Přílohy
Příloha A - Rozhovor s třídní učitelkou chlapce

„Školní úspěšnost romských žáků z pohledu učitele“

1. Pohlaví – žena

2. Věk – 43 let

3. Nejvyšší dosažené vzdělání – Mgr. Pedagogická fakulta UK

4. Profese – ředitelka a třídní učitelka na ZŠ Kmetiněves

5. Počet let v zaměstnání (práce s romskými dětmi) – 19 let

6. Umíte romsky? Pokud ne, vnímáte to jako handicap při práci s romskými žáky?
-

umím pár slovíček, které slyším děti často používat
jako handicap to nevidím, jelikož v dnešní době romské děti vlastní jazyk příliš
neovládají, spíše ho používají mezi kamarády, aby se zviditelnily a vyčlenily ze
skupiny „bílých dětí“

7. Jsou podle vašeho názoru romské děti dostatečně připravené na vstup do 1. třídy
ZŠ?
o všechny
o většina
o 50 na 50
o jen málo z nich
o žádné
o jiné: Záleží především na tom, v jakém prostředí vyrůstají. Pokud je romské dítě
z rodiny žijící ve městě, která nemá žádné příjmy kromě dávek nebo žije na
ubytovně apod., tak jsou podle mě nepřipravené na jakoukoli ze školních
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záležitostí (stejně jako jejich rodiče). Na druhou stranu se děti z menších
romských rodin žijících na vesnici, či ve městě, kde rodiče pracují a mají stálý
příjem, režim apod., jsou na vstup do 1. třídy, vcelku (v rámci jejich možností)
připravené. Pak jsou tu také děti z dětských domovů, u kterých pozoruji nadšení,
že nastupují do základní školy a zpočátku jsou se školními dovednostmi
srovnatelné se svými vrstevníky. To se ovšem může (ale také nemusí) časem
změnit. Byla jsem již několikrát svědkem toho, když romské dítě vstoupilo na 2.
stupeň ZŠ a začalo se z kolektivu dětí samo vyčleňovat a jako kdyby začalo být
hrdé na svůj původ. V tom by problém nebyl, ale s tím často souvisí delikventní
chování těchto žáků. Vidím to jako takovou masku, únik před skutečným
světem, protože ten začíná mít na dítě na 2. stupni již vyšší požadavky. Tady by
měl co nejdříve zasáhnout vyučující a snažit se žáka motivovat. Ovšem, jak jsem
se již zmiňovala, taková situace je velmi složitá ve chvíli, kdy dítě pochází
z nestabilní rodiny.

8. Pokud ne, v čem podle vás spočívají příčiny tohoto neúspěchu?
o jazyková bariéra
o špatné rodinné zázemí (nezájem rodičů, patologie v rodině,…)
o nižší intelekt romských žáků
o státní politika
o přístup majoritní společnosti
o jiné: viz. předchozí odpověď

9. Jaké jsou zásadní rozdíly mezi romskými a neromskými žáky? (pokud nějaké
zásadní rozdíly sledujete)
o nepřipravenost romského žáka na vstup do 1. třídy
o nezájem rodičů o vzdělání svého dítěte
o diskriminace ze strany pedagogů či spolužáků
o motivace romského žáka
o nedostatečná domácí příprava romského žáka
o potřeba specifických metod výuky
o jiné

2

- všechny výše jmenované body jsem ve své praxi zažila, snažíme se ale
v naší škole naprosto eliminovat jakékoliv náznaky diskriminace ze strany
pedagogického sboru či kolektivu dětí

10. Je domácí příprava na vyučování u romských dětí dostatečná? Pokud ne, z jakého si
myslíte, že je to důvodu?
o nezájem rodičů
o rodiče neovládají látku
o jiné………………………………………………………………
- jelikož vyučuji pouze na 1. stupni ZŠ, tak si nemyslím, že by důvodem bylo
neovládání látky ze strany rodičů, skutečně se spíše setkávám s nevalným
zájmem; romští rodiče jsou často k potřebě vzdělávání svých dětí skeptičtí

11. Liší se metody výuky romských žáků? Pokud ano, jaké metody se ve vztahu
k romským dětem podle vás osvědčují?
o více názorných ukázek
o individuální přístup k romskému žákovi
o častější střídání aktivit pro udržení koncentrace romského žáka
o jiné………………………………………………………………

12. Jsou romské děti vybavené školními pomůckami (psací potřeby, sešity, přezůvky,
atd.)? Pokud ne, v čem si myslíte, že je problém?
o nezájem rodičů
o nezájem dítěte
o finanční tíseň rodičů
o jiné: U dětí, které mají rodiče ze stabilního prostředí, se tolik nestává, že by
neměly potřebné vybavení do školy. U žáků ze sociálně slabých rodin, kde
nemají ani na bydlení, ošacení a potraviny, je jasné, že nenosí do školy potřebné
pomůcky. Je potom na straně školy, aby tento problém kompenzovala ze svých
rezerv. Osobně se ale s tímto problémem příliš často nesetkávám.
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13. Které předměty dělají romským žákům největší problémy?
o český jazyk (čtení, psaní)
o matematika
o prvouka (přírodověda, vlastivěda)
o anglický jazyk
o tělesná výchova
o výtvarná výchova
o pracovní činnosti
o hudební výchova

14. Které předměty naopak romským žákům nedělají problém, nebo v nich vynikají?
o český jazyk (čtení, psaní)
o matematika
o prvouka (přírodověda, vlastivěda)
o anglický jazyk
o tělesná výchova
o výtvarná výchova
o pracovní činnosti
o hudební výchova
- není to tak, že by v ostatních předmětech tolik zaostávali, ale pokud se
bavíme vyloženě o vynikání v nějakém předmětu, tak jsou to skutečně
pohybové aktivity a aktivity spojené s vnímáním hudby, zpěvem a opět
s pohybem, tedy tancem
- myslím si, že je to dáno i jejich temperamentem a bezprostředností

15. Jaká je podle vaší zkušenosti spolupráce s rodiči romských žáků?
o výborná
o dobrá
o špatná
o velmi špatná nebo žádná
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o jiné: asi nedokážu jednoznačně odpovědět, ale spíše převažuje spolupráce
dobrá; samozřejmě jsem se ale za ta léta setkala v mnoha případech i s horšími
případy naprostého nezájmu

16. Existuje něco, co by vám pomohlo s prací s romskými žáky? Pokud ano, co by to
bylo?
o asistent pedagoga
o přípravné třídy nebo povinnost předškolní výchovy
o menší počet žáků ve třídě
o možnost používat specifické pomůcky při vyučování (názorné pomůcky,
učebnice přizpůsobené romskému etniku, apod.)
o specifická profesní příprava pro práci s romskými žáky
o jiné: ačkoliv máme ve třídách opravdu nízký počet žáků, jsme velmi malá škola,
tak bych uvítala pomoc asistenta pedagoga, přeci jen se vyučující nemůže
věnovat každému žákovi tak, jak by leckdy potřeboval

17. Je podle vás dostatečná podpora státu? (finanční prostředky pro příspěvek na školní
pomůcky, platy asistentů pedagoga, specifické výukové materiály, apod.)
Podpora státu je v určitých směrech dostatečná, jedná se ale především o dávky,
kterými rodiče rozhodně nekupují pomůcky na vyučování. Platy asistentů
pedagoga nejsou dostačující a z toho důvodu není tolik asistentů, aby se dala
obsáhnout celá poptávka ze stran základních škol. Školní pomůcky a výukové
materiály na školách v omezeném množství jsou, to nevidím jako největší problém.
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Příloha B – Ukázky práce romského žáka ze ZŠ Kmetiněves
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Příloha C – Ukázka vítězné práce soutěže Romano suno

Letím do vesmíru
(volné téma; líčení – co by bylo, kdyby)

Tomuhle jsem nevěřil ani já. 30. února 2012 nás nečekaně navštívili američtí vojáci.
Byli dva a měli s sebou jednoho psa, kterej furt štěkal. Koukal jsem jako tele na nová
vrata. Co tu chtějí??? Naštěstí uměli česky. Oznámili mi, že si mám sbalit a odjet s nimi
do Washingtonu, že poletím do vesmíru. Kdo je tady blázen? Já nebo oni?? Utíkal jsem
do koupelny dát si studenou sprchu. Určitě je to sen, ale když jsem vykoukl z okna,
pořád tam ještě čekali. Běžel jsem za maminkou, ta si samozřejmě myslela, že si
vymýšlím. Při pohledu z okna nevěřila svým očím a omdlela jako špalek. V panice jsem
do batohu naházel to nejdůležitější (aspoň jsem si to myslel) a pelášil dolů. Doma jsem
zanechal vzkaz, že se brzy vrátím. Nasedli jsme do limuzíny, odjeli na letiště a rovnou
odletěli do Washingtonu. Když jsme přijeli k Bílému domu, řekli mi, že půjdu spát,
abych měl na zítřek dostatek energie. Brzo ráno, ještě za tmy, mě odvezli k raketě. Při
navlékání do skafandru mě napadlo, jestli to vůbec přežiju. Nastoupili jsme do rakety a
začalo odpočítávání. Deset, devět, osm, sedm…… Cítil jsem se jako bůh. Už jsme ve
vesmíru, všude kolem tma, jenom hvězdy se třpytily jako korálky. Byl jsem ten
nejšťastnější Rom na světě. Dozví se o tom celý svět. Nic lepšího mě v životě nemohlo
potkat!!!

Patrik Zsiga, žák 9. třídy
vítěz soutěže Romano suno pro rok 2011
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Příloha D – Romská pohádka
O romském chlapci, kufru, obru a třech psech1

Byl jednou jeden Rom, samozřejmě bohatý. Jeho žena obtěžkala, samozřejmě s ním,
narodil se jim chlapec, který samozřejmě rostl. No, mezitím Rom samozřejmě umřel a
tak se bohatství ztrácelo, ztrácelo, ztrácelo, až se ztratilo docela. Neměli nic než trochu
zelí a petržele na zahrádce. No ale sotva jim zelí trochu povyrostlo, bylo pryč, než je
stačili sklidit. Lítal k nim totiž zlatý ptáček a ten jim to zelí žral. „Jdi, chlapče, na
zahradu,“ povídá matka, „a podívej se, kdo nám to naše zelí krade.“ Chlapec vzal
pušku, jde na zahrádku, přiletí zlatý pták, velký jako půl světa, chlapec po něm střelí –
zlomil mu křídlo.
„Joj, Janíčku, když jsi mě postřelil, musíš mě taky vyléčit. Budu u vás bydlet.“
A tak se k nim nastěhoval. Neměli už, co mu dát k jídlu, sežral najednou celou krávu a
k tomu vypil čtyři sudy vody. Když sežral dvě krávy a vypil osm sudý vody, křídlo se
mu zahojilo.
Zlatému ptákovi se zahojilo křídlo a tak povídá: „Poslouchej, Janíčku, pojď se mnou. Já
poletím a ty mě budeš následovat.“
Pták letěl, zářil zlatem, Janíček za ním. Přiletěli k vodě, ta voda byla samozřejmě tak
horká, že do ní strčíš ruce nebo obličej a rozvaří se ti. Jak se Janíček přes tu vodu
dostane? Poslouchejte dobře, chlapci. Pták zaletí domů, vrátí se, nese Janíčkovi
prostěradlo, romský chlapec nasedne na prostěradlo a přepluje vodu. Přepluje a pták ho
vede k sobě domů.
„Tati, tady ti vedu romského chlapce, co mě střelil do křídla. Proto jsem nemohl přiletět
dřív, byl jsem samozřejmě střelen. Bydlel jsem u nich, snědl jsem mu dvě krávy, vypil
jsem osm sudů vody z jejich study a přitom jsem se uzdravil.“
1

HÜBSCHMANNOVÁ, M., Romské pohádky. 2. vyd. Praha: Fortuna, 1999, 312 s. ISBN 80-7168-6581, str. 81-84.
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„No, synáčku, měli bychom mu dát nějaký dáreček, ne?“
Ptákův otec nanosil dovnitř stříbrné kufry, zlaté kufry, diamantové kufry, ale pták
chlapci po cestě poradil, aby nechtěl nic jiného než ten starý, shnilý kufr u dveří.
„Nechci nic jiného než ten starý, shnilý kufr u dveří.“
Ptákův otec povídá: „Shnilý kufr?“
„Jsem chudý, shnilý kufr mi stačí.“
„Ať se ti teda vede do smrti dobře, chlapečku.“
Romský chlapec přišel na velkou louku, byl zvědavý, co v tom kufru je. Byly to vlastně
dva kufry. Otevře první, z kufru lezou vojáci, tlačí se ven, je jich tolik, že už celý svět je
obalený vojáky, stojí si na hlavách. Chlapec otevře druhý kufr, z kufru lezou krávy,
slepice, koně, prasata, husy, jablko není kam hodit. Chlapec pláče, jak je dostanu
zpátky? A to už nad ním stojí chlap, hlavu v oblacích, obr samozřejmě.
„Janíčku, Janíčku, když se mi devětadevadesátkrát zapřísáhneš, že si nevezmeš za ženu
princeznu, královskou dceru, naženu ti vojáky do kufru.“
Janíček se devětadevadesátkrát zapřísáhl, kdepak by ho napadlo brát si za ženu
královskou dceru. No, obr vzal kyj a všechny vojáky, krávy i slepice nahnal zpátky do
kufru. No, byl to přece obr, ne.
Jde Janíček s kufrem, raduje se, už je bohatý. Přijde domů, zapomněl, že se obrovi
devětadevadesátkrát zapřísáhl, a samozřejmě, chce se oženit s princeznou.
„Poslouchej, mami, jdi ke králi pro princeznu.“
„Ať tě šlak trefí, myslíš si, že dá král dceru žebrákovi?“
„Jen mě, mami, poslechni.“
A tak Romka jde, protože se bála. Jde k bráně, volá: „Králi, posílá mě můj chlapec,
jestli bys mu nedal za ženu svou nejmladší princeznu.“
„Jděte, pusťte na tu cikánku býka, ať ji roztrhá.“
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Matka utíká domů: „Chlapče, pustili na mě býka, div mě neroztrhal.“ Jen jdi, mami,
zpátky, nic se ti nestane.“
Nutil ji, nutil ji, šla tedy znova – a král poslal na chlapce své vojsko. Jak vojáci přišli,
Janíček otevřel svůj shnilý kufr a hop, celý svět je obalený Janíčkovými vojáky.
Královým vojákům skáčou hlavy dolů, král posílá nové a nové vojáky, všem hlavy
dolů, král už nemá na skladě ani jediného vojáčka, sedne tedy na kočár, jede k Janíčkovi
sám. Celá králova armáda pobitá, i Janíček už vypotřeboval svůj kufr.
„No,“ povídá král, „vidím, že jsi bohatší než já, tak si mou dceru můžeš vzít.“
Janíček jde, pěkně oblečený, černé šaty, klobouk, učesaný, usedne s princeznou na
kočár a hybaj do kostela. A najedou obr!
„Janíčku, Janíčku, však já tě chytím. Nebudeš víc chodit po zelené travičce.“
Janíček se dá na útěk. Utíká, utíká do hustého lesa, ať nás před ním Pánbůh chrání.
V tom lese je koliba, v kolibě bydlí čarodějka. Janíček už nemůže dál, je zmožený, musí
se trochu prospat.
„Jaj, moje dobrá babičko, dovol, abych si u tebe trochu odpočinul. Hned vstanu a půjdu
dál.“
Najedl se, napil se, nasytil se, pospal si, vzbudila ho a jde dál. A ta čarodějka mu dala
do kapsy kousek bramboru.
Janíček si samozřejmě pospal u druhé i třetí čarodějky a každá mu dala do kapsy kousek
bramboru.
Přijde romský chlapec k vodě, prostřel prostěradlo, prostěradlo ho nese na druhou
stranu. A to už k břehu dobíhá obr, ale na druhou stranu nemůže.
„Poslouchej, Janíčku,“ volá obr, „nevadí, když jsem tě nechytil dnes, však já tě chytím
příští týden. Polívku, co je na tom světě přichystaná pro tebe, tu budu jíst já.“
No, Janíček doplaval a druhou stranu, lehl si, usnul. Na tři brambory zapomněl. A
najednou mu z kapsy vyskočí tři psi. Tři velcí psi. Ty brambory se mu totiž v kapse
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proměnily ve psy, samozřejmě. Jeden se jmenuje Těžký, druhý Silný a třetí
Slyšnadálku. No, samozřejmě, Janíček vstane a padne na zadek strachy. Ale psíci už
k němu běží, vrtí ocásky, a tak se chlapec nebojí.
Janíček přijde k jedné gádži, prosí, jestli by ho nevzala na nocleh. Psi chodí každý den
na lov, dva, tři zajíce přinesou, má dost i Janíček i ta gádži. Je co jíst. A obr chodí po
světě, po celém světě hledá Janíčka.
Jednou ráno povídá Těžký: „Jsem dnes nějak nemocný, zůstanu doma.“
Zakopal se do země, do půli světa se propadl, je to Těžký, ne, přikryl se hlínou. A
Janíček jde na lov se dvěma psy. No nic, když je nemocný, nechám ho doma u gádži.
Jde se dvěma psy, Slyšnadálku povídá: „Jsem dnes nějak nemocný, musím se léčit.“
Zakope se do země, přikryje hlínou. Janíček jde sám s jedním psem.
Ale Silný povídá: „Jsem dnes nějak nemocný.“
Zakope se do země, přikryje se hlínou. Ať se uzdraví, myslí si Janíček a jde sám. Jde
sám bez psů. Ty psy totiž rozstonal obr.
No, obr už přichází. Romský chlapec vyleze na vysoký strom, obr třese stromem ve
velkém hněvu. Už setřásl s Janíčka košili, už s něho setřásl kalhoty, už s něho setřásl
klobouk a sako, už sedí Janíček dočista nahý na stromě.
A Slyšnadálku povídá: „Bratři, obr třese s Janíčkem, jste už zdraví?“
Psi se rychle uzdravili, popadnou obra do zubů, třesou jím. Třesou jím, třesou, až se
z něho sype písek a kameny. Celá hora písku se z něho vysypala. Ten obr byl totiž
stvořený ze skály.
Když ten chlapec viděl, jak to všechno dopadlo, vzal si psy s sebou domů k mamince.
Oženil se s princeznou ještě jednou a žili a žili a mě už samozřejmě bolí pusa.
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