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ANOTACE 

Tato diplomová práce si klade za cíl zmapovat aktuální problém integrace dětí 

přistěhovalců do škol v Evropě, zejména pak v jedné ze zemí Evropské unie, 

v Rakousku. 

Metody, které při psaní práce použiji, budou vycházet zejména z mé odborné 

stáže v rakouském Linci. Hlavními metodami budou pozorování, rozhovory a praktická 

činnost asistentky učitele v pedagogických zařízeních v tomto městě. 

Výstupem této diplomové práce by se měl stát ucelený popis dobré praxe 

v zemi, která už má delší zkušenosti s životem v multikulturní společnosti a se 

školní integrací dětí, jejichž mateřský jazyk je jiný než jazyk většinové populace. Tento 

předložený popis se může stát inspirací České republice, zemi, na kterou tento náročný 

úkol teprve čeká. 

ANOTATION 

Diese Diplomarbeit hat das Ziel, das aktuelle Problém von der Schulintegration 

der Immigrantenskinder in Europa zu mappieren, vor allem in einem der Staaten EU, in 

Ósterreich. 

Die Methoden, die ich benutze, gehen vor allem von meinem Studienaufenthalt 

in oberósterreichischen Linz aus. Die Hauptmethoden sind Besichtigungen, 

Besprechungen und praktische Tátigkeit als Lehrerassistentin in einigen pádagogischen 

Einrichtungen in dieser Stadt 

Die Ausgabe von dieser Diplomarbeit soli eine Beschreibung von der guten 

Praxis in einem Land werden, das schon lángere Erfahrungen mit dem Leben in der 

multikulturellen Gesellschaft und mir der Schulintegration der Kinder mit anderen 

Muttersprache als die Sprache von Majoritat hat Diese vorlegende Beschreibung 

konnte eine Inspiration der Tschechischen Republik werden, dem Land, an das diese 

anspruchsvolle Aufgabe erst wartet. 



M O T T O 

„Jestliže víme a známe, můžeme tolerovat, jestliže tolerujeme, 

můžeme chápat. A to je už jen krok na cestě k spolužití na principu 

rovného s rovným, k vytvoření nové kultury, multikulturní 

společnosti'." 

(Poláková, E.: Prostriedky masovej komunikácie, multikultúrna spoločnosťa 

vzdelávanie. Nitra: UKF, 2001, s.7) 
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Ú V O D 

Integrace dětí přistěhovalců do škol v evropských zemích, tedy i 
V t 

v České republice, se stává velmi aktuálním tématem. 
v 

Česká republika se po roce 1989 a zejména po svém vstupu do 

Evropské unie v květnu 2004, v důsledku demokratizace a ekonomického 

růstu společnosti, postupně přeměnila ze země pro migranty pouze tranzitní 

na zemi cílovou. Znamená to, že migranti naší zemí už jen neprocházejí do 

zemí západní Evropy a dále, ale Česká republika se jim stává i cílem. 

Imigranti se zde usazují a zakládají rodiny. Jejich děti chodí do českých 

škol, přestože jejich mateřský jazyk je jiný než jazyk ve škole užívaný, 

který často neovládají či ovládají pouze částečně. Jsou na tuto situaci 

pedagogové a především celá česká společnost připraveni? 

Státy západní Evropy mají díky své koloniální historii a stabilnímu 

politickému a ekonomickému zázemí mnohaleté zkušenosti s přítomností 

příslušníků více národů, kultur a náboženství na svém území. Tyto své 

zkušenosti mohou zemím, jako je například Česká republika, které se 

s multikulturní realitou teprve seznamují, nabídnout cenné rady a podněty. 

Cílem této práce je seznámit čtenáře s tím, jakým způsobem jsou 

integrovány děti přistěhovalců do škol v Rakousku. Při zpracování tématu 

jsem se zaměřila zejména na podpůrná a integrační opatření realizovaná 

v rakouských tzv. Volksschule, tedy „národních" školách, což odpovídá 

v českém školním systému 1. až 4. ročníku základní školy. I když se 

nejedná o národní školu v českém významu, budu v dalším textu užívat 

tento doslovný překlad německého slova. 



Teoretická část práce je rozdělena na dvě hlavní kapitoly. V první je 

nastíněna situace multikulturní společnosti v Evropě a v druhé se už 

zabývám samotným Rakouskem. 
r 

Úvodní kapitolu teoretické části považuji za přínosnou a 

neopominutelnou především proto, že v dnešní době se nelze zabývat státy 

Evropské unie pouze individuálně, ale také v širším, evropském kontextu. 

Hlavním zdrojem informací v této části byly materiály vydané 

Eurydicí, informační sítí o vzdělávání v Evropě. Další odbornou literaturou 

byly publikace vztahující se k menšinám a multikulturní výchově uvedené 

v seznamu literatury a v části věnované Rakousku také informační letáky 

vydané Referátem pro interkulturní učení {Referát fúr interkulturelles 

Lernerí) rakouského Ministerstva vzdělávání, vědy a kultury (BMBWK: 

Bundesministerium fúr Bildung, Wissenschaft und Kultur). 

K praktické části je třeba zmínit okolnosti a průběh mé stáže 

v hornorakouském Linci. 

Na jaře roku 2004 jsem poprvé vycestovala do Lince, a to v rámci 

studentského programu Sokrates/Erasmus. Můj studijní pobyt trval čtyři 

měsíce (únor až červen) a hostitelskou školou se mi zde stala Pedagogická 

Akademie {Pádagogische Akademie des Bundes, Kaplanhofstrasse 40). 

Od začátku jsem se zaměřila na problematiku multikulturního 

vzdělávání v Rakousku, jelikož toto téma shledávám již dlouhou dobu 

velmi zajímavým a aktuálním také v České republice. Zapsala jsem se do 

kurzu Interkulturní vzdělávání, jež navštěvovali především učitelé v praxi a 

který vedl učitel Pedagogické Akademie Dr.. Siegfried Kiefer společně s 

vedoucím Institutu pro interkulturní vzdělávání v Linci a zároveň školním 

poradcem pro cizince/migranty při zemské školní radě Mag.Dr. Se^ukem 

Herguven9em. Tento kurz byl nejen velmi zajímavý, ale přinesl mi také 



seznámení s mnoha lidmi, kteří v této oblasti pracují, a navázání cenných 

kontaktů. Díky tomu jsem si brzy zařídila povinnou praxi na jedné ze 

základních škol, která se, díky vysokému procentu žáků z rodin 

přistěhovalců, orientuje právě na vzdělávání těchto dětí, v Goetheschule. 

Jelikož čtyři měsíce velmi rychle utekly a můj zájem o problematiku 

integrace dětí přistěhovalců do škol v Rakousku přetrval, rozhodla jsem se 

Linec ještě jednou navštívit a strávit tam studiem a praxí ještě měsíc. 

Přestože se mi nepodařilo získat grant na měsíční studijní pobyt, zařídila 

jsem si, se souhlasem ředitelky školy a školního inspektora v Linci a po 

konzultaci na katedře Speciální pedagogiky, praxi v Goetheschule a strávila 

v Linci březen 2005. V této době jsem každý pracovní den působila jako 

asistentka pedagoga ve třídách Goetheschule, především v 1. třídě a 

v nultém ročníku, hovořila s pedagogy a zjišťovala další zdroje informací. 

Shledala jsem se s velkou ochotou ze strany vedení školy i ze strany 

dalších učitelů. Navázala jsem přátelství s doprovodnou učitelkou Inge 

Haslinger a s učitelem mateřského jazyka (turečtiny) Turanem Unalem. Ti 

mi byli při zjišťování informací i ve školní praxi nejvíce nápomocni. 

V jednotlivých kapitolách praktické části jsou uvedeny cíle a metody 

šetření a přehled integračních a podpůrných opatření, která se v praxi 

uplatňují v základní škole Goetheschule a v dalších pedagogických 

zařízeních v Linci. 

Velmi přínosným zdrojem informací a průvodcem mi byla publikace 

Integrační a podpůrná opatření pro žáky, mladistvé a jejich matky s jiným 

mateřským jazykem než je němčina v Horních Rakousech {Integrations-

und Fórdermassnahmen fúr Schúler, Jugendliche und deren Mútter mit 

nichtdeutscher Muttersprache in OŮ), kterou sestavil Mag.Dr. Sel9uk 

Herguven?. Tato publikace je roční zprávou (za školní rok 2003/2004) o 



projektu, který probíhá od školního roku 1980/1981 v Horních Rakousech a 

který, jak název napovídá, je zaměřen na integraci a podporu žáků a jejich 

matek, jejichž mateřský jazyk je jiný než němčina. 

V závěrečné kapitole praktické části jsou shrnuty poznatky a zjištěné 

informace o praxi v Linci a nastíněny možnosti využití rakouských 
v 

zkušeností a integračních opatřeních v České republice. 



TEORETICKÁ ČÁST 

1 U v e d e n í do s i t u a c e m u l t i k u l t u r n í 

s p o l e č n o s t i v Evropě 

1.1 Migrace 

Pohyb obyvatelstva provází lidstvo od samého počátku. Již první lidé 

se v závislosti na klimatických a přírodních podmínkách neustále 

přemísťovali z místa na místo. Židé hledali „zemi zaslíbenou", ve které by 

se jim dobře vedlo. Dalších příkladů nalezneme v historii nespočet. 

Podle Kebeleové1 se dá říci, že přístup jednotlivých společností 

k nově příchozím v daleké historii a dnes má paradoxně mnoho společného. 

Zaprvé: vždy existovala snaha kontrolovat příliv cizinců, zadruhé: tradičně 

se usilovalo o to, nepřijímat některé skupiny vůbec, především chudé, 

nemocné a zločince, a zatřetí: vždy existovaly výjimky z pravidel, které se 

hodily zejména v případech, kdy příchozí přinášeli bohatství, znalosti, 

zručnost a kulturu. 

Migrace je přirozeným důsledkem lidské touhy po „lepším" životě, 

důsledkem hledání výhodnějších životních a ekonomických podmínek, 

uplatnění se a překonání omezení v původní zemi. Odhaduje se, že dnes 

• KEBELEOVÁ, 11: Století migrace-uprchlíci v Evropě [online]. Dostupné z: 

http://www. integrace, cz/integrace/clanek. asp?id=230 [citováno 17.1.2001], 

- 12-

http://www


jsou asi 2 % světové populace v pohybu, mimo svou mateřskou zemi žije 

asi 125 miliónů lidí a každý rok jich 4 milióny přibývají1. 

Narůstající intenzitě migrace výrazně napomáhají četné územní a 

etnické konflikty „a zároveň proces modernizace, globalizace ekonomiky, 

rozvoj informačních technologií, globální dopravní propojenost (a 

snižování cen za dopravu)" . 
i # # 

Jak shrnuje Drbohlav , „za současnými masivními migračními 

proudy stojí často polarizace světa na bohatý a rozvíjející se. Stojí tu proti 

sobě zejména politické svobody a stabilita, prosperující ekonomiky, vysoký 

životní standard a často právě opačná charakterizace doplněná a promísená 

specifickými aspekty demografickými (zejména výrazný populační růst), 

ekologickými (především přírodní, ale i 'technologické' katastrofy), ale i 

psychologickými (neustálá přirozená touha a snaha člověka získávat, 

poznávat nové, objevovat nepoznané atd.), které významně přispívají ke 

spuštění, ale i trvání mezinárodních migračních pohybů". 

Hlavním důvodem současné migrace jsou tedy především 

socioekonomické rozdíly mezi zeměmi či přímo světadíly. Ačkoliv, jak 

upozorňuje Průcha4, imigranti přicházejí do nových států i přesto, že tyto 

skupiny přistěhovalců ve vyspělých zemích Evropy stojí obvykle v sociální 

stratifikaci níže, což mimo jiné znamená, že mají, alespoň z počátku určitě, 

menší podíl na bohatství a moci. 

1 ŠIŠKOVÁ, 1998 

2 CHRŽOVÁ in Kapitoly z multikulturní tolerance /., 2002, s. 78 
, . Arnj„s mivrace (se zvláštním důrazem na země Evropské unie a 3 DRBOHLA V, D.: Evropa a proces mezinárodni migrace mc 

Evropského společenství volného obchodu) [online]. Dostupné 

z: http://www.integrace.cz/integrace/clanek.asp?id=229 [citováno 17.1.2001], 

4 PRŮCHA, 2004, s.28 
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Při nejjednodušším členění můžeme rozlišit dva základní migrační 

typy - ekonomické (pracovní) migranty a uprchlíky. Uprchlíci 

migrují z široce definovaných politických důvodů (kvůli občanským 

válkám, etnickým nebo náboženským střetům atd.). Podle Drbohlava1 je 

takto široce definovaných uprchlíků jen zhruba 30 milionů. Většinu 

mezinárodních migrantů tak tvoří pracovní migranti a jejich rodinní 

příslušníci, kteří přemístěním usilují především o zlepšení své 

socioekonomické situace, o vyšší životní standard. 

Fenomén migrace obyvatelstva patří v současnosti k jedné 

z nejproblematičtějších oblastí mezinárodních vztahů a mezinárodní 

politiky2. 

Imigrace do států Evropské unie 

Státy západní Evropy dnes představují tradičně demokratické země, 

ve kterých jsou respektována lidská práva a svobody a která pro své 

obyvatele zaručují sociální a materiální zabezpečení. „Tento obraz 

bohatého a rozvinutého světa, kde je možná plná svoboda a zabezpečená 

realizace jednotlivce, je obrovským magnetem, který přitahuje imigranty 

z krajin celého světa, které jsou těchto hodnot zbavené."3 

Je důležité si uvědomit, že „každá evropská země kromě Islandu má 

na svém území významnou národnostní menšinu."4 

1 DRBOHLA V, D.: Evropa a proces mezinárodní migrace (se zvláštním důrazem na země Evropské unie a 

Evropského společenství volného obchodu) [online]. Dostupné 

z- http://www.integrace.cz/integrace/clanek.asp?id=229 [citováno 17.1.2001], 
2 LIĎÁK in Kapitoly z multikulturní tolerance II, 2004 

3 LIĎÁK in Kapitoly z multikulturní tolerance II, 2004, s.36 

4 GABAL, 1999, s.29 
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Podle statistických údajů1 tvoří registrovaní cizinci k 1.1. 2002 v 

zemích Evropské unie průměrně 2,5 % až 9 % celkové populace. Takové 

údaje vykazují např. Německo, Francie, Velká Británie, Nizozemsko, 

Rakousko, Švédsko a další. 

Nadprůměrný podíl cizinců v celkovém počtu obyvatelstva má 

Estonsko a Lotyšsko2 a dále Lucembursko a Lichtenštejnsko. Méně než 

2,5% celkové populace představují cizinci např.v České republice, Finsku, 

Portugalsku a dalších3 (viz graf 1). 

Graf 1. Podíl menšin v některých zemích 
EU 

(v %) k lednu 2002 

36 ,¥ .6 

• Německo 
• Francie 
• Nizozemsko 
• Velká Británie 
• Rakousko 
• Švédsko 
• Estonsko 
• Lotyšsko 
• Lucembursko 
• Lichtenštejnsko 
• Česká republika 
• Finsko 

Maďarsko 
Portugalsko 

Zdroj: Eurostat (2004)4 

Co se týče zemí původu imigrantů, situace se v jednotlivých zemích 

liší. To, kdo migračně sytí daný stát, je úzce svázáno především s jeho 

migrační historií (s tím, jaké a jak početné etnikum již v zemi pobývá), 

1 Integrace dětí přistěhovalců do škol v Evropě, 2004 

2 asi 20% obyvatelstva tvoří v Estonsku a Lotyšsku menšinová populace ruského původu, jejíž mnozí příslušníci 

nebyli estonští, resp. lotyšští občané 
3legrace dětí přistěhovalců do škol v Evropě, 2004 

4 Integrace JĚH přistěhovalců ,1« Skal v Evropě, 2004, s.21 
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koloniální minulostí, geografickou polohou, ale i s konkrétními projevy 

migrační politiky a praxe. 

Na území Evropské unie se pohybují migranti převážně evropského 

původu. Výjimku tvoří Francie, Itálie a Portugalsko, ve kterých většina 

cizinců pochází z Afriky. Do Španělska přichází stále více občanů 

amerických zemí (především z Jižní Ameriky). Tyto tendence lze do 

značné míry vysvětlit tím, že části Afriky a Ameriky byly koloniemi těchto 

cílových zemí. Z Asie přichází migranti především do Velké Británie (z 

Indie), Řecka (ze zemí Středního východu) a Itálie (z jihovýchodní Asie). 

Německo získává migranty jak z ostatních západoevropských států (cca 

jedna čtvrtina), tak odjinud. Například dvě třetiny ze všech imigrantů ze 

střední a východní Evropy směřujících do západní Evropy zakotví v 

Německu, naopak například přistěhovalci z Afriky jsou zastoupeni 

minimálně1. 

Pro některé země je přítomnost dané skupiny přistěhovalců typická, 

například Německo má na svém území většinu všech Turků pobývajících v 

západní Evropě a více než polovinu všech občanů bývalé Jugoslávie. Ve 
r v rv , 2 

Francii zase žijí skoro všichni evropští Alžířané . 

1 DRBOHLA V, D.: Evropa a proces mezinárodní migrace (se zvláštním důrazem na země Evropské unie a 

Evropského společenství volného obchodu) [online]. Dostupné 

http://www.integrace.cz/integrace/clanek.asp7id-229 [citováno 17.1.2001], 
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1.2 Soužití imigrantů a majoritní populace - adaptace 

Jedním z faktorů, které určují průběh a výsledek soužití 

přistěhovalců a původních obyvatel, je etnické klima v dané zemi. Etnické 

klima je „souhrn psychosociálních vztahů, postojů, představ obyvatel určité 

země o soužití příslušníků etnických společenství a je výrazně ovlivňováno 

etnickou strukturou populace země."1 

Při soužití několika kultur na jednom území je důležité také to, zdaje 

společnost etnocentrická či zda zastává teoretický princip kulturní plurality. 

Etnocentrismus znamená tendenci „poznávat, hodnotit a 

interpretovat okolní svět jen z perspektivy kultury vlastního etnického 

společenství" , oproti tomu princip kulturní plurality a uznání tohoto 

principu, které bývá označováno také jako teorie kulturního relativismu, 

předpokládá, že jednotlivá společenství (národy, kmeny, náboženské 

skupiny aj.) mají své specifické kultury, jež představují jedinečné a zcela 

rovnocenné sociokulturní systémy, a které je možno popsat a zcela 

pochopit pouze v kontextu jejich vlastních hodnot, norem a idejí3. 

To, jak se příslušníci několika skupin navzájem přizpůsobují, je 

adaptace. Postoje a chování imigrantů se navzájem ovlivňují s postoji a 

chováním majoritní populace, přičemž se mohou uplatnit různé typy 

strategií adaptace. J.W.Berry4 vypracoval zajímavé schéma čtyř strategií 

adaptace: integrace, asimilace, separace a marginalizace. 

1, PRŮCHA 2004, s.38 

2 PRŮCHA, 2004, s.47 

3 PRŮCHA, 2004 

4 in PRŮCHA, 2004, s.97-98 
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Asimilace je způsob adaptace, při němž imigranti preferují co 

největší splynutí s majoritní společností a svou vlastní kulturu nepovažují 

za důležitou pro svůj další život. Separace spočívá oproti asimilaci 

v opačném stavu, kdy imigranti nevidí nutnost kontaktovat se s kulturou 

majoritní společnosti a se svou původní kulturou zůstávají v izolaci. Další 

strategií adaptace je marginalizace, což je strategie těch imigrantů, 

kteří necítí potřebu poznat dominantní kulturu, a zároveň si neuchovávají 

ani svou původní kulturu. 

Posledním způsobem adaptace je integrace. Integrace je takový 

způsob adaptace, kdy imigranti cítí potřebu se začlenit do majoritní 

společnosti, chtějí poznat a popřípadě také přijmout kulturu hostitelské 

země, ale zároveň si udržují svou vlastní kulturu. 

Z tohoto schématu vyplývá, že optimálním cílovým výsledkem 

adaptace přistěhovalců v majoritní společnosti je integrace. Hovoříme-li o 

školském prostředí a vzdělávacím kontextu, je cílem integrace dětí 

přistěhovalců do škol v hostitelských zemích. 

- 18-



1 . 3 Multikulturalismus 

V důsledku stále se zvyšující migrace se mnohé země stávají 

multikulturními. 

Začátkem 70.let 20.století se v Kanadě poprvé užil pojem 

multikulturalismu, jako výzvy k multikulturní politice. Motivací k tomu 

byla především snaha o sociální a politickou integraci anglofonní a 

frankofonní složky kanadské společnosti. 

V posledních letech nabyla idea multikulturalismu velkého významu 

i v Evropě, a to především v souvislosti s migrací obyvatel a jejich 

usazováním se v jiných zemích než v zemi původu. Tento názorový proud 

je obhajován politiky a filozofy, kteří se domnívají, že lidstvo je „schopno 

nalézt cesty, jak žít pospolu, aniž by kulturní rozdílnosti musely nutně 

zapříčiňovat konflikty mezi nositeli odlišných kultur"1. 

„Multikulturalismus je politickým a ideologickým postojem, který se 

vyznačuje snahou o uznávání etnických a kulturních odlišností ve 

společnosti."2 Významné v této definici je vyjádření myšlenky, že toto 

uznání odlišností je postojem celého státu, tzn. jak politických zástupců 

země, tak jeho občanů. Praktickým důsledkem takového postoje je vedle 

snahy o integraci také podpora různých skupin obyvatel v zachování jejich 

kulturních rysů. 

„Multikultura je znakem pluralistické společnosti, ve které neexistuje 

jediný, obecně platný způsob života, nýbrž taková společnost akceptuje 

1 PRŮCHA, 2001, s.42 

2 MUH1Č, 2004, s.4 
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odlišné životní styly a světonázory. Tyto odlišné způsoby života koexistují 

vedle sebe a vzájemně se ovlivňují."1 

Důležité je zmínit, že pojem multikultura se používá spíše k označení 

ideálního modelu společnosti lidí s různou kulturní tradicí, jelikož otázka 

takového soužití je nanejvýš složitá a „v žádné ze současných společností 
• 9 • 

není dosažen stav ideální etnické a kulturní rovnosti" . Na místě je tedy 

otázka, zda je (nejen) evropské obyvatelstvo schopno a připraveno se 

s touto demografickou situací na svém území vyrovnat a co nejlépe s ní 

naložit. Jistě to není úkol jednoduchý, ale podle mého názoru stojí 

v každém případě za to, se o tento „ideální stav" neustále snažit. 

1 MUHIČ, 2004, s.4 

2 tamtéž 
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1.4 Multikulturní / interkulturní výchova 

Jedním z nejdůležitějších projevů multikulturalismu je multikulturní 

výchova. 

V rámci této práce je nezbytné, vyjasnit také pojem interkulturní 

výchova a především rozdíl mezi užíváním pojmů multikulturní a 

interkulturní výchova. Jak konstatuje Průcha1, používání těchto dvou 

pojmů je neustálené, termíny jsou užívány souběžně jako synonyma. Jediný 

rozdíl mezi užíváním pojmů můžeme najít v jejich místním užívání. 

Termín multikulturní výchova (Multicultural educatiori) je 

uplatňován především v USA, Velké Británii, Kanadě a Austrálii, ale také 

v mezinárodních publikacích, encyklopediích a sbornících. Počátkem 90.let 

byl tento termín zaveden také v České republice. 

Oproti tomu termín interkulturní výchova (Intercultural educatiori) 

se používá častěji v Evropě v mezinárodní vědecké komunikaci a uplatňuje 

se především v německé jazykové oblasti ('Interkulturelle Erziehung). 

V této práci tedy budu užívat převážně termín multikulturní výchova, 

respektive multikulturní vzdělávání, a v kapitolách věnujícím se tématu 

multikulturní výchovy v Rakousku budu v souladu s praxí v této zemi 

používat termín interkulturní výchova, respektive interkulturní vzdělávání. 

Teorie multikulturní výchovy v pedagogickém aspektu se začala 

rozvíjet v 60.letech 20.století. Stalo se tak v USA, kde se v této době 

vyhrotily rasové a etnické problémy do .té míry, že představovaly 

nejzávažnější problém země. V oblasti vzdělávání se jednalo především o 

1 PRŮCHA, 2001 
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nerovný přístup ke vzdělávání mezi bílými Američany a Afroameričany, 

hispánskými Američany, Indiány aj. Odborníci z řad sociologů, pedagogů 

a politiků našli možné řešení v zavedení multikulturní výchovy do škol'. 

S podobnou situací jako v 60.letech USA se v posledních několika 

desetiletích, díky masové imigraci lidí ze zemí odlišných kultur, setkaly i 

země západní Evropy. I v zemích Evropské unie se rozvíjí teorie 

multikulturní výchovy a její prvky jsou, v rozdílné míře, zavedeny do 

učebních osnov a učebnic všech evropských zemí. 

Teorie multikulturní výchovy vychází z přesvědčení, že mnohé z 

negativních stereotypů, na kterých je založeno předsudečné jednání vůči 

minoritním skupinám, jsou dětem a mladým lidem vtištěny v rámci 

vzdělávacího procesu, který je v národních státech orientován takřka 

výhradně na předávání majoritní (národní) kultury a jejích hodnot. 

Obecným cílem multikulturního vzdělávání je proto zprostředkovat 

žákům nejen poznání vlastního kulturního zakotvení, ale i porozumění 

odlišným kulturám, rozvíjet v nich smysl pro spravedlnost, solidaritu a 

toleranci, vést je k chápání a respektování neustále se zvyšující 

sociokulturní rozmanitosti a otevírat před nimi cestu k porozumění různým 

způsobům života, myšlení a vnímání světa. 

Dalším cílem multikulturního vzdělávání je vytvoření rovných 

vzdělávacích příležitostí pro žáky a studenty z různých národnostních, 

kulturních a sociálních skupin v rámci daného státu, což znamená zajistit, 

aby všichni žáci a studenti získali znalosti, postoje a dovednosti nezbytné 

pro jejich úspěšný život v multikulturní společnosti. 

• PRŮCHA, 2001 
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Podle Eurydiee1 (tedy v pohledu Evropské unie) jsou cíle 

multikulturní výchovy následující: 

1. osvojování poznatků o kulturní rozmanitosti, které by mělo vést 

k toleranci a respektování ostatních; v některých zemích je nedílnou 

součástí tohoto aspektu multikulturní výchovy také boj proti rasismu 

a xenofobii; 

2. poznávání mezinárodní dimenze, které pomáhá vnímat kulturní 

rozmanitost v jejím historickém a společenském kontextu; 

3. poznávání evropské dimenze, které se zaměřuje na kulturní 

charakteristiky evropských národů, historii evropské integrace a 

celkový význam dané země v evropském kontextu, a mělo by vést u 

žáků k rozvoji vědomí evropské identity. 

K tématu multikulturní výchovy je vydáno mnoho odborné literatury 

i speciálních časopisů (např. Intercultural Education aj.) a publikována řada 

sborníků. Konají se též speciální konference zabývající se touto 

problematikou (např. Mezinárodní kongres o multikulturní výchově ve 

Finsku aj.). 

Podle Kroupové2 zahrnuje multikulturní vzdělávání „nejen 

pedagogické informace a pokyny, ale i formování zájmů a povinností, 

hodnot, vlastností a chování.". Kroupová dále zdůrazňuje pozitivní roli 

tohoto „vzdělávání, které přispívá k předávání jazykových znalostí, kultury, 

historických odkazů, morálních hodnot či sociálního uspořádání"3 jako 

nástroje státní moci při formování společnosti. 

1 Integrace dětí přistěhovalců do škol v Evropě, 2004, s.57 

2 In Kapitoly z multikulturní tolerance /., 2002, s.l 1 

3 tamtéž 
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Průcha1 zdůrazňuje v teorii multikulturní výchovy tyto dvě základní 

koncepce: 

1. koncepce: multikulturní výchova jako proces, jehož 

prostřednictvím si jednotlivci vytvářejí způsoby svého pozitivního vnímání 

a hodnocení kulturních systémů, jež jsou odlišné od jejich vlastní kultury, a 

na tomto základě regulují své chování k příslušníkům jiných kultur; 

2. koncepce: multikulturní výchova jako konkrétní vzdělávací 

program, který zabezpečuje žákům z etnických, rasových, náboženských a 

jiných minorit takové učební prostředí a takové vzdělávací obsahy, jež jsou 

přizpůsobeny jejich specifickým jazykovým, psychickým a kulturním 

potřebám. 

Podle výše uvedených pohledů na cíle a úkoly multikulturního 

vzdělávání můžeme tedy multikulturní výchovu vnímat ze dvou pohledů. 

Na jedné straně jako obecný „proces " zaměřený na výchovu k multikulturní 

společnosti bez ohledu na kulturní původ jedince, tedy týkající se celé 

společnosti. Na straně druhé lze multikulturní výchovu aplikovat jako 

„konkrétní vzdělávací program", který napomáhá vytvářet pro členy 

kulturních minorit (tzn. národnostních, jazykových, náboženských, 

etnických atd.) optimální učební prostředí, které je přizpůsobené jejich 

specifickým potřebám. Jedna koncepce úzce souvisí s druhou a jedna 

nemůže optimálně fungovat bez druhé. 

Individuálně je třeba nepodceňovat negativní momenty multikulturní 

výchovy, mezi něž Průcha řadí např. riziko vzniku separatismu příslušníků 

minorit či devalvace vzdělávání v daných zemích . 

1 PRŮCHA, 2001 

2 tamtéž 
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1.5 Evropská politika v oblasti vzdělávání dětí cizinců 

1.5.1 Ev rop ská menšino vá politika 

Začlenění přistěhovalců do společnosti se v Evropě stává předmětem 

rostoucího zájmu politických činitelů, jelikož fakt přítomnosti více kultur 

na územích států a nutnosti jejich integrace je nepřehlédnutelný. 

Jak upozorňuje Gabal1, „největším paradoxem menšinové politiky 

každého státu je, že ačkoliv napovrch se národnostní problematika jeví jako 

soubor téměř lokálních otázek (např. otázka školství, jazyka názvů či 

místních úřadů a soudů atp.), ve skutečnosti jde o strukturální problém 

mezinárodní, ba globální politiky, protože v sázce je politický status toho 

kterého národa v mezinárodním systému. ... To znamená, že příslušníci 

národnostních menšin jsou často objekty nadřazených politických sil, jež 

nemohou kontrolovat ani ovlivnit a jimž mohou jen stěží porozumět." 

Drbohlav popisuje tři základní typy modelů přístupu jednotlivých 
r ,2 

zemí k cizincům na jejich území . 

Jedná se o model multikulturální (pluralitní), který je uplatňován 

především ve Švédsku a Nizozemsku, kde je soužití imigrantů s majoritní 

populací méně problémové než v jiných zemích. Základem tohoto modelu 

je to, že imigrantům jsou dána stejná práva ve všech společenských sférách, 

aniž by se očekávalo, že se vzdají svých specifik. 

Druhý typ se nazývá diskriminační (tzv. differential exclusion) 

model, kdy jsou imigranti začleněni do určité společenské sféry, např. na 

1 GABAL, 1999, s.29 

2 DRBOHLA V, D. : Evropa a proces mezinárodni migrace (se zvláštním důrazem na země Evropské unie a 

Evropského společenství volného obchodu) [online]. Dostupné 

http://www.integrace.cz/integrace/clanek.asp?id=229 [citováno 17.1.2001], 
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trh práce, ale jiné oblasti začlenění jsou jim uzavřené, jako např. participace 

na politickém životě. Tento model je zaveden v zemích, kde se původně 

předpokládal návrat cizinců - především dělníků - do zemí původu, 
v 

v Německu, v Rakousku, ve Švýcarsku a v některých jihoevropských 

zemích. 

Třetím způsobem přístupu země k cizincům je asimilační model 

praktikovaný např. ve Francii, kdy je požadováno rychlé splynutí imigranta 

s majoritou. 

Drbohlav zdůrazňuje, že „přes stále sílící snahy o intenzivnější 

harmonizaci migrační legislativy a praxe v zemích EU jsou individuální, 

specifické přístupy jednotlivých států stále patrné"1. 

Problematika evropské menšinové a přistěhovalecké politiky je 

velmi složitá, a proto v rámci této práce zdůrazním pouze její základní, 

nejvýznamnější mezníky. 

Evropská politika je dnes reprezentována především politikou 

Evropské unie, Rady Evropy a dalších evropských organizací a je založena 

na vnímání potřeby ochránit kulturu minoritních populací a zvláště jejich 

jazyků. „Z toho vyplývá politický princip, podle něhož ... má každé dítě 

právo užívat svého mateřského jazyka a komunity mají právo si vytvořit 

vlastní jazyk a kulturu." 

Podstatným dokumentem v oblasti integrace přistěhovalců v zemích 

Evropské unie je Amsterodamská smlouva z roku 1999, jímž Evropská unie 

převzala plnou odpovědnost za problematiku azylu a přistěhovalectví. Tato 

politika se snaží především o harmonizaci podmínek vstupu a pobytu 

1 DRBOHLA V, D.: Evropa a proces mezinárodní migrace (se zvláštním důrazem na země Evropské unie a 

Evropského společenství volného obchodu[online]. Dostupné 

^ http://www. integrace.cz/integrace/clanek.asp? id=229 [citováno 17.1.2001], 

2 GABAL. 1999, s.31 
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přistěhovalců a žadatelů o azyl ve svých členských zemích. Cílovou 

skupinou obyvatelstva tvoří v tomto případě občané třetích zemí1. 

Je důležité připomenout, že tolerance západoevropských zemí vůči 

národnostním menšinám a cizincům na jejich území je do značné míry 

ovlivněna i ekonomicky. „Evropa si během století vyzkoušela, že největší 

prosperity dosáhly ty ekonomiky, jež byly tolerantní, otevřené a kde 
v • 9 

předsudky vůči menšinám nehrály roli" . 

Nepřehlédnutelným faktorem je, mimo jiné, také nízká porodnost 

v evropských zemích a s tím související stárnutí obyvatelstva. Tento vývoj 

by v budoucnu mohl znamenat velké ekonomické problémy. Oproti tomu 

vyšší porodnost přistěhovalců dává jakousi naději. 

Ekonomické důvody vstřícné politiky Evropské unie vůči 

přistěhovalcům dokazují také závěry zasedání Evropské rady v Lisabonu 

v březnu 2000, na němž si Evropská unie stanovila pro následující dekádu 

cíl - „stát se nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější ekonomikou světa 

založenou na znalostech, která je schopna udržitelného a hospodářského 

růstu a která vytváří více kvalitních pracovních míst a větší míru sociální 

soudržnosti"3. V souvislosti s tímto závěrem a v souladu s právním řádem 

je tedy integrace přistěhovalců významnou součástí politiky Evropské unie 

a vzdělávací systém se stal jednou z oblastí, kde k integraci dochází4. 

1 Integrace dětí přistěhovalců do škol v Evropě, 2004 

2 KOHOUT, P.: Nezaměstnanost a reklama na diskriminaci. REFLEX, č.49, 2005, s.18. 

3 Integrace dětí přistěhovalců do škol v Evropě, 2004, s.Il 

4 Integrace dětí přistěhovalců do škol v Evropě, 2004 
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1.5.2 Ev rop ská vzdělávací politika 

(základní koncepční dokumenty a právní předpisy Evropské 

unie a opatření Rady Evropy, které se týkají vzdělávání dětí 

přistěhovalců) 

Většina evropských zemí se snaží zajistit, aby děti přistěhovalců 

mohly využít své základní právo na vzdělání. Za tímto účelem byla již do 

legislativy většiny zemí začleněna příslušná právní opatření. Na 

celoevropské úrovni má základní význam Charta základních práv, která 

byla vyhlášena na zasedání Evropské rady v Nice v prosinci 2000) a téměř 

všechny evropské země toto základní právo přiznávají všem dětem 

přistěhovalců bez ohledu na jejich pobytový status.1 

Jak uvádí zdroj Evropské unie - Eurydice, informační síť o 

vzdělávání v Evropě - vůbec prvním legislativním opatřením Evropského 

společenství, které se týká vzdělávání dětí cizinců, je Směrnice Rady 

z července 19772. Vztahuje se pouze na děti migrujících pracovníků 

z členských států. „Zavazuje členské státy, aby ve spolupráci se státy 

původu a v souladu s podmínkami běžného vzdělávání podpořily výuku 

mateřského jazyka a kultury země původu. Vyzývá členské státy, aby 

během čtyř let zajistily podporu výuky přizpůsobené specifickým potřebám 

takových dětí a podnikly opatření nezbytná pro zajištění přípravného a 

dalšího vzdělávání učitelů, kteří mají tuto výuku poskytovat."3 

1 Integrace děti přistěhovalců do škol v Evropě, 2004 

2 jedná se o Směrnici Rady 77/486/ES 

3 Integrace děti přistěhovalců do škol v Evropě, 2004, s. 78 
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V roce 2000 vyšla směrnice\ která poskytuje právní rámec pro boj 

proti diskriminaci založené na rasové příslušnosti či etnickém původu, a to 

v různých oblastech včetně vzdělávání. 

Přístup nezletilých, kteří jsou dětmi žadatelů o azyl nebo sami o azyl 

žádají, ke vzdělávacímu systému za podobných podmínek, jaké platí pro 

občany hostitelského státu, je právně jištěno ve směrnici Rady z ledna 

2003 . Takové vzdělávání může být poskytováno např. v pobytových 

střediscích. 

Poslední významnou směrnicí, která řeší vzdělávání dětí občanů 

třetích zemí legálně dlouhodobě pobývajících na území členského státu, je 

směrnice Rady z listopadu 20033, která „zavazuje členské státy, aby 

nezletilým umožnily přístup ke vzdělávacímu systému za podobných 

Podmínek, jaké platí pro jejich vlastní občany, včetně poskytování stipendií 

Podle vnitrostátních právních předpisů. Členské státy však mohou omezit 

Přistup ke vzdělávacímu systému tím, že budou požadovat doložení 

náležité zběhlosti v jazyce."4 

Pokud jde o děti přistěhovalců, kteří nepobývají na území státu 

legálně, nevymezuje evropská legislativa žádnou formu právního nároku na 

vzdělávání5. Formy legálního pobytu na území státu jsou: povolení 

k trvalému pobytu, povolení k přechodnému pobytu, trvalé bydliště na 

území, poskytnutí azylu nebo status žadatele o azyl6. 

Z práce Rady Evropy se zmiňme o významných doporučeních, 

která jsou uvedena v j e j í c h právních předpisech. Jsou zaměřená na 

1 Jedná se o Směrnici Rady 2000/43/ES 
2 Jedná se o Směrnici Rady 2003/9/ES 
3 Jedná se o Směrnici Rady 2003/109/ES 
4 legrace dětí přistěhovalců do škol v Evropě, 2004, s. 78 
5 legrace dětí přistěhovalců do škol v Evropě, 2004 
6 lamtéž 
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podnikání opatření ve prospěch začlenění dětí přistěhovalců do 

vzdělávacího systému, a to zejména v těchto třech oblastech: 

1. přizpůsobit systém zvláštním vzdělávacím potřebám dětí 

přistěhovalců; 

2. zařazovat výuku jazyka a kultury země původu do 

učebních plánů běžných škol; 

3. podporovat multikulturní výchovu všech žáků. 

Dále je v těchto dokumentech Rady Evropy zdůrazněna i nutnost 

přihlížet při hodnocení a posuzování schopností těchto integrovaných dětí 

k jejich kulturnímu zázemí1. 

1 Integrace dětí přistěhovalců do škol v Evropě, 2004 
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2 Situace multikulturní společnosti v Rakousku 

2.1 Demografické poměry v Rakousku 

Spolková republika Rakousko má rozlohu 83 859 km2 a populaci 8,2 

milionů obyvatel (2004)1. Hlavním městem a současně jednou ze 

spolkových zemí je Vídeň, dalšími z devíti spolkových zemí jsou: Horní 

Rakousy (Oberósterreich), Dolní Rakousy {Niederósterreich), Salcbursko 
v 

0Salzburg), Tyrolsko (Tirol), Vorarlbersko (Vorarlberg), Štýrsko (Steiern), 

Korutany (Kárnten) a Burgenland (Burgenland). Úředním jazykem je 

němčina, dále i slovinština v Korutanech a srbochorvatština v Burgenlandu. 

Nejvíce zastoupeným náboženstvím je římský katolicismus a protestantství. 

2.1.1 Národnostní složení 

Základní etnickou složkou rakouského státu je německy mluvící 

germánské obyvatelstvo, které je silně ovlivněno slovanským a jiným 

základem a které bývá vzhledem ke specifikům historického a kulturního 
• v 

vývoje této oblasti označováno jako Rakušané . 

K roku 2003 žilo v Rakousku 9,1 % obyvatel (730 200 lidí) jiné než 

rakouské národnosti3. K začátku roku 2005 uvádějí statistické údaje již 

číslo 12,5 %.4 Podíl obyvatel jiných národností se díky politickému, 

náboženskému a hospodářskému vývoji neustále zvyšuje. Pro srovnání: 

v roce 1981 bylo zaznamenáno 3,9 % obyvatel jiné národnosti5. 

I Geografický server [online]. Dostupné z: http://www.zemepis.com/Rakousko.php 

2ŠATAVA, 1993 

3 HERGUVENQ 2004 

4 Encyklopedie Wikipedia [online]. Dostupné z: http://de.wikipedia.org/wiki/oesterreich 

5, HERGUVENQ 2004 
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Národnostní menšiny v zemi můžeme rozdělit na dvě skupiny. První 

tvoří tradiční menšiny, které jsou s Rakouskem historicky spjaty. 

Nej významnějšími tradičními menšinami v Rakousku jsou Chorvati 

v Burgenlandu a Slovinci v Korutanech. Těmto dvěma národnostním 

menšinám byla opětovně vletech 1955 a 1976 přiznána značná kulturní 

práva zakotvená v rakouské ústavě. 

Z dalších zástupců tradičních menšin v Rakousku jmenujme 

Maďary, Němce, Čechy, Slováky a Romy (skupina Sinti na území 

Burgenlandu). 

C h o r v a t i jsou v zemi soustředěni hlavně v nej východnějším 

spolkovém státě Burgenland (chorvatsky Gradišča). Chorvatské etnikum se 

v této oblasti usídlilo v 16. století po útěku před tureckou expanzí 

do jihoslovanských oblastí v počtu asi 60 000 až 100 000 osob. 

Burgenlandští Chorvati byli, a z části dosud jsou, nazýváni 

„ Wasserkroaten"1. 

Podle statistických údajů počet burgenlandských Chorvatů postupně 

klesá2. V roce 1920 bylo v Burgenlandu evidováno 45 000 Chorvatů (což 

představovalo 15,2 % obyvatel této spolkové země), v roce 1991 19 500 

Chorvatů (7,2 %) Skutečný stav populace burgenlandských Chorvatů se 

odhaduje na 32 000 až 35 000 a dalších asi 10 000 až 15 000 žije stabilně či 

dočasně ve Vídni3. 

Burgenlandští Chorvati jsou zastoupeni v politických, 

administrativních, vzdělávacích i církevních postech spolkové republiky. 

Jazyk zdejších Chorvatů se liší od tradiční srbochorvatštiny a je nazýván 

1 ŠATAVA, 1993 

2 z důvodu mechanizace výroby, především v meziválečných letech, musela část burgenlandských Chorvatů opustit 

svůj tradiční zemědělský způsob života a stěhovat se do měst, hlavně do Vidně, či emigrovat do USA 

3 ŠATAVA, 1993 
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burgenlandská chorvatština. V tomto jazyce se spolu s němčinou bilingvně 

vyučuje v asi třiceti školách primárního vzdělávání. V oblasti sekundárního 

školství může být chorvatština studijním předmětem, nikoli však jazykem 

vyučovacím. Ve většině chorvatských vesnic se však chorvatština používá 

pouze při vedlejších vzdělávacích aktivitách1. 

SI O v i n C i sídlí v Rakousku především v nejjižnější části spolkové 

republiky Korutany (slovinsky Koroška), zčásti také v jihovýchodním 
v 

Štýrsku, jižním Burgenlandu a také ve Vídni. 

V roce 1991 zaznamenalo sčítání lidu 14 850 Slovinců v Korutanech 

a 1695 Slovinců ve Štýrsku . Odhaduje se, že počet příslušníků této 
v v * r v v 

národnostní menšiny je dvakrát či dokonce čtyřikrát vyšší . 

Slovinští obyvatelé této oblasti jsou potomky původního 

autochtonního obyvatelstva Korutan, které zde sídlilo od 6. století. Od 14. 

století do roku 1918 bylo toto území v rukou Habsburků, ale Slovinci zde 

přetrvali. V roce 1920 se jim naskytla možnost stát se součástí hlavního 

slovinského území v nově vzniklém jihoslovanském státu, ale přestože 

kolem 70 % obyvatel jižních Korutan náleželo slovinskému etniku, 

rozhodla se většina pro to, aby se oblast stala součástí Rakouska. 

Následovala intenzivní germanizace regionu, která ještě vzrostla po 

připojení Rakouska k německé říši v roce 1938, kdy všichni slovinští 

učitelé byli odstraněni a půda slovinských zemědělců byla rozdělena 

Němcům. 

V Korutanech působí slovinské kulturní organizace, tisk, rozhlas, 

apod. Slovinština je vedle němčiny druhým úředním jazykem. V provozuje 

1 World Directory of Minorities, 1997 

2 tamtéž 

3 ŠATAVA, 1993 
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několik bilingvních mateřských škol a bilingvní vzdělávání je podporováno 

v prvních třech letech primárního vzdělávání. Slovinská střední škola je 

v Klagenfurtu, hlavním městě spolkové země, ale studenti si mohou 

registrovat slovinštinu jako vyučovací jazyk na čtyři hodiny týdně nebo si 

zapsat slovinštinu jako předmět i na ostatních školách1. 

Stejně jako u Chorvatů v Burgenlandu i zde jsou silné asimilační 

tendence, jimž se jen obtížně čelí. 

Vedle těchto tradičních národnostních menšin, které k Rakousku 

neodmyslitelně patří, nabývají v posledních letech na významu menšiny 

nové. 

V polovině 60. let 20. století začali být do Rakouska, podobně jako 

do Německa, na základě silného hospodářského rozvoje a zvýšené potřeby 

pracovních sil, zvány a nabírány pracovní síly ze zahraničí. Jednalo se o 

tzv. „gastarbeitery", hlavně o mladé, práci hledající lidi z bývalé Jugoslávie 

a z Turecka. Byli zaměstnáváni převážně jako pomocní dělníci 

v nekvalifikovaných činnostech, v těžkém průmyslu apod. Původně se 

počítalo s tím, že se po určitém čase vrátí tito dělníci zpátky do zemí svého 

původu, ale ukázalo se, že výsledek je opačný: založili zde rodiny nebo za 

nimi jejich rodiny i nejbližší příbuzní přijeli a usadili se. 

Mezi nejpočetnější nové národnostní menšiny patří především 

občané bývalé Jugoslávie2 (Albánci, Srbové, Chorvati, Slovinci aj.) - asi 

328 000 obyvatel, a Turecka - asi 130 000 obyvatel (2003)3. 

1 World Directory ofMinorities, 1997 

2 stály bývalé Jugoslávie: 6 republik: Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Makedonie, Slovinsko, Srbsko a Černá 

Hora: a 2 autonomní oblasti Kosovo a Vojvodina 

3 HERGŮVENQ 2004 
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Graf 2. Národnostní menšiny v 
Rakousku v roce 2001 • státy bývalé 

Jugoslávie 

13 Turci 

• Němci 

• Poláci 

• Rumuni 

• Češi 

• Maďaři 

• ostatní 

Zdroj: Statistik Ósterreich (2001)1 

Legenda ke grafu 2: Podle sčítání lidu v roce 2001 (tedy před 

vstupem 10 nových států, včetně České republiky, v roce 2004 do EU) 

pocházelo 85,88 % všech cizinců v Rakousku ze zemí mimo Evropskou 

unii. Přibližně 44 % byli občané států bývalé Jugoslávie a 18 % Turci. 

Dalšími relevantními skupinami byli Němci, Poláci, Rumuni, Češi a 

Maďaři. 

V rámci rakouských spolkových zemí žije více než třetina cizinců 

v hlavním městě Vídni. Zde mají cizinci také největší procentuální 

zastoupení v populaci. 

1 Inlegrating Immigrant Children into School s in Europa - Austria, 2004 
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Tab. 1 Počet cizinců v jednotlivých spolkových zemích Rakouska 

Spolková 
země 

Počet 
cizinců 

Podíl cizinců v 
populaci 

Vídeň 2 5 7 . 0 0 0 16,40% 
Horní 

Rakousy 1 0 2 . 2 0 0 7,00% 

Dolní 
Rakousy 9 5 . 8 0 0 6,20% 

Tyrolsko 6 5 . 1 0 0 9,60% 
Salcbursko 6 2 . 7 0 0 12,10% 

Štýrsko 5 4 . 7 0 0 4,60% 
Vorarlbersko 4 7 . 5 0 0 13,50% 

Korutany 3 2 . 6 0 0 5,80% 

Burgenland 1 2 . 8 0 0 4,60% 

Rakousko 730.200 9,10% 

Zdroj: BMBWK - Bundesministerium fúr Bildung, Wirtschaft und Kultur 

(Ministerstvo pro vzdělávání, vědu a kulturu v Rakousku), (2003)' 

1 HERGUVENC, 2004, s.10 
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2.2 Vzdělávání dětí přistěhovalců v Rakousku 

V rakouském prostředí jsou děti přistěhovalců označovány termínem 

„děti, jejichž první jazyk je jiný než němčina" (Schulerlnnen mit einer 

anderen Erstsprache als Deutsch)1. V národní zprávě vydané v angličtině, 

kterou Rakousko poskytlo informační síti o vzdělávání v Evropě, Eurydici, 

je tento termín přeložen jako „pupils whose mother tongue is a language 

other than German" , tedy „děti, jejichž mateřský jazyk je jiný než 

němčina". Jak vidíme, rozlišuje se zde mezi výrazy „první jazyk" a 

„mateřský jazyk". Jisté nuance v termínech můžeme, v rámci této 

diplomové práce, považovat za drobné a přehlédnutelné a dále budu uvádět 

označení mateřský jazyk. 

V každém případě můžeme říci, že termín „děti, jejichž mateřský 

jazyk je jiný než němčina" je v Rakousku oficiálním popisem této 

specifické skupiny dětí ve vzdělávacím kontextu. Zdůrazňuje, že 

národnost dítěte není tím rozhodujícím faktorem v procesu vzdělávání 

a že větší význam pro vzdělávání má mateřský jazyk dítěte3. 

Ve školním roce 2002/2003 absolvovalo povinnou školní docházku 

v Rakousku 103 877 dětí, jejichž mateřský jazyk byl jiný než němčina, což 

představuje 15,2 % všech dětí. 

Extrémně vysoký je podíl těchto dětí ve Vídni (v průměru 43,3 %, 

v některých městských částech i více než 80 nebo 90 %)4. 

1 BMBWK 

2 Integrating Immigrant Children into Schools in Europa - Austria., 2004 

3 tamtéž 

4 tamtéž 
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V evropském kontextu patří tento stav k nadprůměru. Podle údajů 

Eurostatu1, týkajících se podílu cizinců ve věku do 15 let v celkové 

populaci dětí do 15 let, nepřesahoval k 1.1. 2001 evropský průměr 6 %. 

V Rakousku a Německu byl okolo 10 % a například v České republice 

tvořil tento podíl pouze 0,8 %. Z těchto údajů vyplývá, že Rakousko patří 

v Evropě k zemím, ve kterých se nutnost zavést v rámci školního vzdělávání 

opatření ve prospěch dětí přistěhovalců jeví jako více naléhavá, a to 

z důvodů vyššího podílu žáků do 15 let, kteří se narodili v zahraničí, resp. 

žáků, jejichž mateřský jazyk je jiný než vyučovací jazyk. 

2.2.1 Právní informace o školní docházce 

V této kapitole vycházím především z informací, které poskytuje 

Referát pro interkulturní učení {Referát fúr Intekulturelles Lernen) 

rakouského spolkového Ministerstva pro vzdělávání, vědu a kulturu 

{Bundesministerium fúr Bildung, Wirtschaft und Kultur) ve svém 

informačním letáku Právní základy školských opatřeních pro žáky/žákyně 

sjiným mateřským jazykem než němčina (Gesetzliche Grundlagen 

schulischer Mafinahmen fúr Schulerlnnen mit einer anderen Erstsprache 

als Deutsch). 

Povinná školní docházka v Rakousku začíná 1. září následujícím po 

dosažení šestého roku života dítěte a trvá 9 let. Platí pro všechny děti, které 

trvale pobývají Rakousku, bez ohledu na jejich státní příslušnost a na 

jejich občanskoprávní status, tzn. že spádové školy přijímají i děti žadatelů 

o azyl či žáky, jejichž status ještě není vyjasněn, a to při předložení 

potvrzení o trvalém pobytu. 

1 Integrace dětí přistěhovalců do škol v Evropě, 2004 
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Veřejné školy jsou přístupné všem bez rozdílu narození, pohlaví, 

rasy, stavu, třídy, řeči a vyznání. 

Rakouský vzdělávací systém je ve svých základech organizován 

jednotně v rámci celého státu. Výkonná moc se pak dělí mezi federaci a 

jednotlivé spolkové země a v posledních letech získaly značnou míru 

autonomie i samotné školy. Koncepci autonomie škol zavedly do rakouské 

školní praxe novely zákona o organizaci škol od roku 1993, které tak 

umožnily školám vytvářet si vlastní učební osnovy v rámci centrálních 

předepsaných směrnic. 

Rakouská vzdělávací politika odmítá segregaci. Rakouské národní 

školy poskytují od roku 1993 integrované vzdělávání, které přivádí 

dohromady zdravé děti a děti se specifickými vzdělávacími potřebami, tedy 

také s dětmi, jejichž mateřský jazyk je jiný než němčina. 

Děti, které nejsou rakouské národnosti a které mají jiný mateřský 

jazyk než němčina, se nevyučují v oddělených školách nebo třídách, ale 

spolu rakouskými dětmi. Pro vytvoření zvláštní/speciální třídy pro děti 

cizinců je nutný souhlas Ministerstva pro vzdělávání, vědu a kulturu, který 

je zpravidla dáván pouze ve zvláštních nebo nutných případech. 

Školní zápis dětí s jiným mateřským jazykem než je němčina probíhá 

stejným způsobem jako u rakouských dětí. Neexistuje žádná formální 

procedura, která by ověřovala jazykové kompetence dítěte v němčině. 

Učitel během zápisu zjistí, zda a jak dítě rozumí či nerozumí. 

Dítě, jehož kompetence v němčině nejsou dostatečné a u něhož se, 

v důsledku těchto nedostatečných znalostí ve vyučovacím jazyku, dají 

předpokládat následné školní problémy, je přijato do ročníku jako tzv. 

„mimořádný" („ausserordentliche") žák/žákyně, a to na dobu 12 měsíců. 

Tento status mohou získat budoucí prvňáčci stejně jako děti, které přijdou 
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do Rakouska v pozdějším věku a ve své zemi se neučili němčinu jako cizí 

jazyk. 

Pokud se dítě v průběhu těchto 12 měsíců ne vlastním zaviněním 

nenaučí dostatečně vyučovacímu jazyku, může být tato doba vedením školy 

prodloužena o dalších 12 měsíců. Maximální délka statusu „mimořádný" 

může být tedy dva roky. 

Jakmile je žák/žákyně přeřazen/a do statusu „ordentlich" - „řádný", 

není už zpětné navrácení do „mimořádného" statusu možné. 
v 

Záci se statusem „mimořádní" nejsou známkováni v předmětech, ve 

kterých kvůli jazykové bariéře nemůžou splňovat požadavky učebního 

plánu. V ostatních předmětech můžou být při odpovídajících výkonech 

hodnoceni stejně jako ostatní žáci, čímž se dbá na motivující funkci 

hodnocení. 

Všichni žáci bez ohledu na státní občanství a nezávisle na tom, zda 

mají status „řádný" nebo „mimořádný" žák, mají právo na učebnice v rámci 

Akce učebnice („Schulbuchaktion"). Od školního roku 1995/96 platí 

zákonní zástupci dítěte pouze osobní příspěvek 10 % celkových nákladů za 

učebnice, který u dětí se speciálními pedagogickými potřebami odpadá. 

2.2.2 Podpůrná opatření při integraci dětí 
přistěhovalců do škol 

Stejně jako ve většině ostatních evropských zemích byla i 

v Rakousku zavedena podpůrná opatření pro žáky - přistěhovalce. Tato 

opatření jsou založena na dvou strategiích1, přičemž obě jsou zaměřeny 

především na jazykovou podporu. 

1 Integrace dětí přistěhovalců do škol v Evropě, 2004 
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1. V rámci první strategie podporuje vzdělávací systém žáky zejména 

v tom, aby si osvojili jazyk hostitelské země, což je předpokladem 

nejen pro zjednodušení průběhu vzdělávání, ale v širším kontextu 

přispívá k celkové efektivitě integrace dítěte do školního prostředí a 

potažmo do celé společnosti. Žák splněním požadavků školy 

potvrzuje svou aktivní snahu o integraci do společnosti. 

2. Druhá strategie vychází z toho, že pro optimální rozvoj osobnosti 

dítěte je nezbytně nutné, aby si uchovali a dále rozvíjeli svůj 

mateřský jazyk a vnímavost ke své kultuře a udrželi si tak vazbu na 

svou zemi původu a vědomí vlastní identity. Škola, respektive celá 

společnost, tak vyjadřuje respekt ke kultuře a zemi přistěhovalce. 

Obě strategie se v konkrétních podpůrných opatřeních, která budou 

dále popsána, navzájem doplňují a prolínají. 

Nej důležitější formou podpory při integraci je pedagogická podpora, 

jejímž základem je tzv. t e a m t e a c h i n g , tzn. vedení vyučovací hodiny 

v týmu. Členy „týmu" jsou v tomto případě třídní učitel nebo učitel 

odborného předmětu, doprovodný učitel (tzv. „Begleitslehreríl) a učitel 

hovořící jazykem dětí, jejichž mateřský jazyk je jiný než němčina - učitel 

mateřského jazyka (tzv. „Muttersprachlehrer"). 

Role třídního učitele je jasně vymezená, zabývejme se tedy činností 

dalších dvou pedagogických pracovníků. 

Doprovodný učitel a „Němčinajako druhý jazyk" 

Vedle třídního učitele se některých hodin účastní tzv. doprovodný 

učitel („Begleitslehreru), jehož úkolem je práce s žáky, kteří nestačí tempu 
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hodiny nebo mají problémy s látkou, a to především v souvislosti 

s nedostatečnými znalostmi vyučovacího jazyka. 

Doprovodný učitel vchází po dohodě a konzultaci s třídním učitelem 

nebo s učitelem daného předmětu do hodiny a těmto žákům se věnuje 

individuálně, nezávisle na průběhu výuky. 

V rakouském školním kurikulu je od školního roku 1992/1993 

zaveden dodatek učebního plánu nazvaný „Němčina jako druhý jazyk" 

{Deutsch als Zweitsprache). Rozumí se jím víceletý učební koncept, který 

se uplatňuje vůči těm žákům, kteří nemají žádné nebo mají malé znalosti 

německého jazyka, a to nezávisle na školním stupni, ve kterém je žák 

zařazen. V podstatě tento dodatek pomáhá k diferenciaci při vyučování, 

které se vždy orientuje také na učební cíle a formy obecného učebního 

plánu německého jazyka. 

Toto zvláštní podporující vyučování němčiny může probíhat 

několika způsoby. Buď paralelně k vyučování, kdy se učitel věnuje žákům 

ve skupině, nebo integrované, kdy třídní učitel vyučuje v týmu 

s doprovodným učitelem, anebo, když to nelze jinak, může probíhat po 

poslední hodině či odpoledne. Platí zde vždy zásada integrace žáků do 

třídního kolektivu. 

Hodinová dotace je u „mimořádných" žáků (viz výše) až 12 hodin 

týdně a u řádných žáků v základních a speciálních školách až 5 hodin 

týdně. 

Učitel mateřského jazyka a výuka mateřského jazyka 

Dalším členem tohoto týmu je tzv. učitel mateřského jazyka 

CMuttersprachlehrer), který vede hodiny výuky mateřského jazyka 

{Muttersprachliche Unterricht). 
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Výuka mateřského jazyka probíhá v Rakousku už od 70. let 20. 

století v rámci školského experimentu. Začátkem školního roku 1992/1993 

byla oficiálně zařazena do odpovídajících učebních plánů. 

Vedle samotného vyučování jazyku jde také o podporu žáků, kteří 

ještě dostatečně neovládají němčinu a jimž během výuky pomůžou 

instrukce v mateřském jazyce od učitele, který pochází ze stejné země nebo 

je se zemí jeho původu nějakým způsobem spjat. 

Cílem výuky mateřského jazyka je především růst bikulturality a 

rozvoj a upevněníbilingvismu (dvojjazyčnosti). 

Muhič definuje bilingvismus jako „psychický stav individua, které 

má schopnost používat více než jeden lingvistický kód v sociální 

komunikaci"1. 

Rozdělení a charakteristika bilingvismu a osvojování si jazyka jsou 

velmi zajímavé. Nej významnějším faktem z tohoto jazyko vědného oboru v 

oblasti vzdělávání dětí přistěhovalců je ten, že mateřský jazyk hraje 

ústřední roli v jazykovém vývoji dítěte a má tak zároveň silný vliv na jeho 

školní úspěšnost2. Z tohoto zjištění vyplývá pro pedagogickou praxi nutnost 

umožnit žákům s jiným mateřským jazykem než je jazyk vyučovací další 

rozvoj mateřského jazyka. De Cilia upozorňuje, že výuka mateřského 

jazyka „nesmí být přerušena, neboť tím trpí nejen jazykové ovládnutí 

mateřského jazyka, ale také rozvoj obecně kognitivních schopností"3. 

Rakouský vzdělávací systém nabízí vyučování mateřského jazyka v 

těchto jazycích: albánštině, arabštině, bulharštině, čínštině, maďarštině, 

1 MUHIČ, 2004, s.40 

2 DE CILIA, 2004, s.3 

3 DE CILIA, 2004, s.4 
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makedonštině, perštině, polštině, portugalštině, rumunštině, ruštině, 

srbochorvatštině, slovenštině, španělštině a turečtině. 

Je pochopitelné, že škola nemůže zajistit učitele mateřského jazyka 

každému dítěti, jehož mateřský jazyk je jiný než němčina. O tom, jaké 

jazyky budou k dispozici, rozhoduje vedení školy a to na základě 

převažující jazykové skupiny dětí ve škole a dostupných pedagogických sil. 

Hlavní podmínkou pro zájemce o vykonávání práce učitele 

mateřského jazyka je dokončené studium učitelství v zemi původu, tzn. 

v zemi, kde je používán konkrétní cizí jazyk, nebo v Rakousku. Upustilo se 

od původního principu rotace, který spočíval ve vyslání zájemce do země 

původu jazyka a jeho návratu po čtyřech či pěti letech, protože se ukázalo 

jako málo smysluplné nahrazovat osoby, které se už dobře zapracovaly, za 

nováčky. Proto byly v první řadě dále zaměstnáni ti učitelé, kteří se 

osvědčili díky své ochotě dále se vzdělávat a pracovat v týmu. 

Učitel mateřského jazyka pracuje na částečný úvazek. Dotace hodin 

s učitelem je od dvou do šesti hodin týdně, učitel většinou nezůstává celou 

hodinu v jedné třídě, ale podle potřeby navštěvuje více tříd během jedné 

vyučovací hodiny. 

Ve školním roce 2003/2004 bylo v celém Rakousku zaměstnáno jako 

učitelé mateřského jazyka přibližně 341 učitelů. 

Jazyková podpora je při integraci dětí přistěhovalců do škol 

nezbytná, jelikož velké procento přistěhovalců pochází ze zemí, v nichž se 

mluví jiným jazykem než je vyučovací jazyk v hostitelské zemi. Vzhledem 

k tomu, že v Rakousku jsou děti přistěhovalců především integrováni do 

tříd spolu s ostatními rakouskými žáky, je nezbytně nutné, aby si vyučovací 

jazyk osvojily co nejdříve. Při jazykové výuce se v tomto případě 
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„uplatňuje didaktický přístup, který vyučovací jazyk pojímá jako ,druhý či 

další jazyk', tj. nikoli mateřský jazyk"1. 

Pedagogické síly jsou zaměstnávány a placeny rakouskými 

školskými úřady, respektive státem. 

Vedle této pedagogické podpory, která je praktikována ve školách a 

zaměřena především na žáky a žákyně, jsou v Rakousku uplatňovány další 

formy podpory, jež by měly usnadnit orientace ve školním prostředí, a 

to nejen dětem, ale především jejich rodičům. Velmi často se totiž stává, že 

jsou rodiče kvůli svému jazykovému a společenskému znevýhodnění 

ztraceni v přístupu k informacím týkajících se mj. školního prostředí svých 

dětí. 

Ministerstvo pro vzdělávání, vědu a kulturu publikuje, vydává a šíří 

informační materiály o rakouském školním systému, které rodičům 

napomáhají zařídit zápis svých dětí do škol, získávat informace o 

budoucích alternativách a o možnostech vzdělávání. 

Tyto materiály jsou dostupné v několika cizích jazycích, a to 

zejména v němčině, angličtině, albánštině, srbochorvatštině, turečtině, 

francouzštině a polštině. Jako příklad můžeme jmenovat informační leták 

„Hallo! Interkulturelles Lernen in ósterreichischen Schulen"2 („Ahoj! 

Interkulturní učení v rakouských školách"). 

Další podporou pro rodiče jsou v tomto směru školní poradenská 

zařízení pro cizince a imigranty, která fungují při zemských školních 

radách v hlavních městech všech spolkových zemí. 

1 Integrace dětí přistěhovalců do škol v Evropě, 2004, s.44 

2 viz Příloha 4. 
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Tato zařízení poskytují informace a poradenství v konkrétních 

případech, vydávají vlastní informační letáky a překládají různé školní 

formuláře. 

Velmi zajímavé a inspirující je pořádání kurzů německého jazyka 

pro rodiče imigrantů, především matky. Velmi často se totiž stává, že dítě, 

které je zapojeno do školního prostředí, ovládne základy jazyka dříve než 

jeho rodiče, a je tak na cestě k integraci do rakouské společnosti o krok 
v 

před nimi. Školní zařízení tuto situaci nepodceňují a nabízejí rodičům 

jazykovou výuku. 

2.2.3 Vyučo vacíprincip „ Interkulturní učení" 

Interkulturní učení („Inrekulturelles Lernen") jako vyučovací princip 

bylo do rakouských škol zavedeno počátkem 90. let 20. století. Označení 

vyučovací princip znamená, že se nejedná o předmět, ale o celé téma, které 

by učitelé měli zavést napříč kurikulem (dalšími vyučovacími principy jsou 

sexuální výchova, politická výchova a výchova k ochraně životního 

prostředí)1. 

Podle rakouských školských zákonů má interkulturní učení přispívat 

k lepšímu vzájemnému porozumění a respektu, k poznávání společných 

zájmů a k odstraňování předsudků. 

1 Integrating Immigrant Children into Schools in Europa - Austria, 2004, s. 7. 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

3 Cíl a metody šetření 

Cílem šetření je poznat konkrétní pedagogickou praxi 

v Rakousku týkající se integrace dětí přistěhovalců do škol a 

s tím související hledání možné inspirace pro praxi v České 

republice. 

Vycházím především z předpokladu, že Rakousko, jako jedna ze 

západoevropských zemí, která tak těsně sousedí s naším státem a která má 

delší zkušenosti se životem v multikulturní společnosti a s tím souvisejícím 

hledáním optimálních prostředků k integraci dětí přistěhovalců do svých 

škol, nám může své bohaté zkušenosti poskytnout. Také v českých školách 

se totiž stále častěji vyskytují žáci s tímto specifickým znevýhodněním 

(vedle žáků romské národnosti se můžeme ve školních třídách setkat i 

s žáky vietnamskými, ukrajinskými, polskými a dalšími), kteří potřebují 

odbornou pomoc a podporu při vzdělávání. 

Začlenění se do školního kolektivu a uspokojivý prospěch v prvních 

letech školní docházky mají neopominutelný, ba přímo zásadní, vliv na 

úspěch celkové integrace cizince v zemi. 

Abych naplnila cíl této diplomové práce, bylo nutné zemi navštívit a 

osobně se s danou pedagogickou praxí seznámit. Metody, které jsem 

použila, vycházejí především z mého studijního pobytu a z navazující 

měsíční praxe v národní škole Goetheschule v rakouském Linci. Hlavními 

metodami byly rozhovory a konzultace s učiteli a s dalšími 
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odborníky, kteří se zabývají daným problémem a se kterými jsem navázala 

cenné kontakty. Dále se jednalo o pozorování, které jsem uplatnila 
r 

především při výkonu své praxe. Účastnila jsem se vyučovacích hodin 

v několika třídách základní školy Goetheschule jako asistentka učitele a 

měla jsem tak možnost zažít každodenní praxi. 
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4 Charakteristika sledovaného souboru -

„Goetheschule" 

Svůj studijní pobyt jsem strávila v Linci, hlavním městě rakouské 

spolkové země Horní Rakousy, jež hraničí s Jihočeským krajem. 

Pro zajímavost uvedu některá data vztahující se ke vzdělávání 

menšin v této spolkové zemi. 

Podíl dětí, jejichž mateřský jazyk byl jiný než němčina, v národních 

školách v Horních Rakousech byl ve školním roce 2003/2004 12,3 % (pro 

srovnání: v celém Rakousku byl tento poměr 15,3 %)', což je po Vídni 

nej vyšší procento v rámci celé republiky. Z toho můžeme usuzovat, že 

právě pedagogové ve spolkové zemi Horní Rakousy mají hojné zkušenosti 

v práci s těmito žáky. 

Ve školním roce 2002/2003 navštěvovalo základní školy v Horních 

Rakousech celkem 13 927 žáků s jiným mateřským jazykem než je 

němčina. Z toho podle státní příslušnosti tvořili skoro polovinu Turci (3797 

žáků) spolu s žáky pocházejícími z Bosny a Hercegoviny (3636 žáků). 

Podle počtu za nimi následovali žáci původem z dalších států bývalé 

Jugoslávie (2108 žáků), z Chorvatska (1655 žáků) a dále z Ruska, 
• v r ,2 • 

Rumunska, Kosova, Thajska a dalších 39 zemí . Toto jsou nejčastěji 

zastoupené země původu dětí přistěhovalců. Učitelé v Horním Rakousku 

přijdou tedy nevíce do styku s tureckými žáky a se žáky z bývalé 

Jugoslávie. 

Vlastní šetření v rámci diplomové práce jsem vykonávala v národní 

škole Goetheschule (Sudtirolerstrasse 13, Linec), a to částečně během 

1 IIERGUVENQ 2004 

2 tamtéž 
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února až června v roce 2004 a částečně v březnu 2005. V národních školách 

jsou žáci a žákyně vzděláváni první čtyři roky povinné školní docházky, 

tedy od svých šesti do deseti let. 

Tuto školu jsem si nevybrala náhodou, ale byla mi doporučena 

vedoucím kursu Interkulturní výchova, kterého jsem se účastnila v rámci 

svého studia na Pedagogické akademii v Linci. 

Goetheschule je jednou z několika národních škol v Linci, která se 

díky své poloze stala postupem času, vlivem narůstající imigrace, spádovou 

školou pro velký počet dětí pocházejících z rodin přistěhovalců. Škola se 

nachází v městské čtvrti, kde žije mnoho rodin tureckých, albánských, 

čečenských, chorvatských a jiných, a proto byla nucena s jejich existencí 

počítat a postupně se dokonce na integraci dětí z těchto rodin přímo 

specializovat. 

Škola má, jak je výše uvedeno, čtyři ročníky a k tomu také nultý 

ročník, který je určen pro žáky, kterým byl doporučen z různých důvodů 

odklad školní docházky. 
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4.1 Složení žáků ve třídách 

Při popisu skladby žáků ve třídách můžeme zdůraznit a popsat tyto 

relevantní kategorie údajů, které jsou významné ve vzdělávacím kontextu: 

o celkový počet žáků ve třídě 

o rozdělení žáků do tří skupin podle státní příslušnosti a 

mateřského jazyka: Rakušané s mateřským jazykem 

němčinou, Rakušané s jiným mateřským jazykem než je 

němčina (tedy děti, kteří sice již mají rakouské státní 

občanství, ale jejich původ je v jiné zemi) a občané jiných 

států s jiným mateřským jazykem než je němčina 

o u žáků s jiným mateřským jazykem než je němčina stupeň 

znalosti vyučovacího jazyka 

o počet žáků s jiným mateřským jazykem než je němčina se 

statusem „mimořádní" a „řádní" 

Podle těchto kategorií jsem při vlastním šetření v jednotlivých 

třídách Goetheschule a ve spolupráci s vedením školy zjistila v druhém 

pololetí školního roku 2004/2005 (ke dni 1.3.2005) následující: 

1. Počet žáků v jednotlivých ročnících nevykazuje žádné zvláštnosti. 

V první třídě je dohromady 31 žáků, ve dvou druhých třídách je 17 a 

21 žáků, dvě třetí třídy navštěvuje shodně po 21 žácích a dvě čtvrté 

třídy mají jedna 18 a druhá 16 žáků. Žáci prvního ročníku jsou 

z důvodu malého počtu pouze v jedné třídě. 
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2. Z poměru žáků podle jejich státní příslušnosti a mateřského jazyka 

vyplývá, že ve všech třídách zřetelně převažují žáci sjiným 

mateřským jazykem než je němčina. V jedné ze třetích tříd dokonce 

není ani jeden žák, jehož mateřským jazykem by byla němčina, 

všichni žáci mají jiný mateřský jazyk a rozdíl je pouze v tom, zda 

jsou nebo nejsou rakouskými státními příslušníky. Ve skupině dětí, 

jejichž mateřský jazyk je jiný než němčina, převažují žáci, kteří 

nemají rakouské občanství, (viz graf 3.) 

Graf 3. Poměr žáků ve třídě podle jejich státní 
příslušnosti a mateřského jazyka 

20 
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němčina 

• Občan jiného 
státu s jiným 
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jazykem než je 
němčina 

3. U žáků sjiným mateřským jazykem než je němčina jsem 

v konzultaci s třídními učiteli zjistila tyto znalosti němčiny. V první 

třídě, kterou navštěvuje největší počet žáků, je jako u jediného 

z ročníků nej vyšší podíl žáků, jejichž znalosti jsou označeny jako 

velmi dobré. Zároveň je zde ale i nejvíce žáků, kteří nemají žádné 

znalosti němčiny. Tento stav zobrazuje pestrost stavu znalostí 

vyučovacího jazyka v prvním ročníku, se kterým musí učitelé počítat 

a umět pracovat. V dalších ročnících se, kromě jedné výjimky ve 
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třetí třídě, už nesetkáme s případem úplné neznalosti jazyka, což 

může svědčit o zvyšování jazykových kompetencí ve vyučovacím 

jazyce, (viz graf 4.) 

Graf 4. Znalost vyučovacího jazyka u žáků 
s jiným mateřským jazykem než je 

němčina 

počet 15 
žáků 10 

• velmi dobré 
• dobré 
• částečné 
• žádné 

4. Ve skupině žáků s jiným mateřským jazykem než je němčina je 

nutno rozlišovat, jaký status tito žáci mají, zda-li status „řádní" či 

„mimořádní" (viz kapitola Právní informace o školní docházce). 

Z grafu 5. jasně vyplývá, že zatímco v prvních dvou ročnících 

zřetelně převažují žáci, kteří požívají statusu „mimořádní", v dalších 

dvou ročnících výrazně převládají žáci se statusem „řádní". Tento 

vývoj je logický, jelikož ve statusu „mimořádní" mohou žáci setrvat 

maximálně dva roky. Přesto se však i v posledních dvou ročnících 

setkáváme s několika žáky, kteří mají status „mimořádní". Jedná se o 

žáky, kteří přišli do Lince před krátkou dobou, nastoupily do školy 

ve vyšším ročníku, ale jejich znalosti z němčiny jsou zatím málo 

dostatečné a potřebují proto specifický pedagogický přístup. 
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Graf 5. Podíl žáků v ročníku podle 
jejich statusu 
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Přesné údaje o národnostním složení žáků v Goetheschule se mi 

nepodařilo zjistit. Vycházíme-li z toho, jaké učitele mateřského jazyka 

škola zaměstnává, můžeme usuzovat, že nej významnějšími skupinami žáků 

jsou žáci z jazykového prostředí tureckého, chorvatského, albánského a 

arabského. 
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4.2 Integrační a podpůrná opatření v Goetheschule 

Integrační a podpůrná opatření v Goetheschule vycházejí 

z doporučení a předpisů obsažených ve školských zákonech a jsou 

přizpůsobeny individuálním potřebám školy tak, aby výsledek byl 

optimální. 

4.2.7 Zvláštní podporující vyučo vání 

Tímto označením je uveden v praxi dodatek učebního plánu 

v rakouském školním kurikulu, učební koncept nazvaný „Němčina jako 

druhý jazyk". 

Vedení školy zaměstnává celkem pět tzv. doprovodných učitelů1 

(„Begleitslehrer"), a to vždy na částečný úvazek. Goetheschule na svých 

internetových stránkách (http://schulen.eduhi.at/goetheschule) uvádí pojem 

„Begleits-Team-Lehrer/in", čímž zdůrazňuje princip týmové práce při 

vyučování. 

Každý z těchto učitelů má, v závislosti na zkušenostech a typu 

úvazku, přiřazenu jednu až tři třídy. Každá třída má k dispozici svého 

doprovodného učitele. Do těchto tříd podle předem daného rozvrhu 

doprovodní učitelé dochází a individuálně se věnují žákům, kteří to 

potřebují. Všichni doprovodní učitelé v Goetheschule jsou rakouské 

národnosti. 

Činnost doprovodného učitele probíhá _ většinou po společné 

konzultaci s třídním učitelem, resp. ve vyšších ročnících po konzultaci 

s učitelem předmětu, kdy je doprovodný učitel obeznámen s konkrétními 

1 viz Foto 3. 
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potížemi žáků. Na ně pak v následující vyučovací hodině zaměří svou 

pozornost. V případě, že podnět k individuální práci se žákem nedá třídní 

učitel, doprovodný učitel během vyučovací hodiny sám aktivně vyhledává 

žáky, kteří mají při školní práci problém, jsou pomalí nebo nerozumí 

zadanému úkolu. 

Nej zkušenější doprovodnou učitelkou v Goetheschule je paní Inge 

Haslinger, se kterou jsem blízce spolupracovala. Její práce spočívá v tom, 

že čtyři dny v týdnu po dvou hodinách stráví ve škole a zúčastní se 

vybraných hodin ve „svých" třídách. Hodiny jsou vybrány po odborné radě 

s třídním učitelem, podle toho, kde je shledán učební problém. 

Inge je zaměstnána na poloviční úvazek a další její aktivitou je práce 

v rodinné firmě v městečku nedaleko Lince, kde žije. Toto pracovní 

uspořádání shledávám velmi přínosným a hlavně efektivním, jelikož práce 

doprovodného učitele je náročná a vykonávat ji na celý úvazek by bylo 

nesnadné. Tímto způsobem se rakouský školský systém snaží předcházet 

syndromu vyhoření u učitelů. 

Důraz je kladen také na další vzdělávání učitelů. Inge navštěvovala 

kurz turečtiny, které pravidelně pořádá Pedagogická akademie v Linci a 

který je určen, mimo jiné, právě učitelům pracujícím ve školách 

specializovaných na integraci dětí přistěhovalců. 

Zúčastnila jsem se několika hodin společně s Inge v první třídě a 

v jedné ze druhých tříd. Zapůsobila na mě přívětivá atmosféra ve třídě 

vyplývající jak z přátelského a zároveň profesionálně kolegiálního vztahu 

mezi oběma učiteli, tak z velmi osobního přístupu k dětem ve třídě. 
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4.2.2 Výuka mateřského jazyka 

V rámci vyučování mateřského jazyka, které je podporou 

multikulturního přístupu ve vzdělávání v Rakousku, zaměstnává také 

Goetheschule své učitele mateřského jazyka. 

To, jaké mateřské jazyky škola nabídne svým žákům, určuje vedení 

školy. Rozhodnutí se odvíjí od počtu žáků z dané jazykové oblasti, kteří 

jazykovou podporu potřebují. Dalším důležitým faktorem jsou personální 

možnosti školy, tzn. nabídka kompetentních učitelů konkrétního 

mateřského jazyka. 

V Goetheschule pracují čtyři učitelé mateřského jazyka. Jde o 

mateřský jazyk: turečtinu, srbochorvatštinu, albánštinu a arabštinu. Pro 

zajímavost: dohromady pracuje v celém Linci jedenáct učitelů mateřského 

jazyka. 

Všichni učitelé pocházejí ze země, ve které se mluví jazykem, který 

vyučují. Zároveň mají rakouskou státní příslušnost a pedagogické vzdělání. 

Výuka mateřského jazyka je realizována několika způsoby 

individuálně přizpůsobenými potřebám konkrétní skupiny žáků či žáka. 

Učitel mateřského jazyka buď dochází do hodiny a zde vyučuje v týmu 

s třídním učitelem podobně, jako činí doprovodný učitel. Nebo se v rámci 

výuky soustředí na jednoho žáka ve třídě, nebo si během výuky vybere 

učitel mateřského jazyka skupinu žáků, které se pak v rámci vyučování 

věnuje mimo třídu. Když to nelze jinak, může výuka mateřského jazyka 

probíhat po poslední hodině či odpoledne. 

Pracovní náplní učitelů mateřského jazyka je také být v kontaktu a 

rozvíjet školní spolupráci s rodiči žáků a stavět tak mosty mezi 

kulturami (viz níže - kapitola Spolupráce s rodiči-přistěhovalci). 
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4.2.3 Náboženská výchova 

Na začátku této kapitoly je třeba zdůraznit, že obyvatelé Rakouska 

jsou, narozdíl například od České republiky, velmi silně nábožensky 

založeni. Hlavním náboženstvím v Rakousku je římský katolicismus, jež 

vyznává 78,5 % obyvatel. Následuje protestantství (5 % obyvatel). Pouze 

8,5 % obyvatel jsou ateisté či bez vyznání. 

(Pro srovnání: V České republice převažují ateisté lidé bez vyznání -

39,8 %, a nejvíce zastoupeným náboženstvím je římskokatolické - 39,2 % 

obyvatel.) 

Náboženská výchova je ve školách v Rakousku tradičně zakotvena 

v kurikulu a je povinným předmětem. Všichni žáci, kteří patří k oficiálně 

uznávané církvi nebo náboženské skupině, musí navštěvovat náboženskou 

výuku a mají právo na vyučování svého náboženství. 

Žáci v Goetheschule mají možnost navštěvovat výuku náboženství. 

Nabídka vyučovaných náboženství v Goetheschule je, stejně jako v dalších 

školách, přizpůsobena náboženskému původu žáků. K dispozici jsou učitelé 

čtyř náboženství, a to katolicismu, evangelického náboženství, islámu a 

srbského ortodoxního náboženství. 

V praxi to vypadá tak, že se při hodině náboženství žáci rozdělí do 

skupin a odděleně se tak věnují své víře.1 

4.2.4 Spolupráce s rodiči - přistěhovalci 

Vedení Goetheschule klade na spolupráci s rodiči velký důraz, 

v žádném případě ji nepodceňuje. Ředitelka i učitelé si jsou vědomi 

důležitosti toho, že úspěšnost integrace dětí do školního kolektivu a 

1 viz Foto 4. 
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zároveň jejich školní úspěšnost jsou silně závislé na postoji rodičů ke 

vzdělávání dětí. 

Rodiče-cizinci nejsou často s to, dostatečně své děti připravit na 

školní dráhu, a to z různých důvodů. Těmito důvody jsou například 

chybějící jazykové znalosti, určité obavy z rakouských školních institucí, 

chybějící kontakty a informace o vzdělávacích zařízeních. 

Spolupráce s rodiči je jedním z důležitých bodů práce školy, který 

mají zveřejněn i na svých internetových stránkách. Tato spolupráce je 

zaměřena především na pořádání rodičovských večerů, schůzek rodičů, 

pozvánkami rodičů na společné školní aktivity s dětmi apod. 

Jak již bylo výše řečeno, při rozvíjení školní spolupráce s rodiči-

přistěhovalci jsou učitelům i vedení školy velmi nápomocni učitelé 

mateřského jazyka. Ne ojediněle se totiž stane, že rodiče neovládají 

němčinu tak, aby byli schopni si zjistit svá práva a povinnosti a ve škole se 

domluvit. V těchto případech je přítomnost rodilého mluvčího nezbytná a 

učitelé mateřského jazyka se jeví jako optimální pojítko mezi školou a 

rodiči. Nejen že pomůžou rodičům se dorozumět, ale jsou jim zároveň i 

jakousi oporou. 

Velmi aktivním je v tomto směru M g r . T u r a n Ů n a l , učitel 

turečtiny jako mateřského jazyka nejen v Goetheschule, ale i v několika 

dalších národních školách v Linci. Turan se mi stal velmi ochotným rádcem 

a konzultantem v tématu výuka mateřského jazyka. Narodil se v roce 1958 

v Turecku a po absolvování studia sociálních věd v rakouském Linci začal 

pracovat jako pedagog . 

Jako svůj hlavní úkol si Turan Únal uložil stát se „stavitelem mostů 

mezi kulturami", v jeho případě mezi tureckou komunitou a rakouskou 
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společností. Sám o tom říká: „Pro mě není nic hezčího, než když rakouští a 

turečtí rodiče stráví společné odpoledne při kebabu a čaji.". 

Turecký spolek rodičů 

Nejdůležitějším počinem Turana Ůnala v oblasti školské spolupráce 

s rodiči - přistěhovalci bylo založení prvního Tureckého spolku rodičů 

v Linci v listopadu 2004 a jeho vedení. 

Mgr. Turan Ůnal mi v březnu 2005 poskytl k tématu následující 

rozhovor: 

Co Vás vedlo k založení Tureckého spolku rodičů? 

Už 13 let pracuji jako učitel mateřského jazyka a jako doprovodný 

učitel na školách v Linci. Znám žáky a jejich situaci ve třídě a také mimo 

třídu při výuce mateřského jazyka. Znám také rodiče, respektive rodiny, 

jejich zájem, jejich nezájem o školu. Při rodičovských večerech jsem co 

možná nejvíce k dispozici pro to, abych překládal pro turecké rodiče. 

Ze své zkušenosti vím, že školní výkony tureckých žáků nevykazují 

z různých důvodů žádaný úspěch. Pro některé z nich je těžké, aby dosáhly 

zakončení povinné školní docházky. Toto samozřejmě negativně působí na 

následující pracovní činnost. Učení je pak pro tyto žáky v nedosažitelné 

vzdálenosti. 

Co se může proti tomu udělat, respektive co by mohl člověk dělat 

lépe, aby se tato situace změnila? 

Podle mého názoru jsou důležitým faktorem rodiče. Často mají jen 

velmi malé ponětí o rakouském školním systému. Kromě toho si často 

nejsou vědomi nutnosti podporovat své děti jako rodiče. Proto bych chtěl 

prosadit zkvalitňující kroky v tomto směru. 
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Po konzultaci s Dr. Selgukem Hergúvengem a s jeho podporou jsem v 

listopadu 2004 první Turecký spolek rodičů v Linci. 

Jaké jsou cíle Tureckého spolku rodičů? 

Pro turecké rodiče se zmenší „brzdící prahy" ve škole. Díky 

rozmanité nabídce ve školách budou rodiče informováni o školním systému 

v Rakousku, o svých právech a také povinnostech, o nárocích na děti a tak 

dále. Tím by měli být motivováni k tomu, aby udržovali lepší kontakt 

s učiteli a podporovali své děti. Měli by být povzbuzeni k větší účasti na 

rodičovských schůzkách, na školních slavnostech a dalších aktivitách. Pro 

mnohé rodiče jsou samozřejmé věci všedního školního dne nové, například, 

že pravidelně kontrolují školní tašku svého dítěte, že podepisují záznamy 

v sešitě pro rodiče a další. Učitelé si také stěžují na chybějící podpisy, 

pečlivost a nízkou účast při školních akcích. Důvody leží často v neznalosti 

tureckých rodičů, protože v Turecku je praxe jiná. 

Díky zřízení oficiálního spolku se mohou možnosti zaškolení rodičů 

zintenzívnit. Mou vizí je to, rozšířit tento Turecký spolek rodičů na spolek 

interkulturní. První kontakty k tomu už proběhly s učiteli mateřského jazyka 

albánského, resp. makedonského, a také s kontaktními osobami 

z jazykového prostoru ruského a arabského. 

Nej důležitější je při práci s rodiči dětí z řad přistěhovalců probudit u 

nich zájem o vzdělávání jejich dětí a vědomí povinnosti. Často se totiž 

stává, že turecké děti putují do zvláštních škol a nebo zůstanou vůbec bez 

dokončeného základního vzdělání. Podle Turana Ůnala je zapotřebí 

pracovat s rodiči, přesvědčit je, aby se zajímali o školní prospěch jejich 

dětí, aby se ptali ve škole, aby navštěvovali rodičovské schůzky, aby se 

účastnili školních slavností atd. 
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Aktivity Tureckého spolku rodičů se realizují především ve dvou 

oblastech. 

Na jednotlivých školách, které jsou do projektu zahrnuty (v Linci se 

jedná prozatím o tři národní školy, ve kterých je soustředěno velké 

procento žáků, jejíchž mateřský jazyk je jiný než němčina, v tomto případě 

žáků turecké národní příslušnosti; jednou z těchto škol je právě 

Goetheschule), jsou organizovány tzv. informační večery pro turecké 

rodiče. V rámci těchto informačních večerů jsou řešena různá aktuální 

témata, a to například téma Školní docházka dětí - spoluzodpovědnost 

rodičů, které poskytlo rodičům několik konkrétních rad při podporování 

jejich dětí. Například pravidelná kontrola školní věci, adekvátní reakce na 

školní úspěch či neúspěch jejich dítěte, důležitost účasti jejich dítěte na 

vyučování mateřského jazyka a podobně. 

Druhou oblastí činnosti Tureckého spolku rodičů je pořádání školní 

slavnosti „Stavění mostů mezi kulturami" . První z těchto slavností 

proběhla 21. května 2005 v Goetheschule a jsem ráda, že jsem měla tu 

možnost se této zajímavé akce zúčastnit". Jedná se vlastně o tradiční školní 

slavnost, na jejímž programu se podílí žáci školy a která je určena 

především pro jejich rodiče. V případě této slavnosti je ale pozornost navíc 

zaměřena na propojování různých kultur, respektive na spolupráci žáků a 

žákyň školy, kteří pocházejí z odlišného kulturního prostředí. 

Slavnost nabídla pestrý program, například zazněla známá píseň 

Bratr Jakub („Bruder Jakob") v sedmi různých jazycích, byly zatančeny 

turecké folklorní tance, srbské tance, apod. Obzvláště zajímavé bylo 

uspořádání skupin dětí, kdy například srbské národní tance tančilo jedno 

1 viz Foto 5.-7. 

2 viz Příloha 3. 
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děvče z Číny, jedno z Afriky a jedno ze Srbska, a nebo kdy tureckou píseň 

zazpívali dohromady žákyně z Turecka a žákyně z Rakouska. 

Po kulturním programu v tělocvičně školy následovalo na školním 

dvoře občerstvení pro všechny zúčastněné - speciality turecké kuchyně a 

typický čaj, které připravili turecké matky. Docela přirozeně tak tímto 

způsobem došlo k společně strávenému odpoledni rakouských, tureckých a 

dalších rodičů, především matek, jejich dětí a učitelů. Tyto přirozeně 

navázané kontakty mají dobré předpoklady se dále rozvíjet. Další z těchto 

slavností se bude konat 13.května 2006. 

Podle Tureckého spolku rodičů je jedním ze základních stavebních 

kamenů při práci s rodiči i s dětmi předpoklad, že integrační problémy a 

kulturní rozdíly mohou být lépe řešeny na základě vzájemného 

porozumění. 

Práce Tureckého spolku rodičů se orientuje také na informační 

činnost v mateřských školách, kdy učitelé z národních škol seznamují 

rodiče budoucích prvňáků s důležitými momenty začátku školní docházky. 

Turan Unal nepodceňuje při své činnosti ani vliv médií. Díky jeho 

kontaktům na deník Oberósterreichische Nachrichten vyšly o integrační 

práci spolku zatím dva větší články, které seznámili veřejnost s programem 

a snahami Tureckého spolku rodičů1. Zpětnou vazbou na tyto články byly 

pozitivní ohlasy jak z rakouské tak z turecké strany. 

Dalšími aktivitami, které jsou v Goetheschule zaměřeny na integraci 

dětí přistěhovalců, jsou mimoškolní podpůrný kurz a dále kurzy němčiny 

určené pro matky žáků Goetheschule. Tyto dvě instituce jsou blíže 

popsány v následující kapitole 

1 v/z Příloha 5. 
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5 Další aktivity směrované k integraci dětí 
přistěhovalců v Linci 

Péče o děti, jejichž mateřský jazyk je jiný než němčina, se ve 

spolkové zemi Horní Rakousy realizuje v těchto čtyřech oblastech: 

vzdělávací péče, sociálně-integrativní péče o rodinu, spolupráce s rodiči a 

péče o volný čas dětíx. 

Co se týče vzdělávací péče, mají ve školách v Horních Rakousech 

centrální význam ta opatření, která vedou k podpoře vícejazyčnosti. 

Vychází se z předpokladu, že pro školní úspěšnost a další vzdělávací 

příležitosti žáků je jazyková integrace zcela rozhodující. 

Dva nejzajímavější projekty, které běží v Linci, jsou: pořádání kurzů 

německého jazyka pro matky-cizinky a dále různé typy podporujícího 

vyučování {Fórderunterrichť). 

Kurzy němčiny pro matky- cizinky 

Kurzy němčiny pro matky-cizinky jsou organizovány většinou při 

školách, které navštěvují děti těchto žen. 

Kurzy jsou určeny buď pro určitou jazykovou skupinu matek (pro 

turecké, albánské aj. matky) a nebo pro smíšenou skupinu, to znamená pro 

matky s různými mateřskými jazyky. Typ kurzu je zvolen především 

v závislosti na potřebách dané školy, na tom, z jakých národnostních, 

respektive jazykových, skupin matky-cizinky pocházejí. Jedná se většinou 

o ženy, které žijí v Rakousku krátce a které cítí potřebu naučit se jazyk 

užívaný většinovou společností. 

1 HERGUVENQ, 2004 

2 viz Foto 9. a 10. 
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V kurzech jsou ženám zprostředkovány základy německého jazyka a 

zároveň mohou ženy vnášet témata, se kterými jsou konfrontovány ve svém 

každodenním životě v Rakousku. Nej častějšími tématy kurzu je školní 

systém v Rakousku a jeho srovnávání se systémem v původní zemi či 

hledání dalších rozdílů a společných momentů v kulturách země původní a 

země hostitelské (téma rodiny, svátků apod.). 

Kurzy vedou většinou učitelé stejného jazykového původu jako 

účastnice kurzu, v případě smíšených kurzů je práce složitější, jelikož ne 

všem mohou tito učitelé věc, v případě nutnosti, vysvětlit v mateřském 

jazyce. 

Problémy vznikají i z důvodu rozdílné úrovně vzdělanosti účastnic, 

jelikož nejsou stále výjimkou ženy negramotné. Na základě vzdělanostní a 

jazykové úrovně skupiny jsou pak zvolena témata a průběh kurzu. 

Jazykové kurzy probíhají většinou jednou týdně dvě hodiny ve 

večerním čase. 

Ve školním roce 2003/2004 bylo pořádáno sedm kurzů německého 

jazyka pro matky-cizinky v Linci ve školách a jeden kurz v mateřské škole. 

Mimoškolní podpůrný kurz („Ausserschidische Fórderkurs")' 

V Linci na půdě Pedagogické Akademie se dvakrát týdně, ve středu 

a v pátek v odpoledních hodinách, koná dvouhodinový Mimoškolní 

podpůrný kurz pro žáky z národních škol, jejichž mateřský jazyk je jiný než 

němčina. Tento kurz probíhá od začátku do konce školního roku. 

Projektovým vedoucím kurzu je Dr. Sel9uk Hergůven?, školní 

poradce pro cizince/migranty při zemské školní radě, a přímým vedoucím 

1 viz Foto 11. 

- 6 5 -



kurzu je Mgr. Turan Únal. Ten spolu se svými čtyřmi kolegy-učiteli 

opatruje děti, které nepovinně do kurzu docházejí. Tento tým učitelů se 

pravidelně schází na týmových poradách a evaluuje při tom užití 

praktických opatřeních a metod. 

Cílem kurzu je především to, aby se díky rané podpoře při 

vzdělávání zvýšily šance žáků národních škol na zařazení do lepších 

výkonnostních skupin při nástupu do hlavních škol, a tím aby jim byl 

umožněn lepší odrazový můstek k dalšímu vzdělávání. 

Náplní kurzu je především pomoc při vypracovávání domácích úkolů 

a zachycování konkrétních učebních deficitů žáka, na jejichž odstranění se 

pak dále pracuje. Rodiče dětí totiž většinou nejsou schopni, vzhledem ke 

svým vlastním nedostatečným jazykovým kompetencím v němčině, svým 

dětem při psaní domácích úkolů pomáhat. Dalším pozitivním přínosem 

kurzu je jazyková podpora, kdy je dítě motivováno ještě i v odpoledních 

hodinách (mimo školu) ke komunikaci v němčině, a dále možnost 

navazovat sociální kontakty a společně smysluplně trávit volný čas. 

K dispozici mají pedagogičtí asistenti bohatou sbírku materiálů, které 

obsahují různé učební hry a pracovní listy k různým předmětům a tématům. 

Tato sbírka je neustále rozšiřována. 

Ve školním roce 2003/2004 navštěvovalo tento podpůrný kurz kolem 

dvaceti dětí. O jeho úspěšnosti svědčí i fakt, že zájem o docházku do kurzu 

stále stoupá, ve školním oce 2004/2005 byl počet účastníků téměř 

dvojnásobný. Děti do kurzu chodí rády. 

Zpětná vazba od učitelů a rodičů na Mimoškolní podpůrný kurz je 

bez výjimky pozitivní. Především rodiče jsou velmi vděční za to, že se díky 

kurzu zmenšily problémy jejich dětí ve škole, a tím i stres v rodinách. 
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6 Závěrečné shrnutí praktické části 

Měla jsem možnost seznámit se s tím, jakými způsoby se rakouský 

školský systém vyrovnává s multikulturní realitou, jakým způsobem 

integruje děti přistěhovalců do škol, a porovnat ho se situací v České 

republice. 

Na úvod je nutno především konstatovat, že jsem si vědoma 

rozdílnosti obou republik - Rakouska a Česka, co se týče jak politické 

situace (především vyšší ekonomická úroveň Rakouska), tak 

demokratických tradicí a délky trvání multikulturní společnosti v zemi. 

Na druhé straně, s ohledem na znalost vývoje západních 

multikulturních společností, je možné čerpat ze zkušeností těchto zemí 

dříve, než se stav v České republice stane akutní, a nechat se inspirovat 

zatím třeba jen teoreticky. 

Zjistila jsem, že školy v Rakousku, především školy ve velkých 

městech, se z důvodu evropsky nadprůměrného podílu dětí cizinců 

v Rakousku obecně nevyhnou přítomnosti žáků jiných národností, kultur a 

jazyka ve svých třídách. To je realita, se kterou se rakouští učitelé setkávají 

dnes a denně. Vedení škol s těmito okolnostmi počítá, je si vědomo 

významu rané integrace dětí přistěhovalců do škol, respektive do celé 

společnosti, a podniká řadu integračních opatřeních. 

Velkou výhodou je při práci vedení škol i samotných učitelů značný 

stupeň autonomie, který jim umožňuje vytvářet si vlastní učební osnovy 

v rámci centrálních předepsaných směrnic a reagovat tak flexibilně na 

aktuální situaci ve vzdělávání. 

Ne všechny školy řeší integraci dětí přistěhovalců aktuálně. 

V průběhu let se na vzdělávání těchto dětí musely specializovat především 
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školy, které se nacházejí v oblasti, respektive části měst, kde je 

koncentrováno více cizinců, a které se tak staly jejich spádovou školou. 

Tak se z původně „obyčejné" školy stala škola specializovaná na integraci 

dětí přistěhovalců. 

Dá se předpokládat, že také v České republice postupně vyvstane 

potřeba orientace více škol na multikulturní vzdělávání. Se vzděláváním 

Romů mají učitelé v České republice již značné zkušenosti. Několik škol je 

specializováno na vzdělávání Romů a hodně se o integraci Romů hovoří a 

jedná. 

Přítomnost dalších národnostních menšin na našem území zůstává, 

podle mého mínění, stále jaksi v pozadí. Jisté ale je, že imigrace se 

nezastaví, naopak bude růst i v České republice, a vzdělávací instituce, 

respektive celá česká společnost, musí se vznikem multikulturní 

společnosti počítat a být na ni v rámci možností připravena. 

Tím nej přínosnějším podnětem pro praxi v České republice se mi 

zdá být už samotné označení specifické skupiny žáků - dětí přistěhovalců -

v rakouském vzdělávacím prostředí, a to „děti, jejichž mateřský jazyk je 

jiný než němčina". Tento popis, který v charakteristice dětí záměrně 

opomíjí fakt odlišné národnosti či kultury dítěte, jasně zdůrazňuje význam 

jazyka při vzdělávání a oslabuje zavedené stereotypy. Myslím si, že změna 

pojmů v podobném smyslu u nás, omezení zbytečného zdůrazňování 

národnosti dítěte ve vzdělávacím procesu, by působila velmi pozitivně. 

Velmi významným a inspirujícím krokem je v rakouském školském 

systému rozdělení žáků na „mimořádné" a „řádné". Nejedná se vůbec o 

nějaké diskriminační opatření, vždyť rakouský školský systém jasně a 

striktně odmítá jakoukoliv segregaci. Naopak jde o respektování složitosti 

situace a především jazykového znevýhodnění žáka, který přichází do školy 
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bez jazykových kompetencí ve vyučovacím jazyce. Je mu tím usnadněna 

adaptace na nové školní prostředí, především co se týče hodnocení školní 

práce. Zároveň je status „mimořádný" časově omezen, čímž je zvýšena 

motivace žáka k vyrovnání se svým spolužákům. 

Co se týče integračních a podpůrných opatřeních, která jsou 

realizována v Goetheschule a dalších rakouských školách, můžeme nalézt 

několik dalších zajímavých poznatků, jež nám mohou poskytnout hodnotné 

podněty. 

Praxe zvláštního podpůrného vyučování a činnost doprovodného 

učitele připomíná blízce práci romských asistentů v českých školách. 

V tomto směru jsou tedy české zkušenosti dostatečné, i když opět je nutno 

poznamenat, že se u nás zatím jedná pouze o romské asistenty, nikoliv o 

asistenty např. vietnamské, ruské apod. Jistě není zatím ekonomicky ani 

personálně možné, aby každé dítě jiné národnosti mělo svého asistenta 

placeného státem, ale výhledově je to cenný impuls k zamyšlení. 

Výuka mateřského jazyka, tak jak probíhá v rakouských školách, 

splývá v českém prostředí s úlohou doprovodného učitele. Obě tyto úlohy 

jsou v českých školách pracovní náplní romského asistenta, i když výuka 

romského jazyka většinou neprobíhá nijak organizovaně. Romský asistent 

by měl zároveň plnit i roli „stavitele mostů" mezi školou a rodiči žáků. 

Velmi důležitou a opomíjenou součástí vzdělávání v české škole je 

realizace náboženské výchovy. Přihlédneme-li k faktu, že narozdíl od 

Rakouska, kde je pouze 8 % ateistů a lidí bez víry, je v České republice 

skoro 40 % ateistů (viz kapitola 4.2.3 Náboženská výchova), může se nám 

náboženská výchova u nás jevit jako nepříliš aktuální téma. Tradice 

náboženské výchovy je v českých zemí poměrně malá. Přesto si myslím, že 

k respektování jiné národnosti a kultury patří také respektování víry. 
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Ačkoliv pro školu či učitele samotné nemusí být víra nijak životně důležitá, 

bylo by prospěšné, když už přímo neumožnit náboženskou výchovu 

v rámci školní výuky, tak alespoň repektovat náboženské vyznání žáků, 

pro něž je vyznání součástí života. 
m v 

Značně inspirující pro praxi v České republice je pořádání kurzů 

německého jazyka pro matky-cizinky v rakouských školách. Stává se, že 

žáci samotní už ovládají vyučovací jazyk a jejich rodiče se nemohou sami 

domluvit a jsou ve věcech školy odkázáni především na informace svých 

dětí. Tato situace není jistě vhodná. Tím, že by byly pro tyto ženy školou 

organizovány kurzy češtiny, měly by matky-cizinky možnost naučit se 

jazyk majority, čímž by se zvýšila pravděpodobnost jejich integrace do 

společnosti a jejich motivace k podpoře dětí ve vzdělávání. 

Mimoškolní podpůrný kurz je v Linci velmi úspěšný, nejen co do 

svých výsledků, ale i co do oblíbenosti u dětí. Už to samo o sobě je velkým 

pozitivem a přínosem pro praxi, který se dá dále využít. Jedná se vlastně o 

způsob celodenního výchovného sytému, který je realizován i u nás. V roce 

1973 ho v Československu poprvé navrhl R.Opata a ,jeho argumenty na 

zřizování tohoto systému v praxi časem neztratily na aktuálnosti, skoro 

naopak" Celodenní výchovný systém je v České republice praktikován 

zatím na čtyřech školách, a to v Praze 3 Havlíčkovo náměstí, v Brně, v Ústí 

nad Labem a v církevní škole Přemysla Pittra v Ostravě. 

Velmi důležité je na závěr zdůraznit, že soužití v multikulturní 

společnosti je vždy velmi náročné pro obě strany, a jak už jsem zdůraznila 

výše (viz kapitola 1.3 Multikulturalismus), jedná se hlavně o snahu přiblížit 

se ideálnímu stavu multikultury. To platí samozřejmě i v případě Rakouska, 

1 VALACHOVA et al„ 2002, s.95 
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a ačkoliv jsem vylíčila situaci jako značně otimistickou a inspirující, 

neobejde se samozřejmě ani tam bez některých negativních projevů. 

Důsledkem imigrace v evropských zemích je na jedné straně 

seznamování se a obohacování kultur navzájem, navazování nových 

kontaktů, zvyšování porodnosti apod., na straně druhé nárůst intolerance, 

xenofobie a nacionalismu, i rasismus. 

Zejména v posledních několika letech se situace přiostřuje. Takové 

události, jako teroristický útok na New York v září 2001, nepokoje 

imigrantů ve Francii na podzim 2005 či v posledních měsících protesty a 

násilnosti muslimů proti uveřejnění karikatur Mohameda, přinášejí určité 

pocity bezvýchodnosti a pesimismu. 

Významným faktem je, že dnešní Evropan se nevyhne kontaktu 

s příslušníky jiných zemí, národů a kultur a musí se naučit vyrovnat se 

s tímto stavem, protože, jak konstatuje Šišková1, „izolace není možná - a 

čím se nám bude dařit lépe, tím více sem budou cizinci přicházet a zde 

s námi žít. Je to daň, nebo také dar - neboť různorodost, jinakost je 

obohacením a hodnotou získávanou spolu s tím, že se nám daří relativně 

dobře". 

1 ŠIŠKOVÁ eí al, 1998, s.41 
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Z' V 
a v e r 

Nových poznatků, které jsem získala během studia a praxe 

v rakouském Linci si velmi cením. Byl to neopakovatelný zážitek, kdy 

jsem se ocitla ve městě plném lidí z různých zemí a kultur, lidí, kteří hovoří 

jiným jazykem. A při tom jsem v tomto městě byla i já zároveň „cizinkou". 

Přestože můj život v Linci byl časově značně omezený, jsem bohatší 

o novou, velmi důležitou zkušenost. Především jsem na vlastní kůži zažila, 

že začátky jsou v takové situaci neobyčejně náročné, ale zároveň že je 

možné (za určité přízně okolností) tyto prvotní negativní pocity a překážky 

překonat, začlenit se do společnosti a žít plnohodnotným životem i v zemi, 

kde se hovoří jiným jazykem. A jako „bonus" má člověk šanci se díky 

novým přátelům obohatit o jejich znalosti, zkušenosti a myšlenky a naopak 

jim přiblížit svou kulturu. 

Záleží na každém z nás, na vlastních zkušenostech, pocitech, ale také 

na znalostech, z jakého úhlu pohledu bude danou situaci vnímat. Já osobně, 

přes veškeré problémy, které soužití několika národů kultur na území 

jednoho státu přináší, beru tuto realitu především jako „dar" a velké 

obohacení. V neposlední řadě vnímám integraci dětí přistěhovalců do škol 

jako výzvu pro sebe i další pedagogy. 
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Příloha 1. Souhlas s užitím fotografií z Goetheschule v této diplomové práci 

D V R : 0 0 6 4 3 5 1 - 4 0 1 0 5 1 

Te l . : 0 7 3 2 / 6 6 2 0 1 5 
Fax . : 0 7 3 2 / 6 6 2 0 1 5 - 1 4 
E - M a i l : s 4 0 1 0 5 1 @ l s r . e d n h i . a t 

An 
Zuzana Becvarova 

Betreff: Verwendung von Schulfotos 

Sehr geehrte Frau Becvarova! 

Hiermit mochten wir Ihnen bestatigen. dass Sie die bei ihrem Praktikum an 
unserer Schule gemachten Fotos auch fůr Ihre Diplomarbeit verwenden durfen. 

Wir wiirden uns uber einen Besuch freuen, wenn sie wieder einmal nach Linz 
kommen. 

Frohe Festtage, ein gutes, gesundes neues Jahr und viel Erfolg 
wiinschen Ihnen 

VS 8 - Goetheschule 
SudtirolerstraBe 13 
4020 L I N Z 

20. Dezember 2005 

mailto:s401051@lsr.ednhi.at


Příloha 2. Povolení k hospitaci od hornorakouského školního inspektora 

Bezirksschulrat L inz-Stadt , 4 0 2 0 Linz, Pfarrgasse 7/2 

Frau 

Suzana Becvarova 

Per Email 

BSI Kurt Lehner 
T e l . 0 7 3 2 / 7 0 7 0 - 1 4 4 1 

Fax 0 7 3 2 / 7 0 7 0 - 1 4 3 8 
e-mailkurt.lchnCT@lsr-ooc.gv.at 

homepage //bsr.linz-stadt.eduhi.at 

Unser Zeichen: 35 

L i n z , 2 4 . 0 3 . 2 0 0 6 

Betreff: Hospitation an der VS 8 Linz 

Liebe Frau Becvarova! 

Der Bezirksschulrat Linz-Stadt erteilt ihnen in Absprache mit Landesschulinspektor 
Rudolf Mattle die Genehmigung zur Hospitation in der Zeit vom 28.02. bis 08.04.2005 
im Rahmen ihres Studiums an der Volksschule 8 - Goetheschule. 
Die Direktion der Volksschule 8 ist ebenfalls damit einverstanden. 

Es wird darauf hingewiesen, dass keinerlei finanziellen Kosten ubernommen werden 
konnen. 

Mit freundlichen Gruften 

BSI Kurt Lehner e.h. 

Abschrift an: 
LSI RR Mattle 
Direktion VS 8 
Bezirksschulrat Linz-Stadt 

mailto:e-mailkurt.lchnCT@lsr-ooc.gv.at


Příloha 3. Pozvánka na slavnost „Stavění mostů mezi kulturami" 

BRUCKENBAU 
zwischen den Kulturen 

1. Turkischer Elternvereín 

Der Tiirkische Elternverein Linz / Stadt ládt Sie zu seinem 
ersten osterreíchisch - tiirkischen Nachmittag 

bei Kebab und Tee ein. 

Datum: 21. Mai 2005,14:00 Uhr 
Ort: VS 8, Goethe - Schule, Sudtiroler StraBe 13, 4020 Linz 

Wir f reuen uns auf Ihr Kommen! 

Mag. Turan Unal 
Obmann 



Příloha Informační leták „Hallo! Interkulturelles Lernen in ósterreichischen 
Schulen" 

Hscmgetxr ftindesminijwium fur Biídung. WinmcMl und Kubu Abl fe/12 Motolem: Elfa ffecl Geslollung Jery Wollmonn Drack: REMÍprrt 4. aklualístojte Aiyťbge. Wien 2001 

DAS ZUKUNFTSMINISTERIUM bfTI'bwk 



Příloha 5. Článek „Stavitel mostů mezi kulturami" v Hornorakouských 
novinách ze dne 16.10.2004 
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Foto 1. Goetheschule 



Foto 2. 1. třída Goetheschule - společná fotografie 



Foto 3. Doprovodný učitel při práci ve třídě 



Foto 4. Hodina náboženské výchovy - islám 



Foto 5. Vystoupení dětí na školní slavnosti „Stavění mostů mezi kulturami" 



Foto 6. Slavnost „Stavění mostů mezi kulturami" 



Foto 7. Mgr. Turan Unal na slavnosti 



Foto 8. Informační večer rodičů 



Fo,o 9. Turecké matky při hodině německého jazyka pro matky - cizi 



Foto 10. Hodina německého jazyka pro matky - cizinky 



Foto 11. Mimoškolní podpůrný kurz 


