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Abstrakt

Práce se zabývá vzděláváním romských dětí. Nejprve stručně poukazuje na 

problémy, se kterými se romská popupace potýká a které brání její správné integraci do 

většinové společnosti. Dále se věnuje významu vzdělávání v dnešní době a přibližuje 

současnou situaci romských dětí v této oblasti. Blíže se zabývá některými projekty na 

podporu integrace romských dětí do školského systému a vyzdvihuje důležitost funkce 

asistenta pedagoga. Práce je ukončena poukázáním na problémy nynější vzdělávací 

politiky v oblasti vzdělávání Romů a obsahuje návrhy na změny, které by měly být v tomto 

směru provedeny, aby bylo docíleno lepší integrace romských občanů do majoritní 

společnosti České republiky.

Abstract

This work deals with problems of education Roma children. First it shortly refers to 

problems that Roma population deals with and that prevent Roma people from proper 

integration into majority society. Furthermore it shows importance of education in these 

days and sketches contemporary situation of Roma children. It deals deeper with projects 

that support integration of Roma children into school system and exalts the importance of 

function o f pedagogue assistant. This work is ended by refering to problems in today’s 

policy of education in field of education Roma citizens and includes suggestions of 

changes that should be done to reach better integration o f Roma citizens into majority 

society o f the Czech Republic.
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1. Cíle práce

Cílem této práce je představit současnou situaci Romů v oblasti vzdělávání spolu 

s programy sociální politiky, které jsou v tomto směru vytvářeny. Poukázat na problémy 

v této oblasti a na nutnost změny některých opatření vzdělávací politiky popřípadě některé 

změny k této problematice navrhnout.

2. Hypotézy

H 1: Vzdělávací politika pomáhá správné integraci romské menšiny.

H2: Současné prostředky vzdělávací politiky pro zlepšení integrace romské 

populace do majoritní společnosti nejsou dostatečné.

3. Aplikované metody

Data a informace potřebné pro sepsání této práce byla získána různými metodami. 

Byly použity následné prostředky:

>  Analýza výzkumů: a) Výzkum vztahů mezi Romy a majoritou, jehož 

výsledky byly zpracovány v knize R om ové v české společnosti “ od 

P. Navrátila a kol. b) Anketní šetření k funkci asistent pedagoga po 

změně zákonů 2005

> Rozhovor s koordinátorkou projektu „ asistent pedagoga“, „roma edem “ 

a členkou organizace „Step by Step ČR “ p. Kalinovou.

>  Rozhovor s Mgr. Radkou Sobolovou, účastnicí projektu „Začít spolu“ 

na základní škole Angelova v Praze.

>  Účast na vyučovací hodině v základní škole Angelova v Praze, kde se 

praktikuje metoda projektu „ Začít spolu

> Rozhovor s asistentem pedagoga Silvií Nyrgynovou ze základní školy 

T.G.M v Písku.

>  Odborná literatura

> Informace z internetu
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4. Úvod

Správné vymezení obyvatel romského původu je velmi problematické. Romové 

nemají ze zákona povinnost hlásit se ke své národnosti a často ani nehovoří romštinou, 

nýbrž etnolektem češtiny, který si v průběhu let osvojili. Za Romy je možno považovat 

pouze ty, kteří se k této národnosti sami hlásí. Někteří Romové jsou plně asimilováni. 

Někteří se hlásí k jiné  než romské národnosti. V České republice se ve sčítání lidu, domů 

a bytů 2001 k romské populaci přihlásilo 11746 občanů (www.czso.cz). Odborníci se 

domnívají, že je toto číslo podhodnocené. V roce 1996 se předpokládalo, že Romů žije na 

území našeho států až 200 000 (Gabal, 1999:155). Na ministerstvech a jiných institucích se 

ale počítá pouze s daty ze statistického úřadu. Romská menšina je velmi specifická a s její 

definicí je spojeno mnoho problémů. Nedá se definovat tak, aby zahrnula všechny své 

příslušníky. Je hodně vnitřně diferencovaná. Někteří se ke svému původu hlásí, jiní ne. 

Jedni hovoří romštinou a druzí ji skoro zapomněli. Někdo žije v ghettech, někdo mezi 

neromskými rodinami. Kvůli rozpolcenosti uvnitř romské komunity je těžké a vlastně 

i nemožné generalizovat určité závěry, výroky apod. Je nutno uvědomit si, že romští 

občané jsou různí, a podle toho s nimi jednat. Musí se předcházet nesprávnému zařazování 

romských příslušníků do jedné škatulky. Tohoto se ale jen stěží dosahuje a antagonistické 

vztahy mezi romskou menšinou a majoritou, vzniklé rozdílnými hodnotami a kulturou, 

jenom napomáhají generalizaci problémů spojených s Romy. Následující text je zaměřen 

na Romy, kteří žijí převážně ve více početné romské komunitě a kteří mají problémy 

s integrací do majoritní společnosti. Chceme docílit toho, aby romská populace nestála na 

pokraji společnosti, dokázala se uplatnit na trhu práce a aby se snížily předsudky, které k ní 

někteří členové majoritní populace chovají. Cesta k těmto cílům je dlouhodobá a nedá se 

očekávat, že by se naplnila během pár let. Pro její úspěšnost je  důležité začít co nejdříve, 

tedy u vzdělávání. Vzdělávání Romů patří k hlavním prostředkům pro jejich integraci do 

většinové společnosti. Ve své práci se proto zaměřím na vzdělávání Romů a problémy 

s tím spojené.

5. Integrace Romů

Romové jsou kočovný národ a po svém příchodu z Indie do Evropy byli dlouho 

pronásledováni. Pokusy o jejich asimilaci započaly za vlády Marie Terezie. Romové 

nesměli hovořit svým jazykem pod pohrůžkou trestu, ale mohli pracovat v zemědělství 

jako nevolníci. V průběhu let byli dále znevýhodňováni a pronásledováni ať už zákonem,
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který stíhal Romy pro tuláctví (z roku 1885) či holocaustem za nacistické nadvlády. Ani po

2. světové válce nepřestalo jejich utlačování. Byly snahy o rozptýlení romských rodin, aby 

se zabránilo jejich sdružování. Až v 70. letech 20. století bylo upuštěno od politiky asimilace 

a rozptylu.(Říčan, 1998) Pád berlínské zdi v roce 1989 se dá označit za významný mezník 

v dějinách romského etnika. Bylo jim povoleno hovořit svým jazykem a rozvíjet svou 

kulturu. V 90. letech se také rozvíjí snaha o integraci romských spoluobčanů do majoritní 

společnosti a vznikají nové organizace zabývající se touto problematikou. Pod pojmem 

integrace se rozumí začleňování osob z menšinových etnických skupin do skupiny 

majoritní. Menšina dodržuje zákony a normy státu, ve kterém žije, ale zároveň si uchovává 

své zvyky, tradice, jazyk, hodnoty, životní styl atd. Minorita si zachovává svou kulturu 

a nepřijímá za svou kulturu majority. Integrace je důležitá pro zabránění možných 

konfliktů mezi jednotlivými skupinami. V jejím průběhu je důležité, aby i většinová 

společnost akceptovala kulturu dané etnické skupiny.

6. Romské etnikum

Pro vytvoření efektivních nástrojů vzdělávací politiky podporujících integraci 

romského etnika je nezbytné poznat a pochopit hodnoty a kulturu Romů. Nejprve je 

potřeba vymezit pojem etnikum, který bývá někdy zaměňován s pojmem národ. V určitých 

případech mohou tyto pojmy vymezovat stejnou populaci, ale vždy tomu tak není. Etnika 

se vyznačují charakteristickými vlastnostmi, kterými se jejich příslušníci sami identifikují 

a odlišují se pomocí nich od ostatních skupin. Podle Bartha má etnikum určující rysy: 

1) převažuje biologická sebereprodukce; 2) sdílí společné základní kulturní hodnoty, 

realizované v kulturních formách; 3) vytváří jedno komunikační a interakční pole; 

4) příslušnost k určitému etniku se samoidentifikuje a je  identifikována jinými. Etnikum 

tak tvoří kategorii odlišnou od jiných kategorií téhož řádu (Velký sociologický slovník I, 

1996:277). Romové jsou tedy etnickou a ne národnostní menšinou.

6.1 Hodnoty

Romové vyznávají hodnoty rozdílné od hodnot majoritní společnosti, což může 

způsobovat vzájemné antipatie. Jak již bylo zmíněno, pro vznik funkčních integračních 

programů je nutno poznat a pochopit romskou kulturu a její hodnoty. Pokud by byly 

vytvořeny programy bez této znalosti, mohl by být jejich účinek kontraproduktivní.
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6.1.1 Rodina

Pro romskou komunitu je největší hodnotou rodina. Tradiční romská rodina je 

patriarchální, kde otec je živitelem a matka se stará o domácnost. Obvykle žije ve velkých 

společenstvích několik generací pospolu a většinou se i manželka stěhuje k manželovým 

rodičům. Je nezvyklé, aby se děti stěhovaly od své rodiny.(Šišková: 2001) Děti totiž 

znamenají štěstí a v tomto ohledu pro ně škola představuje určité nebezpečí -  strachují se, 

že se jim může dítě odcizit. Toto potvrzuje i výzkum vztahů mezi Romy a majoritou 

provedený v roce 2001 \  kde byly mimo jiné zjišťovány i hodnoty romské komunity. 

Příslušníci romské menšiny sami uvádějí, že je pro ně nej důležitější rodina a komunita. 

Celkem to vypovědělo 43,8 % z dotázaných Romů (viz.Tab.l).

Je nutno podotknout, že tato charakteristika není aplikovatelná na všechny romské 

rodiny. Se změnou systému přicházejí i změny ve způsobu romského rodinného života. 

Romské mnohogenerační rodiny se začínají pomalu rozpadat, ale nemění to nic na tom, že 

rodina je pro ně velmi důležitá. Dochází k jevům, jako je například odkládání dětí do 

dětských domovů. V současné době se předpokládá, že až 60% dětí v dětských domovech 

je romského původu. Toto může mít různé příčiny. Jednak může jít o problémy v rodině 

(citové zanedbání, týrání, různé handicapy apod.) či o sociální problémy, tedy chudobu. 

Počítá se, že až 86% dětí je  do dětských domovů umísťováno právě kvůli sociálním 

problémům, a jelikož Romové patří mezi nejchudší skupinu obyvatel České republiky, je
o 2u nich tento důvod odkladu dětí velmi častý". Mívají více dětí, nízké dokončené vzdělání 

a často i problémy se získáváním práce. Pokud je rodina chudá a problémy se kumulují, 

nejsou rodiče mnohokrát schopni svým dětem zajistit podmínky pro jejich správný vývoj3 

a děti jsou jim odebírány a dávány do dětských domovů.

1 Výzkum byl proveden v devíti městech na území České republiky. Jmenovitě v Chomutově, Ústí nad 
Labem, Ostravě, Pardubicích, Českém Krumlově, Uherském Hradišti, Brně, Vsetíně a Přerově. Ve vybra
ných městech lze předpokládat větší míru konfliktů mezi majoritou a minoritou. Pro sledovaná města platí 
některé z těchto charakteristik: změny složení obyvatelstva, prudká industrializace, vysoký podíl romské 
komunity, výrazné sociální problémy (nezaměstnanost apod.) či nekoncentrovaná spolupráce samosprávy, 
státní správy, občanských iniciativ a dalších. V každém městě bylo provedeno 100 rozhovorů s Romy a 100 
s neromskými občany. Docházelo k odchylkám z důvodů nedostatečně velké romské populace ve vybrané 
lokalitě (Navrátil, 2003).
2 Informace dostupné z: http://romove.radio.cz/cz/clanek/19466
3 Za podmínky pro správný vývoj jsou považovány např. správná hygiena, místo na spaní, výživa atd.
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6.1.2 Materiální hodnoty

Materiální hodnoty nejsou v životě Romů prioritou, ale významnou roli hrají. 

Důležitost peněz se odvíjí od významu rodiny. Děti znamenají pokračování rodu a potřebují 

být zajištěny. Z tohoto důvodu lze zařadit peníze mezi významnou hodnotu v životě Romů. 

Jedno romské přísloví říká: „Lepší vajíčko dnes než slepice zítra“ (Šišková, 2001:122). 

Z toho lze lépe pochopit, proč Romové nepřisuzují vzdělání tak vysoké hodnoty. Raději 

začnou co nejdříve pracovat, aby měli jistotu, než aby šli studovat. Studium ubírá čas, kdy 

by mohli získávat peníze. Též nepřikládají veliký význam budoucnosti. Žijí přítomností 

a tudíž ani vzdělání pro ně není z pohledu získání lépe placené práce dostatečně motivující. 

“Jím, píju, žiju, umřu -  nač hospodařit“ (Šišková, 2001:122), říká jiné přísloví vyjadřující 

vztah Romů k budoucnosti.

6.2 Rozdílné hodnoty

Je zřejmé, že romská a majoritní komunita vyznávají odlišné hodnoty. V následujících 

tabulkách vidíme, že příslušníci majority se správně domnívají, že nej důležitější pro Romy 

je rodina a jejich komunita. V dalších stupních žebříčku hodnot se ale již jejich názory na 

romské hodnoty liší od hodnot, které udávají sami Romové. Neromové zastávají názor, že 

druhou nejdůležitější hodnotou pro Romy jsou materiální hodnoty a sociální jistoty, 

přičemž ale Romové na druhém místě uvádějí zdraví. Zde je  nutno podotknout, že 

příslušníci majority vůbec neudávají hodnotu zdraví v žebříčku hodnot romské komunity. 

Domněnky majority o hodnotách romské skupiny se kromě první pozice žebříčku od 

odpovědí samotných Romů značně liší. Z toho vyplývá, jak málo majorita zná romskou 

menšinu, její kulturu a hodnoty.

Bohužel nelze porovnat, jak se liší pohled Romů a majority na to, co je pro majoritu 

nejdůležitější. Toto nelze provést, jelikož ve výzkumu nebyly členové majority tázáni na 

to, co je pro ně v životě nej důležitější.
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Tab.l Co je podle romských respondentů v životě nej důležitější pro Romy a pro 

příslušníky majority (v procentech)

Co je pro Romy v životě Procenta Co je pro příslušníky majority Procenta
• ■ o ■ v  • j v • v rnejdulezitejsi v* ■ v • i o g v  t , v  • v  rv živote nejdulezitejsi

Rodina, komunita 43,8 Materiální hodnoty 43,9
Zdraví 14,8 Rodina 16,6
Rovnoprávnost, humanitní 13,9 Práce, kariéra 12,7
ideály
Materiální hodnoty, 12,5 Zdraví 8,7
sociální jistoty
Práce 8,6 Humanitní ideály 7,2
Příjemný, pohodlný život 5,9 Odmítání jiných, povyšování se 6,5
Rasismus 0,5 Příjemný, pohodlný život 4,4
Celkem 100,0 Celkem 100,0
N = 859 (Romové), 689 (Romové) Zdroj: Navrátil, 2003:121

Tab.2 Představy majority o hodnotách Romů a Romů o hodnotách majority (v procentech)

Co je pro Romy v životě Procenta Co je pro příslušníky majority Procenta
nejdůležitější podle majority v životě nejdůležitější podle

Romů
Rodina, komunita 49,1 Materiální hodnoty 43,9
Materiální hodnoty, sociální 22,7 Rodina 16,6
jistoty
Příjemný, pohodlný život 11,6 Práce, kariéra 12,7
Rovnoprávnost, humanitní 8,6 Zdraví 8,7
ideály
Přiživovat se na společnosti 6,6 Humanitní ideály 7,2
Práce 1,4 Odmítání jiných, povyšování se 6,5

Příjemný, pohodlný život 4,4
Celkem 100,0 Celkem 100,0
N = 839 (majorita), 689 (Romové) Zdroj: Navrátil, 2003:122

7. Romská problematika

Romská problematika je velmi komplikovaná. Kromě hodnot rozdílných od majoritní 

společnosti, je  důležité poukázat a uvědomit si některé faktory, které významě přispívají 

k segregaci romské populace. Mezi tyto faktory patří například bytová politika či postavení 

Romů na trhu práce. Všechny tyto problémy zvyšují vzájemné nepřátelství a ztěžují snahy

o jejich integraci do majoritní společnosti.
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7. 1 Romové a jejich segregace v oblasti bydlení

Od roku 1965 byla na území Československa zavedena politika organizovaného 

rozptylu romské populace za účelem asimilace a zastavení tvorby romských čvtrtí, osad 

apod. Spočívala v přesunu některých romských rodin do oblastí s nízkým počtem romských 

obyvatel. Bylo potřeba zajistit pro ně nové byty a vytvořit pracovní příležitosti. Staré byty 

byly likvidovány. Organizovaný rozptyl se ale potýkal s problémy především v pracovním 

zajištění pro přemístěné Romy, kromě toho se také Romové sami stěhovali do jiných měst. 

Politika organizovaného rozptylu byla neudržitelná a v roce 1970 byla ukončena.4

Po roce 1970 stále pokračovala přirozená migrace Romů po celém území 

Československa. Mnoho Romů odcházelo ze slovenské části republiky do Čech. Migrovali 

z důvodu vidiny lepšího života, ale i kvůli rušení osad, kdy jejich obydlí bylo vykoupeno 

státem. Romové odcházeli do průmyslových oblastí. Ze začátku je většinou ubytovávali 

zaměstnavatelé v provizorních zařízeních, ale po ukončení pracovního poměru byla starost

o ubytování romských rodin dána tamním úřadům. Romové získávali byty, ale byly to byty 

malé pro početné rodiny. Pro zabezpečení ubytování Romů byla vybudována satelitní 

sídliště na okraji měst, což je jedna z největších chyb politiky v oblasti bydlení vzhledem 

k integraci romské menšiny. Po takovémto zacházení s romskou populací není překvapením, 

že Romové se i sami často sestěhovávají do jedné části města, ulice apod. Hledají místo, 

kde by se cítili bezpečně a získali tam oporu od ostatních Romů.(Socioklub, 1999:208-211)

Nové problémy v oblasti bydlení se objevily v 90. letech 20.století, kdy docházelo 

k restituci a privatizaci v oblasti bytového fondu. „Restituovány byly zejména domy ze 

starší bytové zástavby a příslušníci romské komunity v důsledku minulé „bytové politiky“5 

obývali většinou právě tento druh bytů“ (Navrátil, 2003:67). Romové byli novými 

nájemníky buď vyhozeni či museli podepsat novou nájemní smlouvu. Pokud připadly byty 

státu a byla prováděna jejich privatizace, často byly příslušníci romské menšiny 

vylučováni. Romové totiž byli sociálně slabší a většinou ani neměli předešlé nájemní 

vztahy. Romové byli vytěsňováni na pokraj společnosti. Některým bylo zajištěno náhradní 

či krátkodobé ubytování nebo odcházeli na okraj měst, kde se začaly tvořit ghetta či

4 Informace dostupné na http://www.phil.muni.cz/kivi/clanky.php?cl=6&amp;rubrika=clanky a v literatuře 
(Socioklub, 1999:208-211)
5 Za minulého režimu docházelo v systému přidělování bytů k obsazování těchto méně kvalitních domů 
a bytů romskými rodinami.
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enklávy. Pro romské rodiny je těžké získat byt mimo tyto oblasti. Trvá to několik let 

a pokud se jim podaří byt získat, obvykle se jedná o byt malý, který je pro početnou rodinu 

nevhodný. Počet osob najeden pokoj je u Romů přibližně 2,4 osoby a u majority 1,2 osoby 

na pokoj (viz Tab. 3, Příloha 1).

Bytová situace Romů prohlubuje jejich nedůvěru vůči majoritě. Přispívá ke ztížení 

integrace do většinové společnosti.6 Není to ale jediný problém, se kterým se romská 

populace potýká. Významným problémem je mimo jiné i postavení Romů na trhu práce.

7.2 Romové na trhu práce

Postavení Romů na trhu práce je velmi problematické. Velká část příslušníků 

tohoto etnika má nízkou kvalifikaci. V minulosti Romové vykonávali hodně řemeslné 

práce a pracovali jako dělníci, což bylo za minulého režimu uznávané povolání a také 

věděli, kolik hodin je nutno za měsíc odpracovat, aby obdrželi rodiné příplatky. Mimo jiné 

i platová nivelizace za socialismu jim zajišťovala uspokojení potřeb. Po sametové revoluci 

došlo ale ke změně priorit a postavení dělníků na žebříčku prestiže práce se dramaticky 

propadlo. Byly zavedeny nové efektivnější technologie, snížila se potřeba manuálních 

pracovníků a zvýšila se poptávka po kvalifikovaných a vzdělaných zaměstnancích. 

Do popředí se dostaly služby na úkor průmyslu a zemědělství, kde většina romských 

příslušníků pracovala. Mnoho z nich bylo propuštěno. Romy tato změna hluboce zasáhla. 

Nedosahovali vysokého stupně vzdělání, tím pádem nezískali potřebnou kvalifikaci pro 

výkon zaměstnání. Vzdělání v minulosti neviděli jako nutné k zajištění dobrého života. 

Získávali pouze zaměstnání s nízkým platovým ohodnocením, které ještě více snižovalo 

jejich postavení ve společnosti. V současné době je těžké přesně určit, kolik romských 

příslušníků je nezaměstnaných a naopak. Tento problém vznikl, jelikož není povinnost 

nahlašovat národnost zaměstnavateli. Z tohoto důvodu jsou následující data velmi hrubá. 

Předpokládá se, že v produktivním věku je 61,7% Romů, z toho 72% ekonomicky 

aktivních. Z ekonomicky aktivních je 53% zaměstnaných a neevidovaných zaměstnaných 

a 19% evidovaných nezaměstnaných.(Socioklub, 1999:367) Romové jsou často 

dlouhodobě nezaměstnaní či opakovaně nezaměstnaní. Hodně mužů z romské populace 

vykonává sezónní či příležitostné práce. Často bývá jejich práce ilegální, kde jim

6 Například v oblasti vzdělávání a tvorbě čistě romských škol. Více je to přiblíženo v kapitole o spádových 
školách.
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zaměstnavatel platí nižší mzdy a neodvádí za ně daně. Romové si tak přilepšují k sociálním 

dávkám. Zisk méně prestižnějšího zaměstnání je podmíněn hlavně nízkou kvalifikací 

a tedy i nízkou úrovní dosaženého vzdělání.7 Přispívají k tomu i diskriminační postoje z řad 

zaměstnavatelů a také systém sociálních dávek. Sociální dávky svou výší podporují 

nezaměstnanost Romů a tím přispívají k jejich malé snaze dosáhnout vyššího vzdělání 

a následně i prestižnější lépe placené práce.

7.3 Vliv prostředků sociální politiky na nízké vzdělání Romů

Nejenom rozdílné hodnoty, ale i prostředky sociální politiky a zkušenosti Romů 

z minulosti jsou pro romské etnikum demotivující pro získání vyššího vzdělání. Sociální 

politika se snaží předcházet sociální exkluzi jednotlivců, ale v některých případech ji spíše 

podporuje. Jsou vytvořeny dávky sociální pomoci a sociální potřeby, které mají pomáhat 

lidem ve finanční nouzi8. Jsou poskytovány přídavky na dítě, rodičovský příspěvek, 

sociální příplatek, příspěvek na bydlení, dávky z důvodů sociální potřebnosti apod.

Romové mívají početné rodiny. Většinou jsou patriarchální, pracuje pouze otec, 

ženy jsou v domácnosti a vychovávají děti. Sociální dávky tuto situaci velmi zjednodušují 

a demotivují občany ke shánění si praconího místa, jelikož celková finanční částka získaná 

z dávek se v určitém okamžiku stává výhodnější nežli minimální mzda. Romští 

spoluobčané dosahují nízké úrovně vzdělání, tudíž vykonávají méně prestižní práce, které 

jsou odměňovány pouze platem ve výši minimální mzdy. Pokud sociální dávky jsou vyšší 

či shodné s výší minimální mzdy, působí to demotivačně na snahu získat zaměstnání. 

Například pro nukleární rodinu9 s šestiletým dítětem, kde oba rodiče pracují za minimální 

mzdu je výhodnější pracovat, nežli pobírat dávky. Celkem získá o 3383 Kč měsíčně více 

než rodina, kde rodiče nejsou výdělečně činní. Naopak v rodina s pěti dětmi, kde oba 

rodiče pobírají minimální mzdu má za měsíc stejné množství peněz jako rodina, kde jsou 

oba rodiče nezaměstnaní. V tomto případě je na tom rodina, kde jsou rodiče výdělečně 

činní hůře (ukázkový příklad viz Příloha 2). Navíc se sociální dávky zvyšují -  jako 

například porodné, které tvoří od 1.4.2006 desetinásobek životního minima na osobní 

potřeby dítěte.

7 Vzdělávání Romů bude věnována samostatná pasáž dále v práci.
8 Za nouzi je v tomto případě považována nemožnost zajistit základní lidské potřeby jako je jídlo, ošacení, 
bydlení.
9 Nukleární rodina = rodina skládající se z otce,matky a jednoho dítěte.
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7.3.1 Demotivující sociální politika

Jak bylo ukázáno na předchozím příkladě, rodiny s více dětmi a s rodiči pobírající 

sociální dávky mohou získat od státu více peněz, než by oba rodiče byli schopni za měsíc 

vydělat, pokud pracují za minimální mzdu. Většina romských obyvatel má nízké vzdělání 

a vykonávají právě takové práce, za které obdrží minimální mzdu. Je nutno se nad tímto 

faktorem zamyslet. Základní potřeby jednotlivce by měli být zajištěny, ale za jakou cenu? 

Jsou sociální dávky moc vysoké či minimální mzda tak nízká? Mělo by se směřovat 

k takové výši minimální mzdy, aby byla výhodnější nežli pobírání životního minima 

a dalších dávek. Problém sociálních dávek není v popisu této práce, ale je nutno si 

uvědomit, že vše se vším souvisí. Vysoko nastavené dávky se též podílejí na neochotě 

Romů získat vyšší vzdělání a následně i lépe placenou práci.

Kromě samotných sociálních dávek, které jsou výhodné pro vícečetné rodiny, jimiž 

většina romských rodin je, se sociální politika státu moc nevěnuje samotné problematice 

romské populace. Od 90. let si stát uvědomuje potřebu integrace romské menšiny a v tomto 

směru jsou postupně vytvářeny projekty v rámci ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy. Postupně jsou vytvářena zařízení jako přípravná třída či funkce asistenta 

pedagoga apod. Romské problematice v oblasti vzdělávání se ale především věnují 

nevládní neziskové organizace. Těmto organizacím bude věnována samostatná pasáž dále 

v této práci.

7.4 Sociální exkluze

Rozdílné hodnoty, jejich nepochopení, nízké vzdělání a následně i sociální dávky 

jsou kombinací, která vede k sociální exkluzi romské komunity z většinové společnosti. Je 

jim zamezován přístup k určitým možnostem, jako je získání lepších pracovních pozic 

apod. Dobrým příkladem je vzdělávání. Romské děti jsou na základě rozdílné kultury, 

a tudíž odlišného jednání a chápání věcí nesprávně zařazovány do zvláštních škol. Toto 

přeřazování jim ubírá možnost dosáhnout lepšího vzdělání v základní povinné školní 

docházce a následně nejsou dostatečně vybaveny pro složení přijímacích zkoušek na 

střední školy. Špatné zařazení do zvláštní třídy je  tedy exkluzivní a má vliv na další život 

dítěte. Většinová společnost se pak nesprávně domnívá, že romské děti jsou nezvladatelné 

a následkem toho odsuzuje i ostatní příslušníky této menšiny. Většinová společnost takto 

uzavírá přístup a možnost romské komunity pro správnou integraci.
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7.4.1 Začarovaný kruh

Sociální exkluze

Vzniká tak komplexní problém. Pro znázornění jsem vytvořila graf znázorňující 

hlavní problémy romské populace a zároveň poukazující na jejich vzájemné propojení.10 

Za majoritní problémy považuji nevzdělanost, nezaměstnanost a sociální exkluzi. 

Nevzdělanost romských spoluobčanů má vliv na jejich další život a integraci do 

společnosti. Na úrovni dokončeného vzdělání závisí možnost získání zaměstnání a platové 

ohodnocení. Většina Romů dosahuje pouze základního vzdělání. Celkem 40,6% 

z dotázaných 863 Romů (viz Tab.3). Již toto je předurčuje k jejich budoucímu životu, 

jelikož lidé pouze se základní školou si nemohou svou práci moc vybírat. Je jim nabízena 

povětšinou manuální práce za minimální mzdu. Spojíme-li faktory jako Rom, základní 

vzdělání, nezaměstnaný či dělník vyjde kritická situace. U obyvatel České republiky je 

stále zakořeněn nepřátelský postoj vůči Romům a u takovéto kombinace faktorů téměř 

spolehlivě fungují předsudky vůči romským spoluobčanům. Romové bývají vytlačováni na 

okraj společnosti a dochází k jejich sociální exkluzi. Sociální exkluze již  sama demotivuje 

pro získání lepšího, tudíž vyššího vzdělání. Romové v tom nevidí smysl a ani možnost 

dosažení lepšího postavení ve společnosti. Vzniká tak uzavřený kruh sociální exkluze 

Romů.

10 Po vytvoření tohoto grafu jsem našla podobný graf v diplomové práci P.Tylové (2002) „Úloha kvalitního 
vzdělání pří zapojování Romů do české majoritní společnosti, Praha.
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7.4.1.1 Cesta ze začarovaného kruhu

Je nutno předcházet vzniku sociální exkluze a snažit se z ní dostat, pokud již rodina 

žije na pokraji společnosti. Kruh je vytvořen z částí, které lze změnit. Samozřejmě na ně 

mají vliv další faktory jako jsou hodnoty či kultura etnika, ale tyto hodnoty není vhodné se 

snažit pozměnit, pokud se snažíme docílit správné integrace romského etnika do většinové 

společnosti. Je potřeba se zaměřit na to, co změnit lze. Důležité je začít již  v raném dětství 

pokud chceme předejít exkluzi. K tomu je hned několik důvodů. Při dosažení vyššího 

stupně vzdělání, má jedinec šanci získat lépe placené a odbornější zaměstnání. V důsledku 

tedy získá lepší společenský status". Na občany romského původu mající vyšší vzdělání 

než pouze základní školu a tudíž vykonávající lepší zaměstnání povětšinou svůj pohled 

ostatní mění a upouštějí od nepřátelského postoje. Těmto lidem také hrozí menší riziko 

sociální exkluze. Z toho plyne, že vyšší vzdělání napomáhá získání lepšího zaměstnání a to 

předchází sociální exkluzi.

8. Vzdělávání Romů

Romové dosahují nízké úrovně vzdělanosti. Jak je vidět v tabulce č. 4, nejvíce 

občanů romské národnosti dosahuje vzdělání základní školy s neukončeným učňovským 

vzděláním. Celkem 40,6% z respondentů. Podle výsledků ze sčítání lidu z roku 1991, kdy 

Romové ještě měli povinnost se ke své národnosti hlásit, dosáhlo 80% Romů pouze 

základního vzdělání včetně nedokončeného (Socioklub, 1999:340). Příslušníci romského 

etnika se potýkají díky své kultuře s problémy jako jsou jazyková bariéra či sociální 

handicap12. Těmto problémům je nutné pomocí vzdělávací politiky předcházet. Musí se 

také zabránit nesprávnému zařazování romských dětí do zvláštních škol apod. Pro prevenci 

těchto omylů a zmenšení znevýhodnění jsou vytvářeny přípravné třídy a různé projekty 

zabývající se vzdělaností romské komunity.

11 „Status - pozice, kterou člověk zaujímá vzhledem ke druhým lidem v rámci daného sociálního systému.“ 
(Keller,1992:176)
12 Za sociální handicap jsou v tomto případě myšleny chybějící podněty ve výchově jako listování v knihách, 
kreslení, malování, zkušenosti s omalovánkami, stavebnicemi, doplňovačkami, kvizy apod. (Říčan: 1998)
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Tab. 4 Orientační vzdělanostní struktura Romů v České republice

Stupeň vzdělání “Náš výzkum” (2001)
Nechodil do školy 2,9
Zvláštní škola 15,8
Neukončené základní 10,1
Základní (+neukončené učňovské) 40,6
Vyučení bez maturity 20,7
Vyučení s maturitou 2,4
Střední odborné bez maturity 3,6
Střední s maturitou 2,2
Vysokoškolské 1,7
Celkem 100,0
N=863 (“náš výzkum”) Zdroj: Navrátil(2003):136

8.1 Znevýhodnění romských dětí ve školském systému

Znevýhodnění romských dětí vychází z jejich kultury. Bývají nesprávně zařazovány 

či následně přeřazovány do zvláštních škol, jelikož bývají považovány za nezvladatelné. 

Romské děti neovládají český jazyk na takové úrovni, aby byly schopny porozumět učiteli. 

Doma mluví převážně romštinou či spíše etnolektem češtiny. Z tohoto důvodu děti 

nerozumí pokynům učitelů. Když děti nerozumí, ztrácejí trpělivost a snaží se zabavit jinak. 

Poutají na sebe pozornost a vyrušují. Zároveň jsou Romové více materiálně založeni 

a jinak vychováváni. Romští rodiče učí své děti znát konkrétní věci, které se vyskytují 

kolem nich a méně pozornosti věnují vysvětlování hodnot, norem apod. Romské děti poté 

mohou mít problémy s porozuměním významu abstraktních pojmů. Bemsteinova teorie 

rozvinutých a omezených jazykových kódů dobře osvětluje důvody neporozumění sociálně 

znevýhodněných jedinců abstraktním pojmům.

8.1.1 Bernsteinovy otevřené a uzavřené kódy

Basil Bernstein formuloval teorii vzdělávání založenou na tom, že „...si děti 

z různých sociálních poměrů vytváří už od útlého věku odlišné kódy nebo formy řeči, které 

mají zásadní vliv na jejich pozdější úspěch ve škole“ (Giddens, 1999:398). Podle 

Bemsteina se jedná především o způsob komunikace, nežli o slovní zásobu či vyjadřovací 

schopnosti. Děti z nižších vrstev užívají omezené kódy. Jejich komunikace je založena na 

nevyslovených předpokladech, jejichž znalost je považována za samozřejmou.

V takovýchto komunitách je pro výchovu užívána metoda odměn a trestů. Jsou dány určité
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normy ve skupině, které musí každý dodržovat a pokud tomu tak není, je  provinilec 

trestán. Romové často ani nevědí, proč jsou dodržovány právě tyto normy. Děti si tedy 

pomocí této výchovy osvojí určité praktické dovednosti, ale díky malé komunikaci 

a absenci vysvětlování důvodů proč, si děti málo osvojí abstraktní pojmy. Jsou také 

ochuzeny o vysvětlení abstraktních vztahů či procesů.

Oproti tomu tzv. rozvinuté kódy si osvojují děti ze středostavovských rodin. Jejich 

mluvené projevy nejsou nutně vázány na specifický kontext. Děti dokáží vyjadřovat své 

abstraktní představy. Ve školách jsou užívány abstraktní pojmy a rozvinuté kódy, a proto 

podle Bemsteina mají děti, které si osvojily rozvinuté kódy, větší šanci na úspěch ve 

školních zařízeních. Děti s omezenými kódy nedokáží vysvětlit své myšlenky a mají někdy 

problém porozumět podstatě sdělení.

(Giddens, 1999)

Bemsteinova teorie jazykových kódů se dá aplikovat na problematiku romských 

dětí při vstupu do školy. Pokud děti nastoupí do školy, kterou navštěvují děti z většinové 

společnosti, mohou se vyskytnout problémy. Děti učitelům nerozumí, nedokáží rozpoznat 

hlavní myšlenku výkladu či otázky, která je jim  položena. Mají osvojeny spíše omezené 

jazykové kódy než kódy rozvinuté, které jsou ve škole užívány. Je důležité mít na paměti, 

že toto je pouze jedna z možností, která by mohla pomoci trochu osvětlit problém romské 

menšiny ve vzdělávacím procesu. Nebyl zjištěn žádný výzkum, který by byl proveden na 

toto téma u romské menšiny.

8.2 Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělání hraje významnou roli pro vzdělávání Romů. Ve vzdělávací 

politice se musí věnovat velká pozornost právě této oblasti, jelikož v předškolním vzdělání 

se odbourávají jazykové i sociální bariéry.

8.2.1 Mateřské školy a projekty k integraci

Mateřské školky jsou prvním článkem vzdělávacího řetězce. Je vhodné a ve své 

podstatě i nutné, aby romské děti navštěvovaly předškolní zařízení. Ve školce se učí lepší 

komunikaci v českém jazyce a porozumění pojmům, které díky rozdílné výchově neznají 

a nemají osvojené. Děti v této věkové skupině nerozlišují své vrstevníky podle národnosti
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a navzájem se tak učí toleranci a vzájemnému respektu. Romští rodiče jsou ale málo 

motivovaní k přihlašování svých dětí do mateřských školek. V tomto směru nejsou 

vzdělávací politikou vytvořeny žádné projekty. Projekty, které podporují nástup romských 

dětí do mateřských školek, jsou realizovány neziskovými organizacemi jako je  „ Step by 

Step ČR Sorosovými nadacemi apod.

8.2.1.1 „Kukadla -  Jakhora“

Projekt „ Kukadla-Jakhora“ byl realizován pod záštitou organizace „Step by Step 

Č R“. Je založen na snaze o integraci romských dětí do mateřské školky a následně i do 

základních škol. Začal roku 2003 a měl trvat do roku 2006. Původně byl financován 

prostřednictvím MŠMT13, ale po ukončení poskytování peněžní dotace byl projekt pro 

nedostatek financí ukončen předběžně v roce 2005. Pro jeho realizaci byla vybrána tři 

města v České republice. Byla to Ostrava, Brno a Pardubice. Tato města byla vybrána 

z důvodů vzájemné odlišnosti, co se týče romské populace. V Ostravě je celkově velká 

nezaměstnanost všech obyvatel, v Brně je velká romská komunita a v Pardubicích je 

romská komunita naopak malá. Do projektu se zapojilo 14 mateřských školek. Byly 

vybírány podle snadné, rychlé dostupnosti pro romské etnikum a také s malým počtem 

romských dětí. S Romy spolupracovali terénní pracovníci, kteří komunitu dobře znali 

a stali se prostředníky mezi rodiči a školou. Na počátku bylo také provedeno výzkumné 

šetření zjišťující postoje romských rodičů a zástupců z mateřských školek ohledně 

vzájemných postojů. Panovala tam vzájemná nedůvěra a strach. Pomocí terénních 

pracovníků a společných sezení romských, neromských rodičů a zástupců školek bylo 

dosaženo lepšího vzájemného pochopení. Školkám bylo navrženo přijmout asistenta 

pedagoga. Učinilo tak sedm mateřských školek a těchto sedm v projektu i po jeho 

ukončení dále pokračuje. Asistent pomáhá překlenout problémy s docházkou romských 

dětí a je důležitým prostředníkem mezi učitelkami a dětmi.14 Hlavní problém nastal při 

snaze zapojit do projektu základní školy, kde je většina dětí neromských. Byly realizovány 

tzv. kulaté stoly, kterých se účastnily ředitelé a učitelé mateřských a základních škol, které 

jsou blízko romských lokalit, zástupci z odboru školství příslušného krajského úřadu 

a magistrátu, koordinátor romských poradců příslušného kraje a romský poradce daného 

města, asistenti pedagogů a sociální terénní pracovníci z daných měst. Snahou bylo 

seznámit účastníky s problematikou romské integrace a důležitostí vzdělání. Bylo

13 MŠMT = Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
14 Funkce asistenta pedagoga bude přibížena v samostatné části práce.
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poukazováno na význam asistenta pedagoga apod. U zúčastněných ale nenastal velký 

ohlas. Nepociťují, že by se touto problematikou měly zabývat a že se jich týká. Také nevidí 

žádné výhody, proč by měli zaměstnávat asistenty, jelikož finanční zvýhodnění bylo k roku 

2005 zrušeno.15

8.2.2 Přípravné třídy

Krokem vzdělávací politiky pro minimalizování jazykového a sociálního handicapu 

romských dětí bylo zřízení přípravných tříd16. Kromě odstraňování handicapů by ale měly 

zároveň měly rozvíjet kulturu a tradice Romů (Šotolová, 2001:44). Dítě nemůže do 

přípravného ročníku zařadit každý rodič. Je nutno podat žádost o zařazení zákonným 

zástupcem dítěte a písemným doporučením školského poradenského zařízení, kterou poté 

musí schválit ředitel školy (Školský zákon, část II, Hlava II, § 47, odst. 2). K roku 1998 

bylo v České republice zřízeno 47 přípravných tříd. 90% z nich bylo v oblasti vyšší 

koncentrace romského obyvatelstva a občanů ze sociokultumě znevýhodněného prostředí. 

„Ze 638 zapsaných dětí ve školním roce 1997/98 bylo 484 romských, tj.75,86%“ (TI ČŠI; 

cit. dle Šotolová, 2001:45). 82% z dětí, které absolvovaly přípravné třídy při základních 

školách nastoupilo do prvních ročníků základních škol, do škol zvláštních jen 11%. Zbytek 

přípravnou třídu navštěvoval znovu.(Šotolová, 2001:46) K roku 2004/05 bylo do 

přípravných ročníků zapsáno celkem 657 dětí. Není ale evidováno, kolik z těchto dětí tvoří 

děti romského původu. V přípravných třídách se mohou u romských žáků také vyskytovat 

problémy s docházkou a někdy přestanou do třídy chodit úplně. Je tomu tak z rozličných 

důvodů, např. nedorozumění s učitelkou, nedostatek peněz na šaty, svačiny apod. S těmito 

problémy by mohl pomoci asistent pedagoga. Bylo by tedy vhodné je v přípravných 

ročnících, které navštěvují romské děti, zaměstnat. Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy vytvořilo koncepční dokument „Strategii pro zlepšení vzdělávání romských 

dětí verze 2001“, jehož cílem je vytvořit dostatek přípravných tříd v mateřských 

a základních školách. Pro minimalizaci jazykové bariéry navrhují, aby romské děti mohly 

navštěvovat mateřské školy již od tří let svého života. Nutná je také dotační politika, tedy 

zajištění učebních pomůcek, aby případné finanční nároky byly pro romské rodiny únosné.

15 Více k této tématice lze najít na: www.sbscr.cz a v literatuře (Kalinová, 2006).
16 Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), část druhá: předškolní vzdělávání, hlava druhá: základní vzdělávání, § 47 odstavec 1, Obec, svazek 
obcí nebo kraj mohou se souhlasem krajského úřadu zřizovat přípravné třídy základní školy pro děti 
v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, které jsou sociálně znevýhodněné a u kterých je 
předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní 
bude vzdělávat nejméně 7 dětí.
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8.3 Spádové školy

Dalším stupněm ve vzdělání jsou základní školy. K určité čtvrti či obvodu ve 

městech je určena škola, kam by se žáci měli hlásit -  tzv. spádová škola. Do těchto škol 

před rokem 1989 moc dětí romského původu nechodilo, jelikož byly povětšinou řazeni do 

zvláštních škol. Zařazování se ale zpřísnilo a i sami romští rodiče začínají odmítat 

přeřazení svého dítěte do zvláštní školy. „Do budoucna se dá počítat s tím, že ve 

spádových školách bude stále více romských žáků“ (Socioklub, 1999:335). S romskými 

dětmi se musí počítat a důležité je tomu přizpůsobit organizaci školy. Přesvědčit

o významu změn také příslušné úřady, učitele, rodiče apod. V oblastech, kde žije početná 

romská komunita, jsou obavy, že rodiče z neromských rodin by své děti ze spádových škol 

odhlašovaly a zapisovaly je na školy mimo obvod, kde není velké množství romských dětí.

V závěru by to tedy vedlo opět ke vzniku čistě romské školy17. Takto se tomu stalo 

například v základní škole v Grafické ulici v Praze na Smíchově.(Socioklub, 1999:335- 

336) Je zapotřebí tomuto předcházet a snažit se zmírnit obavy rodičů neromských dětí. 

Měla by být větší informovanost lidí o romské komunitě, ukazovat jejich úspěchy 

a poukázat na jejich pozitivní stránky.

8.4 Zvláštní školy

Zvláštní škola je zařízení, které je určeno pro výchovu dětí mentálně postižených. 

Před nastoupením školní docházky absolvuje každé dítě psychologický test, podle kterého 

se určuje, zda bude nástup do první třídy základní školy posunout o rok či ne. Dítě může 

být na základě testu navrženo na vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně. Návrh 

na takovéto vyšetření podávají rodiče, mateřská či základní škola, pediatr apod. Zde se 

určuje, jestli má být dítě zařazeno do zvláštní školy. Rodiče se zařazením ale musí 

souhlasit. V současné době se odhaduje, že více jak 80% romských dětí navštěvuje zvláštní 

školu (Socioklub, 1999:340). Problém zařazování dětí do těchto škol vzniká hned na 

počátku u psychologických testů. Neberou ohled na to, že romské děti přicházejí z jiného 

kulturního zázemí. V romské komunitě se klade velký důraz na konkrétní, praktické 

hodnoty a výchovy dětí k těmto hodnotám. Rodiče začínají s dětmi rychle jednat jako 

s dospělými. Nežijí budoucností nýbrž současností, proto také nemají velké aspirace 

vzdělávat se. Nerozvíjejí u svých dětí schopnost porozumět abstraktním pojmům stejně

17 Romská škola = škola, kterou navštěvují převážně Romové
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jako poslušnost vůči cizí autoritě. Jako další důležitou věcí je i již  několikrát zmiňovaný 

jazyk. Romské děti nerozumí některým českým výrazům tudíž ani otázkám, na něž se 

osoba provádějící test ptá. Pro předcházení špatnému zařazování romských dětí do 

zvláštních škol by se musel změnit test, kterým děti před nástupem do školy procházejí. 

„Jedním z podstatných úkolů MŠMT ČR je sestavit tým odborníků z psychologické praxe, 

kteří sestaví baterii psychologických testů, adekvátních pro romskou populaci a populaci 

z jiných etnických skupin“ (Socioklub, 1999:337).

8.4.1 Přeřazování romských dětí do zvláštních škol

Romské děti jsou do zvláštních škol zařazovány následkem neúspěšnosti 

u psychologických testů před nástupem školní docházky, ale také mohou být přeřazovány 

ze základních škol. Jsou přeřazovány až 28krát častěji než ostatní děti (Socioklub, 

1999:340). V důsledku jiné výchovy nerozumí obsahu vykládané látky a to může 

způsobovat nesoustředěnost a následné vyrušování. „Kvůli vžitému rigidnímu myšlení 

a nedostatečné znalosti problematiky učitelé na základních školách často přijímají projevy 

odlišné kulturní identity romských dětí jako cizí, nepřátelské a negativní“ (Socioklub, 

1999:335). Děti jsou poté považovány za nezvladatelné a jsou doporučeny do 

pedagogicko-psychologické poradny. Často i samy rodiče jsou raději, když jejich dítě 

přejde do zvláštní školy, jelikož tam se dítě necítí jako méněcenné a navštěvuje jí i více 

romských dětí (Říčan, 1998).

8.5 Základní školy

Základní školy, které romské děti navštěvují, jsou povětšinou čistě romské. Jsou to 

školy spádové, odkud neromští rodiče své děti odhlásili či je  tam vůbec nepřihlásili. Pokud 

se ale ve čtvrti nachází více škol, tak si i sami romští rodiče většinou vybírají právě ty 

školy, které se staly čistě romskými a je jim jedno, že tato škola je dále od jejich bydliště 

než škola, která není čistě romská. Je tomu tak z několika důvodů. Jeden z hlavních 

důvodů je, že jsou tam děti romského původu a děti se mezi „svými“ cítí dobře. Problém 

škol, které jsou neromské je, že většina z nich nemá asistenta pedagoga, který by pomohl 

romským dětem přicházejícím na tuto školu. Je těžké školy motivovat k přijetí asistenta, 

jelikož od roku 2005 bylo jejich financování pozměněno. Asistent pedagoga je nyní 

financován krajským úřadem a peníze již nejsou přerozdělovány přímo školám, které 

předtím samy asistenta platily (Jindráková, 2005). Když dostávaly peníze přímo školy,
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bylo to pro ně výhodnější, jelikož po zaplacení mzdy asistentovi pedagoga jim ještě nějaké 

finance zbyly. Dalším důvodem, proč nejsou základní školy vstřícné k přijmutí asistenta 

pedagoga, je podle Ing. Kalinové neochota učitelského sboru přijmout asistenta romského 

původu mezi sebe jako sobě rovného. Z toho důvodu romští rodiče nechtějí dávat své děti 

do základních škol, kde je většina neromských dětí, jelikož tam není nikdo z jejich 

komunity, kdo by jejich dětem pomáhal. Romští rodiče se také obávají, aby jejich dětem 

nebylo jakkoli ubližováno, ať už se jedná o posměšky, vtipy atd. Nechtějí, aby se jejich 

děti cítily odstrčeně, a z toho důvodu se snaží své děti oblékat co nejlépe, dávat jim velké 

svačiny apod. Pokud na to finančně nestačí, může dojít k tomu, že je přestanou do školy 

posílat a přehlásí je do romské školy. Asistenti pedagoga mohou v těchto situacích Romům 

pomoci. Je potřeba motivovat školy, aby asistenty zaměstnávaly. Motivace může být 

finanční, anebo je možno uzákonit, že každá škola, kam se hlásí určitý počet romských 

dětí, musí mít svého asistenta pedagoga. Měly by se realizovat semináře pro učitele

o multikulturní výchově, aby se obeznámili sjinými metodami vyučování a přístupu 

k dětem z jiných kultur a etnik.

8.5.1 Projekt „Začít spolu“ a romské děti

Pro větší efektivitu vzdělávání romských dětí by měly být použity i prvky 

multikulturní výchovy. Projekt Začít spolu, který je na některých mateřských, přípravných 

a základních školách v České republice využíván, je zaměřen na integraci dětí 

z národnostních menšin. Začal roku 1994 a sponzorem na počátku byla „ Open society 

fu n d s“ a „Children’s Resources International“. V současné době projekt financují samy 

školy, v nichž je realizován. Projekt vychází z rodiny jako prvního místa, kde se děti učí. 

Důležitá je spolupráce s rodinou. Ta nesmí brát školu jako nepřítele. Jako něco, co jim děti 

odcizuje. Cílem je obohatit vyučovací osnovy o multikulturní prvky a přizpůsobit 

výchovné a vzdělávací postupy specifikům jiných kultur. Příslušníci rodiny se mohou 

podílet na vytváření aktivit pro děti, poradách s učiteli, mohou se také účastnit 

vyučovacích hodin apod. Možnosti podílet se na aktivitách by mohly snížit strach a obavy 

romských rodičů o své děti. Významný je též individuální přístup k jednotlivým dětem. 

„Individuální přístup znamená nejenom respektování osobnosti každého žáka, ale ve svých 

důsledcích i respektování každého z rodičů a konec konců celé romské komunity“ (Balvín, 

1996:30). Kromě individuálního přístupu a spolupráce s rodinou se projekt „Začít spolu“ 

zabývá také učením hrou a zasazuje se o centra aktivit ve třídě (Balvín, 1996:56). Žáci se 

učí vzájemné toleranci a otevřenému vyjadřování svých názorů. Podle Mgr. Sobolové děti

22



ze tříd, kde jsou zastoupeny různé národnosti a etnika, nepociťují mezi sebou rozdíly. 

Pokud se nějaké problémy nesnášenlivosti mezi dětmi objeví, mívají většinou počátek 

u rodičů jednotlivých dětí. Projekt „Začít spolu“ by mohl být vhodným pro integraci 

romských dětí.

Co se týká multikulturní výchovy, byly a jsou diskuse o zařazení prvků z romské 

literatury, či dějin do učebnic. Vycházejí knihy o romských dějinách, ale do výuky 

zařazovány nejsou. Přidání romského dějepisu do osnov by mohlo podnítit příslušníky 

jiných národností, aby požadovali totéž, a situace by se mohla stát neúnosnou. Do kurikula 

by ale mohla být začleněna např. hra na hudební nástroj apod.(Socioklub, 1999:348-349)

8.6 Střední a vysoké školy

Na středních a vysokých školách v České republice studuje malé procento dětí 

z romské populace. V současné době úplného středoškolského vzdělání dosahuje méně než 

5% dětí romské populace. Po ukončení základní školy začínají romské děti povětšinou 

pracovat či nastupují na učiliště. Byla také ale vytvořena romská střední škola sociální 

v Kolíně, která je určena speciálně pro děti romského původu. Tato škola byla založena 

nadací Dr. Rajka Djuriče roku 1998 a ročně nabírá 50 nových studentů. Je zaměřena na 

vzdělání se sociálním zaměřením a bere na zřetel romskou kulturu. Kulturu podporuje 

pomocí vyučování předmětů jako jsou romský jazyk a literatura, romistika či multikulturní 

soužití. Škola se také těší větší důvěře rodičů, jelikož se jedná o romské prostředí a snižuje 

se tak obava rodičů o své děti. Cílem této střední školy je poskytnout romským dětem 

středoškolské vzdělání a tím jim pomoci k integraci do většinové společnosti. Je nutno 

snažit se motivovat romské děti k dalšímu vzdělání a zvýšit tak počet dětí, kteří pokračují 

po základní škole studiem na škole střední. Romských středních škol je  ale málo a na 

neromských školách se stále objevuje diskriminace romských žáků. Prioritní v současné 

době je budování přípravných ročníků, eliminace znevýhodnění romských dětí při vstupu 

do základních škol, které nejsou výhradně romské a odbourání nepřátelských
o f  r  r • * * 1 8a nedůvěřivých postojů mezi příslušníky romského etnika a majority.

18 Informace dostupné z: http://www.osf.cz/djuric/KOLINCZ.htm
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8.7 Asistent pedagoga

Funkce asistenta pedagoga je v problematice vzdělávání romských dětí zásadní. 

Pedagogičtí asistenti pomáhají na školách již od roku 1993. Do roku 1998 byli asistenti 

financováni neziskovými organizacemi, kdy se stali státními zaměstnanci a byl uzákoněn 

dlouhodobý projekt romských asistentů. V roce 2000 byl název „romský pedagogický 

asistent“ změněn na „vychovatel -  asistent učitele“. Tento název byl opět přeměněn a od

1.1.2005 je tato funkce označována jako „asistent pedagoga“ a dělí se na asistenta pro 

žáky se sociálním znevýhodněním a pro žáky se zdravotním postižením.(Jindráková, 2005) 

Romští žáci se řadí mezi žáky se sociálním znevýhodněním. S nápadem romských 

asistentů na školách přišla Mgr. Balabánová, zakladatelka soukromé základní školy 

Přemysla Pitta v Ostravě. Myšlenku romských asistentů podporovaly od začátku také 

nestátní organizace „Společenství Romů na M oravě“ a nadace „Nová škola“. (Člověk 

v tísni, 2002:205)

Romští pedagogičtí asistenti jsou speciálně vyškolení a musejí splňovat předem 

dané podmínky (Šotolová, 2001:48):

>  musí být starší osmnácti let

>  dokončené základní vzdělání

>  trestní bezúhonnost

>  absolvování akreditovaného kurzu pedagogického minima v délce deseti 

dnů (kurz realizuje společnost HUMANITAS-PROFES)

>  absolvovat čtyřicet náslechových hodin

Kurz a náslechové hodiny pomáhají osvojit si komunikační dovednosti a znalost 

psychologické a pedagogické problematiky. Způsobilost uchazeče o post asistenta je 

otestována ve zkušební době. Asistent pedagoga může odbornou způsobilost získat 

několika způsoby, které jsou přesně vymezeny v zákoně č.563/2004 Sb., o pedagogických 

pracovnících a změně některých zákonů (viz. Příloha 3).
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Funkce asistenta pedagoga může být vytvořena na jakékoliv škole od mateřských 

po školy vysoké. Ředitelé škol, kde je větší počet dětí se sociálním znevýhodněním 

(v tomto případě romské děti), mohou ustanovit funkci pedagogického asistenta. 

Požadavek na vytvoření této funkce je podáván na orgán příslušného kraje. Žádost má 

přesně stanoveno, co musí obsahovat (viz.Příloha 4). Ředitelé škol jsou ale málo 

motivováni vytvářet funkce asistentů pedagoga na svých školách. Hlavní příčinou je změna 

ve financování asistentů. Do roku 1998 byli asistenti placeni prostřednictvím neziskových 

organizací. Od roku 1998 byly mzdy hrazeny ze státního rozpočtu a byly rozdělovány 

MŠMT. Peníze byly dávány přímo školám a obnos, který škola obdržela převyšoval mzdu 

asistenta pedagoga. Školám tedy ještě zbyly peníze na jiné výdaje a zároveň to školu 

stimulovalo vytvářet nová místa asistentů pedagoga na svých školách. Od 1.1.2005 došlo 

ale k další změně ve financování asistentů. Finanční ohodnocení asistenta pedagoga je nyní 

v kompetenci krajských úřadů (Jindráková, 2005). Školy takto ztratily finanční motivaci 

k budování míst asistenta pedagoga. Tato motivace byla zásadní, jelikož mnoho škol si 

není vědomo důležitosti asistentů v problematice romského vzdělávání a zároveň ani 

necítí, že by se jich tento problém nějakým způsobem týkal.

V dnešní době je na školách v České republice zaměstnáno přibližně 300 asistentů 

pedagoga. Náplň práce asistenta je vytvořena na základě společné dohody asistenta 

a ředitele školy, který zároveň za práci asistenta pedagoga zodpovídá.

Základní náplň práce pedagogického asistenta vybrané z publikace p. Šotolové 

(2001:49):

>  pomoc při aklimatizaci

>  pomoc při komunikaci pedagogů se žáky

> spolupráce s rodiči žáků

> spolupráce s romskou komunitou

> práce související s výchovnou činností

>  přímá výchovná práce se žáky dle provozu a potřeb školy (20-28 hod. týdně)
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Asistenti jsou sice placeni povětšinou za čtyři pracovní hodiny denně, ale ne 

zdaleka to odráží jejich skutečnou pracovní dobu. Asistenti ve škole pomáhají dětem při 

vypracovávání domácích úkolů, přípravě na testy a písemné práce. Kromě toho s nimi 

pracují na odbourání jazykového handicapu, který romské děti provází po celou dobu 

školní docházky. Mívají tedy největší problémy s českým jazykem a s používanými pojmy. 

Často nevědí, co po nich vyučující požaduje. Například bývá problém s pojmem „věc“, 

pod kterým si některé romské děti představí pouze oblečení a nic jiného. Úkolem asistenta 

je překonat u dětí tento nedostatek, jenž vychází z jejich výchovy. Kromě této práce 

s dětmi ve škole asistenti zprostředkovávají komunikaci s romskou komunitou. Docházejí 

za rodiči romských dětí. Denně asistent navštíví několik rodin. Hovoří s rodiči o úspěších

i problémech jejich dětí a snaží se o jejich pochopení důležitosti vzdělání jejich dětí. Pro 

některé rodiče je ale vzdělání jejich dětí nepodstatné. Stále žijí v dobách, kdy vzdělání 

nemělo velkou váhu ve společnosti a počítala se především manuální práce. Asistenti 

mimo jiné pomáhají školám při jednání s romskými rodiči. Romové jsou velmi emotivně 

založení. Při rozhovorech dokáží rychle „vybuchnout“, hlavně když se jedná o jejich 

vlastní dítě. Pokud jim  dítě tvrdí něco a učitel pravý opak, spíše uvěří dítěti. Toto velmi 

komplikuje jednání s romskými rodiči a je  velmi důležité, aby se jednání účastnil asistent 

pedagoga, jelikož lépe zná romskou mentalitu a lépe chápe problémy a obavy romských 

občanů. Když jim asistent potvrdí slova učitele, má to jinou váhu, protože asistentovi více 

důvěřují a rodič si uvědomí, že jim jejich dítě mohlo lhát.

Na počátku vytvoření funkce asistenta pedagoga se mohou objevit problémy spajté 

s ostatními pedagogy. Pokud na školu nastoupí asistent romského původu, většinou 

nějakou dobu trvá, než ho všichni zaměstnanci vezmou mezi sebe za sobě rovného, jelikož 

z něj mají strach. Asistent musí prokázat, že je stejný a stejně dobrý jako oni a že by se 

romské děti bez jeho pomoci na škole neobešly. Romské děti asistenta potřebují, jelikož 

doma nemají dostatečnou podporu a i když by podpora byla, rodiče nejsou moc schopni 

sami dítěti pomoci, protože většina z nich vyšla pouze zvláštní školu.

Funkce pedagogických asistentů je pro vzdělávání Romů nepostradatelná. Pomáhá 

dětem vyrovnat se se sociálním i jazykovým znevýhodněním, s jakým do školy přicházejí. 

Poskytuje jim podporu a pomoc při učení, kterou doma povětšinou nemohou dostat. 

Celkově také pomáhají odbourání nepřátelství mezi příslušníky romské menšiny 

a majority. Umožňují učitelům lepší porozumění romským dětem a celé komunitě. Zlepšují

26



komunikaci mezi Romy a neromy a zvyšují uvědomění si dětí i jejich rodičů důležitosti 

vzdělání v dnešní české společnosti.

8.7.1 Anketní šetření k funkci asistenta pedagoga 2005

V roce 2004 bylo provedeno výzkumné šetření, které se zabývalo účinností nových 

zákonů ohledně pedagogického asistenta19. Bylo použito anketní šetření, které bylo 

zpracováno Bc. Lucií Jindrákovou z nadace „Nová škola “ a Davidem Švacem 

z organizace „Step by Step ČR“. Bylo vytvořeno šest cílových skupin: odbory školství, 

mládeže a tělovýchovy KU; odbory sociálních věcí KU; koordinátoři pro záležitosti 

národnostních menšin KU; ředitelé škol/školských zařízení, které zaměstnávají či 

zaměstnávaly asistenta/ty pedagoga; pedagogové škol/školských zařízení, které 

zaměstnávají či zaměstnávaly asistenta/ty pedagoga; asistenti pedagogů. Pro každou 

respondentní skupinu byl vypracován dotazník. Distribuce probíhala pomocí e-mailu či 

poštou. Návratnost mezi jednotlivými skupinami se značně liší. Pohybuje se mezi 36% až 

79%. V prezentaci anketního šetření chybí ale dotazník i odpovědi pro odbory sociálních 

věcí KU a pro skupinu pedagogů a asistentů pedagoga není určena návratnost, jelikož 

dotazník nebyl adresován přímo jednotlivým pedagogům či asistentům, ale byl posílán na 

školu.20

8.7.1.1 Výsledky anketního šetření

Z výzkumu uvedu pouze některé otázky, které zvýrazňují důležitost asistenta 

pedagoga. Skupiny respondentů byly různě početné a zde uvedené výsledky jsou převzaté 

z již vyhodnocených dotazníků.21 Každá z dotazovaných skupin respondentů kromě 

krajských koordinátorů odpověděla, že počet asistentů pedagogů je adekvátní k jejich 

současné potřebě. Odbory školství, vzdělávání a tělovýchovy na otázku týkající se 

významu funkce asistenta pedagoga odpovídaly nejvíce (55%), že jejich funkce je  velmi 

důležitá a opodstatněná, a ve 45% udávali, že asistenti pedagoga zlepšují podmínky pro 

vzdělávání všech žáků či individuální přístup k žákům. Pedagogové ze škol a školských 

zařízení vidí význam asistenta pedagoga v individuálním přístupu k žákům, např. pomoc

19 Konkrétně se jedná o ukotvení funkce asistenta pedagoga v zákoně, stanovení dosažení této funkce 
a vymezení kompetencí.
20 Informace o anketním šetření dostupné z:
http://www.sbscr.cz/images/asistent/Anketni_setreni_k_funkci_AP_po_zmene_zakonu_2005.pdf
21 Celé znění dotazníků i s vyhodnocením lze nalézt na internetových Stánkách organizace Step by Step ČR, 
konkrétně: http://www.sbscr.cz/images/asistent/Anketni_setreni_k_funkci_AP_po_zmene_zakonu_2005.pdf
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s chováním žáků, pomoc při výuce, lepší docházka žáků či spolupráce s romskou rodinou. 

Cílové skupiny ředitelů, pedagogů a asistentů pedagogů byly dotázány, zda je potřeba 

dalšího vzdělání asistentů pedagoga. Shodují se, že asistent pedagoga by měl zvýšit svou 

kvalifikaci především v oboru psychologie a pedagogiky.

9. Strategie MŠMT

MŠMT vydalo v roce 2001 dokument „Strategiepro zlepšení vzdělávání romských 

dětí verze 2001 Zabývající se nezbytností vzdělání pro integraci Romů do společnosti.

Strategie MŠMT (koncepční dokument):

>  podpořit Romy ve vzdělání na všech jeho stupních i po skončení školní docházky 

s cílem zlepšit jejich možnosti zaměstnání

>  prostřednictvím zlepšení vzdělávání Romů zlepšit jejich zaměstnatelnost a tím

i sociální postavení

>  napomoci rozvoji romské kultury a tradic

> podpořit postupné směřování společnosti v České republice k etnicky pestré 

a občansky jednotné společnosti

Na základě analýz odborné literatury, informací od nevládních organizací 

a meziresortní komise pro záležitosti romské komunity vlády ČR se ukázalo, že je nutné 

vytvořit komplexní systém pro správnou integraci Romů. Pro vytvoření a fungování 

komplexního systému je zapotřebí spolupráce resortů, institucí a organizací. Komplexní 

systém se skládá z devíti bodů:

>  předškolní vzdělávání a příprava pro úspěšné zahájení školní docházky

>  nepovinná výuka romského jazyka, dějin a kultury pro romské děti i další zájemce

>  podpora v průběhu povinné školní docházky

> poradenské činnosti při výběru povolání

>  podpora smysluplného trávení volného času

> šíření informací o Romech

> výchova k toleranci a odbourávání vzájemných předsudků pro všechny děti

> podpora začlenění multikulturní výchovy do pregraduálního i dalšího vzdělávání 

pedagogů
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MŠMT by chtělo vyrovnat jazykový a sociokultumí znevýhodnění romských dětí 

již před vstupem na základní školu. Záměrem je, aby co nejvíce romských dětí 

navštěvovalo mateřské školky a jiná předškolní zařízení. Dosáhnout toho chtějí za pomoci 

asistentů pedagogů, kteří napomohou mimo jiné i při komunikaci mezi rodiči, dětmi 

a učiteli. Pro romské rodiny je také důležitá fungující dotační politika, aby mohly finanční 

náklady spojené s návštěvou předškolních zařízení uhradit. MŠMT si uvědomuje, že 

naplnění těchto cílů není jednoduché a dosahování integrace romských dětí do 

předškolních zařízení vidí reálně v horizontu 5 - 1 0  let. Jako významné vidí také podporu 

v průběhu celé povinné školní docházky ve formě např. finanční pomoci na úhradu 

přímých nákladů tzn. doprava, stravování, školní potřeby. Cílem je i vytvoření většího 

počtu pracovních míst pro asistenty pedagoga. Dbát na kulturu romských dětí a zařadit 

prvky romské kultury, jazyka a historie do výuky. V neposlední řadě také zlepšit 

informovanost pedagogů o vzdělávání etnických a národnostních menšin. Odstranit
r  r v 22předsudky vůči romskému etniku a zvětšit povědomí o multikulturní výchově.

10. Nevládní neziskové organizace

Vytváří se stále více organizací, které se zabývají pomocí romské menšině a jejich 

integrací. Jednotlivé organizace realizují podpůrné projekty zaměřené na vzdělávání 

Romů. Mezi organizace zabývající se tímto tématem patří například „Step by Step C R“, 

„Romea", nadace „Nová škola“, „Společenství Romů na Moravě“, „Slovo 2 1 “ a další. 

Vznik takovýchto organizací je  nezbytný. „Obecně platí, že pro skupiny, jejichž zájmy 

nemohou oslovit většinové obyvatelstvo, neboť jejich zájmy nemají celostátní ani 

celonárodní platnost či dokonce jsou většinou odmítány, je vhodnější prosazovat a řešit 

svoje potřeby právě formou nevládních, občanských iniciativ“ (Šiklová; cit. dle 

Navrátil,P., Šimíková,I., 2002:24).

10.1 „Slovo 21“ a projekt „EQUAL“

„Slovo 21 “ je nevládní organizace. Založena byla roku 1999. Věnuje se projektům 

integrace romské menšiny a cizinců v České republice v oblasti vzdělávací, mediální, 

zvyšování informovanosti apod. Z projektů zabývajících se Romy a jejich integrací je 

potřeba zmínit projekt „EQUAL“. Tento projekt se zabývá podporou Romů v oblasti 

vzdělávání a zaměstnávání v Praze. Oba dva problémy se vzájemně prolínají. Pokud jsou

22 Použity byly informace z:
http://www.msmt.cz/_DOMEK/Default.asp?ARI=100627&CAI=2702&EXPS="ROMOVÉ*"
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lidé nevzdělaní, těžko shánějí dobře platově ohodnocenou práci. Samozřejmě nedostatečné 

vzdělání není to jediné, co brání získání odbornější profese. Mezi další možné příčiny lze 

zařadit například také diskriminaci ze strany zaměstnavatelů. Romská komunita je nejvíce 

znevýhodněnou menšinou v Praze.

Hlavní problém vymezený v projektu EQUAL týkající se vzdělávání:

>  Neexistuje komplexní systém celoživotního vzdělávání Romů. Existují projekty 

samotných organizací, ale žádný není komplexní.

Z toho vyplývá, že cílem projektuje vytvoření komplexního systému celoživotního 

vzdělávání Romů. Pro vytvoření tohoto systému vzniklo „rozvojovépartnerství“ (dále jen 

RP). RP znamená partnerství mezi národními aktéry zabývajícími se daným problémem 

a zároveň umožní získání informací o řešení problematiky vzdělávání Romů ze zahraničí. 

„V prosinci 2004 začala přípravná fáze realizace projektu Podpora celoživotního učení 

a postupů umožňujících zaměstnávání osob ze znevýhodněných a diskriminovaných skupin 

na trhu práce v oblastech Cíle“ (Projekt EQUAL -  Podpora Romů v Praze v oblasti 

vzdělávání a zaměstnání24). Tato fáze má být ukončena v roce 2008. Cílem je tedy 

vytvoření modelu, pomocí něhož dojde ke zlepšení uplatnění Romů na trhu práce.

Nadnárodní partneři projektu: Magistrát města hl.m.Prahy, Občanské sdružení R-Mosty, 

ROMEA,o.s., ZŠ Havlíčkovo náměstí -  Praha 3 a Městská část Prahy 3. Projektu se 

účastní také dva mezinárodní aktéři: Município de Coimbra z Portugalska a Regional 

Developement Agency Mura ze Slovinska.

10.2 „Step by Step ČR“

Občanské sdružení „Step by Step Č R“ vzniklo v roce 2000 osamostatněním se od 

projektu „Začít spolu“. Tato organizace se věnuje zvyšování kvality výuky a vzdělávání 

učitelů. Zabývá se také integrací a inkluzí dětí handicapovaných i z minoritních skupin. 

Vytváří také projekty podporující integraci Romů v oblasti vzdělávání. Mezi projekty patří 

například „Kukadla-Jakhora“, „Roma Edem“, „Podpora romské integraci“, školení pro 

asistenty pedagoga apod. V současné době neprobíhá žádný projekt týkající se asistenta 

pedagoga.

23 Informace o projektu Equal byly použity z: http://equal.romea.cz/showpage.php?=name=zakladni_info
24 Dostupné na: http://equal.romea.cz/showpage.php?=name=zakladni_info
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10.2.1 „Roma Edem“ a „Podpora romské integrace“

„Roma Edem" je  mezinárodní projekt. Podílí se na něm kromě České republiky 

také Irsko, Maďarsko, Portugalsko, Rumunsko a Španělsko. Realizován je v průběhu roku 

2005 a 2006. Jedná se o dva semináře v každém roce, které jsou určeny pro zástupce 

krajských úřadů, městských apod. Majoritním cílem je lépe informovat účastníky o romské 

komunitě a propagovat změny, jež by zlepšily šance Romů na dosažení vyššího vzdělání. 

Snahou je motivovat k případné pomoci ať už finanční či v podobě změn v přístupu k této 

problematice, např. vybudování více přípravných tříd apod.

Projekt ,,podpora romské integrace“ je  určen pro učitele a asistenty základních 

škol, kteří se zajímají o problematiku vzdělávání romských dětí. Cílem je učitelům 

a asistentům poradit a ukázat jim na třídenním semináři, jaké metody lze ve výuce použít. 

Poskytuje jim praktické informace o problematice jak od Romů, tak i od jiných učitelů, 

zabývajících se touto problematikou. Účastníkům umožní vyzkoušet si dané techniky. Jsou

i vypracované příručky a manuály metod. Manuály obsahují ukázky cvičení, které lze 

s dětmi dělat a to velmi pomáhá k rozvoji takovéto výuky.

10.3 Problémy neziskových organizací a projektů

Problémy neziskových organizací jsou převážně finanční. Pokud nejsou projekty 

podporovány státními či nadnárodními orgány, nastává většinou problém. Organizace 

nemají dostatek financí na své projekty a ty kvůli tomu buď vůbec nejsou realizovány či je 

jejich průběh předčasně ukončen. Projekty také vznikají pouze v určitých vybraných 

lokalitách. Opět je tomu tak hlavně z finančních důvodů. Pro efektivnost by bylo potřeba, 

aby projekty byly aplikovány ve všech místech potřeby -  tedy místech, kde žije větší 

romská komunita. Bylo by vhodné, kdyby vzdělávací politika úspěšné projekty zařadila do 

své koncepce, jako např. projekt „Kukadla -  Jakhora“. Též by bylo zapotřebí, aby 

projekty byly finančně podporovány a aby dotace nebyla zastavena dříve, než je projekt 

dokončen. Odboural by se tím problém neziskových organizací s nedostatkem peněz na 

realizaci jednotlivých projektů.
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11. Problémy vzdělávací politiky v souvislosti se vzděláváním Romů a návrhy změn

Projekty na integraci romských dětí do vzdělávacího systému vytvářejí převážně 

neziskové nevládní organizace. V rámci státních orgánů vzdělávací politiky není 

realizováno mnoho projektů. Jsou ale vytvářeny přípravné ročníky pro děti ze sociálně 

znevýhodněného prostředí a jejich prostřednictvím a pomocí asistentů pedagoga se snaží 

zmírnit jazykové a sociokultumí znevýhodnění romských dětí. Výsledky těchto snah 

nejsou zatím měřitelné a projeví se až po delším časovém horizontu. MŠMT má v této 

oblasti stanovené dlouhodobé cíle. Velkým problémem je ale změna financování asistenta 

pedagoga, jelikož tím ztratily školy motivaci asistenty pro studenty se sociálním 

znevýhodněním zaměstnávat. Nevytváří se mnoho nových pozic pro asistenty, což má 

dopad na přihlašování romských dětí do neromských škol a hlavně na jejich prospěch. Je 

malá informovanost pedagogů, rodičů romských i neromských dětí. Je důležité vybudovat 

systém vzdělávání, který bude více podporovat integraci romských dětí do vzdělávacích 

institucí. K vytvoření takovéhoto systému je potřeba provést změny v již zaběhnutém řádu.

Návrhy změn:

>  Zvýšit informovanost neromských rodičů o problematice Romů a přiblížit jim specifika 

jejich kultury, aby se předešlo odhlašování neromských dětí ze spádových škol, kam 

dochází většinou romské děti. Zároveň by se tak předešlo předsudkům vůči Romům.

V tomto směru by mohly být realizovány semináře ve školách.

>  Zvýšit informovanost Romů o předškolním vzdělávání a jeho potřebnosti pro budoucí 

vzdělávání dětí pomocí vyškolených terénních pracovníků.

>  Realizovat informační semináře o romské komunitě a jejích problémech a specificích 

pro pedagogy, aby se předcházelo nesnášenlivosti a zabránilo se diskriminaci asistenta 

pedagoga či samotných romských dětí.

>  Motivovat školy k vytváření funkce asistenta pedagoga pro romské děti. Lze motivovat 

finančně či povinnost zaměstnávat asistenta pedagoga uzákonit, např. povinnost 

zaměstnat asistenta pedagoga při určitém počtu romských dětí ve škole.

>  Více finančně podporovat projekty neziskových organizací zaměřených na vzdělávání 

romských dětí.
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> MŠMT by si mělo osvojit úspěšné projekty neziskových organizací a zařadit je  do své 

koncepce např. projekt „Kukadla -  Jakhora“. Projekty by se pak realizovaly v místech 

potřeby na celém území České republiky.

>  Zavést ve výuce prvky multikulturní výchovy, jako např. individuální přístup k dětem, 

motivovat je k učení prostřednictvím projektů místo memorování, brát v potaz rozdílné 

schopnosti dětí, slovní hodnocení prospěchu jednotlivých žáků apod.

>  Vytvořit méně početné třídy, aby se učitel mohl lépe věnovat jednotlivým žákům.
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Závěr

Problematika romské populace je velmi komplikovaná. Romové byli po svém 

příchodu na území Evropy kladně přijímáni, ale následně byly desítky let pronásledováni. 

Bylo mnoho snah o jejich asimilaci do majoritní společnosti. Použita byla politika rozptylu

i zákazy užívání mateřské řeči. Takovéto snahy o zařazení romské menšiny do společnosti 

se ukázaly jako nežádoucí, jelikož přispívaly ke ztrátě kultury a hodnot, které byly Romům 

vlastní. Tedy ke ztrátě jejich identity. Po změně režimu v roce 1989 se přístupy 

k problematice změnily. Nyní je snaha romskou komunitu integrovat a zachovat tak jejich 

hodnoty a kulturu. K dosažení tohoto cíle je ale zapotřebí poznat a lépe pochopit jejich 

hodnoty a kulturu. Romská menšina se od majority výrazně odlišuje, ale stejně tak jsou 

velké i rozdíly uvnitř etnika samotného. Nejde tedy problémy týkající se Romů 

generalizovat. Romové se díky odlišným hodnotám a své minulosti potýkají s mnoha 

problémy. Mezi hlavní problémy lze zařadit bydlení, kdy se často seskupují v jedné oblasti 

či dokonce žijí v ghettech. Nemenším problémem je také jejich postavení na trhu práce, 

kde mají potíž najít odbornější zaměstnání. Toto je spojeno ale i s jejich nízkou úrovní 

vzdělání. Pro lepší uplatnění a získání prestižnějšího zaměstnání je potřeba dosažení 

vyššího stupně vzdělání. Mimo jiné by mohlo také pomoci ke snížení negativního postoje 

majority ke členům romské minority.

Vzdělávání Romů je ale složité. Za minulého režimu nebylo dosažené vzdělání 

nezbytné pro nalezení práce a zajištění životních potřeb. Romové nepřikládali vzdělání 

vysokou hodnotu. Doba se ale změnila a vzdělání má nyní ve společnosti vysokou váhu. 

Záleží na něm budoucí zaměstnání, výše platu i společenské postavení a uznání. Jako 

velmi důležité pro integraci romské menšiny považuji tedy právě vzdělání. Romské děti se 

ale při nástupu do škol potýkají s mnoha handicapy. Z toho důvodu musí být realizovány 

projekty, které pomohou tato znevýhodnění romských dětí odstanit. Jedná se o handicapy 

jak jazykové, tak sociokultumí. V tomto směru byly již  zřízeny předškolní zařízení 

a funkce asistenta pedagoga. Předškolní vzdělávání odbourává jazykové znevýhodnění 

a pomáhá zařazení romských dětí do společnosti dětí z jiné kultury. Funkce asistenta 

pedagoga je ve snaze o zlepšení vzdělání romských dětí klíčová. Asistent dítěti pomáhá po 

celou dobu jeho studia. Pomáhá jak s úkoly, tak se vztahy mezi romskými rodiči a školou.

34



Neméně významná je také osvěta romských rodin o důležitosti vzdělání v současné 

době a zvýšení informovanosti o romské kultuře mezi příslušníky většinové společnosti. 

Toto zajišťují převážně neziskové organizace, které se ale často potýkají s problémem 

nedostatku peněz. Je zapotřebí zajistit lepší fungování jejich projektů a popřípadě je zařadit 

do koncepce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Nutná je větší podpora projektů 

snažících se o integraci romských dětí, motivace škol k vytváření míst asistentů pedagoga 

atd. Nelze ale předpokládat, že problematika vzdělávání Romů se vyřeší během několika 

let. Je to běh na dlouhou trať a je důležité si uvědomit, že Romové budou s námi v České 

republice žít nadále, a proto se musíme snažit jim  pomoci zapojit se do majoritní 

společnosti.
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Příloh y

Příloha 1

Tab. 3 Průměrný počet osob na 1 pokoj u Romů a majority

Město Průměrný počet osob na 1 
pokoj - Romové

Průměrný počet osob na 1 pokoj -  
majorita (sousedé Romů)

Český
Krumlov

1,7 1,0

Ustí nad 
Labem

2,3 1,1

Brno 2,4 1,3
Ostrava 2,4 1,2
Uherské
Hradiště

2,4 1,1

Pardubice 2,5 1,2
Vsetín 2,5 1,4

Chomutov 2,6 1,3
Přerov 2,6 1,1
Praha 2,8 1,2

Celkem 2,4 1,2
N=853 (Romové), 994 (majorita) Zdroj: Navrátil, 2003:151

36



Príloha 2

Př. Sociální dávky:

a) Rodina skládající se z ženy, muže a jednoho dítěte od 6 do 10 let věku života:

Výše životního minima pro tuto rodinu je 10010 Kč. Rodina má nárok na přídavek na 

dítě ve výši 624 Kč. Též má nárok na příspěvek na bydlení ve výši 1223 Kč a sociální 

příplatek, který činí 732 Kč.

Pokud ale rodiče pracují a oba dostávají minimální mzdu, tak si stále dohromady 

vydělají 15140 Kč, což je více než životní minimum. Rodina má nárok na přídavek na 

dítě ve výši 546 Kč, na sociální příplatek ve výši 107 Kč a rovněž na příspěvek na 

bydlení ve výši 179 Kč.

V tomto případě je výhodnější pokud oba rodiče pracují, i v případě že oba vydělají 

minimální mzdu.

b) Rodina skládající se z ženy, muže a pěti dětí ve věku tří, šesti, osmi, třinácti 

a sedmnácti let.

Životní minimum takovéto rodiny dosahuje výše 18950 Kč. Rodina má nárok na 

přídavky na děti dohromady ve výši 3358 Kč. Též má nárok na sociální příplatek 

(3934 Kč) a příspěvek na bydlení (1373 Kč).

Když jsou oba manželé výdělečně činní a vydělají si dohromady měsíčně 15140 Kč, 

jsou na tom ve své podstatě hůře. Mají samozřejmě nárok na dávky ze sociální 

potřebnosti, které doplní příjem do výše životního minima. Příspěvek na bydlení, 

sociální příplatek i přídavky na děti dostávají ve stejné výši jako rodina, kde ani jeden 

z rodičů není pracuje.
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Příloha 3

Zákon č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů.

ČÁST PRVNÍ -  pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení 

Hlava 1 -  obecná ustanovení 

$ 20 Asistent pedagoga

Asistent pedagoga získává odbornou kvalifikaci:

a) vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním programu 

v oblasti pedagogických věd

b) vyšším odborným vzděláním získaným studiem v akreditovaném vzdělávacím programu 

vyšší odborné školy v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu pedagogických asistentů 

nebo sociální pedagogiku

c) středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením vzdělávacího programu 

středního vzdělávání v oboru vzdělání zaměřeném ba přípravu pedagogických asistentů

d) středním vzděláním s výučním listem získaným ukončením vzdělávacího programu 

středního vzdělávání a studiem pedagogiky

e) základním vzděláním a absolvováním akreditovaného vzdělávacího programu pro 

asistenty pedagoga uskutečňovaného zařízením dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků.
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Vyhláška č.73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

ČÁST DRUHÁ -  speciální vzdělávání

§ 7 Asistent pedagoga

(2) Žádost o souhlas se zřízením funkce asistenta obsahuje:

- název a sídlo právnické osoby, která vykonává činnost školy

- počet žáků a tříd celkem

- počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

- dosažené vzdělání asistenta pedagoga

- předpokládanou výši platu nebo mzdy

- zdůvodnění potřeby zřízení funkce asistenta pedagoga

- cíle, kterých chce ředitel zřízením této funkce ve škole dosáhnout

- náplň práce asistenta pedagoga

Příloha 4
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Příloha 5

Projekt na bakalářskou práci

Předpokládaný název bakalářské práce:

Vzdělávání Rómů jako prostředek k jejich integraci

Romská problematika je aktuální téma v České republice. Mezi příslušníky romské 

menšiny a majority stále panuje jistá míra diskriminace na základě rozdílné kultury. 

Podle údajů ze světové banky jsou Romové nejchudší menšinou v Evropě. V České 

republice tvoří nejpočetnější menšinu. Je důležité vytvořit komplexní program na 

integraci romské komunity do většinové společnosti. Rozhodla jsem se zkoumat vliv 

vzdělanostní politiky v České republice a její prostředky na pomoc sociální integrace 

Romů. Nejprve bych přiblížila romskou komunitu a její specifika. Poukázala bych na 

důvody proč je integrace Romů do naší společnosti nutná. Zabývala bych se prostředky 

vzdělanostní politiky pro integraci Romů. Navštívila bych také některé z organizací 

věnujících se romské problematice a angažujících se do vzdělávání romské komunity. 

Zahrnula bych i rozhovory s účastníky na některých projektech, jejichž cílem je 

zlepšení romské vzdělanosti například na projektu „Začít spolu“ apod. V neposlední 

řadě bych vedla rozhovor také s asistenty pedagoga o jejich pohledu na danou 

problematiku. Vzdělanostní politika je velmi důležitá pro integraci Romů, jelikož 

dosažením vzdělání vzniká větší pravděpodobnost získání lepšího pracovního umístění 

a sociálního statusu. Nakonec bych se zabývala otázkou, zda je vzdělanostní politika 

dostatečně efektivní a zda by nebylo lepší některé její části pozměnit či ne.

Student: Tereza Fidlerová Konzultant: PhDr.Gabriela Munková, CSc.
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