práci s problémovými žáky, respektive spolupráci s TAT, ale nedávají najevo otevřeně 

svůj postoj. Také tvrdí, že neměla s učitelem či školou nikdy konflikt. Ředitelka TAT 
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prezentuje svůj názor na postoj většiny pracovníků ve školství na romské/sociálně 

vyloučené žáky, a sice že je pracovníci ve školství podle ní považují za nevzdělavatelné.  

Myšlenku rozvíjí tvrzením, že nadšení učitelů trvá tak krátce, jak silné je jejich 

přesvědčení o nevzdělavatelnosti romských/sociálně vyloučených žáků.  Ředitelka 

TAT diferencuje romské/sociálně vyloučené žáky na dvě kategorie podle míry tolerance 

ze strany pedagogů. Tvrdí, že jedna kategorie jsou mladší děti, ke kterým jsou 

pedagogové dle respondenta shovívaví a druhou kategorií romských/sociálně 

vyloučených žáků jsou teenageři, kde podle respondenta většina pedagogů nevidí šanci 

na jakoukoliv změnu. Jaroslav TAT rozvíjí myšlenku ředitelky TAT, zdůvodňuje 

špatné předpovědi vzdělávacích drah romských/sociálně vyloučených žáků a nulová 

očekávání změny ze strany jejich pedagogů tvrzením, že opakující se negativní 

zkušenosti pedagogů s romskými/sociálně vyloučenými žáky je nutí rezignovat na 

snahu o změnu. Jaroslav TAT souhlasí s tvrzením ředitelky TAT o významu 

odlišných věkových kategorií romských/sociálně vyloučených žáků v postojích 

pedagogů. Ředitelka TAT tvrdí, že učitelé a další pracovníci škol spolu s úředníky 

z OSS MMP či sociálních odborů jednotlivých městských obvodů Plzně reflektují 

mainstreamové názory na Romy/sociálně vyloučené a podle respondenta se nesnaží o 

řešení situace Romů/sociálně vyloučených. Ředitelka TAT svým tvrzením vymezuje 

pozitivní alternativní hodnoty TAT od negativních majoritních hodnot zastávaných 

majoritními institucemi vůči Romům/sociálně vyloučeným. 

Ředitelka TAT:Já bych ještě k tomu negativnímu nebo. Já to vnímám tak, že z našeho pohledu říkáme špatný nebo že 
se k tomu. Ale já to chápu, že ty učitelé za pár korun, jako nemůžeme po nich chtít zázraky. Aby se prostě nějak 
NADMÍRU věnovali jednomu dítěti. 

Martina TAT: A není to taky tak, že by vás odmítli, jako otevřeně nebo upřímně, ale leccos prostě člověk vycítí. Ten 
člověk je takovej rezignovanej a takovej jako že tomu sám nevěří. Ale neřekne (nechce) ((několik slov tiše))  

Tazatel: Nějakej konflikt jste třeba neměli? 

Martina TAT: Ne, ne, ne.  

Ředitelka TAT:Většina těch pracovníků ve školství jako a priori předpokládá, že ty děti jsou nevzdělavatelný nebo že 
to je prostě jako konec. Že je to marný boj. A vlastně i tím pádem klesá ta motivace, oni to sice jako vítaj, jsou 
nadšený. Vítají to, ale předem předpokládají, že to bude marně vynakládaná energie.  

Ředitelka TAT:Já bych vlastně, když o tom uvažuju teď, rozlišila ty mladší děti, kde ta práce s učitelama je jiná, který 
jsou vlastně jakoby hodný. K malým dětem je ten svět takovej přátelštější. A pak jsou ty puberťáci a tam už prostě 

okamžitě nastupuje volání krve, divočiny, a kočování a jako sociálně patologické jevy z pohledu těch učitelů. Tam 
nastává problém, že tam vlastně je už ta nepřekonatelná mez, že je to passé, že právě ty děti jsou už moc starý, že se 
to nezmění. A, a že jsou to hajzlíci.  

Jaroslav TAT: Případně když je tam zkušenost s předchozíma žákama z tý samý rodiny, se sourozencema a oni vidí, 
jak ta kariéra postupovala u nich, už zmínili: „Stejně nedopadneš jinak než ségra, protože prostě tak to je.“ V tomhle 
jsou dlouhodobě a souhlasím s tím, že ten přístup je jiný u mladších a starších dětí. 
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Ředitelka TAT:Respondent ŠV má pozitivní zkušenosti, protože dělá s mladšími dětma a Respondent JV dělá s těma 
staršíma. 

Ředitelka TAT:No a já mám trochu problém v uvažování o těch školách, s tím, jako kdyby ty školy nebo ty učitelé 
v nich byli něco speciálního. Mě přijde, že oni úplně odráží to klima společnosti. Že já i teď jak se o tom bavíme, tak 
já vlastně neumím přemejšlet o těch učitelích. Jakoa je to jedno, jestli to jsou učitelé. Jako to samý mi říkají úředníci 
na magistrátu v Plzni, to samý mi říkají ženský ze sociálky, který vlastně taky dělají, nebo by měli dělat sociální práci, 
to nám prostě říká šéfka sociálního odboru. Pro mě je v tomhle složitá ta diferenciace nebo soustředění se na ně. 

Ředitelka TAT: Já jsem tím chtěla říct, že z hlediska toho systému je to ŠPATNĚ, i tam jsou občas ty učitelé jakoby 

dobrý, že se nám snaží vyjít vstříc. I když je to celý, z našeho pohledu, nebo ne celý úplně špatně, ale prostě 
NEFUNKČNÍ, (2s) tak to není problém jako jen těch škol, a toho, že voni dělají tu zlou krev. To že se nesnaží řešit. 
Ta společnost se to nesnaží řešit! Jako cikáni jsou úplně všem ukradený! 

Výchovná poradkyně SVL (--) deklarovala své postoje obecně vůči práci všech 

NNO s cílovou skupinou romských/sociálně vyloučených dětí a mládeže. Tvrdí, že na 

druhém stupni ZŠ je u sociálně znevýhodněných žáků pozdě na změnu. Dále tvrdí, že 

aktivity všech NNO s cílovou skupinou romských/sociálně vyloučených dětí a mládeže 

jsou smysluplné, byť s malými výsledky. Zároveň však vyjadřuje skepsi k potenciální 

změně romských/sociálně vyloučených dětí a mládeže k lepšímu. 

Tazatel: Takže myslíte, že cíle těhle neziskovek, že ty děti někam posunou, že do nich nalejou sebevědomí, 
cílevědomost, že budou fungovat v našem systému, chodit do školy a potom do práce, že jsou idealisti? Mimo realitu? 

Výchovná poradkyně SVL (--): V mnohých případech mi to přijde, že jo. Přijde mi to jako boj s větrnými mlýny. Já si 
myslím, že je pozdě na tom druhým stupni 

Výchovná poradkyně SVL (--): Jo, v každým případě. I kdyby to byla jedna ztracená ovečka. Mě třeba přijde úžasný 

to Klubíčko105. Prostě že se nebimcaj po těch ulicích, že tam mají ping pong, že tam mají stolní fotbal, hry. Teď zase 
druhá věc, smě měli volnou chvíli v hodině zeměpisu a vyprávěli mi kluci, jak tam kradou. Ukradnou tam boxerský 
rukavice. Pak samozřejmě řešíme, co se smí a nesmí. Ale stejně je to super, že nejsou jenom děti ulice. To je 
bezesporu. Jenom je těch oveček, který se zachrání opravdu malinko. 

Pracovníci TAT se vyjadřovali k výchovnému poradenství na ZŠ, které je 

průřezovým tématem mezi ZŠ a TAT. Jaroslav TAT hodnotí celkově negativně úroveň 

výchovného poradenství na ZŠ v Plzni svým výrokem, že třináct úspěšně studujících 

romských/sociálně vyloučených studentů středních škol
106

 by pouze s využitím služeb 

výchovných poradců plzeňských ZŠ nepodalo přihlášku. Dále tvrdí, že neexistuje 

návaznost kariérního poradenství školy
107

 a TAT. Domnívá se, že kariérní poradenství 

by mělo být schopné překlenout nezájem rodičů žáka o jeho další vzdělávání. Posléze 

zmírňuje závažnost svých prohlášení o špatné úrovni výchovných poradců na ZŠ v 

Plzni, když tvrdí, že se kvalita výchovných poradců škola od školy různí a také, že na 

16. ZŠ má již s výchovnou poradkyní vybudovaný jakýsi vztah. Martina TAT na rozdíl 

od Jaroslava TAT tvrdí, že má výbornou zkušenost s výchovnými poradci, zároveň se 

domnívá, že by výchovní poradci měli na ZŠ pracovat na celý úvazek. 

                                                             
105 nízkoprahový klub pro děti a mládež se sociálně znevýhodněného prostředí, zřízený organizací Ponton, o. s. v sousedství 
ZŠ,Podmostní - http://www.ponton.cz/nase-cinnost/klubicko/ 
106 klientů TAT 
107 část agendy výchovného poradce 

http://www.ponton.cz/nase-cinnost/klubicko/
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Jaroslav TAT:Bylo by to fajn a já si myslím, že velká část klientů, bojím se procent, ale velká část, která šla skrze 
mentoring, by na ní možná nešli, protože to poradenství na těch školách probíhá různým způsobem a vzhledem 
k tomu, že teď už je potřeba iniciativa těch rodičů, vyplnit ty přihlášky a škola pomůže s jednou, ale dvě už nechá na 

dítěti, odevzdat to, dodat zápisový lístek, termín, tak si nejsem jistej, kolik by z těch 12 nebo 15 úspěšnejch teďka na 
střední vůbec šlo. Ale to je zase problematika měření sociální práce, neměřitelnost. Já to nevím. Dodávám, že žádná 
ze škol mě osobně nezavolala s tím, že máme tu osmáka, co neví co dál. 

Jaroslav TAT: Záleží fakt jaká škola. 

Jaroslav TAT:Nejsme úplně cizí, když přijdu na šestnáctku, 90 % učitelů se mě neptá za kým jdu, nebo od koho jsem. 

Už ani vrátnej mě neotravuje. Ví, co jsem zač. Naopak mě zastaví, jestli jdu za výchovnou poradkyní, já řeknu, že ne, 
on že i tak něco potřebuje od výchovné poradkyně, tak se bavíme. Ale kamarádi nejsme. 

Martina TAT: Já mám výbornou zkušenost.  

Martina TAT: Dovedu si představit, že by to dělal jeden člověk na plný úvazek.  

Výchovná poradkyně SVL (--) se jako dlouholetá výchovná poradkyně na 16. 

ZŠ vyjádřila ke kariérnímu poradenství v pojetí TAT při popisu konkrétní kazuistiky 

klienta TAT a zároveň žáka 16. ZŠ, na jehož kariérním poradenství pracovala ona a 

zároveň Radek TAT. Výchovná poradkyně SVL (--) svým výrokem prezentuje názor, 

že výchovný poradce nemá přebírat iniciativu za žáka, tak jak navrhuje Jaroslav TAT. 

Dala také svým tvrzením najevo, že neshledává smysluplným úsilí, které vyvíjí TAT 

v oblasti kariérního poradenství u žáků neaspirujících na další studium po zakončení 

ZŠ. 

Výchovná poradkyně SVL (--): Už jí letos nedávají, tak jsme mu jí dali, stáhli jsme mu jí a vytiskli. V konečný fázi on 

jí přines vyplněnou v pondělí pátýho března, dneska je osmýho. V úterý jsem mu jí odevzdávala. To znamená, přinesl 

jí tejden po termínu. S tím, že já jsem minulej tejden dvakrát telefonovala s Radkem TAT, kterej mi řekl: "Já vůbec 

nevím, co se tam děje".  Prostě obrovský množství úsilí. Já vím, že to nebylo peněz. Ale naše práce jsou peníze. A vím 

to na 98%. Radek TAT, kterej je mladej kluk, můj žák. Říká: "Já si myslím, že to bude k něčemu, že tam bude chodit". 

Já mu říkám: "Já tě obdivuju, já bych to nedokázala". Protože vím, že ta přihláška se tam dá. Oni ho tam vezmou, on 

tam možná v září přijde. Možná i druhýho i pátýho září, ale to je tak všechno. 

Pracovníci TAT vyjádřili postoje k fungování Komise pro výchovu a mládež a 

Komise pro sociální věci Rady města Plzně a obecně k možnosti institucionálně řešit či 

zlepšit institucionálně řešení problematiky sociálního vyloučení v Plzni. Ředitelka 

TAT tvrdí, že zasedání Komise pro sociální věci při Radě města Plzně nemají žádný 

praktický dopad na cílovou skupinu Romů/sociálně vyloučených. Také říká, že zasedání 

komisí Rady města Plzně pod OŠMT MMP jsou neangažované a formální bez dopadu 

na vzdělávání Romů/sociálně vyloučených. Velmi silně se vymezuje proti úředníkům, 

kdy je jejich věk a doba strávená v úřadě pro respondenta znakem jejich 

nekompetentnosti a rezignace na řešení problematiky Romů/sociálně vyloučených. 

Jaroslav TAT ve shodě s ředitelkou TAT tvrdí, že obecně komise při Radě města 

Plzně jsou čistě formální orgány. Ředitelka TAT na adresu komisí tvrdí, že jsou 

zpolitizované, přičemž respondent také tvrdí, že byl dosazen politickou stranou do jedné 
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z komisí
108

, ale ne za TAT. K politizaci komisí ředitelka TAT tvrdí, že cca do roku 

2008 byly komise Rady města Plzně tvořeny odborníky, od roku 2008 jsou pak 

obsazovány „delegáty“ politických stran. Institucionální řešení
109

 romské problematiky 

podle ředitelka TAT není cestou. Ředitelka TAT se domnívá, že hlavní problém je 

podle něj lidský faktor, kdy lidé na kompetentních místech, tj. MMP, nemají motivaci 

řešit problémy Romů/sociálně vyloučených. Silně se distancuje od úředníků, kterým a 

priori přisuzuje nezájem či nenávist k Romům. 

Ředitelka TAT: Ne vůbec. Tam jsou další komise, ale to jsou, tam sedí šedesátiletý, nějaký prostě jakoby lidi, což 
((úsměvy)), který jsou prostě zažraný v těch strukturách, vezmou si tam ty chlebíčky, to kafe, zanadávaj si.  

Ředitelka TAT: Ty komise nemají žádný dopad.  

Jaroslav TAT: Já mám s tím úplně stejnou zkušenost, to je šííílený. ((vtipkování o tom, že jako tady na té diskusi))  

Ředitelka TAT: To jsou politický nějaký platformy.  

Ředitelka TAT: Já tam jsem, ale osobně, ne za organizaci. Ale jako, samozřejmě se do toho promítá. Nebo = 

Ředitelka TAT: Jako dřív, před třema rokama byli komise tvořený odborníkama. A před třema rokama se to změnilo 
a ty komise při magistrátu jsou tam volený lidi podle politický příslušnosti, no já jsem tam za TOP09 ((tiše)), že oni 
mě jako nominovali. Voni si můžou zvolit ten svůj, ale že to je to za ty strany.  

Ředitelka TAT: Mě jako - já si nemyslím, že by tomu pomohlo nějaký institucionální zastřešení, typu jako  eee 
multifunkční týmy, ee kde by se prostě scházelo x lidí k jedný věci. Protože tam není ta motivace lidí to řešit. Pro mě 
je problém to, že ty lidi jsou na jedné straně každýmu jedno, na druhé straně jim jako strašně ty cigáni vadí a  dělaj 
vlastně ty kroky k tomu, aby se cítili líp. Ty lidi pro ně nejsou neviditelný jako ale jako zároveň si na ně nakydat na ně 
ten hnůj. 

Ředitelka TAT: Ta instituce nemůže zajistit to, že ty lidi budou aktivně a ochotně prostě jakoby pracovat pro to. I 
když je to vlastně náplň, nebo v uvozovkách nebo ne náplň, ale poslání každýho z nás kdo se v týhletý oblasti. 

7.5. Zjištění 3: Kde se jednotlivé instituce ve své práci setkávají. 

Účastníci výzkumu, kteří reprezentují organizace zabývající se školním i 

mimoškolním vzděláváním a podporou obojího v kontextu obce Plzeň, se při plnění 

svých pracovních povinností a poslání svých organizací setkávají v několika styčných 

bodech.  

Pracovníci TAT prezentovali okolnosti komunikace a rozsah spolupráce TAT 

se ZŠ v Plzni. Ředitelka TAT tvrdí, že pro její organizaci je hlavním cílem klient a že 

kontakt se školou je tedy podružný potřebám klienta. Jaroslav TAT popisuje organizaci 

práce v TAT, tvrdí, že koordinátoři doučování, tj. terénní pracovníci,  se prolínají ve 

stejných lokalitách a následně i základních školách v závislosti na tom, kde žijí a chodí 

do školy jejich klienti. Jaroslav TAT se s touto strategií organizace identifikuje. 

Situaci, kdy se jako pracovník TAT dostává do kontaktu se školou, vykládá jako jednání 

                                                             
108 Komise pro sociální věci Rady města Plzeň 
109 platformy či pracovní skupiny 
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vedené vždy v zájmu konkrétní zakázky s klientem. Martina TAT tvrdí, že kontakt 

TAT se školou má dvě úrovně – první pracovník a pedagog a druhou dobrovolník a 

pedagog, opět v souvislosti s potřebami klienta. Jaroslav TAT vztahuje komunikaci 

TAT a škol k programu TAT – doučování, tj. výměna informací mezi učitelem a 

doučujícím dobrovolníkem TAT opět v zájmu klienta. Tvrdí, že dobrovolník je na 

začátku práce s klientem koordinátorem vybídnut ke kontaktování třídního učitele 

doučovaného klienta.  

Ředitelka TAT: Náš cíl nejsou ty školy. Pro nás je primární klient. A někdy jo a někdy ne se dostaneme do kontaktu 
se školou. Jakoby to jde, ale nás vede ten klient, ne škola.  

Jaroslav TAT: Osloví mě klient, až pak zjistím, kde bydlí a do jaké školy chodí on nebo ty samotný děti, když nás 

osloví. Takže jakoby my nemůžeme říct, kdo z nás je vyčleněný na šestnáctku nebo na desítku. Ale to dokonce 
považuji za výhodu, že všichni tak nějak fluktuujeme mezi všema a vypadá to, že je nás takhle víc. Tahle strategie mi 
připadá výhodnější. Než jednoho člověka umístit do jedný školy. 

Jaroslav TAT: Já jdu do školy ve chvíli, kdy potřebuju řešit, že chlapec XY něco nemá. Nebo naopak něco má. 

Martina TAT: Ono to probíhá na dvou dimenzích, chodíme tam my, nebo vysíláme tam dobrovolníky. V rámci tý 
zakázky, která je u konkrétního klienta.  

Jaroslav TAT: To se týká hlavně toho programu doučování. To znamená, že na začátku se s tím dobrovolníkem 
domluvíme, že on třeba navštíví třídního učitele toho žáka a pokusí se s ním vymyslet nějaký způsob komunikace, 

pakliže je to nutný. Aby ten učitel třeba dával vzkaz tomu dobrovolníkovi, že to dítě neumí nějakou látku, aby jí 
nějakým způsobem probrali. To je další dimenze toho, kdo s těma učitelama jako za nás komunikuje, nebo pod naší 
záštitou, hlavičkou, jak to říct.  

Výchovná poradkyně SVL (--) se vyjadřuje k rozsahu své dosavadní 

spolupráce jako výchovné poradkyně a pedagožky 16. ZŠ s TAT a srovnává TAT 

s dalšími NNO, když tvrdí, že spolupráce s TAT byla významná. Dále tvrdí, že mívá 

dobré pocity z komunikace s TAT. Popisuje současný model spolupráce s TAT tak, že 

výchovný poradce kontaktuje rodinu, aby ta kontaktovala organizaci. Výchovná 

poradkyně SVL (--) trvá na svojí osobní angažovanosti při práci s romskými/sociálně 

znevýhodněnými rodinami a spolupráci s návaznými sociálními službami. Výchovná 

poradkyně SVL (--)  pravděpodobně směšuje TAT s nízkoprahový klubem Klubíčko 

organizace Ponton, o.s. Tvrdí, že se již setkala s člověkem z TAT, mentorem, na 

výchovné komisi na 16. ZŠ. Také tvrdí, že se nedávno setkala s Jaroslavem TAT a 

dvěma dalšími pracovníky nebo dobrovolníky. 

Výchovná poradkyně SVL (--): Já s nikým jiným nespolupracovala. Bylo tady "Začít spolu"110, já mám pocit, jestli to 
není TAT, jestli se to nezměnilo. Pak je ňákej ten "Kompas", to je nový. Vloni na jaře nám to prezentovali. To bylo 
jako, že najdou kamaráda/ku dětem, který jsou vyřazený z kolektivu. Pak jsou pro nás neziskovky, Pé centra a 
takovýhle věci, jako preventisti, že nám dělají přednášky. Nebo programy "Správná třída" atd. To je Středisko 
výchovný péče, PPP, Pé centrum. Ale přes to doučování, to pro mě bylo nejsnazší, znali ty mentory, Jaroslava TAT. 
A navíc ty dětí chodí do Klubíčka.  

Tazatel: Jakej máte pocit, když s váma komunikuje neziskovka přes dítě? 

                                                             
110 „Začít spolu“ byl původní název organizace Ponton, o.s. 
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Výchovná poradkyně SVL (--): Dobrej. 

Výchovná poradkyně SVL (--): Funguje to tak, že já zkontaktuju rodiče a přesvědčím je o tom, že to je dobrý. A je to 
důležitý a ZADARMO. Na to slyší. Pak dohlížím na to, aby ta rodina šla do Podmostní a začalo fungovat doučování. 
by to fungovalo obráceně. 

Tazatel: K tý výchovný komisi, já už o tom slyšel od lidí z TAT. Oni říkali, že občas je dítě nebo jeho rodič požádá, 
aby s ním byli na tý výchovný komisi, nevím na kterých školách. Měla jste je tady teď někdy? 

Výchovná poradkyně SVL (--): Měli jsme, takovou blonďatou slečnu. Už nevím, jak se jmenovala. Vesměs je běžný, 
že se na tu výchovnou komisi zvou kurátoři ze sociálky, který mají děti na starosti (z toho OSPODu). Když byl nějakej 
problém, zvali jsme i policii. 

Výchovná poradkyně SVL (--): S Jaroslavem TAT jsem se potkala, pak s tou blondýnkou a ještě s jedním chlapcem. 
To byl doučovatel. 

Vedoucí OŠMT svými tvrzeními objasnila, za jakých okolností a s jakým 

účelem se OŠMT MMP může dostat do kontaktu s NNO. Tvrdí, že členové obou komisí 

spravovaných OŠMT MMP se mohou přijít podívat na aktivity žadatele o grant. Avšak 

neobjasnila, jak členové komisí nabyli zkušeností v minulých letech. Vedoucí OŠMT 

také tvrdí důležitou věc, a sice že komise pod OŠMT MMP neslouží výhradně 

k navrhování příjemců a objemů dotací Radě města Plzně ke schválení, ale mohou 

vydávat i koncepční materiály, což se může dotýkat činnosti TAT. Činnosti TAT se 

však rozhodně dotýká grantový program OŠMT MMP. Vedoucí OŠMT v kontrastu 

s tvrzeními ředitelky TAT říká, že komise Rady města Plzeň mají být složeny 

z odborníků.  

Tazatel:  Jakým způsobem komise OŠMT zjišťují, který subjekt či projekt stojí za to podpořit? 

Vedoucí OŠMT: Při vlastním rozhodování, koho podpořit, vychází členové komise ze zkušeností z minulých let. 
Pokud se jedná o nového žadatele, dohodnou se členové komise a jdou se nejdříve na aktivity daného subjektu 
podívat, aby mohli objektivně rozhodnout. 

Tazatel:  Co se děje s podněty a návrhy, které zpracovávají komise OŠMT? Jaký vypadá schvalovací a rozhodovací 
proces na MMP? 

Vedoucí OŠMT: Kromě komise pro výchovu a vzdělávání administruje OŠMT ještě Komisi pro sport a mládež RMP. 
Tato komise navrhuje orgánům města dotace do oblasti podpory sportovních klubů a tělovýchovných jednot 
především na zajištění činnosti dětí a mládeže. Kromě návrhu rozdělení dotací posuzují dané komise i další návrhy 
v příslušné oblasti, které jdou k rozhodnutí do orgánů města. Může se jednat například o koncepční materiály.   

Tazatel:  Jak fungují grantové programy a příspěvky na rozšíření nabídky mimoškolních činností, volný čas dětí 
a mládeže, akce se vzdělávací tématikou a příspěvky na rozvoj sportu?  

Vedoucí OŠMT: Dotační a grantové programy ve městě fungují obdobně ve všech oblastech, ať již se jedná o 
školství, mimoškolní aktivity dětí a mládeže, sport, sociální oblast, prezentace města. V rozpočtu je na uvedené oblasti 
stanoven objem finančních prostředků a dotčený odbor, který má uvedenou oblast na starosti, zpracuje a připraví 
vyhlášení grantových a dotačních programů.  

Tazatel:  Jaký byl důvod jejich vzniku, jaké mají možnosti a kompetence a kdo stojí v jejich čele či na ně dohlíží? 

Vedoucí OŠMT: Město má zájem podporovat uvedené činnosti, proto si rada zřídila komise, jako orgány, které mají 

odborně pomoci při rozhodování. 

Pracovníci TAT popisují formy komunikace při spolupráci TAT se ZŠ v Plzni. 

Martina TAT tvrdí, že základním nástrojem pro komunikaci s učiteli pro pracovníky i 
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dobrovolníky TAT jsou konzultační hodiny. Toto zdůvodňuje dobrovolností spolupráce 

pedagoga s TAT. Jaroslav TAT tvrdí, že alternativním nástrojem komunikace 

pracovníků a dobrovolníky TAT s učiteli je e-mail. Domnívá, že intenzivnější snaha o 

kontakt, například mobilem, učitele může odrazovat. Jaroslav TAT popsal fungování 

notýsku na úkoly a informace. Ředitelka TAT tvrdí, že fungování tohoto média je 

riskantní pro zneužitelnost ze strany dítěte. Martina TAT s tvrzením ředitelky TAT 

částečně nesouhlasí, když tvrdí, že na prvním stupni nebývá notýsek na úkoly a 

informace dětmi zneužíván. Ředitelka TAT tvrdí, že notýsek na úkoly a informace se 

v praxi neosvědčil. Martina TAT se domnívá, že nefungoval, protože podle něj 

pedagogové nechtěli pracovat nad rámce svých povinností. Jaroslav TAT tvrdí, že 

přestával být pedagogy využíván většinou po vyprchání prvotního nadšení. Dále tvrdí, 

že využití notýsku na úkoly a informace je sporadické. Také tvrdí, že využití notýsku na 

úkoly a informace bylo minimální. I když s ředitelkou TAT a Jaroslavem TAT 

částečně polemizuje Martina TAT, když tvrdí, že byli pedagogové, kteří využívali a 

využívají tento komunikační nástroj. Převažující tvrzení pracovníků TAT nasvědčují o 

neefektivitě dobře míněného komunikačního média pro spolupráci učitelů 

s dobrovolníky na konkrétních zakázkách doučování.  

Martina TAT: Každý učitel má vyhrazený konzultační hodiny. Ty můžou sloužit k týhle příležitosti. Že třeba 
dobrovolník nebo rodič. 

Tazatel: A mají třeba mobil na toho učitele, že můžou zavolat? ((ostatní úsměv)) 

Jaroslav TAT: To úplně ne, spíš emaily, respektive notýsky. Jako my se snažíme ty učitele nezatížit. Kdybych tam 
přišel, dejte mi mobil a budeme vám volat nebo volejme si navzájem. Toho bych se bál maximálně, že úplně 
odpadnou, že je to jejich soukromá věc. Preferujme asi emaily a vlastně úplně asi nejvíc jsme začínali s notýskama, 
jako takovým klasickým médiem vzkazů, že to dítě má notýsek. V momentě, kdy učitel oznámí čtvrtletku z matematiky, 
tak by buď dítě nebo učitel by měli zahájit akci s notýskem a zapsat to tam, aby se to dostalo do rukou toho toho 
dobrovolníka.  

Tazatel: A to teda fungovalo jako, teď mě zajímá u děti? 

Ředitelka TAT: No jako i ty děti, to je takový riskantní = 

Martina TAT: =třeba na tom prvním stupni jako podle mý zkušenosti, ty notýsky jako fungují normálně, aniž by se to 
týkalo jako výmyslu, že jo. 

Ředitelka TAT: Naše snaha komunikaci mezi tím učitelem a dobrovolníkem přes notýsky, aby dávali vědět, kdy bude 
nějaký testování nebo cokoliv. Tak vlastně-my jsme se snažili o to dost intenzivně, pak jsme to vypustili, protože ta 
snaha= 

Martina TAT: =jako někdy to pro toho učitele byla práce navíc, který nehodlal věnovat byť prostě pět minut času.  

Jaroslav TAT: Nebo prostě nadšení opadlo. Jeden dva záznamy, pak na to kašlali  

Martina TAT: Jsou případy, kdy se to osvědčilo.  

Jaroslav TAT: Ale jsou ojedinělý na ten celkovej počet.  

Ředitelka TAT: Je to třeba do pěti lidí.   
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Pracovníci TAT popisují formy komunikace při spolupráci TAT se ZŠ v Plzni a 

tvrdí, že 16. ZŠ je druhou nejdůležitější ZŠ v Plzni z hlediska práce organizace. 

Jaroslav TAT tvrdí, že druhým školním protějškem organizace v Plzni v podpoře 

vzdělanostních drah a aspirací sociálně znevýhodněných žáků je výchovná poradkyně 

na 16. ZŠ. Podle Jaroslava TAT je otevřená komunikaci, nicméně podle něj nevěří 

v budoucnost dětí ze sociálně vyloučeného prostředí. Ředitelka TAT popisuje 

konkrétní situaci setkávání pracovníků TAT a zaměstnanců ZŠ, když tvrdí, že pracovník 

TAT může na přání rodiče s ním na aktiv. Martina TAT toto potvrzuje, říká, že 

dobrovolníci také chodili na aktivy. O další příležitosti setkávání TAT a ZŠ pokračuje 

Vendula TAT, která tvrdí, že TAT dělala asistence na výchovných komisích. Jaroslav 

TAT definuje výchovnou komisi jako „školní soud“. Tvrdí, že výchovné komise jsou 

většinou ve složení rodiče a škola. Dále tvrdí, že postavení zástupce TAT na výchovné 

komsi je „mediátor“, nikoliv obhájce. Vendula TAT tvrdí, že u žáků s kurátorem na 

výchovných komisích bývá sociální kurátor žáka z OSPODu. 

Jaroslav TAT: Druhá škola je šestnáctka111, kde je výchovná poradkyně, se kterou se fajn komunikuje. Ona mě 
vždycky pozve do kabinetu. Otevřeně přiznává, že žádnou budoucnost těch dětí úplně nevidí, obzvlášť těch za 

kterejma stojíme my nebo se kterejma pracujeme my. A tohle nejsou úplně drby, tohle ona říká. A to je náš druhý 
hlavní parťák při přelejvání dětí. To jsou karty, se kterýma hrajeme zejména.  

Tazatel: =k tomu modelu, jak by to mohlo být líp. Jestli voni vás nezvou na třídní schůzky nebo na něco takovýho? 

Ředitelka TAT: Když to chce rodič, abychom tam šli. To není problém.  

Martina TAT: Dobrovolníci taky chodili. 

Vendula TAT: To se týká hlavně výchovnejch komisí, tam jsme dělali asistence 

Tazatel: Co je to výchovná komise? ((smích ostatní)) 

Jaroslav TAT: Když už je nějakej megaprůser s tím žákem, tak se sejdou všichni, aby mu řekli, že je to megaprůser.  

Tazatel: To jste vy, OSPOD? 

Jaroslav TAT: Ne, většinou je to jen rodiče, škola.  

Jaroslav TAT: My jsme tam jakoby překladatel, dá se říct, já se tam nesnažím být za jednoho, ani za druhýho.  

Vendula TAT: Pokud má dítě dohled, tak je tam někdy i sociálka.  

Výchovná poradkyně SVL (--) tvrdí, že kariérní poradenství na 16. ZŠ, 

realizované výchovným poradcem a ve spolupráci s třídními učiteli, není zkoordinováno 

s kariérním poradenstvím pracovníků TAT.  Kariérní poradenství, které bývá 

poskytováno žákům 16. ZŠ souběžně i od pracovníků TAT, považuje za svoji agendu. 

Tvrdí, že poradenská práce několika lidí, tj. sociálních pracovníků z TAT, a jí 

s nespolupracujícím žákem či rodinou je neefektivní a zbytečná. Výchovná poradkyně 

                                                             
111 první je ZŠ, Podmostní viz tvrzení Respondenta JV výše 
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SVL (--) vyjadřuje rozhořčení nad pasivitou romských/sociálně znevýhodněných žáků a 

rodin, které podle ní budou radši využívat všech dostupných forem podpory, než se 

sami aktivizovat. 

Výchovná poradkyně SVL (--): „Proč s tím otravuješ někoho jinýho? Když přijdeš za mnou, já sem ti řekla, že ti tu 
přihlášku vyplním." Oni na jednej straně, se nezajímají totálně o nic. Dítě, který neví, co se probírá v žádným 
předmětu, jedině možná tělocvik, když si náhodou přinese úbor. Na druhej straně si vezmou všechny pomoci, který 
jsou. Učitelka bude fungovat, další vysokoškolák Radek TAT bude fungovat, bude vyplňovat přihlášku, třetí mu jí tam 
ponese. Protože pátej půjde s ním k doktoru. A on jestli na tu školu nastoupí, tak tam vydrží tejden. 

Tazatel: Takže v tom nevidíte moc smysl, v těhle věcech? 

Výchovná poradkyně SVL (--): Vidím tam svou práci. Myslím to takle, jak jsem řekla. Já sem tady 14 dní. Nejdřív 
výchovný poradce šel za (pozn. jméno vynecháno), kterej vychází ze sedmý třídy. Vysvětlil mu princip, proč si musí 
podat přihlášku. To jsem udělala potom já po druhý. 

Zjištění 4: Jak vzniká etnicky segregovaná škola. 

Výchovná poradkyně SVL (-) tvrdí, že historické povědomí veřejnosti o 

etnicky stigmatizovaných urbanistických celcích, respektive městské čtvrti, se přenáší 

dlouho potom, co se situace změnila. 7. ZŠ spádová pro sociálně vyloučenou lokalitu
112 

je tak stále ve veřejném povědomí plzeňské veřejnosti „cikánskou školou“. 

Výchovná poradkyně SVL (-): Tady je to takovej unikátní sociální vzorek. Tady to sídliště bylo vystavěný jako jedno 
z posledních a vlastně do tý ulice, do tý Strážnický byli vodstěhovaný Cikáni z celý Plzně. To už je ten punc, že 
cikánská škola. Ono to tak není, tady máme třeba jednoho cikána na třídu. Takže to takový není, ale tím že tady 
prostě byli ty Cikáni. Tak punc tady tý lokality je takovej. 

Pracovníci TAT popsali proces vzniku etnicky segregované, romské školy na 

konkrétním příkladu 16. ZŠ. Martina TAT a Jaroslav TAT tvrdí, že 16. ZŠ vznikla 

spojením původní ZŠ se zrušenou blízkou ZŠ, Tylova. Pracovníci TAT tvrdí, že po 

spojení ZŠ došlo k zvýšení počtu romských žáků, které akcelerovalo odchodem 

majoritních žáků na jiné ZŠ. Ředitelka TAT se pokouší najít řešení problému etnické 

segregace škol, má k němu však značně ambivalentní postoj, pravděpodobně 

zformovaný snahou o důsledný anti-diskriminační přístup. Tvrdí, že by kvóty pomohly 

samotným romským, etnicky stigmatizovaným žákům a zároveň tvrdí, že se na tyto 

žáky nemá poukazovat jako na odlišné.  

Ředitelka TAT: Já myslím, že ta Tylovka dřív byla v pohodě. Že se z ní postupně= 

Jaroslav TAT: Šestnáctka. ((Ředitelka TAT, že jde o tuhle školu)) Ta Šestnáctka. Dvě školy byly poměrně blízko sebe 

a jedna z nich byla zrušená, došlo ke zvýšení romských žáků nebo dětí, který jde takhle snadno identifikovat. Pak se to 
úplně zlomilo. Když jsem vstupoval do Reslovky, tak tam bylo 15 % cigánských dětí, dneska jich je tam (2s) tak 50%?  

Martina TAT: To se tak děje.  

Tazatel: Voni tam pak dojíždějí jakoby? 

Jaroslav TAT: To spíš bílý děti začnou dojíždět jinam.  
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Jaroslav TAT: A pak jakoby už dochází k takovým klasikám, když už tam chodí jedno dítě, tak tam bude chodit i to 
další.  

Ředitelka TAT: A taky jakoby nevím, jak tohle řešit. Samozřejmě, že bych se nerada zase dožila ((úsměv)) okamžiku, 
kdy ty školu budou stát u vstupu a čárkovat kolik dětí je černých, kolik bílých, že už máme 15% stop stav, jako 
abychom udrželi úroveň školy. I když by to v důsledku bylo pro ty děti bylo dobrý. 

Tazatel: No nic, dejme tomu že by se děti rozvážely po školách, jako černoši v Americe jsou rozvážený po školách, 
aby byli začleněný do normálních. A potom ty vyšší třídy nebo střední třídy posílají svý děti do soukromých škol. 
Utvoří se tu trh pro ty bohatší anebo pro ty aspirující. 

Ředitelka TAT: Vůbec se nesmí na ty lidi ukázat jako. Protože to pak je cesta do pekel. Ale ono se na ně ukazuje, 
jako dost ((hlas dolů)).  

Vedoucí OŠMT popsala historii ustavení 16. ZŠ jako etnicky segregované, 

romské ZŠ. Tvrdí, že k rušení ZŠ se v Plzni vždy přistupovalo v krajnosti, kvůli 

nedostatku žáků, což byl podle respondentky případ 3. ZŠ, Tylova a 19. ZŠ  Americká, 

zrušením uvedených škol vznikla 16. ZŠ. Dále tvrdí, že složení žáků ve škole ovlivňuje 

složení obyvatel v blízkém okolí, což jsou podle respondentky často právě Romové. 

Vedoucí OŠMT nehodnotí zákony vzdělávacího trhu, jako pracovníci TAT. 

Vedoucí OŠMT: Za posledních dvacet let muselo s ohledem na vysoký pokles počtu žáků zrušit celkem 7 základních 

škol. Zrušení školy není nikdy jednoduchá záležitost a musí se připravovat citlivě s ohledem na dopad na žáky dané 

školy. Bere se v potaz nejen počet žáků v dané lokalitě, kapacita jednotlivých škol, ale i její aktuální vybavenost, 

technický stav budovy, zázemí. Z tohoto důvodu při úvaze zrušení jedné školy v centru vyšla nejhůře 3. Základní škola 

v Tylově ulici, i když měla jinak velmi dobré výsledky.  Proto se připravilo její sloučení s 19. základní školou na 

Americké třídě a vznik nového subjektu 16. základní školy. Budova je dostatečně velká, bez problémů se do ní vešli 

žáci obou škol. Samozřejmě také došlo k odlivu některých žáků na jiné školy, ale tomu nikdy nemůžete zabránit. 

Nejvíce práce čekalo novou ředitelku školy dát dohromady dva pedagogické kolektivy. Protože v dané lokalitě bydlí 

větší množství romských obyvatel, chodí do této školy i větší množství žáků romské národnosti. Při zápisu dětí do škol 

se vždycky zajímám, proč o určité školy je v současné době menší zájem a na druhé je obrovský nával. Nemyslím si, 

že by to bylo pouze kvalitou výuky na uvedené škole. Naopak 16. Základní škola byla při posledním hodnocení ČŠI 

hodnocena velice pozitivně. Určitě má vliv na zájem o danou školu i sociální složení obyvatelstva, které v nejbližším 

okolí školy bydlí.   

Výchovná poradkyně SVL (--) tvrdí, že již před osmi lety se na škole 

objevovali „sociálně slabí“ žáci, tj. Romové, ale že jejich výrazná kumulace na škole 

začala, až sloučením s druhou ZŠ. Vedle toho přičítá vliv již neexistující sociálně 

vyloučené lokalitě v těsném sousedství 16. ZŠ, Resslově ulici. 

Výchovná poradkyně SVL (--): Jedu v tom 16 let. Ale je teda pravda, že ta kumulace těch sociálně slabých je teda 
posledních osm let, že se to zhušťuje 

Tazatel: Promiňte, že vás přeruším. To je, protože se zavřela ta škola v Tylově ulici? 

Výchovná poradkyně SVL (--): My jsme se spojili. Šest, pět let je to. A tady vznikla, pověst cikánský školy. Nikdy to 
nebylo, já jsem sem nastoupila před 15ti lety. Měla jsem 23 dětí, ani jednoho Cikána nebo Roma. Ale pak se to nějak 
všechno pokazilo, udělal se z toho odpad. Udělalo se z toho, že tady to procento těch Romů je. Resslovka na to měla 
velkej vliv. 

Výchovná poradkyně SVL (--) prezentovala názor na segregované třídy 

tvrzením, že romští žáci se v malém počtu mohou integrovat do běžného třídního 

kolektivu. Jasně se vyjádřila proti segregaci romských žáků. Avšak zároveň tvrdí, že na 
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16. ZŠ jsou v 7. ročníku rozděleny třídy podle preference povinně volitelného předmětu, 

dílen nebo německého jazyka, což je de facto segregace. Výchovná poradkyně SVL (--

) rozdělení ročníku obhajuje rozhodnutím žáků a jejich rodičů. Přiznává, že škola 

počítala s takovou volbou rodičů/žáků. Samozřejmě účastnice výzkumu není na 16. ZŠ 

ředitelkou, takže to nebylo její rozhodnutí, ale musí ho respektovat a hájit. I v případě, 

že by byla ředitelkou 16. ZŠ, by se daly hledat vysvětlení pro takto ambivalentní postoj.  

Výchovná poradkyně SVL (--): Těch odborníků, který to chtěli řešit a nevyřešili. Uhl třeba. Čunek, ten to chtěl hodit 
všechno na jednu hromadu, což si myslím, že je špatně. Já si myslím, že rozprášit, protože v kolektivu mají sílu. V 
okamžiku, kdy je jeden dva, tak se přizpůsobí. Jeden, dva se přizpůsobí většině. Ale tři a výš, to je průšvih, to je síla.  

Tazatel: Vy máte jeden ročník, kde to máte rozdělený, v sedmičce? To jsou dvě třídy? 

Výchovná poradkyně SVL (--): To jsou dvě třídy. Jedna je specializovaná na němčinu a jedna na práce v dílně. Což 
je pro ty děti, oni dvě hodiny týdně jsou v dílnách a seznamujou se s nářadím. Učí se makat, což doma mnohdy nevidí.  

Výchovná poradkyně SVL (--): Za prvý to byla jejich volba. Vloni jsme nabídli předměty, který od sedmičky budou. 
A ty kluci nechtěli němčinu. A naopak ty s jedničkama a dvojkama na vysvědčení, ty říkali, že je němčina důležitá. 
Zase to vychází z rodin. Rodič, kterej vidí němčinu a dílnu si řekne: „V dílně si bude dělat něco kladívkem, to nás 
nebude zatěžovat. Němčina to bude trošku problém". Prostě to vykrystalizovalo, byla to volba rodičů. My jsme s tím 

počítali, že to tak dopadne, že ty slabší děti půjdou přirozeně na ty dílny, kde výuka není tak náročná a studijnější 
typy půjdou do ročníku s němčinou. 

7.6 Zjištění 5: Jaký obraz o sobě vytváří respondenti 

Toto zjištění je, na rozdíl od substantivních zjištění 1 – 4, analýzou příběhů 

respondentů o své roli, práci, poslání konstruktivním přístupem.  

Výchovná poradkyně SVL (-) prezentuje svojí roli výchovného poradce a 

pedagoga jako poslání, kterému se věnuje i ve volném čase. Volbu tohoto poslání 

prezentuje jako důsledek svojí lásky k pedagogické a výchovné práci. Svůj osobní 

přístup k výchově a vzdělávání představuje jako idealistický a reformátorský. 

Tazatel: Jaký byly teda ty koleje, jaký by ty stereotypy tady, který ti vadily? 

Výchovná poradkyně SVL (-): Kdo nic nedělá, nic nezkazí. Nechat to bejt. To si nemyslím, že jenom ve školství. 

Tazatel: A vidíš třeba někdy někde, že ty děti rostou pro kriminál? 

Výchovná poradkyně SVL (-): Víš co...Asi jo, asi jó, ale jako není to z mýho přesvědčení, ale je to takový jako myslím 
si, že si to myslí ostatní. A moje to nikdy není, je to takový...To je taky jedna z věcí, kterou mi tady jako vyčítají 
některý lidi, jo, že i v těch hroznejch gaunerech se snažím najít to dobrý. Ale oni potom ty gauneři, v nich to dobrý je. 
V každým je něco dobrýho, ale takový to že to blbě dopadne. Oni mají některý fakt nakročeno. Ale to není proto, že by 
takoví byli nebo chtěli bejt, ale to je, protože mají to rodinný pozadí takový, jaký mají. Oni nemají jinej model, ani 
neví, kudy by se ubrali jinudy. 

Výchovná poradkyně SVL (-)  se však zcela neodděluje od konzervativních 

hodnot, nestaví se do role rebela. Stěžejní téma výchovy a vzdělávání, kam sahá 

odpovědnost školy a kam rodiny, reformátorský nepojímá. 

Výchovná poradkyně SVL (-): Dítě se pohybuje, při pobytu ve škole v červený zóně. A červená zóna začíná od osmi 
hodin, kdy to dítě přijde do školy a ve dvě hodiny, kdy mu zazvoní a dítě odchází, tak se pohybuje v červený zóně. 
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Potud má na něj škola ňákej vliv, po dobu vod těch dvou až do těch osmi, než zase přijde druhej den do školy, je v 
zóně černý a černá zóna je kompetence rodiče. Je jedno, co dítě dělá, to je mámy, táty a tam je ti jedno, že ty mu dáš 
úlohu. Když táta řekne, že jí prostě dělat nebude, tak jí dělat, nebude. Ty nemáš dosah na to, že ve čtyři hodiny to dítě 

bude dělat úlohu. Tvoje kompetence skončila ve dvě. Nepřinese ti úlohu, co mu můžeš udělat? Chyba je, že mu za ní 
dáš pětku, proč? Koho známkuješ, mámu? Známkuješ to dítě?  

Výchovná poradkyně SVL (--) redukuje svojí roli výchovného poradce a 

pedagoga na svědka opakovaných životních proher sociálně slabých a etnicky odlišných 

žáků, kteří jí utvrzují v averzi a apatii ke k této na 16. ZŠ početné skupině žactva. 

Nevidí pro špatné výsledky a chování sociálně znevýhodněných žáků ve své výchovné a 

vzdělávací činnosti na 16. ZŠ smysl. Chybí jí pozitivní výsledky. Svoji práci 

neprezentuje jako poslání či misi, nýbrž jako službu. Práci s romskými/sociálně 

vyloučenými žáky prezentuje jako učitelský splněný zlý sen.  

Výchovná poradkyně SVL (--) se sice vcítila do pokládaných otázek, takže 

opakovaně deklarovala respekt k činnosti TAT a jiných NNO, ale neskryla údiv a 

nepochopení nad alternativními hodnotami TAT, tj. podle ní přejímání aktivity a 

odpovědnosti za patologickou rodinu. Výchovná poradkyně SVL (--) proto striktně 

rozděluje zodpovědnost rodičů a školy za vzdělání a výchovu žáka jako součást svojí 

duševní hygieny a ztotožňuje se s mainstreamovým názorem jako respondentka 

Výchovná poradkyně SVL (-), že starost o vzdělání a výchovu dítěte je v první i 

poslední řadě věc jeho rodičů. 

 Ve výkladu problémů a komplikací spojených s výkonem její práce ztížené 

specifiky romských/sociálně vyloučených žáků se neobjevuje přání či potřeba výchovné 

poradkyně SVL (--) cokoliv měnit, vyjma přání pracovat s dětmi z majoritních rodin. 

Výchovná poradkyně SVL (--) je přesvědčená, že dělá vše, co je v lidských silách a 

v popisu její práce pedagožky a výchovné poradkyně.  

Příběh TAT o jejím fungování, hodnotách, strategii a cílech do velké míry 

utvářel Jaroslav TAT a ředitelka TAT. Martina TAT a Vendula TAT v ohniskové 

skupině kolegy doplňovaly a neprojevovaly od nich odlišné postoje a názory. Ředitelka 

TAT je navíc kompetentní osobou ve funkci, která udává směřování organizace. Proto 

budou tvrzení pracovníků TAT vykládána jako jeden obraz či konstrukce organizace 

jejími zaměstnanci. 

Pracovníci TAT se identifikují s alternativními hodnotami TAT. Staví se do 

pozice bojovníků za inkluzívní vzdělávání a integraci sociálně vyloučených/Romů. 

Prohlašují, že chápou postoje učitelů a výchovných poradců, kteří mají reálný i 
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hodnotový problém důkladně se věnovat žákům ze sociálně vyloučeného/romského 

prostředí. Pracovníci TAT sdílí názor, že osoby odpovědné za vzdělávání
113

 

Romů/sociálně vyloučených v Plzni až na výjimky přejímají lidový a stereotypní přístup 

k této skupině obyvatel. Pracovníci TAT se domnívají, že učitelé a výchovní poradci 

na ZŠ v Plzni až na výjimky zatěžují svou práci s žáky ze sociálně 

vyloučeného/romského prostředí předsudky a chybí jim potřebné informace z terénu. 

Vizi, jak by práce pedagogických pracovníků s žáky ze sociálně vyloučeného/romského 

prostředí na ZŠ v Plzni měla vypadat, pracovníci TAT nemají. Ztotožňují se se strategií 

TAT, kdy organizace pracuje v Plzni „na vlastní pěst“ bez institucionální spolupráce se 

subjekty státu či místní samosprávy. Mise organizace je pracovníky TAT žita. 

Naplnění cílů organizace vidí její zaměstnanci v časovém horizontu generací. Žádný 

z pracovníků TAT nehovořil ve smyslu, že by organizace potřebovala jakoukoliv 

změnu. Pracovníci TAT nepochybují nad úspěchy organizace, které by mohly být 

vnějším pozorovatelem označeny za nepřesvědčivé
114

, neprojevují se u nich symptomy 

syndromu vyhoření jako u výchovné poradkyně SVL (--). 

Vedoucí OŠMT prezentovala svoji roli, tj. pracovníka ve funkci zodpovídající 

za fungování MŠ a ZŠ v obci, v souladu s pracovní náplní a posláním OŠMT MMP
115

. 

Z prezentace její práce lze usuzovat, že prioritou pro ni a potažmo OŠMT MMP je 

především zajištění provozu MŠ a ZŠ v obci Plzeň. Vedoucí OŠMT se ve svých 

tvrzeních vyhnula tématu Romů/sociálně vyloučených/sociálně znevýhodněných či jej 

uzpůsobila tak, aby nevyšla z mezí politické korektnosti a nemusela formulovat 

k tématu žádné stanovisko.  

 

                                                             
113

tj. učitelé a výchovní poradci, a za sociální zabezpečení, tj. sociální kurátoři, úředníci OSS MMP 
114 v ČR dosud není s čím srovnávat 
115

 tj. zajištění veřejně známých funkcí OŠMT MMP – http://www.plzen.eu/zivot-v-plzni/organizacni-struktura-
magistratu/urad-sluzeb-obyvatelstvu/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/odbor-skolstvi-mladeze-a-
telovychovy.aspx 

http://www.plzen.eu/zivot-v-plzni/organizacni-struktura-magistratu/urad-sluzeb-obyvatelstvu/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy.aspx
http://www.plzen.eu/zivot-v-plzni/organizacni-struktura-magistratu/urad-sluzeb-obyvatelstvu/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy.aspx
http://www.plzen.eu/zivot-v-plzni/organizacni-struktura-magistratu/urad-sluzeb-obyvatelstvu/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy.aspx
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8. Spolupráce aktérů v oblasti mimoškolního vzdělávání – návrh změny 

koordinace aktérů školního a mimoškolního vzdělávání 

8.1. Příklad dobré praxe – program podpory vzdělávání žáků ze sociálně 

vyloučených lokalit v Krnově 

Analýza spolupráce institucí pracujících na podpoře vzdělávání a formování 

vzdělanostních a profesních aspirací žáků ze sociálně vyloučeného prostředí v obci 

Plzeň ukázala, že spolupráce mezi aktéry přímé práce s cílovou skupinou funguje 

nahodile, neformálně, dobrovolně. Aktéři přímé práce, tj. 16. ZŠ a TAT, jsou 

přesvědčení, že se bez spolupráce druhého ve své práci s cílovou skupinou obejdou. 

Zároveň však popsali konkrétní případy, kdy nesystematičnost spolupráce, 

nedostatečnost komunikace a nekoordinovanost postupu jejich práci ztížily či 

zkomplikovaly. Triviální úvahou lze dojít k závěru, že formalizace, systematizace a 

obligatornost je cesta, kterou by se měli škola i NNO vydat, aby bylo jejich úsilí o 

zapojení sociálně vyloučených žáků do českého vzdělávacího systému efektivní. 

 Výše zmíněný model koordinované a formalizované spolupráce základní školy 

a NNO přitom již v ČR funguje. Zrodil se v Krnově na ZŠ, Janáčkovo náměstí
116

 jako 

společný projekt této školy a NNO Reintegra
117

. Úspěch projektu je velice 

pravděpodobně způsobený tím, že impulz k jeho zřízení vyšel z „osvíceného“ vedení 

ZŠ. Informace o okolnostech vedoucích ke vzniku tohoto projektu a jeho fungování 

čerpám z telefonických rozhovorů a e-mailem zodpovězených dotazníků
118

 od vedoucí 

Odboru školství MěÚ Krnov – Ing. Pavlíny Říhové, ředitele ZŠ, Janáčkovo náměstí – 

Mgr. Karla Handlíře a koordinátora projektu Tomáše Studničky. Důležitým zdrojem 

informací je také hodnotící zpráva projektu po 30 měsících fungování, vypracovaná 

ředitelem ZŠ, Janáčkovo náměstí pro Odbor školství MěÚ Krnov. (Handlíř, 2012) 

Smyslem této kapitoly je přiblížit příklad dobré praxe, nikoliv porovnávat 

podmínky ve zkoumaném městě Plzeň s Krnovem. Přesto je třeba situaci v obci Krnov 

alespoň krátce přiblížit. Krnov je obec s rozšířenou působností s cca 25 000 

obyvateli
119

. Obec samotná zřizuje čtyři základní školy,
120

 existuje zde také „zvláštní“ 

                                                             
116 http://zs5krnov.cz/skola/  
117 http://www.reintegra.cz/reintegra/index.htm  
118

 zodpovězené dotazníky přikládám v příloze 
119

 http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/t/0B00326152/$File/401811235.pdf 
120 http://www.krnov.cz/_programs/School.asp?cid=2 

http://zs5krnov.cz/skola/
http://www.reintegra.cz/reintegra/index.htm
http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/t/0B00326152/$File/401811235.pdf
http://www.krnov.cz/_programs/School.asp?cid=2
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základní škola zřizovaná Slezskou Diakonií
121

. Impulzem, který na ZŠ, Janáčkovo 

náměstí podnítil zájem o integraci sociálně znevýhodněných žáků, bylo přeřazení více 

než 40 žáků ze zrušené Základní školy
122

 na Náměstí Míru a rozšíření spádové oblasti 

školy o ulice s vyšší koncentrací sociálně slabých rodin v roce 2008. Sociálně 

znevýhodnění žáci – v drtivé většině romské děti v nové ZŠ nezvládali učivo a měli 

velké kázeňské problémy. ZŠ, Janáčkovo náměstí vzniklou situaci v roce 2008 až 2009 

analyzovala ve spolupráci s nízkoprahovým klubem krnovské Charity Zvídálek, který 

funguje v prostředí sociálně vyloučené lokality, kde žili tehdy nově příchozí sociálně 

znevýhodnění žáci docházející na ZŠ Janáčkovo náměstí. Škola došla k závěru, že 

změnu nelze podnítit přímo v samotných sociálně vyloučených rodinách a proto 

přistoupila k řešení problému suplováním chybějících či nefungujících vzdělávacích 

funkcí těchto rodin.  

ZŠ Janáčkovo náměstí ve spolupráci s neziskovou organizací Reintegra za 

přispění finančních prostředků z projektu Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost pro období 2007-2013 (dále OP VK 1.2)
123

 s názvem „Vytvoření 

a ověření programu podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“ zřídila od 1. 

1. 2010 Centrum následné péče „Klub Devítka“
124

. Klub je provozován v bytě 2+1 

se dvěma učebnami a veškerým vybavením potřebným pro vzdělávání, přímo v sociálně 

vyloučené lokalitě ve spádovém obvodu ZŠ Janáčkovo náměstí.  

V Klubu Devítka je zaměstnán pedagog na plný úvazek, je financovaný 

z prostředků OP VK 1.2. Jeho základní pracovní náplní je zajistit kvalitní náhradní 

„domácí“ přípravu žáků, a to na objednávku jednotlivých učitelů. Komunikace mezi 

učiteli a pracovníky Klubu Devítka je především elektronická, tj. pomocí e-mailu a 

elektronické karty, a pro učitele žáků se sociálním znevýhodněním respektive 

speciálními vzdělávacími potřebami je povinná. Učitelé jsou za práci navíc s žáky se 

sociálním znevýhodněním odměňování z prostředků z Rozvojového program na 

                                                             
121

 do školního roku 2010/2011 zřizovaná Moravskoslezským krajem – zdroj Ing. Pavlína Říhová, více na 
http://web.me.com/svatopluk.chlapek/MS_a_ZS_Slezske_diakonie_Krnov/O_nas.html 
122 šlo o etnicky segregovanou „romskou“ školu, tj. školu s převahou žáků, kterým bylo možné připsat romskou 
etnicitu 
123 http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/3-vyzva-k-predkladani-individualnich-projektu-ostatnich-2 
124

 http://zs5krnov.cz/skola/index.php?option=com_content&view=article&id=129:qvytvoeni-a-oveni-
komplexniho-programu-podpory-pro-aky-se-specialnimi-vzdlavacimi-potebamiq&catid=103:seznam-
projekt&Itemid=69 

http://web.me.com/svatopluk.chlapek/MS_a_ZS_Slezske_diakonie_Krnov/O_nas.html
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podporu inkluzívního vzdělávání 2011 MŠMT ČR
 125

. Pravidelná oboustranná 

komunikace mezi Klubem devítka školou je nezbytná pro fungování systému, Počet 

žáků navštěvujících Klub devítka 

Období I. 

stupeň 

II. 

stupeň 

celkem 

2009/2010 18 13 31 

2010/2011 20 15 35 

2011/2012 21 18 39 

Tabulka 4 - Počet žáků navštěvujících Klub devítka (v celkovém součtu jsou i 3 

neromové a 2 romové z jiné školy) – Handlíř, 2012 

„Programu podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“ znázorňuje 

obrázek Schéma komunikace programu podpory žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami, níže. 

  

                                                             
125 tamtéž 
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Obrázek 3 - Schéma komunikace programu podpory žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami.  Zdroj: Handlíř, 2012 

Konkrétní příklad fungování „Programu podpory žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami“
126

 : Učitel ve škole zjistí úroveň aktuálních znalostí a dovedností žáka, 

naplánuje postupné kroky k zajištění minimální úrovně. S těmito kroky seznámí 

pracovníka K9, v případě mladších žáků upozorňuje na nedostatky, které je potřeba 

rychle procvičit, v případě starších žáků zadává speciální úkoly, které vedou k zvládnutí 

základního učiva. Pracovník K9 pak do karty aktuálně zanáší výsledky své práce a 

                                                             
126 konkrétní příklad spolupráce NNO Reintegra a ZŠ, Janáčkovo náměstí 

ZŠ, Janáčkovo náměstí 
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žákův posun. Učitel tak může v zájmu motivace vyzkoušet žáka i z učiva, které už zvládl 

a pochválit jej za práci v K9, nebo naopak upozornit, že bez pravidelné docházky učivo 

nezvládne. (ředitel školy; Handlíř, 2012) 

V Klubu Devítka je dále zaměstnán terénní pracovník, který pracuje na 0,5 

úvazek (placený je také z prostředků OP VK 1.2). Jeho pracovní náplní je na 

objednávku školy komunikovat s rodinami a ve spolupráci s nimi zajistit pravidelnou 

docházku dětí do školy a v odpoledních hodinách do Klubu Devítka. Terénní pracovník 

řeší rychle problémové situace, pedagogové se s ním mohou spojit e-mailem nebo 

telefonicky. Dále zajišťuje pravidelná motivační setkání učitelů s rodiči v Klubu 

Devítka, která se odehrávají jedenkrát za pololetí. Také se zapojuje jako druhý pedagog 

do vzdělávací činnosti K9. Profesní kvalifikací terénního pracovníka je speciální 

pedagogika, výrazně tak napomáhá k zavádění speciálně pedagogických forem práce 

v Klubu Devítka a diagnostice potřeb žáků. Ukazuje se, že u většiny žáků ze sociálně 

vyloučené lokality je nezbytný speciálně pedagogický přístup. 

Obecným problémem je nepřipravenost žáků na povinnou školní docházku, 

kterou neřeší ani dodatečný odklad, proto terénní pracovník Klubu Devítka organizuje 

dvakrát týdně v dopoledních hodinách činnosti s předškoláky a jejich matkami, kde je 

učí základním návykům, které jsou pro bezproblémový přechod do školy podmínkou. 

Ředitel školy Handlíř k této doplňkové činnosti dodává, že „řešení není dostatečné, 

zmírňuje jen u některých dětí ty nejpalčivější handicapy a potřeba hledat řešení, jak 

zajistit, aby tyto děti docházely, pravidelně do MŠ minimálně dva roky před nástupem 

do školy.“ (ředitel školy, Handlíř, 2012) 

Systém doplňuje asistent pedagoga pro sociálně znevýhodněné žáky, který 

pracuje ve škole na 1,0 úvazek. Je financován z prostředků rozvojového programu 

MŠMT ČR. Asistent pracuje podle předem daného rozvrhu, který je vytvořen na 

základě požadavků učitelů. V Klubu Devítka pak doučuje a probírá učivo spolu 

s pedagogem. 

Nezbytným prvkem systému je pochopitelně učitel. Diagnostikuje vzdělávací 

problémy a nedostatky a zadává pracovníkům Klubu Devítka i asistentovi pedagoga 

přímo na ZŠ nápravné kroky a úkoly. Kontroluje plnění úkolů, posun žáka a v případě 

problému kontaktuje přímo, nebo skrze terénního pracovníka rodiče. Využívá při 

vzdělávání poznatků pracovníků Klubu Devítka a asistenta pedagoga s cílem motivovat 
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žáka k co největšímu pracovnímu úsilí a maximálnímu osobnímu růstu. Od začátku 

školního roku 2011/2012 běží nově přímo na škole pilotní projekt „doučovacího klubu“. 

Škola využívá Elektronickou žákovskou knížku, která nahrazuje klasickou 

žákovskou knížku a systému podpory sociálně znevýhodněných žáků slouží k zápisu 

domácích úkolů, přehledů financí, omluvě absence či předávání důležitých informací 

učitele rodičům i naopak. Klub Devítka je potom prostředníkem pro komunikaci 

s učiteli přes Elektronickou žákovskou knížku, protože je v sociálně vyloučené  lokalitě 

a má připojení k internetu (což rodiny žáků nemají).  

Systém funguje na škole cca 30 měsíců. Většina pedagogů uvádí, že studijní 

výsledky žáků jsou lepší nebo výrazně lepší když dochází pravidelně do Klubu Devítka. 

Dále tento systém oceňují jako přínosný pro zkvalitnění své práce. Celkem 15 pedagogů 

je v kontaktu s Klubem Devítka minimálně jedenkrát týdně, 4 pedagogové skoro každý 

den a 9 učitelů alespoň jedenkrát za měsíc. Na I. stupni chce celkem 81% pedagogů 

zachovat systém ve stávající podobě a 19% by jeho činnost ještě rozšířila. Na II. stupni 

chce 50% pedagogů zachovat systém ve stávající podobě a 45% by jeho činnost ještě 

rozšířila a 5% považuje systém za zbytečný. Obecně se dá říci, že pozitivně a velmi 

podobně hodnotí systém učitelé na I. i II. stupni ZŠ. (ředitel školy, Handlíř, 2012) 

Nejlepších výsledků bylo dosaženo u dětí, které podporu intenzivně využívají na 

I. stupni ZŠ. Většina dětí se nyní po zavedení programu pohybuje v požadované 

minimální úrovni znalostí a dovedností, někteří žáci dosáhli i průměru nebo 

nadprůměru. Výrazně poklesl počet žáků, kteří opakují ročník, nebo kteří se 

k opravným zkouškám dostaví nepřipravení. Více jak na třetinu se u sociálně 

znevýhodněných žáků snížila průměrná absence. V průměru kolem 90 % sociálně 

znevýhodněných žáků z I. stupně ZŠ navštěvuje Klub Devítka. 

Na II. stupni ZŠ se také dostavilo zlepšení prospěchu sociálně znevýhodněných 

žáků, konkrétně z průměru 3,11 od pololetí školního roku 2009/2010 na 2,80 do pololetí 

školního roku 2011/2012. Snížil se počet žáků opakujících ročník a zvýšila se 

připravenost žáků na opravné zkoušky. Průměrná absence sociálně znevýhodněných 

žáků klesla ve výše vymezeném časovém horizontu o více než polovinu. Výsledky na 

II. stupni ZŠ nejsou nicméně jednoznačné, navíc vliv tohoto modelu podpory na žáky II. 

stupně ZŠ není zcela objektivní. Jsou zkresleny migrací žáků, návyky z předcházejícího 

systému vzdělávání a výraznými nedostatky ve znalostech a dovednostech, které jsou 
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zakořeněné hlouběji v předchozí vzdělávací dráze dětí. Klub Devítka pravidelně 

navštěvuje cca 40-50% sociálně znevýhodněných žáků z II. stupně ZŠ.  

Podle ředitele Handlíře je dalším pozitivním výsledkem fungování Klubu 

Devítka snížení kázeňských problémů, které ovšem nevymizely úplně. ZŠ Janáčkovo 

náměstí ve spolupráci s policií se podílí také na řešení problémů vzniklých mimo školu, 

a to nad rámec svých běžných povinností. Ředitel tvrdí, že dnes je ve škole bezpečno a 

ve třídách se dá bez problému vyučovat. 

Ve školním roce 2012/2013 dojde ve spolupráci s NNO Reintegra k rozšíření 

podpůrného systému, tak aby pokrýval potřeby všech sociálně znevýhodněných žáků 

v Krnově na základě návazného projektu „Komplexního programu podpory pro děti a 

žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)“. Rozšíření znamená přijetí dalšího 

pracovníka (na 0,5 úvazku) do Klubu Devítka, protože stávající pracovník reálně 

nezvládá při průměrné návštěvnosti Klubu Devítka 32 – 39 žáků denně. Také bude nově 

přidělen pedagog do doučovacího klubu v ZŠ, Janáčkovo náměstí (na úvazek 0,75), 

který bude mít na starosti podporu sociálně znevýhodněných žáků, podle modelu práce 

Klubu Devítka přímo v prostorách školy. Tento pracovní úvazek bude rozdělen mezi 2 – 

3 asistenty nebo pedagogy. 

V Krnově vznikne v rámci rozšíření projektu další Centrum následné péče na ve 

spádové oblasti MŠ a ZŠ Slezské diakonie tak, aby obě Centra následné péče pokryla 

potřeby všech základních škol ve městě. Podle slov Ing. Pavlíny Říhové se 

v současnosti Odboru školství MěÚ Krnov snaží zajistit s MŠMT dlouhodobé zajištění 

financí na mzdy pracovníků podpůrného programu pro děti se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Pokud by MŠMT zajistilo mzdy pracovníků podpůrného programu, samotný 

provoz by podle Ing. Říhové zaplatila obec. Ing. Pavlína Říhová velice pozitivně 

hodnotí výsledky fungování „Komplexního programu podpory pro děti a žáky 

se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)“, především zlepšení chování a prospěchu 

žáků. Dodává, že bez aktivity ředitele ZŠ Janáčkovo náměstí Karla Handlíře, by se 

nikdy podobný program nezačal realizovat. 
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8.2 Návrh programu koordinace školního a mimoškolního vzdělávání v 

Plzni 

Příklad krnovského podpůrného programu pro děti se speciálními vzdělávacími 

potřebami ukazuje, že spolupráce subjektu školy a NNO může být velmi úspěšná a 

efektivní. Kromě evidentního rozdílu v počtu obyvatel je možné mezi obcí Krnov, před 

zavedením podpůrného systému, a současnou obcí Plzeň najít tyto paralely: 

 existence běžných základních škol navštěvovaných majoritními žáky (s 

výjimkami) zřizovanými obcí a existence praktické základní škol/y zřizované 

krajem navštěvovaných převážně romskými žáky ze sociálně vyloučeného 

prostředí  

 působení nevládního neziskového subjektu, který se věnuje mimoškolnímu 

vzdělávání a volnočasovým aktivitám dětí a mládeže z romského/ sociálně 

vyloučeného prostření 

 existence elektronického on-line systému evidence docházky, prospěchu a 

dalších informací o žákovi, který je dosud využíván pouze pedagogy škol, kam 

žák dochází, a rodiči žáka 

V pozadí úspěchu krnovského systému je skutečnost, že iniciativu převzala 

škola. Škola jako subjekt s právní subjektivitou, má výsadu rozhodovat o spolupráci 

s jinými subjekty a neexistuje nástroj, který by jí mohl přikázat přijímat opatření, která 

přímo nevyplývají ze školského zákona. Pouze samotné vedení školy může přistoupit 

k systematickému řešení, jako se děje v případě ZŠ, Janáčkovo náměstí v Krnově. 

Situace v Plzni se tedy může těžko změnit bez toho, že by byly zavedeny legislativní 

úpravy zejména školského zákona navrhované ve Strategie boje proti sociálnímu 

vyloučení na období 2011 – 2015, která by zavazovala školu vytvářet nástroje pro 

inkluzívní vzdělávání anebo to umožňovala zřizovateli, při existenci určitých podmínek 

v daném prostředí, škole přikázat. Přesto se domnívám, že má smysl se alespoň pokusit 

navrhnout aktérům vzdělávací politiky v Plzni otestovat systém podpory vzdělávání 

sociálně znevýhodněných žáků podobný krnovskému programu. Proto navrhuji 

následující program „Koordinace školního a mimoškolního vzdělávání v Plzni“, který je 

realizovatelný i ve stávajících podmínkách a v jehož zavádění se chci osobně angažovat. 

Program spočívá v následujících opatřeních a krocích: 



99 
 

1. využití existence organizace, tj. TAT, schopné provozovat doučovací kluby s dobrým 

přístupem do tohoto prostředí a širokou sítí kontaktů na sociálně vyloučené rodiny. TAT 

může využít svoje fungující Centra inkluzívní péče, která provozuje v sociálně 

vyloučených lokalitách v Plzni 

2. zřízení pilotního doučovacího klubu v kompetenci TAT v jednom z prostorů (viz Centra 

inkluzívní péče), které již provozuje v sociálně vyloučených lokalitách v Plzni. Klub 

bude skupinovou verzí individuálního doučování, které TAT dlouhodobě provozuje.  

3. využití již existující pozice asistentů pedagoga na 16. ZŠ, který se věnuje žákům ze 

sociálně vyloučených lokalit, jako podpory učitelů 16. ZŠ k pravidelnému zadávání 

úkolů a informací do informačního systému napojeného na pilotní doučovací klub 

4. využití plzeňského školského informačního systému PilsEDUnet pro komunikaci školy 

(učitelů) a centra následné péče (učitelů, asistentů). PilsEDUnet v současnosti slouží 

pouze jako elektronická žákovská pro rodiče a učitele žáka. Využití PilsEDUnet pro 

účely „Koordinace školního a mimoškolního vzdělávání v Plzni“, by znamenalo 

zapojení pracovníka či pracovníků TAT, zodpovědných za práci s dětmi v doučovacím 

klubu, do tohoto systému jako komunikačních partnerů pedagogů 16. ZŠ. 

5. realizace stáží učitelů ze zúčastněné plzeňské školy v Krnově k podpoře zavádění 

programu (získáním know how) a motivaci zapojení učitelů tím, že by se učitelé 16. ZŠ 

mohli sami přesvědčit o výsledcích „Komplexního programu podpory pro děti a žáky 

se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)“ a sdílet zkušenosti s krnovskými kolegy. 

6. K  realizaci tohoto programu bude také zcela nezbytné přesvědčit vedení škol, k tomu 

by měla sloužit presentace, která by na školách (konkrétně v první fázi na 16. ZŠ) 

představila program jako využití již existujících a dostupných prostředků, presentovány 

budou: 

 stávající výsledky práce NNO TAT v sociálně vyloučených lokalitách, 

zdůraznit jejich přístup do sociálně vyloučených lokalit a potenciál propojit 

školu a rodinu žáka a možnost využít je jako partnerský subjekt při realizaci 

doučovacího klubu 

 výsledky programu podpory vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků v 

Krnově 

 možnosti využití již existujících pozic asistentů pedagogů 
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 možnosti využití již existujícího plzeňského školského informačního systému 

PilsEDUnet  

 moje nabídka vypracovat grantovou žádost (bez nároku na odměnu) do 

Operačního programu Vzdělávání a konkurenceschopnost Evropského 

sociálního fondu 

7. K realizaci výše navržených kroků využiji zkušeností 16. ZŠ se získáváním peněz z 

grantů MŠMT a požádat o v minulosti 16. ZŠ již čerpaný grant z Rozvojového 

programu na podporu inkluzívního vzdělávání 2011 na odměny pro učitele za práci 

navíc v podpůrném systému, s cílem podpořit přijetí změny z jejich strany. 

K implementaci programu „Koordinace školního a mimoškolního vzdělávání 

v Plzni“ v Plzni přistoupím v postupně navazujících krocích. Nejprve se pro tuto 

strategii získat Odbor školství mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně (dále 

OŠMT MMP) a potom se s jeho podporou pokusím přesvědčit buď vedení 16. ZŠ anebo 

případně vedení Masarykovy ZŠ
127

 pro realizaci pilotního projektu, který by se 

v případě úspěchu dal prosazovat jako strategie pro celé území města, a do nějž by bylo 

možné zapojit i školy zřizované Plzeňským krajem, zejména ZŠ Podmostní, která je 

bývalou zvláštní školou s majoritou žáků ze sociálně vyloučeného prostředí a je ve 

srovnání škol zřízených krajem a obcí v Plzni s nejvyšším počtem žáků ze sociálně 

vyloučeného prostředí. 

 Jednání s OŠMT MMP bude postaveno na těchto bodech: prezentace výsledků 

výzkumu koordinace školních a mimoškolních aktérů vzdělávání žáků v Plzni 

poukazující na nesystematičnost a neefektivitu aktivit školy a NNO, dále uvedení 

výsledků systému podpory vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků v Krnově a 

v neposlední řadě představení strategie implikace podpůrného programu v Plzni jako 

využití již existujících a dostupných prostředků. Pokud by školský odbor magistrátu 

OŠMT MMP souhlasil s poskytnutím záštity pro jednání buď s 16. ZŠ anebo ZŠ, 

Masarykova, rozhodně nabídnu zúčastněným stranám vypracování projektové žádosti 

do OP VK, kde by bylo počítáno se stážemi u krnovských protějšků a školeními pro 

pedagogy zúčastněné školy. 

                                                             
127 podle vedoucí (dále OŠMT MMP) Ing. Evy Prokopové je to ZŠ, které hrozí podobný osud jako 16. ZŠ 
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Ač k realizaci tohoto programu bude třeba ujít dlouhou a náročnou cestu navíc s 

předem nejistým výsledkem, podařilo se mi k dnešnímu dni získat reflexi dvou ze 

zkoumaných aktérů – zástupce NNO a pracovníka odboru školství magistrátu města po 

té, co jsem je seznámil s výsledky mého výzkumu i s první verzí tohoto návrhu změny. 

 

8.2. Reflexe navrženého programu „Koordinace školního a mimoškolního 

vzdělávání v Plzni“ ze strany Společnosti Tady a Teď, o.p.s. a OŠMT 

Magistrátu města Plzně 

Návrh „Koordinace školního a mimoškolního vzdělávání v Plzni“byl předložen 

k okomentování jak ředitelce TAT, tak vedoucí OŠMT MMP, které se účastnily 

kvalitativní části mého výzkumu. Reakce vedoucí OŠMT MMP byla vstřícná k tomu, že 

přislíbila zaštítění mojí osoby OŠMT MMP při prezentaci návrhu 16. ZŠ či Masarykově 

ZŠ. Neopomněla, ale vyjádřit skeptický postoj k tomu, že by alespoň 1 ze škol byla 

ochotná přistoupit k realizaci „Koordinace školního a mimoškolního vzdělávání 

v Plzni“. 

Reakce ředitelky TAT byla k realizaci „Koordinace školního a mimoškolního 

vzdělávání v Plzni“skeptická, protože je podle ní v obci velikosti Krnova pevnější 

sociální kontrola a naopak v Plzni více příležitostí k rozvoji patologických aktivit u dětí 

a mládeže. Domnívá se také, že na menších obcích se lépe pracuje se sociálně 

vyloučenými dětmi díky vzájemné spřízněnosti jejich rodin. Hlavní slabinu celé 

koncepce však spatřuje v neochotě škol vyvíjet aktivity navíc, které jim neukládá 

školský zákon nebo které neslouží k pozitivní prezentaci škol mezi majoritními rodiči. 
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9. Závěr 

Tato práce se zabývala problematikou podpory aktivit a koordinace činnosti 

nevládních neziskových organizací, základních škol a státní správy (obce) při 

mimoškolním vzdělávání, jehož cílem je zlepšování školního prospěchu a rozvíjení 

vzdělanostně – profesních aspirací u dětí ohrožených sociálním vyloučením. Školy 

mohou opomíjet potenciál mimoškolního vzdělávání poskytovaného nevládními 

neziskovými organizacemi a zároveň nevládní neziskové organizace mohou ztrácet na 

efektivitě při mimoškolním vzdělávání bez koordinace se školami. 

Gabal tvrdí, že mezi hlavní příčiny neúspěchů žáků za sociálně vyloučeného 

prostředí ve vzdělávání patří špatná adaptace na školu (tj. zejména záškoláctví a 

problematické chování), nízké aspirace na další vzdělávací dráhu a budoucí profesní 

uplatnění, a v neposlední řadě také klima na škole určené zastoupením žáků ze sociálně 

vyloučených lokalit. Nástroje, které používají základní školy v České republice pro 

řešení tohoto problému, jsou přípravné ročníky, asistenti pedagoga a výchovné 

poradenství, které školy podle školského zákona mohou využívat. Jako nejúspěšnější 

nástroj zvyšování školní úspěšnosti dětí ze sociálně vyloučeného prostředí je spatřována 

již docházka do mateřské školy. (Gabal, 2009) 

Současná vládní Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011 – 

2015 (Šimáček, 2011) počítá v oblasti vzdělávání s řadou opatření s vysokými nároky 

na státní rozpočet a s komplexními legislativními změnami. I v případě, že tato 

systémová opatření nebudou, jako v případě starších strategických koncepcí na toto 

téma, realizována, lze v přijaté strategii najít opatření realizovatelná v poměrech 

jednotlivých obcí i za stávající legislativy a s využitím finančních zdrojů v současnosti 

dostupných (např. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Evropského 

sociálního fondu, Rozvojový program na podporu inkluzivního vzdělávání Ministerstva 

školství mládeže a tělovýchovy České republiky). 

Problematice mimoškolního vzdělávání dětí z lokalit ohrožených sociálním 

vyloučením jsem se věnoval v prostředí krajského města Plzeň, kde jsem provedl 

výzkum, v němž jsem uplatil kombinaci různých metod sběru dat a způsob jejich 

interpretace. Zaprvé, s cílem zmapovat vliv prostředí školy a rodiny na směřování 

vzdělávací dráhy a budoucí profesní uplatnění jsem provedl reanalýzu dat vlastního 

dotazníkového šetření vzdělanostních aspirací žáků osmých a devátých tříd ze dvou 
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typů škol – spádové oblasti sociálně vyloučených lokalit a jako kontrolní případ také 

z prostředí, kde žije výhradně majoritní populace. Výsledky ukazují, že vliv školy na 

směřování vzdělávací dráhy a budoucí profesní uplatnění je slabší než vliv rodiny, který 

nad školou převažuje. 

Zadruhé jsem uskutečnil kvalitativní výzkum s využitím individuálních 

rozhovorů s aktéry školního a mimoškolního vzdělávání, v druhém případě doplněné 

také o informace z focus group s pracovníky neziskové organizace usilující o podporu 

vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Platí, že město Plzeň v podpoře 

aktivit zaměřených na vzdělávání sociálně vyloučených žáků hraje roli sponzora škol, 

zatímco pro nevládní neziskové organizace je pak jakýmsi potencionálním donorem 

(financování je nenárokové), nicméně aktivity těchto subjektů s výjimkou financování 

nikterak nekoordinuje. Výjimkou je platforma organizovaná Odborem sociálních služeb 

(dále OSS) Magistrátu města Plzně (dále MMP), která podle tvrzení pracovníků 

Společnosti Tady a Teď, o.p.s. (dále TAT) nemá v praxi podstatě žádný dopad. Stejně 

pracovníci TAT nazírají na jednotlivé Rady města Plzně při OSS MMP a Odboru 

školství, mládeže a tělovýchovy (dále OŠMT) MMP, které podle vyjádření vedoucího 

pracovníka OŠMT MMP mají sloužit primárně jako poradní orgány schvalování dotací 

magistrátu. Zjištěním této části výzkumu je, že spolupráce mezi TAT a učiteli z 16. ZŠ, 

tj. školy s vysokým podílem žáků ze sociálně znevýhodněné lokality není zcela 

optimální. Problematických míst je více. Komunikace mezi TAT a touto školou 

s nejvyšším počtem žáků z prostředí sociálního vyloučení funguje pouze na bázi 

dobrovolnosti a v rámci individuálních případů žáků bez systematické koordinace a 

plánování. 16. ZŠ i TAT spoléhá při realizaci aktivit zvyšujících vzdělanostní a profesní 

aspirace sociálně vyloučených žáků především na vlastní kapacity a práci druhé strany 

vnímá pouze jako ulehčení realizace svého poslání. Oba subjekty navíc nepovažují užší 

spolupráci za nutnou. Nicméně jak ukázal rozbor rozhovorů, metodou analytického 

závorkování, se zástupci těchto dvou institucí, i přesto, že jsou pracovníci obou institucí 

zatíženi zkresleným pohledem na své protějšky a neznalostí jejich kompetencí, z jejich 

vyjádření vyplývá, že sdílení informací a koordinovaný postup na jednotlivých 

případech žáků – klientů by ocenila jak škola, tak i nevládní nezisková organizace. 

Problémem učitelů je chybějící motivace vyvíjet aktivitu nad rámec práce, na 

kterou jsou zvyklí s majoritními žáky. Motivaci učitelů by jistě pomohlo patřičné 

finanční odměňování za náročnější práci s žáky ze sociálně vyloučeného prostředí, 

kterého se jim zatím nedostává v dostatečné míře. Pracovníci TAT uváděli častý scénář 
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selhání spolupráce komunikace mezi nimi a učiteli, kdy počáteční nadšení učitele 

vystřídalo rychlé opadnutí zájmu potom, co se nedostavila zásadní změna u žáka 

účastnícího se mimoškolního vzdělávání. Pracovníci TAT popisovali nyní již opuštěný 

záměr TAT o zavedení způsobů komunikace dobrovolníků a pracovníků TAT s učiteli 

žáků ze sociálně vyloučeného prostředí. Šlo o zápisník úkolů, kam měl učitel žákovi 

zapisovat úkoly a plánované testy a zkoušení. Tento komunikační nástroj selhal právě 

díky tomu, že byl pro učitele dobrovolný a neměli z tuto práci navíc patřičné finanční 

odměny.   

Uvedl jsem příklad dobré praxe z Krnova, kde existuje model spolupráce školy a 

nevládní neziskové organizace, který je iniciovaný školou (to je třeba zdůraznit) a 

vzdělávací aktivity na škole věnované žákům ze sociálně vyloučeného prostředí jsou 

přímo napojené na sociální služby spolupracující nevládní neziskové organizace. Škola 

zde vědomě přebírá část zodpovědnosti rodiny za vzdělávání žáků ze sociálně 

vyloučeného prostředí. V praxi jde o povinné zadávání úkolů a poznámek třídními 

učiteli žákům ze sociálně vyloučeného prostředí do obecního školského informačního 

systému a jejich následné pravidelné plnění žáky z inkriminované školy v doučovacím 

klubu přímo v sociálně vyloučené lokalitě za pomoci pedagoga a sociálního pracovníka. 

Z tohoto modelu spolupráce jsem vycházel při formulaci návrhu změny pro spolupráci 

v Plzni mezi 16.ZŠ, která je sociálním vyloučením ze škol zřizovaných městským 

magistrátem zasažena nejvíce, a nevládní neziskovou organizací TAT. Návrh této 

změny pro koordinaci aktérů mimoškolního a školního vzdělávání v plzeňských školách 

spočívá ve využití již existujících předpokladů pro realizaci krnovského systému. Jde 

existenci subjektu v Plzni (tedy TAT) schopného provozovat doučovací klub přímo 

v sociálně vyloučených lokalitách a to díky dobrému přístupu do tohoto prostředí. TAT 

může pro doučovací kluby okamžitě využít svoje fungující Centra inkluzívní péče, která 

provozuje v sociálně vyloučených lokalitách v Plzni. Dále na 16. ZŠ je možné využití 

již existujících pozic asistentů pedagogů, kteří pracují s žáky ze sociálně vyloučeného 

prostředí. Kromě toho lze pro komunikaci mezi školou (učiteli) a doučovacím klubem 

(učitelé, asistenti) využít plzeňský školský informační systému PilsEDUnet. A 

jmenovitě u 16. ZŠ, existuje možnost využití grantů MŠMT, konkrétně Rozvojového 

programu na podporu inkluzívního vzdělávání 2011, na odměny pro učitele za práci 

navíc v podpůrném systému, aby se podpořilo hladké přijetí změny z jejich strany.  
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Tento návrh byl předložen k okomentování jak ředitelce TAT, tak vedoucí 

OŠMT MMP, které se účastnily kvalitativní části mého výzkumu. Reakce vedoucí 

OŠMT MMP byla vstřícná s tím, že by byla ochotná spolupracovat na prezentaci návrhu 

změny pro koordinaci aktérů mimoškolního a školního vzdělávání. Reakce ředitelky 

TAT byla k realizaci krnovského modelu v Plzni spíše skeptická, protože je podle ní v 

obci velikosti Krnova pevnější sociální kontrola a naopak v Plzni více příležitostí 

k rozvoji patologických aktivit u dětí a mládeže. Domnívá se také, že na menších obcích 

se lépe pracuje se sociálně vyloučenými dětmi díky vzájemné spřízněnosti jejich rodin. 

Zástupcům škol nicméně návrh programu dosud prezentován nebyl, realizace 

projektu podle vzoru Krnova je však možná pouze, pokud to bude právě škola, kdo se 

ujme iniciativy. Jiný ze zúčastněných aktérů nemá možnost realizovat takové změny, 

které by znamenaly zásadní posun v koordinaci školního a mimoškolního vzdělávání a 

aktivit směřujících k zvýšení vzdělanostních a profesních aspirací dětí ze sociálně 

vyloučeného prostředí. Půjde tedy především o osvícenost a nadhled vedení plzeňských 

škol (jmenovitě 16. ZŠ nebo Masarykovy ZŠ), které se potýkají s problémem žáků ze 

sociálně vyloučeného prostředí. Vedení školy by měly přesvědčit pozitivní efekty 

realizace systému koordinace školního a mimoškolního vzdělávání po více než 30 

měsících fungování na 5. ZŠ v Krnově. Vedle zvýšení školní úspěšnosti žáků ze 

sociálně vyloučeného prostředí a zvýšení šancí na přijetí a udržení se na střední škole 

jsou to pro vedení školy a pedagogické pracovníky velice pozitivní efekty v podobě 

snížení intenzity výchovných problémů (krádeží, násilí, záškoláctví), zvýšení 

bezpečnosti ve škole a posun atmosféry školy směrem k prostředí vhodnému pro zdravý 

intelektuální a mravní růst dětí a mládeže. 
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