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Slovo úvodem: 

Informační brožura je určena pro studenty Pedagogické 
fakulty a další zájemce o problematiku vzdělávání 
romských žáků. 

Brožura shrnuje poznatky, které jsem získala na jedné 
pražské základní škole. Poznatky, které jsou zde 
uvedeny, jsou informace získané od asistentů pedagogů a 
učitelů na základní škole. Ale také mé vlastní poznatky, 
které jsem vypozorovala při vyučovacích hodinách. 

Nutno podotknout, že informace a poznatky se týkají 
konkrétní základní školy, tudíž se mohou od ostatní škol 
a poznatků lišit. 

  



Sako peskere lava vakerel, al′e manuša sam, šaj pes 
dovakeras. 

(staré romské přísloví) 

 

Každý mluví své, ale od toho jsme lidé, abychom se domluvili. 
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Popis školy: 

Škola se řadu let specializuje na výuku žáků ze 
sociokulturně znevýhodněného prostředí. Výuka žáků 
zde probíhá v malých třídních kolektivech, kde se 
využívá speciálních pedagogických metod a technik. 
Cílem těchto malých třídních kolektivů je především 
respektování rozdílného tempa při výuce, ale také 
respektování jejich speciálních vzdělávacích potřeb. Ve 
škole je zřízený také přípravný ročník, který má za cíl 
připravit děti předškolního věku, nebo s odkladem školní 
docházky, na vstup do první třídy základní školy. 

Pracuje zde 5 pedagogických asistentů, kteří pomáhají 
dětem s výukou. Asistenti jsou přítomny na prvním 
stupni a v přípravném ročníku. 

Škola disponuje školním poradenským pracovištěm, 
jehož hlavním úkolem je vytvářet podmínky pro 
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
s důrazem na děti ze sociokulturně znevýhodněného 
prostředí a jejich rodiny. Pracoviště obsahuje tým 
v největším možném obsazení pracovníků v podobě 
výchovného poradce, školního speciálního pedagoga, 
metodika prevence a v neposlední řadě také školního 
psychologa. 

Součástí školy je také školní družina a díky grantům 
MŠMT a Evropských strukturálních fondů má 
zabezpečen provoz odpolední zájmové činnosti zdarma. 
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Nejčastější problémy romských žáků: 

Nejčastější problémy – jak to vidí asistenti a učitelé: 

� nepřipravenost na vstup do prvního ročníku 
� jazyková nevyzrálost, špatná slovní zásoba 
� různé poruchy řeči (patlavost) 
� docházka do školy – kryté záškoláctví ze strany 

rodičů 
� nenošení pomůcek 
� kázeň – především problém s autoritami, drzost 
� nezájem a nechuť se učit 
� rodiče – spolupracují se školou, jen pokud je 

nějaký problém; nechodí na třídní schůzky ani na 
jiné akce školy 

 

 

Pro představení problémů, které jsem sama poznala při 
návštěvě školy, uvádím vybraná pozorování od 
přípravného ročníku po druhý stupeň na následující 
stránce. 
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Vybrané pozorování z přípravného ročníku: 

V den mého pozorování chyběla paní učitelka, tudíž jsem 
ve třídě byla jen s paní asistentkou. Ve třídě bylo 6 dětí, 
tři dívky a tři chlapci. Děti sedí v lavicích, na začátku 
hodiny se pozdraví a řeknou si krátkou básničku, potom 
se posadí a zkontrolují, kdo chybí. Paní asistentka 
z krabičky vyndává papírky se jmény a dětem je ukazuje, 
ty říkají, zda je daný chlapec nebo dívka ve třídě 
přítomen/na, pokud ano, připevní lísteček se jménem na 
magnetickou tabuli. Potom se spočítají a rozdělí se na 
dívky a chlapce. Děti si tak cvičí počítaní. 

Třída je rozdělena na tři části, jedna část slouží k učení, 
zde děti sedí v lavicích, kreslí, počítají, říkají básničky 
nebo zpívají písničky. Druhá část třídy slouží k jídlu a 
pití. Děti sedí opět u velkého stolu, u kterého svačí. A 
třetí část je hrací plocha, je zde koberec a děti tu mají 
hračky, se kterými si mohou v daný čas hrát. Součástí 
přípravné třídy je i toaleta s koupelnou a šatna. 

Celý den, který děti stráví v přípravné třídě, paní učitelka 
střída činnosti, aby se děti vydržely soustředit, nenudily 
se a zároveň si zvykly na povinnost sedět v lavici a 
soustředit se na vyučování. Učí se barvy, čísla, roční 
období, názvy měsíců, jak jsou po sobě a přiřazují je 
k daným ročním obdobím, dny v týdnu. Dále jak se děti 
jmenují, kde bydlí, jestli mají sourozence, co dělá 
maminka a co tatínek, apod. 

Všímám si, že věci, které by byly pro české dítě 
samozřejmostí zhruba kolem 3 nebo 4. roku, romské dítě 
neví ještě v pěti letech. Děti mají problémy s barvami, 
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vůbec je neumí pojmenovat, neznají základní barvy, 
pletou se jim dny v týdnu i měsíce. Ovšem, když se 
začalo zpívat nebo recitovat básničky, děti znaly slova, 
zpívaly, dokonce mě i jednu písničku naučily. 

Pozorování bylo zvláštní v tom, že jsem s dětmi mohla 
pracovat s paní asistentkou, jelikož paní učitelka nebyla 
přítomna. S dětmi jsem si povídala, malovala, zpívala, 
říkaly jsme si, kde bydlí a i ony samy se ptaly na mě. 
Bylo to velmi příjemné a hezky strávené dopoledne.  

Vybrané pozorování z prvního stupně: 

Ve třídě bylo 11 žáků, převážně romského původu. Podle 
paní učitelky je tato třída problémová. Ve třídě byl, 
kromě paní učitelky, i pedagogický asistent. Prostředí ve 
třídě bylo velmi příjemné, v zadní části byl umístěn 
koberec, lavice byly srovnány do tvaru písmene U, byla 
zde i a skříňka s policemi, kde mají žáci učebnice. 

Žáci měli za domácí úkol, odpovědět na otázku – Čím je 
určováno počasí? Paní učitelka mi ukázala odpověď od 
jednoho děvčete, které odpovědělo: ,, Počasí je určováno 
Bohem a meteorologií.“ V minulé hodině vlastivědy 
probírali, jak člověk negativně ovlivňuje přírodu kolem 
nás. Dnes mají samostatnou práci, mají naopak vymyslet, 
jak člověk přírodu ovlivňuje pozitivně, co by měl/ dělá 
pro přírodu, nebo co on sám může pro přírodu udělat. 
Mají používat učebnici nebo to vymyslet sami. Paní 
učitelka jim rozdá papíry, mají si to první napsat 
nanečisto a po společném zkontrolování přepsat do 
učebnice. 
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Při práci si všímám, že všichni žáci mají na stole 
pomůcky, plný penál, sešit, učebnici a pracovní sešit. 
Žákovské knížky jsou na stole paní učitelky. Až na 
jednoho žáka jsou ostatní přezutí. Usilovně pracují a 
přemýšlí, hledají odpověď v učebnici a jsou potichu. Paní 
učitelka je upozorňuje, že jí každý musí ukázat svou 
odpověď, že na to musí přijít sami. Po chvíli jim radí, že 
to najdou na stránce, na obrázku (pozn. na obrázku 
v učebnici byla fotografie parku s vysázenými 
květinami), asistent se jim pokouší také radit, přivézt je 
na myšlenku. 

Postupem času se začínají žáci bavit, radit se, nejsou 
schopni nic vymyslet. Paní učitelka každého obejde, 
kouká se, co kdo napsal a znovu se je pokouší navést na 
správnou odpověď. Napoví, že jednu z věcí dělají ve 
škole, ale někdo i doma.  Zanedlouho to zkouší i pan 
asistent, dotkne se lahve, kterou má jeden z žáků na stole, 
a trochu ji pomačká (pozn. chce jim naznačit třídění 
odpadu). Dva z žáků napsali, že přírodě pomohou, když 
se budou ve škole i doma učit. (pozn. oba seděli vedle 
sebe, tudíž je pravděpodobné, že to od sebe opsali) 

V deset hodin a dvacet minut přináší jedna žákyně paní 
učitelce svou odpověď a dostává jedničku. Motivuje tím 
další dva žáky, kteří zanedlouho svou práci také ukazují a 
dostávají též jedničku. Žáci mají zakázáno to ostatním 
ukazovat a napovídat. V půl 10 je paní učitelka vyvádí na 
chodbu a názorně jim ukazuje koše na tříděný odpad. Po 
návratu do třídy si žáci na papír napíší třídění odpadu, ale 
dál už nic. Proto si odpovědi říkají nahlas, ale žáci 
nemluví, neodpovídají, vše jim říká paní učitelka nebo 
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pan asistent. V 10.35 hod zazvoní, asistent odchází 
ze třídy na chodbu. 

Žáci celou hodinu vlastivědy strávili nad jedním úkolem. 
Nebyli schopni vymyslet jednoduchou odpověď sami, ani 
s pomocí učebnice, kde si něco mohli přečíst. Jen tři žáci 
byli schopni odpověď na otázku vymyslet a byli oceněni 
jedničkou do žákovské knížky. 

Vybrané pozorování na druhém stupni: 

Ve třídě je 14 dětí. Lavice jsou ve třídě uspořádány běžně 
v řadách, dále je ve třídě jeden počítač a boxovací pytel. 
Téma hodiny je Obec – třídění odpadu. 

Žáci nejsou schopni být potichu, sice spolupracují s paní 
učitelkou, ale vše za hluku, vykřikování a vyrušování. 
Probírají třídění odpadu, jaké máme druhy a barvy 
popelnic a co do jaké popelnice patří. Paní učitelka má na 
vše obrázky a názorné ukázky. Výklad je ale přerušen 
návštěvou, kdy do třídy vejde starší žákyně, nebo 
studentka, a potřebuje si odvézt dívky, kvůli tanečnímu 
představení. Jedná se o pět žákyň. Po svolení paní 
učitelky nastává nesouhlas ze strany chlapců, nechtějí už 
pracovat, když nemusí dívky, tak oni taky nebudou. 
Nakonec se zapojí do praktické činnosti, kdy jim paní 
učitelka rozdá „ odpadky“ a žáci je mají roztřídit do 
příslušných popelnic na obrázku. Jsou tu například 
krabička od pasty na zuby, kelímek od jogurtu, 
kalkulačka, polystyrenové kuličky, noviny, pet lahev, 
krabice od mléka aj. Žáci se činnosti ujmou, během 
chvíle mají hotovo, odpad roztřídili většinou dobře, 
kromě dvou chyb. 
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Po vysvětlení a ukázce se mají vrátit na místo v lavici. 
Nastává opět hluk a překřikování. Po chvíli jedna žákyně 
spadne ze židle, protože se houpala, v tu ránu nastává 
neuvěřitelný smích. Potom následují nepřerušitelné 
nadávky, které si spolu vyměňují žákyně, která spadla ze 
židle, s chlapce v první lavici. Celá situace trvá asi 
minutu a podotýkám, že se vulgárními výrazy nešetřilo. 
Poté se opět uklidní a paní učitelka může pokračovat ve 
výuce. Ale asi po deseti minutách musí paní učitelka 
žáka, který před chvílí nadával, vyhodit za dveře, kvůli 
neustálému vyrušování a nadávání. Nastává relativní 
klid. V poslední části hodiny ukazuje paní učitelka 
žákům názorné ukázky, co se z tříděného odpadu opět 
vyrábí, což žáky zajímá. Potom si udělají stručný zápis 
do sešitů. 

Celá hodiny probíhala za neustálého vyrušování, 
vykřikování a hluku. Žáci dokázali vnímat pár minut. 
Všichni měli psací potřeby i sešity. 

Vyrušování a celkový stav hodiny mohl být zapříčiněn 
odchodem několika žákyň na zkoušku tancování, místo 
učení. Ostatní žáci to považovali za nespravedlnost a také 
se nechtěli učit. Nebo tím, že tato hodina byla poslední a 
žáci se těšili domů. Po odchodu již zmíněného žáka byla 
ve třídě lepší atmosféra, žáci se moc nerozptylovali. 
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Při mém zkoumání jsem se dotazovala asistentů i pedagogů, 
jaké nejčastější problémy s romskými žáky řeší a zda si myslí, 
že je aktivita ze strany rodičů dostatečná. Jedná se o pět úhlů 
pohledu a odpovědi uvádím níže. Rozhovory jsou přesně 
opsány, proto se v odpovědích objevuje obecná čeština. 

Rozhovory: 

Jaké nejčastější problémy s romskými žáky řešíte? 

asistent 1: 

Všechny možný. Chování samozřejmě, domácí úkoly, 
připravenost… Teď v poslední době hlavně to chování 
řešíme. 

asistent 2: 

Tak problémy jsou u každého jiné. Řešíme hlavně 
pomůcky, připravenost a kázeň. 

asistent 3: 

No, nejvíc se u těch větších řeší asi docházka, že jo, ty 
pomůcky, že nepřinesou. Jo tohleto jako, to spíš na tom 
druhym stupni se stává, že maj špatnou tu docházku. 

pedagog 1: 

No, domácí úkoly neřešíme, protože jsme škola bez 
úkolů… Ti žáci nejsou schopný doma úkoly udělat, že 
jedině co se vyklubalo, že ty menší děti si je dělaly 
s učitelem nebo s asistentem v družině, ale to pak není 
domácí úkol… To, že nenosí pomůcky to je dennodenní 
boj, ale bohužel i boj s rodiči, protože rodiče pak do 
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žákovské knížky napíšou, že když na to nemají peníze, že 
jim to stejně nekoupí…Ještě ty na prvním stupni, protože 
v těch romskej rodinách je taková tradice, nebo takový 
zvyk, že se vždycky nejvíc starají o to nejmladší dítě 
v rodině. Takže tyhlety považujou už za dospělý, oni se 
už nezajímají a zajímají se o ty malý. Takže dokud jsou 
ještě na prvním stupni, tak to jakžtakž jde, ale jak přijdou 
sem na druhý stupeň, většinou už mají na starosti ty 
mladší sourozence a škola je něco bokem, to je vlastně 
nezajímá… No, jazyková připravenost, není to o tom, že 
by doma mluvili romsky, to tam nemluví. Oni většinou 
tou romštinou znají pár sprostých slov, jo. Ale je to o 
tom, že si s nima nikdo nepovídá, nikdo jim nečte… A 
kázeňský problémy jsou samozřejmě příšerný. Protože ty 
děti, když už nemají sílu dávat pozor, no tak samozřejmě 
nejsnazší je začít vyrušovat. Oni potřebujou nějakou 
pozornost na sebe shrnout a tohleto je nejsnazší řešení… 

pedagog 2: 

Já osobně teda s nima nejčastěji řeším jejich chování, 
protože ty děti, který my tady učíme na druhým stupni, 
tak se dostávají do toho pubertálního věku, a u nich je to 
ještě umocněno tím, že se dostanou do toho pubertálního 
věku dřív. A navíc jsou z rodiny chápaný jako skoro už 
dospělý a zřejmě mají v té rodině větší práva než by bylo 
záhodno a pak si myslí, že to budou zkoušet na nás tady 
taky… Jejich drzé chování a i takové odmítání jakékoli 
autority, nebo se setkávám s postojem, já se s vámi bavit 
nechci teďko, já se s vámi bavit nebudu, protože jako vy 
mě nezajímáte… Pak teda (pomlka) je problém tzv. 
skrytého záškoláctví, že ty rodiče ty děti vlastně 
podporujou v tom, že prostě z nějakého malicherného 
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důvodu to dítě do školy nejde. Pro ně je absolutně 
nepochopitelné, když jim vytýkáme, že když byly u 
zubaře, že měly přijít potom do školy. Což je u většinové 
společnosti běžné… Pak je teda problém ještě 
s pomůckami, v tom, aby ty děti je do školy vůbec nosily. 
Oni by nejradši do školy chodily s rukama v kapse a my 
abychom jim tady ve škole všechno pučili, případně dali, 
a oni to v tu ránu zahodili do koše. Nám se tady stávalo, 
že učitel přišel do třídy řek, on tam nikdo nemá čim psát, 
co s nima mám dělat? 

Myslíte si, že je aktivita ze strany rodičů dostatečná? 
Mají zájem o akce školy? 

asistent 1: 

Je to individuální, je to rodina od rodiny. Ale ta aktivita 
ze strany rodičů je velice slabá. Když vezmu třídní 
schůzky, tak chodí málo. A co se týče těch aktivit, tak 
taky ne… Dříve jsme tady měli různé besídky vánoční, 
velikonoční, tak to chodili, ale teďka už ne, teď už to 
padá. 

asistent 2: 

Tak já si myslim, že je to u každého jiný. Že nějakej 
rodič má opravdu zájem a má to dítě všechno a snaží se a 
komunikuje s náma. A naopak někdo třeba ani nepřijde 
třeba na ty třídní schůzky. To o pravdu je tady ta škola 
prázdná… Spíš si to vyřizujou dopoledne, zeptají se a 
nebo se pak volá až v těch nejhorších případech a to si 
myslim, že je špatně no. Potom se spíš ty rodiče 
zaleknou, řeknou si to moje dítě je takový a oni volaj, jen 
když se něco stane, což si myslim, že je taky špatný a 
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potom k tý škole nemaj až tak dobrej vztah, ale myslím 
si, že tady to funguje tak půl na půl… 

asistent 3: 

Tak některý jo. Tak jako my tady z týhletý přípravky, že 
jo, když něco potřebujem, tak jako přídou a takhle jako. 
Pani učitelka je s nima spokojená, jako my sme jako teda 
takhle jako. Si myslim, že jo, tady z tý přípravky. A dole, 
nahoře, to nemůžu posoudit. 

pedagog 1: 

Vůbec. Já jak jsem na druhým stupni, na prvním stupni 
ještě přijdou třeba na třídní schůzky, jo. Ale na druhým 
stupni. Já jsem ještě neměla třídní schůzku, kde by mi 
přišel alespoň jeden rodič. Vždycky sem tu úplně sama, 
nikdy nikdo nepřijde… Takže rodiče znám jenom 
z nějakých výchovných komisí a když si je sama pozvu. 
Taky to tak řešim, všechny problémy, jakmile je nějaký 
problém, tak okamžitě zvedám telefon a urguju rodiče 
hned, protože jakmile se něco odkládá, tak je z toho jen 
další problém. A akce školy to je to samý. Na prvním 
stupni, když napečou perníčky a pozvou rodiče na čaj, 
tak možná některý přijdou, ale to musí být ve dvanáct 
hodin, když si pro ty děti chodí, ale aby přišli někdy 
jindy, třeba večer, odpoledne, to už taky nejde. Prostě 
musí to, ten čas kdy sem jdou, tak aby to bylo přesně. 
Jinak jakmile je to někdy jindy, tak to už, záměrně do 
školy v jinej čas, ani náhodou… Ale jinak dostat je sem 
do školy je fakt problém. Přijdou, samozřejmě když 
musí, když už je tady výchovná komise, když už je do 
toho zapojená i sociálka. 
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pedagog 2: 

No, pokud mají ty děti malé a líbí se jim tady, tak se taky 
chtějí přijít podívat, co se ty jejich děti naučily a 
předvádějí. A třeba se podívat i na ty obrázky, co 
nakreslily a jak píšou. Ono to taky hodně záleží na tom 
třídním učiteli. Když je ta paní učitelka prostě kontaktuje 
a zve je a láká je do školy. Učitelky na prvním stupni 
vymýšlejí různé akce při nějakých příležitostech, nějaké 
svátky a ony to prostě pro ně připraví a ještě jim připraví 
občerstvení, tak to ty rodiče přídou a pyšně se dívají, jak 
ty jejich děti se tam teda producírujou a snědi to 
občerstvení a zase odejdou. Ale taky jako nepřijdou 
všichni a pak jestliže jsou normální třídní schůzky, aby 
prostě přišli do školy jen tak, to už není ono. A na 
druhým stupni teda není vůbec žádná velká sláva. 
Protože když vědi, že je čeká nějaký problém, tak proč 
by sem chodili, že jo. (rozhovor je přerušen kvůli 
telefonu) Naopak si je pak musí pani učitelka pozvat 
úplně zvlášť, mít zvláštní třídní schůzku, když s nima 
chce pracovat, teda s nima chce mluvit. A ještě jim musí 
zvlášť telefonovat domu, aby se teda uráčili přijít. Ale 
běžně s tak jako zvykli, když to tak řeknu 
nespolupracovat s námi, no. 

 

Uvedené dva konkrétní problémy považuji za 
nejdůležitější a stěžejní pro lepší představivost s čím se 
může student Pedagogické fakulty setkat v praxi.  
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Vlastní doporučení pro studenty: 

Na základě vlastního studia problematiky, zejména 
z realizace výzkumné části uvádím stručná doporučení 
pro všechny zájemce o budoucí pedagogickou činnost. 

� seznamte se s romskou historií, tradicemi 
a kulturou, umožní to snazší pochopení 
chování romských žáků 
 

� informujte se dopředu o dané základní 
škole (jaké má možnosti, jaké programy 
využívá, co nabízí, apod.) a žácích, kteří 
tuto školu navštěvují (kolik procent 
romských žáků ji navštěvuje, jaké 
předměty jim dělají problémy) 

 
� zjistěte, zda má daná vybraná škola 

přípravný ročník; pokud ano, navštivte ho 
před praxí na prvním nebo druhém stupni 

 
� využijte zkušeností zavádějícího učitele a 

kolegů s delší praxí 
 

� promluvte si s výchovným poradcem, 
případně speciálním pedagogem dané 
školy, získáte více informací 
 

� spolupráce s romským pedagogickým 
asistentem vám usnadní výuku a může 
přinést lepší klima ve výuce 



 
17 

Literatura: 

Uvádím přehled literatury, podle vlastního výběru, který 
umožní získání rychlé orientace v problematice. 

Balvín, J. Metody výuky romských žáků. 1. vyd. Praha : 
Radix, spol. s r.o., 2007, 200 s. ISBN 978-80-86031-73-6 

Balvín, J. aj. Romové a alternativní pedagogika. Ústí nad 
Labem : Hnutí R, 2000, 200 s. ISBN 80-902461-7-6 

Balvín, J. aj. Romové a jejich učitelé. Ústí nad Labem : 
Hnutí R, 1999, 144 s. ISBN 80-902461-1-7 

Balvín, J. aj. Romové a pedagogika. Ústí nad Labem : 
Hnutí R, 2000, 148 s. ISBN 80-902461-3-3 

Daniel, B. Dějiny Romů. Vybrané kapitoly z dějin Romů 
v západní Evropě, v Českých zemích a na Slovensku. 1. 
vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 1994, 
199 s. ISBN 80-7067-395-8 

Hübschmannová, M. Šaj pes dovakeras – Můžeme se 
domluvit. 4. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého 
v Olomouci, 2002, 129 s. ISBN 80-244-0496-6 

Říčan, P. S Romy žít budeme – jde o to jak. 1. vyd. Praha 
: Portál, 1998, 144 s. ISBN 80-7178-250-5 



 
18 

Šišková, T. Výchova k toleranci a proti rasismu : 
multikulturní výchova v praxi. 2. vyd. Praha : Portál, 
2008, 280 s. ISBN 978-80-7367-182-2       

Šotolová, E. Vzdělávání Romů. 1. vyd. Praha : Grada 
Publishing, spol. s r. o., 2000, 96 s. ISBN 80-7169-528-9 

Šotolová, E. Vzdělávání Romů. 4. vyd. Praha : 
Karolinum, 2011, 130 s. ISBN 978-80-246-1909-5 

Internetové stránky: 

Dále přidávám zajímavé internetové stránky na 
profesionální příručku, romská rádia, časopisy, 
organizace a Muzeum romské kultury. 

profesionální příručka JAK PRACOVAT 
S ROMSKÝMI ŽÁKY – P říručka pro učitele a 
asistenty pedagogů  

(http://internetovekluby.cz/LinkClick.aspx?link=prirucka
_jak_pracovat_s_romskymi_zaky_text_web.pdf&tabid=1
57) 

Romská rádia: 

Romské rádio (http://www.iroma.cz/radio) 

stanice Radiožurnál vysílá jednou za týden pořad            
O Roma vareken (http://romove.radio.cz/cz/rubrika/1164)  

  



 
19 

první romské internetové rádio (http://www.online-
radia.info/radio-rota.html Rádio Rota) 

Romské časopisy: 

Ramano džaniben - časopis tomistických studií 
(http://www.dzaniben.cz/) 

Romano hangos (http://www.romanohangos.cekit.cz/) 

Romano voďi - vydává sdružení ROMEA 
(http://www.romea.cz/cz/romano-vodi) 

Kereka - časopis nejen pro romské děti 
(http://www.kereka.cz/) 

Webové stránky některých romských organizací: 

internetový portál ROMEA ( http://www.romea.cz/) 

Občanské sdružení Lačhe čhave - Praha 4 
(http://www.lache-chave.cz/) 

Občanské sdružení Slovo 21 - Praha 
(http://www.slovo21.cz/nove/) 

Občanské sdružení R – mosty (http://www.r-mosty.cz/) 

Občanské sdružení Athinganoi 
(http://www.athinganoi.cz/) 

Muzeum romské kultury:  

(http://www.rommuz.cz/) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


