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1. Úvod

V této diplomové práci se budu zabývat vzděláváním dětí-cizinců na území dvou států –

České republiky a Nizozemska. Mým cílem je zjistit, jak se na vzdělávání cizinců a na jejich 

začleňování do vzdělávacího systému v těchto zemích podílejí organizace občanské 

společnosti, jakých metod a nástrojů při tom využívají a jak vypadá spolupráce těchto 

organizací s veřejnou správou a se samotnými školami. Tato práce se bude zabývat především 

vzděláváním dětí pocházejících ze zemí mimo Evropskou unii (tedy z tzv. třetích zemí).1

Koncepční práce na začleňování těchto dětí do českého vzdělávacího systému je totiž na 

českých školách teprve na začátku.2 Školám a veřejné správě však mohou pomoct v tom, aby 

byli jednotliví žáci úspěšně začleněni na svou školu, právě organizace občanské společnosti 

zaměřené na integraci cizinců.

Protože je u nás koncepční vzdělávání dětí-cizinců ze třetích zemí teprve na začátku, 

zdá se přínosné zjistit, jak s touto problematikou nakládají v zemích, kde mají se vzděláváním 

cizinců více zkušeností než v České republice. Jednou z takových zemí je právě Nizozemsko. 

Podle zprávy OECD o vzdělávání imigrantů v Nizozemsku z r. 2010 zde v mezinárodním 

srovnání prospívají žáci základních škol pocházející z ciziny dobře; v posledních letech se 

zlepšily zejména výsledky žáků pocházejících ze třetích zemí.3 Podstatné je však především 

to, že v Holandsku žijí dlouhá léta početné přistěhovalecké komunity, s jejichž vzděláváním 

se musela tato země vypořádat, a má v tom tedy již řadu zkušeností. Srovnání situace v 

Nizozemsku a v České republice by mohlo být přínosné a obohacující pro organizace 

občanského sektoru a vůbec pro celý vzdělávací systém, neboť z něho můžou vzejít náměty a 

prostředky, jak zlepšit činnost neziskových organizací působících v oblasti vzdělávání cizinců 

a jejich spolupráci s dalšími aktéry působícími v českém školství.

                                                            
1

Viz Kap. 2. Terminologie.
2 Aktualizovaná Koncepce integrace cizinců, Společné soužití. Usnesení vlády České republiky ze dne 9. února 
2011 č. 99 k aktualizované Koncepci integrace cizinců na území České republiky a k návrhu dalšího postupu v 
roce 2011. 2011, s. 25, 26 [online]. Dostupné na: <http://www.mvcr.cz/clanek/integrace.aspx>.
3 Shewbridge, Claire, Moonhee Kim, Gregory Wurzburg, Gaby Hostens. 2010. OECD Reviews of Migrant 
Education: NETHERLANDS [online]. S.l.: OECD [Cit. 20.4.2014], s. 7. Dostupné z:
<http://www.oecd.org/dataoecd/19/22/44612239.pdf>.
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1.1. Cíle práce a výzkumné otázky

Cílem této diplomové práce je zjistit, jakým způsobem pomáhají jednotlivé organizace 

občanského sektoru dětem-cizincům žijícím v dané zemi se začleněním do českého,

respektive holandského vzdělávacího systému, ať už přímo prostřednictvím přímé práce 

s dětmi, nebo nepřímo prostřednictvím metodické a teoretické podpory škol a učitelů. Klíčová 

otázka zní: Jak pomoci dětem cizincům překonat kulturní a jazykovou bariéru v pro ně novém 

a cizím prostředí? Jaké nástroje a prostředky jednotlivé organizace používají? Jak probíhá 

spolupráce mezi nimi a jednotlivými školami a veřejnou správou? Jak se jim daří naplňovat 

jejich cíle? Jaké jsou nedostatky a jaké jsou silné stránky jejich činnosti? Na tyto otázky se 

pokusím ve své diplomové práci odpovědět.

Ve své práci se chci zaměřit na tyto základní výzkumné otázky:

1. Jakým způsobem se podílejí OOS v obou zemích na vzdělávání dětí-cizinců?

Jaké služby poskytují? Pracují přímo s dětmi? Poskytují metodickou podporu školám a 

učitelům?

2. Z jakých hodnot OOS vycházejí a jakou zastávají filosofii? Na čem je založen 

jejich program? Jak korespondují hodnoty a filosofie, ze kterých OOS vycházejí při své práci 

s dětmi-cizinci, s hodnotami a filosofií, které zastává veřejná správa?

3. Kdo konkrétně v jednotlivých OOS pracuje? Jsou to lidé pocházející ze země 

původu dítěte či z přilehlé oblasti hovořící jeho mateřským jazykem, nebo jsou to příslušníci 

majoritní společnosti země, do níž se dítě přistěhovalo? Jsou to neplacení dobrovolníci, nebo 

placení odborníci? Pracují tam kvalifikovaní profesionálové, nebo dobrovolníci bez příslušné 

odborné kvalifikace?

4. Jak jsou jednotlivé OOS financovány? Pocházejí jejich finanční zdroje ze 

státních zdrojů, nebo jsou financovány ze soukromých zdrojů? Jak se odrážejí zdroje 

financování OOS v jejich činnosti?

5. Jak probíhá spolupráce mezi OOS a jednotlivými školami, případně mezi OOS 

a veřejnou správou? Je tato spolupráce efektivní?

6. Co a jak OOS děti-cizince učí?

V rámci svého výzkumu se u jednotlivých OOS zaměřím na jejich práci s cizinci ze 

třetích zemí, kteří absolvují základní stupeň vzdělávání. Protože jsou v Nizozemsku první tři 

roky na středním stupni věnovány studiu obecných znalostí a dovedností, zaměřím se u 

holandských OOS na jejich práci s dětmi navštěvujícími základní školu či první stupeň střední 
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školy, tj. s dětmi ve věku zhruba 5 až 15 let. U českých OOS se zaměřím na děti absolvující 

základní stupeň vzdělání, tj. ve věku zhruba 6 až 15 let. Jako přibližné věkové rozmezí pro 

děti z obou zemí lze tedy stanovit věk od 5 do 15 let. Jde ovšem o přibližné vymezení 

potřebné pro vhodné zacílení této práce. V některých případech tak může docházet 

k odchylkám ve věku dětí i ve vzdělávacím stupni, který navštěvují.

Mluvím-li o OOS a jejich práci s dětmi, mám tím na mysli jak přímou práci s dětmi (v 

podobě poskytování doučování apod.), tak nepřímou práci s dětmi v podobě tvorby 

metodických či výukových materiálů, školení učitelů, tvorby výukových metod apod. U přímé 

i nepřímé práce s dětmi se soustředím na skupinu dětí podle kritérií vymezených výše.

1.2. Struktura diplomové práce

Tuto práci lze rámcově rozdělit do dvou hlavních částí: do části teoretické a do části 

empirické. Je však třeba mít na paměti, že jsou obě části vzájemně provázané a nelze je od 

sebe striktně oddělovat.

Teoretická část začíná kapitolou pojednávající o metodologii, kde jsou definovány 

hlavní pojmy používané v této práci – organizace občanské společnosti, cizinec, občan EU, 

cizinec z třetí země, imigrant a přistěhovalec a názvy obou srovnávaných zemí. Další velkou 

kapitolou je „Teoretický koncept“, který popisuje na základě odborné literatury, oficiálních 

dokumentů, výzkumných zpráv, zákonů, relevantních webových stránek a dalších 

hodnověrných zdrojů podmínky pro vzdělávání cizinců a pro činnost OOS v této oblasti 

v obou zemích. Pozornost je zde postupně věnována teoretickým principům a jednotlivým 

přístupům, ze kterých vzdělávání cizinců může vycházet, roli OOS v oblasti vzdělávání 

cizinců a legislativním a společenským podmínkám, které v současnosti v obou zemích 

v oblasti vzdělávání cizinců panují.

Empirická část začíná kapitolou o metodologii výzkumu, který byl v rámci této práce 

proveden. Další část pojednává o etických otázkách výzkumu, jako je anonymizace jeho 

účastníků a zveřejňování informací získaných během výzkumu. Dále následuje klíčová část 

této práce – analýza informací vzešlých z provedeného výzkumu a závěry z toho vyplývající, 

přičemž jsou nejdříve analyzovány obě dvě země zvlášť a následně jsou výsledky analýzy 

obou zemí porovnávány mezi sebou. Závěrečná kapitola pak nabízí celkové shrnutí závěrů 

vzešlých z výzkumu a vyzdvihuje ty aspekty činnosti OOS, které využívají úspěšně v jedné ze 

srovnávaných zemí a které by se mohly uplatnit i v té druhé, kde nejsou uplatňovány.
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2. Terminologie

Tato práce je zaměřena na činnost tzv. organizací občanské společnosti. Zde se pokusím 

definovat, o jaké organizace se vlastně jedná.

Mluvím-li o organizacích občanské společnosti, vycházím ze strukturálně-operacionální 

teorie Helmuta Anheiera a Lestera Salamona. Podle této teorie se organizace občanské 

společnosti vyznačují pěti hlavními charakteristikami. První charakteristikou je jejich 

organizovanost, což znamená, že je daný subjekt, označovaný jako organizace občanské 

společnosti, formálně zřízen jako právnická osoba nebo má aspoň jasnou a stálou organizační 

strukturu. Druhým znakem OOS je jejich soukromý charakter a nezávislost na státu, což 

značí, že daný subjekt není součástí státu ani jím není řízen. Může však přesto dostávat od 

státu většinu prostředků ke své činnosti a může mít zástupce státu ve svých orgánech. Dalším 

znakem OOS, který souvisí s tím předchozím, je jejich samosprávnost, která znamená, že má 

subjekt své vlastní struktury, které ho řídí, a že není řízen jinou organizací. Dalším, velmi 

důležitým znakem OOS je zásada nerozdělování zisku. Podle této zásady nemá OOS 

rozdělovat dosažený zisk mezi členy, vlastníky nebo manažery organizace. Posláním OOS 

není vytvářet a rozdělovat zisk; může zisku dosahovat, ale musí ho použít pro naplňování 

vlastního poslání. Posledním znakem OOS je dobrovolnost s nimi spojená, která je dvojího 

druhu: jednak zahrnuje účast dobrovolníků na činnosti OOS, jednak dobrovolnost znamená 

také nepovinnou povahu členství v organizaci nebo spolupráce s ní. Mezi OOS tak podle této 

zásady nemohou patřit organizace s povinným členstvím.4

Organizace, které splňují uvedených pět charakteristických znaků, jsou ve světě 

označovány různými termíny. V ČR jsou nejčastěji označovány jako nestátní neziskové 

organizace. Tento termín také oficiálně používají státní orgány a instituce, jak je jasně vidět 

například na názvu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, která se zabývá 

problematikou neziskového sektoru v ČR a spolupracuje na vytváření podmínek pro jeho 

fungování s vládou a jednotlivými ministerstvy.5 Termín „neziskový“, ať už ve spojení 

„nestátní neziskové organizace“ nebo ve spojení „neziskový sektor“, je však sám o sobě 

problematický, neboť budí dojem, že organizace takto označované, „neziskové organizace“ 

                                                            
4

Skovajsa, Marek a kol. 2010. Občanský sektor. Organizovaná občanská společnost v České republice. Praha: 
Portál, s. 38-39.
5

Více o RVNNO viz: <http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/zakladni-informace-767/>.
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spadající do „neziskového sektoru“, nemohou vytvářet zisk.6 To ovšem odporuje realitě, 

protože tyto organizace zisk vytvářet mohou, ale musí s ním nakládat podle určitých zásad 

(viz výše). V Nizozemsku jsou zase organizace, o kterých pojednává tato práce, nejčastěji 

označovány termínem NGOs, což je zkratka pro anglický výraz non-governmental 

organisations, „nevládní“ či „nestátní“ organizace. Výraz „non-governmental“ značí, že má jít 

o organizace, které nejsou řízeny státem a spravují se samostatně, nezávisle na státních 

institucích. Toto označení však budí mylný dojem, že mezi takto označované organizace patří 

také komerční subjekty orientované na zisk, neboť i ony jsou „nestátní“.7 Kvůli nedostatkům 

výše uvedených označení i označení dalších8 považuje Skovajsa za nejvhodnější pro označení 

organizací definovaných strukturálně-operacionální teorií termín organizace občanské 

společnosti (OOS).9 V souladu s tím je tento termín používán také v této práci.

Tématem této práce je vzdělávání cizinců. Cizincem zde rozumím obecně každého, kdo 

není držitelem občanství České republiky na jedné straně a občanství Nizozemského 

království na straně druhé, a nezletilé rodinné příslušníky těchto jedinců. Je však třeba dále 

rozlišovat dvě odlišné skupiny cizinců, protože obě skupiny mají ze zákona v obou 

zkoumaných zemích odlišné podmínky pro svůj pobyt v nich. První skupinu cizinců tvoří 

občané členských zemí EU a občané Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska, tedy zemí, 

které mají s EU úzké vazby. Do této skupiny patří také rodinní příslušníci těchto občanů.10

V této práci volím pro tuto skupinu cizinců souhrnné označení „občané EU“. Druhou 

skupinou cizinců jsou ti, kteří nejsou občany zemí EU ani občany Islandu, Lichtenštejnska, 

Norska a Švýcarska. Tito cizinci jsou označováni jako „občané třetích zemí“.11 Toto označení 

je používáno Ministerstvem vnitra ČR i v oficiálních dokumentech veřejné správy 

souvisejících s migrací a v souladu s tím ho používám i v této práci. Protože děti těchto 

cizinců, které ještě nejsou zletilé, nemohou být označovány jako „občan“, používám v této 

práci souhrnný termín „cizinci ze třetích zemí“, který zahrnuje jak držitele občanství třetí 

země, tak také jejich děti. Pro ně používám také konkrétnější termín „děti-cizinci ze třetích 

zemí“ či „žáci-cizinci ze třetích zemí“.

                                                            
6

Skovajsa, Marek a kol. 2010. Občanský sektor, s. 32-33, 36-37.
7

Tamtéž, s. 33.
8

Viz Skovajsa, Marek a kol. 2010. Občanský sektor, s. 32-33, 36-37.
9

Skovajsa, Marek a kol. 2010. Občanský sektor, s. 37. Více k této problematice viz: tamtéž, s. 32-37.
10

Ministerstvo vnitra ČR. 2014. Občané EU a jejich rodinní příslušníci [online]. Praha: Ministerstvo vnitra ČR
[Cit. 16. 3. 2014]. Dostupné z: <http://www.mvcr.cz/clanek/obcane-eu-a-jejich-rodinni-prislusnici.aspx>.
11

Ministerstvo vnitra ČR. 2014. Občané třetích zemí [online]. Praha: Ministerstvo vnitra ČR [Cit. 16. 3. 2014]. 
Dostupné z: <http://www.mvcr.cz/clanek/obcane-tretich-zemi.aspx>.
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Protože se v českém prostředí v oficiálních dokumentech a zákonech pracuje výhradně 

s termínem „cizinec“,12 používám v souladu s tím termín „cizinec“ pro české prostředí i v této 

práci. Termín „přistěhovalec“ či „imigrant“ používám především při popisu situace 

v Nizozemsku, kde se tyto výrazy používají zcela běžně, a to nejen pro cizince bez 

holandského občanství narozené mimo Nizozemsko, ale také pro obyvatele cizího původu, 

kteří se již například v zemi narodili. Mluví-li se v této práci o imigrantech, můžou se pod 

tímto pojmem překrývat obě kategorie: jak cizinci bez holandského občanství narození mimo 

Nizozemsko, tak obyvatelé cizího původu narození již v Nizozemsku s holandským 

občanstvím.

Pokud jde o zeměpisné názvosloví, používám v této práci název „Nizozemsko“, nikoli 

často užívané „Holandsko“, které je spíše hovorovým označením dané země a je navíc 

nepřesné, protože slouží zároveň jako označení holandských provincií Severní a Jižní 

Holandsko.13 Zároveň s tím ovšem používám přídavné jméno „holandský“, které je běžně 

užíváno i na oficiální úrovni a je přesným překladem anglického „Dutch“. Termín 

„nizozemský“ zde nepoužívám, protože je podle mého příliš neobvyklý a zbytečně složitý. U 

druhé ze srovnávaných zemí používám vedle názvu „Česká republika“ také termín „české 

země“, případně „Česko“. Těmito termíny mohu snáze popsat území dnešní České republiky i 

v obdobích, kdy ještě tato země byla součástí Československa či habsburské monarchie.

3. Teoretický koncept

V této kapitole se budu zabývat tím, jaké jsou v obou zkoumaných zemích podmínky 

pro vzdělávání cizinců a pro činnost OOS v této oblasti. Postupně se zde zaměřím na tři 

hlavní témata. Nejdříve se budu věnovat tomu, na jakých principech stojí vzdělávání dětí-

cizinců a z čeho tyto principy vycházejí. V návaznosti na to se budu zabývat rolí OOS ve 

vzdělávání dětí cizinců a jejich postavením ve vztahu k státu a jeho institucím a k samotným 

školám, případně ke komerčním subjektům. Třetím tématem, na které se zaměřím, bude 
                                                            
12

Multikulturní konzultant – vzdělávací mediátor pro podporu dětí a mladých lidí z etnických menšin a komunit 
imigrantů ve vzdělávání a přípravě. Základní studie. s.d. Education and Culture DG – Lifelong Learning 
Programme, s. 27.
13

Wikipedie. 2014. Nizozemsko [online]. Wikipedie [Cit. 19. 5. 2014]. Dostupné z: 
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Nizozemsko>.
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právní rámec a podmínky pro vzdělávání cizinců v jednotlivých zemích, tj. politická a 

legislativní opatření státu a nižších správních jednotek (krajů a obcí) v oblasti vzdělávání 

cizinců a podmínky pro vzdělávací praxi a pro činnost OOS, které z toho vyplývají.

3.1. Principy vzdělávání cizinců

Nyní se zaměříme na otázku, jakými způsoby lze přistoupit ke vzdělávání dětí cizího 

původu. Má být vůbec k těmto dětem přistupováno jinak než k ostatním dětem? Proč prostě 

nejsou vzdělávány stejným způsobem jako ostatní děti? Proč pro jejich vzdělávání vytvářet 

zvláštní podmínky? Proč je prostě neposadíme do třídy a nenecháme je, ať se sami přizpůsobí 

novému prostředí a kolektivu, jak nejlépe umí?

Podle toho, jak odpovíme na tyto otázky, můžeme definovat různé přístupy ke 

vzdělávání dětí cizinců. Na jedné straně stojí ty přístupy, které vycházejí z předpokladu, že 

k dětem cizincům není potřeba přistupovat jinak než k ostatním dětem, a proto téměř 

neakcentují odlišné potřeby dětí cizinců jakožto skupiny a přistupují k jejich vzdělávání 

v podstatě jako ke vzdělávání ostatních dětí z majority. Na druhé straně jsou pak přístupy, 

které vnímají děti cizince jako jedince se zvláštními potřebami a přizpůsobují těmto potřebám 

jejich vzdělávání.

Důvodem, proč je potřeba k dětem cizincům přistupovat individuálně a jiným způsobem 

než k ostatním dětem, je především kulturní a jazyková bariéra. Ta brání dětem cizího původu 

zapojit se plnohodnotně do výuky, protože nerozumějí jazyku, kterým se při výuce mluví, a 

nerozumějí hodnotám a zvykům, které vyznávají ostatní. Ponechat tyto děti napospas pro ně 

neznámému prostředí bez jakékoli pomoci znamená ohrozit jejich budoucí vývoj a může to

vést k jejich společenské izolaci ve škole a v důsledku toho i mimo ni. Ian Buruma 

v souvislosti s tím mluví o pocitu „zmizení“, který je přítomný v myslích mnoha imigrantů 

v Nizozemsku. Tento pocit může vést k projevům agrese, kterých se jedinci vyloučení ze 

společnosti dopouštějí ve snaze upozornit na svoji holou existenci.14 Pocit vyloučení, či 

dokonce zmizení může nastat také v třídním kolektivu, a ten, kdo tímto pocitem trpí, může být 

kvůli němu agresivní a nebezpečný pro své okolí. Nemožnost komunikovat se spolužáky 

kvůli kulturní a jazykové bariéře je tím nejlepším předpokladem pro to, aby se žák cizího 

původu dostal na okraj třídního kolektivu a trpěl pocitem „zmizení“. Buruma v souvislosti 

                                                            
14

Buruma, Ian. 2010. Vražda v Amsterodamu. Smrt Thea van Gogha a meze smířlivosti. Praha: Academia, s. 
101.
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s tím mluví o pocitu cizinců, že patří, či v horším případě nepatří do společnosti, v níž právě 

žijí, tedy o pocitu sounáležitosti.15 Pocit, že žák-cizinec nepatří do společnosti, v níž žije, je 

velmi nebezpečný, protože může v horším případě vést k radikalizaci takového jedince,16

v lepším případě pak k jeho izolovanosti ve společnosti a z toho vyplývající závislosti na 

podpoře státu.17 Cizinec, který není začleněn do společnosti, v níž žije, a který nemá pocit 

sounáležitosti s ní, této společnosti nijak neprospívá, naopak je pro ni přítěží. Han Entzinger 

k tomu uvádí, že pokud se cizinci nebudou připravovat na život a práci ve své nové zemi, 

hrozí vznik jakési „etnické podtřídy“, což by mělo negativní dopady pro celou společnost.18

Je tedy v nejlepším zájmu školy a celé společnosti, aby se žákům-cizincům vytvořily 

podmínky pro jejich úspěšnou adaptaci a začlenění se do kolektivu ve škole a do celé 

společnosti, protože pokud se tak nestane, může to mít negativní dopady na samotné dítě 

cizince na jedné straně a na jeho třídu, školu a celou společnost na straně druhé.

Nyní se podíváme podrobně na jednotlivé přístupy ke vzdělávání cizinců, které byly již 

naznačeny výše.

3.1.1. Přístupy ke vzdělávání cizinců

Ingrid Gogolinová ve svém článku Linguistic and Cultural Diversity in Europe: a 

challenge for educational research and practice analyzuje evropský školský systém a dochází 

k závěru, že jeho podoba je určena ideou národního státu. Klasický, tj. evropský národní stát, 

píše Gogolinová, je ideologicky založen na kulturní a jazykové homogenitě lidí. Důsledkem 

je, že se vzestupem národního státu přestala být kulturní diverzita (různorodost) považována 

za normální rys národní společnosti. Tento základní mýtus o jednotnosti jazyka a kultury mezi 

lidmi je také patrný ve struktuře, formě a obsahu evropského školského systému.19

Idea národního státu vede k přesvědčení, že jednojazyčnost a kulturní homogenita ve 

společnosti, a ve školském systému obzvlášť, je jediným legitimním stavem. V Evropě proto 

převládá monolingvní a monokulturní habitus. To však vede v evropských společnostech, 

které jsou lákadlem pro imigranty, a vyznačují se proto jazykovou a kulturní různorodostí, 

                                                            
15

Tamtéž, s. 166-167.
16

Tamtéž, passim.
17

Entzinger, Han. 2003. „The Rise and Fall of Multiculturalism: The Case of Netherlands“. In Christian Joppke, 
Ewa Morawska (eds.). Toward Assimilation and Citizenship. Immigrants in liberal-nation states. New York: 
Palgrave.
18

Tamtéž, s. 75-76 (?).
19

Gogolin, Ingrid. 2002 „Linguistic and Cultural Diversity in Europe: a challenge for educational research and 
practice“. European Educational Research Journal 1 (1), s. 127.
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k problémům. Tyto problémy však nejsou způsobeny jazykovou a kulturní pluralitou jako 

takovou, neboť ta je přirozenou součástí evropských společností, nýbrž strategiemi 

používanými v rámci budování národního státu. Právě tyto strategie vedly k přesvědčení, že 

žít v podmínkách jazykové a kulturní plurality je problém, že učení se v cizích jazycích je 

složité apod. Strategie omezování jazykové a kulturní komplexnosti v 18. a 19. století ve 

skutečnosti vytvořila především negativní klima a odmítání kulturní diverzity, vícejazyčnosti 

a učení se jazyků. Mnohem méně úspěšná byla tato strategie ve vytváření stabilní reality, což 

je nejvíce vidět v okamžiku, kdy se hranice mezi národy mění či se stávají nefunkčními. 

Gogolinová uvádí, že je třeba, aby se monolingvní a monokulturní habitus v evropském 

vzdělávacím systému změnil na multilingvní, multikulturní habitus.20

Monokulturní habitus je však přítomný ve všech oblastech vzdělávání – v teorii, 

výzkumu i praxi, a je proto těžké ho změnit. Proces integrace byl dlouhou dobu ztotožňován 

s přechodem na „nový“ jazyk a kulturu, přičemž se předpokládalo, že přizpůsobení se 

majoritnímu jazyku a kultuře znamená téměř vzdát se původního jazyka a kultury. Výzkumy 

však ukazují, že se přistěhovalci odmítají vzdát svého původního jazyka a kultury a nadále 

udržují kulturní i jazykové vazby s lidmi a institucemi pocházejícími ze stejné oblasti jako 

oni, což je dnes ještě více usnadněno moderními technologiemi. Z toho vyplývá, že jazyková 

a kulturní diverzita je a bude trvalým rysem moderních společností. I přesto však, jak 

Gogolinová uvádí, ve školském systému většiny evropských zemí převládá monolingvní a 

monokulturní habitus.21

Gogolinová ve svém článku ukazuje, že je u učitelů při jejich práci jasně patrná jejich 

monokulturní orientace a že při ní uplatňují jednojazyčnost a koncepci jazykové a kulturní 

homogenity.22 V podobném duchu popisuje práci učitelů na irských školách také Dympna 

Devineová, když píše o „normativním“ přístupu učitelů k dětem-cizincům. V rámci tohoto 

přístupu učí učitelé děti-cizince v souladu s „irským“ způsobem života, nehledě na kulturní a 

jazykové rozdíly u dětí cizinců. Tento přístup, říká Devineová, je v souladu se státní politikou 

v oblasti vzdělávání cizinců, která vyzdvihuje jeden pohled na svět – ten „irský“, národní –

jako nadřazený nad ostatní pohledy.23

Devineová uvádí, že ačkoli učitelé sami tvrdí, že nemají s rasismem žádný problém, 

jejich chování v praxi je rasistické, zejm. ve stresových situacích. Jak ukazují studie, skrytý 

                                                            
20

Tamtéž, s. 124-128.
21

Tamtéž, s. 128-131.
22

Tamtéž, s. 133n.
23

Devine, Dympna. 2005. „Welcome to the Celtic Tiger? Teacher responses to immigration and increasing 
ethnic diversity in Irish schools“. International Studies in Sociology of Education 15 (1): 49-70.
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rasismus se v praxi projevuje tím, že učitelé předpokládají u dětí cizinců horší studijní 

schopnosti. Tyto tendence nejsou patrné jen v Irsku, ale i v dalších zemích – v Dánsku, 

Finsku či v USA. Zajímavé je, že sami učitelé v Irsku kritizují stát za to, že zjednodušuje 

podporu dětí cizinců na školách pouze na jejich jazykovou výuku a ostatní potřeby spjaté 

s jejich kulturní odlišností zcela ignoruje.24

„Normativní“ přístup popisovaný Dympnou Devineovou a monokulturní, monolingvní 

orientace, o které píše Ingrid Gogolinová, mají mnoho společného. Jejich podstatou je to, že 

jejich uplatňování vede k ignorování původní kultury a původního jazyka dětí cizinců a 

k prosazování výhradně majoritního jazyka a majoritních kulturních prvků při jejich výuce. 

Tyto dva fenomény lze shrnout pod pojem asimilační přístup. Cílem vzdělávání cizinců je u 

tohoto přístupu jejich asimilace do majoritní společnosti, pokud jde o jejich jazyk, zvyky a 

další kulturní aspekty.

V opozici proti tomuto přístupu stojí přístup, po kterém volá Gogolinová a který lze 

nazvat jako přístup založený na kulturní diverzitě či kulturně-diverzní přístup. Cílem 

vzdělávání dětí cizinců je v rámci tohoto přístupu jejich integrace do majoritní společnosti s 

tím, že jsou zachovány a rozvíjeny původní kulturní rysy těchto dětí (jejich jazyk, zvyky, 

tradice).

Jak jsou uplatňovány tyto dva přístupy v praxi a jaké jsou jejich výsledky, je částečně 

vidět na příkladu integrační a vzdělávací politiky v Nizozemsku v období od 70. let 20. století 

do současnosti. Holandská imigrační politika byla původně vedena se záměrem zachovat 

„kulturní identitu“ imigrantů žijících v Nizozemsku, přičemž tato identita byla ztotožňována 

s identitou etnické menšiny, k níž daný jedinec příslušel. Pro přistěhovalce mělo být 

vytvořeno institucionální prostředí, v němž budou jednotlivé menšiny moci rozvíjet svoji 

kulturu a jazyk na všech úrovních, včetně vzdělávání. K tomu měli vytvořit vhodné podmínky 

veřejní činitelé. Zásady této „menšinové politiky“ byly stanoveny v roce 1983 v zákonném 

opatření nazvaném Minderhedennota a vycházely z holandské tradice institucionalizovaného 

pluralismu, tzv. pilarizace neboli pilířového systému. Toto uspořádání umožňovalo například 

zakládat školy určené výhradně jedné etnické menšině, takže se děti z ní pocházející mohly 

vzdělávat plně v souladu s hodnotami a ideály své kultury.25 Mohlo by se zdát, že takovéto 

uspořádání je plně v souladu s kulturně-diverzním přístupem, neboť zachovává a rozvíjí 

původní kulturu přistěhovalců, ale není to tak docela pravda. Postupem času se totiž 

ukazovaly zásadní nedostatky menšinové politiky, které spočívaly především v tom, že tato 

                                                            
24

Tamtéž.
25

Entzinger, Han. 2003. „The Rise and Fall of Multiculturalism: The Case of Netherlands“.
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politika „konzervovala“ kultury jednotlivých menšin a nepodněcovala přistěhovalce k jejich 

participaci v holandské společnosti jako celku.26 Pilarizace, která byla patrná v menšinové 

politice, vedla spíše k segregaci jednotlivých menšin, nikoli k jejich integraci do holandské 

společnosti. V rámci vzdělávání příslušníků těchto menšin tak sice byl naplněn požadavek 

volající po zachování a rozvíjení původní kultury cizinců, ale zcela opomíjené bylo rozvíjení 

jazyka a kultury majoritní holandské společnosti, jíž byli a jsou příslušníci etnických menšin 

součástí.

Holandská zkušenost s menšinovou politikou ukázala, že přístup založený na zachování 

kulturní identity cizinců má své limity a že pokud se v něm zajde příliš daleko, může to 

výrazně uškodit celé společnosti. Respektování prvků původní kultury při vzdělávání cizinců 

by mělo jít ruku v ruce s jejich aktivní participací ve společnosti, jíž jsou součástí, a s jejich 

aktivní snahou se začlenit do této společnosti a sdílet její základní hodnoty.27 V souladu 

s Entzingerem vycházím z předpokladu, že každá demokratická společnost (mezi něž patří ta 

česká i ta holandská) potřebuje pro své správné fungování určitý stupeň solidarity, která se 

může rozvíjet lépe, pokud jsou základní hodnoty sdíleny prakticky každým, kdo v ní žije.28

Při práci s cizinci a při jejich vzdělávání by měla být respektována odlišnost jejich jazyka, 

jejich kultury a z toho vyplývající odlišnost jejich hodnot, tradic a zvyků. Přitom by jim 

nemělo být nijak bráněno, aby svoji původní kulturu a jazyk nadále zachovávali (pokud se tím 

nedostávají do vážného rozporu se zákonem). Zároveň s tím by však cizinci měli být učiteli, 

dobrovolníky, školou a organizacemi, které s nimi pracují, vedeni k tomu, aby se aktivně 

snažili zapojit do majoritní společnosti, respektovali její základní hodnoty a platné zákony, 

poznali její kulturu a naučili se její jazyk a byli její plnohodnotnou a prospěšnou součástí.

K tomu je potřeba vynaložit hodně úsilí jak ze strany těch, kdo s cizinci pracují, tak ze strany 

cizinců samotných. Důležité je samozřejmě také to, aby děti-cizince podporovali ve snaze 

zapojit se do nové společnosti jejich rodiče.

Přístup, který jsem právě popsal, má patrně blízko ke kulturně-diverznímu přístupu 

popsanému výše. Vyžaduje od lidí, kteří ho chtějí uplatňovat, cit pro kulturní diverzitu, 

znalost kulturních specifik, trpělivost, určitou dávku tolerance a schopnost oprostit se od 

svých kulturních zvyklostí. Zároveň s tím však musí být tito lidé schopni seznámit děti 

cizince se specifiky majoritní kultury a připravit je nenásilným způsobem na život v majoritní 

společnosti. V rámci této práce se zaměřím také na to, jaký přístup ke vzdělávání cizinců 
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jednotlivé OOS ve spolupráci se školami uplatňují a zda se jim daří dosahovat dvou 

základních cílů kulturně-diverzního přístupu – respektovat původní kulturu cizinců a pomáhat 

jim se začleněním do majoritní společnosti.

3.2. Role OOS v oblasti vzdělávání cizinců

Jaká je role organizací občanské společnosti v oblasti vzdělávání cizinců? Proč se 

zrovna tento typ organizací v tak velké míře věnuje této problematice a co může nabídnout? 

Na to se zaměříme v této podkapitole.

V České republice i v Nizozemsku se problematice integrace cizinců věnuje celá řada 

organizací, které spadají do kategorie organizace občanské společnosti. Svojí činností 

doplňují či nahrazují činnost státu v této problematice. Pro zodpovězení otázky, proč tomu tak 

je, se nyní podíváme na některé teorie vysvětlující, proč vlastně OOS vznikají.

První z těchto teorií je teorie heterogenity poptávky, zvaná též teorie veřejných statků. 

Podle této teorie poskytují OOS ty veřejné statky, které nedokáže poskytnout stát ani trh. Trh 

selhává při zajišťování veřejných statků obecně. To však platí i pro stát, který vzhledem ke 

svým omezeným zdrojům a vzhledem ke své závislosti na většinovém hlasu voličů „poskytuje 

veřejné statky především pro tzv. mediánového (středového) voliče“.29 Kvůli tomu zůstává 

neuspokojena poptávka menšin, která bývá odlišná od poptávky středového voliče, a tak 

vzniká prostor pro působení OOS.30 Jak uvádí Selma Muhič Dizdarevič, stát je zde od toho, 

aby uspokojil požadavky většiny, OOS pak požadavky těch, kteří nemají nebo nikdy nebudou 

mít většinovou podporu. OOS může vyzkoušet nějakou inovativní službu, na jejíž 

poskytování není většina uvyklá, a stát pak může převzít odpovědnost za její financování 

poté, co se služba osvědčí.31 Cizinci ze třetích zemí jsou ukázkovým příkladem takové 

menšiny, jejíž poptávka po veřejném statku vzdělávání zůstává státem neuspokojena, a proto 

tuto poptávku pomáhají v obou zemích uspokojit OOS. Samotný fakt, že v této oblasti OOS 

působí a že je mezi cizinci po jejich službách poptávka, svědčí o tom, že stát sám o sobě není 

schopen ani v jedné zemi uspokojit potřeby cizinců v takové míře, v jaké by si sami cizinci 

přáli. Ti se proto obracejí na OOS nebo jim jsou služby OOS doporučovány školou či státními 

institucemi.

                                                            
29

Skovajsa, Marek a kol. 2010. Občanský sektor. Organizovaná občanská společnost v České republice, s. 45.
30
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31
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Druhou teorií, která se vztahuje k činnosti OOS v oblasti vzdělávání cizinců, je teorie 

vzájemné závislosti. Podle této teorie, jejímž autorem je Lester M. Salamon, nemusí být vztah 

státu a OOS pouze konkurenční, jak naznačuje teorie heterogenity poptávky, ale může být 

také vztahem partnerství a vzájemné závislosti s tím, že stát a OOS navzájem vyrovnávají své 

nedostatky.32 V praxi se tato teorie projevuje například tím, že škola či státní instituce sama 

nabízí cizincům služby OOS a OOS zase informuje cizince, se kterými pracuje, na kterou 

státní instituci se mají obrátit s konkrétní záležitostí. Jiným příkladem takové spolupráce je 

společná práce pracovníků OOS a škol při vzdělávání dětí cizinců na školách.

Organizace občanské společnosti tedy hrají důležitou roli v oblasti vzdělávání cizinců 

jako partner škol a veřejné správy a někdy i jako hlavní poskytovatel služeb, které škola ani 

stát nedokážou zajistit.

3.3. Vzdělávání cizinců v České republice a v Nizozemsku – analýza 

současného stavu

Pokud jde o vzdělávání cizinců v obou zemích obecně, je třeba si v první řadě 

uvědomit, že máme co do činění se dvěma různými zeměmi, které mají svoji historii, platí 

v nich rozdílné zákony a mají odlišné školské systémy. Z toho vyplývají rozdílné podmínky 

pro vzdělávání cizinců v obou zemích, což odhaluje následující analýza.

3.3.1. Právní rámec a podmínky pro vzdělávání cizinců v České republice

3.3.1.1. Vývoj imigrační politiky v ČR

Území dnešní České republiky nebylo až do roku 1989 konfrontováno s významnějšími 

imigračními tlaky ze zahraničí. ČR se naopak potýkala s opačným fenoménem – s emigrací. 

Příchod a usídlování cizinců po roce 1989 v té míře, v jaké k tomu docházelo, byly proto pro 

českou společnost něčím zcela novým.33 V malé míře cizinci přicházeli do českých zemí za 

první republiky. V souvislosti s tím československá vláda provedla několik imigračních 

opatření. V r. 1928 byl přijat zákon o ochraně pracovního trhu, podle kterého „museli 

                                                            
32
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Baršová, Andrea, Pavel Barša. 2005. Přistěhovalectví a liberální stát. Imigrační a integrační politiky v USA, 
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zaměstnavatelé žádat o povolení k zaměstnávání cizinců“.34 V roce 1935 Československo 

přistoupilo k nové úmluvě Společnosti národů o uprchlících a v tom samém roce byl schválen 

také zákon o pobytu cizinců, podle kterého museli o povolení k pobytu žádat všichni cizinci, 

kteří chtěli zůstat v zemi více než dva měsíce. Tento zákon již obsahoval základní instituty a 

mechanismy imigrační kontroly, jak je známe dnes (nahlášení cizince v místě pobytu, 

nahlášení účelu pobytu ad.).35

Po druhé světové válce došlo k masivnímu vyhnání německého obyvatelstva z českého 

pohraničí čítajícího 2 820 000 osob. Místo nich bylo do pohraničních oblastí v rámci tzv. 

úřední přesídlovací akce nastěhováno výhradně slovanské obyvatelstvo (hlavně Češi a 

Slováci, z nichž někteří se do Česka vraceli po válce ze zahraničí). Tato akce byla „ryzím 

výrazem etnicky selektivní přistěhovalecké politiky“.36 Na konci 40. let přišlo do 

Československa asi 16 tisíc Řeků unikajících před občanskou válkou, která zuřila v jejich 

vlasti. Zhruba ve stejné době začal také příliv slovenských Romů do českých zemí, z nichž 

mnozí se v prvních poválečných letech usadili v oblastech obývaných dříve Němci.37

V dobách socialismu (1948–1989) došlo k uzavření státních hranic a počty cizinců 

v Československu byly poměrně nízké. Významná v té době byla jen dočasná pracovní 

migrace v rámci Rady vzájemné hospodářské pomoci, která byla založena na systému 

socialistické „internacionální pomoci“ a zahrnovala například zaměstnávání občanů Polska či 

odbornou přípravu a zaměstnávání Vietnamců v československých učilištích a podnicích. 

České úřady uplatňovaly vůči těmto a dalším zahraničním pracovníkům důslednou politiku 

segregace. V roce 1989 byly ovšem mezinárodní dohody v rámci socialistické pomoci rychle 

ukončeny a většina cizinců se vrátila do své vlasti. Mnozí Vietnamci však na základě svých 

zkušeností s pobytem v ČR za předchozího režimu vytvořili jádro nové přistěhovalecké 

komunity v Česku po roce 1989.38

Po roce 1989 se české země staly cílem mnoha přistěhovalců.39 Důvodem přílivu 

cizinců do ČR bylo jednak otevření státních hranic související s pádem železné opony, jednak 

směřování a následný vstup ČR do Evropské unie.40 Zatímco dříve byly české země zpravidla 

cílem imigračních vln spojených s významnými geopolitickými událostmi, které časem 

opadly, po r. 1989 se stalo Česko zemí, do které proudí trvalý a poměrně stabilní imigrační 
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proud. Přistěhovalectví se tak „stalo novou realitou, která začala být postupně reflektována 

v politické agendě“.41 Přestože je celkový počet cizinců v zemi relativně nízký, patří ČR 

k zemím s vysokou imigrační dynamikou, která se projevuje vysokým průměrným 

meziročním nárůstem zahraniční populace.42

Pro vývoj zahraniční imigrace po r. 1989 byly důležité faktory, které mají svůj původ 

v předchozím socialistickém režimu: pracovní migrace, díky níž u nás pracovali hostující 

vietnamští dělníci, na které po revoluci navázal rozvoj vietnamského podnikání; a také 

dožívání starého vízového režimu, umožňujícího bezvízový styk s některými zeměmi starého 

socialistického bloku, zejména s Ukrajinou, což umožnilo zaměstnávat v Česku mnoho 

Ukrajinců.43 Právě Vietnamci a Ukrajinci v současnosti tvoří dvě nejvýznamnější cizinecké 

komunity v ČR.44

V českém prostředí lze po roce 1989 podle Andrey Baršové a Pavla Barši definovat tři 

fáze imigrační politiky. První fáze spadá do období let 1990–1995 a byl při ní uplatňován 

přístup laissez faire. Tento přístup byl podle autorů důsledkem porevolučního 

libertariánského ducha, který v té době převládal. Každý cizinec mohl v té době svobodně 

přijet do země a teprve potom mohl legalizovat svůj pobyt a najít si zde práci. Tento 

liberalismus však měl své meze, neboť nedával cizincům možnost usadit se v zemi natrvalo a 

naturalizovat se.45

Druhá fáze v letech 1996–1999 se vyznačovala restriktivnější imigrační politikou, která 

byla podněcována také snahou integrovat se do Evropské unie. Bylo v ní umožněno získat po 

desetiletém pobytu v ČR trvalý pobyt (což dříve nebylo možné) a také bylo možné udělit 

cizinci s trvalým pobytem státní občanství ČR (dříve ho bylo možné získat pouze 

prostřednictvím sňatku s českým státním příslušníkem).46

Třetí fáze imigrační politiky probíhala v letech 1999–2005 a stát se v ní stal hlavním 

aktérem, neboť reguloval všechny její aspekty. Doba čekání na možnost získat trvalý pobyt se 

změnila díky tlaku EU na pět let. Podle Baršové a Barši bylo toto období počátkem vzniku 

komplexní migrační (imigrační a integrační) politiky v ČR.47
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Baršová a Barša také popisují tři fáze české integrační politiky. První fáze (1990–1998) 

se vyznačovala úzkým zaměřením na specifické skupiny (především na uprchlíky a krajany) a 

soustředila se na poskytování materiální pomoci, přičemž chyběla širší koncepce integrace. 

Ve druhé fázi (1999–2003) probíhala expanze integrační politiky pod taktovkou Ministerstva 

vnitra ČR, do níž se zapojily nevládní organizace, které byly státem finančně podporovány; 

objevily se také snahy přenést odpovědnost za integraci na místní orgány, ale byly neúspěšné. 

V roce 2004 začala třetí fáze integrační politiky, kterou v té době převzalo Ministerstvo práce 

a sociálních věcí, avšak v roce 2008 ji opět převzalo Ministerstvo vnitra. Tím začala čtvrtá 

fáze integrační politiky, ve které se nacházíme nyní. V ní byla nově zavedena tzv. integrační 

centra na úrovni krajů, čímž byl učiněn další pokus o decentralizaci integrační politiky.48

Zatímco v prvních letech stát v rámci své integrační politiky zaměřené na uprchlíky a 

krajany postupoval od realizace konkrétní pomoci k vytvoření obecnější strategie, u dalších 

kategorií cizinců měl přesně opačný úkol – od obecné definice problému dojít ke strategii a 

cílům a posléze k nástrojům jejich realizace. Bylo totiž stále více zřejmé, že podstatná část 

ekonomických imigrantů (Vietnamců, Ukrajinců, Rusů) zůstane v ČR trvale.49

Podle Baršové a Barši se v ČR nikdy neprosadil multikulturní koncept integrační 

politiky, ale převažovala zde vždy spíše občansky orientovaná integrace, v jejímž rámci se 

měli cizinci přizpůsobit kultuře hostitelské země.50 Zásadním dokumentem pro integrační 

politiku ČR, jehož základem je přístup založený na občanské integraci jednotlivců, je 

Koncepce integrace cizinců z r. 2000. V ní se zdůrazňuje, že integrace každého cizince má 

probíhat individuálně a že jejím cílem má být začlenění jedince nebo skupiny do života 

společnosti. Důraz je kladen především na individuální práva cizinců. V koncepci se uvádí, že 

přes respekt k odlišnostem některých kultur není vždy možné požadavkům cizinců 

souvisejících s jejich kulturou plně vyhovět, především pokud jde o postavení žen: není 

možné tolerovat postoje a chování neslučitelné s českým právním řádem (vynucené sňatky, 

polygamie, domácí násilí aj.).51 V souladu s tímto přístupem je v jiném vládním dokumentu 

z r. 2003 přistupováno také k otázce jazyka cizinců: jejich původní jazyk je respektován jako 

nedílná součást jejich kultury, zároveň s tím je však zdůrazňována nutnost znalosti místního 

jazyka pro úspěšnou integraci do majoritní společnosti.52
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Česká republika se tedy na přelomu tisíciletí přiklonila ke kulturně tolerantní občanské 

integraci podobně jako jiné západoevropské země v té době.53 Tím, že v ní nebyl uplatňován 

multikulturní přístup, se ČR liší od Nizozemska, kde tento koncept dlouhá léta dominoval. 

Celkově je na české imigrační a integrační politice patrná její nevyzrálost související 

s nedostatkem zkušeností v této problematice a s minimálním počtem přistěhovalců v zemi 

před rokem 1989. Ucelená koncepce integrační politiky v ČR dosud v podstatě není, což se 

projevuje ve spíše nahodilých a nekoncepčních opatřeních státu v této oblasti.54

3.3.1.2. Národnostní složení obyvatel České republiky

Na konci roku 2012 žilo v ČR celkem 438 076 registrovaných cizinců,55 kteří tak 

představovali 4,15 % celkového obyvatelstva země.56 Většinu z nich tvořili občané třetích 

zemí, kteří jasně převažují nad občany EU.57 Největší národnostní skupinu v zemi představují 

občané Ukrajiny, kterých zde žilo přibližně 112 600. Následují občané Slovenska (85,8 

tisíce), Vietnamu (57 360), Ruska (33 360) a Polska (19,2 tisíce).58 Těchto pět skupin tvoří 

největší část přistěhovalců v ČR v posledních deseti letech. Dalšími významnými 

národnostními skupinami jsou občané Německa, Moldavska, Bulharska, Spojených států 

amerických, Mongolska a Číny.59 Pokud jde o územní rozložení, nejvíce cizinců se 

koncentruje v Praze, kde jich žije 37 % z celkového počtu.60 53,2 % cizinců žijících v ČR jsou 

držitelé povolení k dlouhodobému pobytu, 44,3 % z nich má trvalý pobyt a 0,5 % cizinců jsou 

azylanti.6162

Na konci roku 2010 chodilo do českých škol různého stupně celkem 65 040 dětí a 

studentů cizího původu. 58 % z nich studovalo na vysokých školách, 21 % navštěvovalo 

základní školy, 13 % střední školy a 6,5 % mateřské školy; zbylé 1 % jsou studenti vyšších 

odborných škol a konzervatoří. Většina cizinců v mateřských, základních a středních školách 
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pochází ze třetích zemí (75 % v mateřských školách, 72,2 % na základních a 75,6 % cizinců 

na středních školách). Nejpočetnější národnostní skupinu v mateřských a středních školách 

tvoří Vietnamci (27,2 % cizinců na obou stupních), na základním stupni jsou to Ukrajinci 

(23,1 %).63

Vedle registrovaných cizinců pobývá na území ČR také mnoho neregistrovaných 

cizinců. O nich nejsou k dispozici přesné statistiky. Je však třeba je brát v potaz, protože i 

neregistrované děti-cizinci mají právo na vzdělání (viz dále).

3.3.1.3. Struktura vzdělávacího systému v České republice

Pro současnou situaci v ČR je důležitý nový školský zákon č. 561/2004, který vstoupil 

v platnost 1. ledna 2005. Tento zákon stanovuje principy a cíle vzdělávání a strukturu 

školského systému. Jeho základem jsou centrálně formulované rámcové vzdělávací programy 

pro předškolní, základní a střední vzdělávání, na jejichž základě jednotlivé školy vytvářejí své 

vlastní vzdělávací programy. Zákon určuje délku a formu povinné školní docházky a 

podmínky pro přijímací zkoušky, organizaci vzdělávání a ukončení vzdělávání na každé 

z daných úrovní. Definuje také osoby se zvláštními potřebami a upřednostňuje jejich integraci 

do společných tříd před odděleným vzděláváním.64

V ČR existují čtyři stupně vzdělávání: a) předškolní, b) základní, c) sřední, d) 

vyšší/terciární.65

Předškolní vzdělávání poskytují mateřské školy, je pro děti ve věku 3 až 5 let a je 

nepovinné.66

Základní vzdělávání trvá 9 let, je pro děti ve věku 6–15 let a je ze zákona povinné. 

Většina žáků absolvuje základní vzdělávání ve dvou stupních trvajících 5 let a 4 roky, někteří 

žáci ale nastupují již na základní škole na víceleté (osmileté či šestileté) gymnázium, případně 

na konzervatoř.67 Základní školy jsou obvykle zřizovány obcemi a jejich navštěvování je 

bezplatné.68 Základem výuky na základních školách je Rámcový vzdělávací program pro 
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základní školy vytvořený Ministerstvem školství ČR, na jehož základě si školy vytvářejí své 

vlastní vzdělávací programy.69

Po základním stupni následuje sekundární (střední) vzdělávání, které není povinné, ale 

navštěvuje ho drtivá většina (asi 96%) obyvatel ve věku 15 až 18 let. Na tomto stupni mohou 

žáci navštěvovat gymnázia, odborné školy či učiliště, učební obory zakončené výučním listem 

či konzervatoře. Základ sekundárního vzdělávání je dán opět rámcovým vzdělávacím 

programem (RVP), přičemž existují dva typy: RVP pro gymnázia, který připravuje 

Výzkumný ústav pedagogický, a RVP pro odborné školy, připravovaný Národním ústavem 

odborného vzdělávání. Programy sekundárního vzdělávání postupně schvaluje MŠMT: na 

některých školách se začalo vyučovat podle nových RVP ve školním roce 2009/2010, 

poslední školy se měly do programu zapojit v září 2012. Vedení školy a její učitelé vytvářejí 

na základě RVP vlastní školní vzdělávací program.70

V současné době tedy již vzdělávání na základních a středních školách probíhá podle 

nové dvoustupňové struktury stanovené ve školském zákoně z roku 2004, kdy si školy 

vytvářejí své vlastní výukové programy na základě RVP připraveného centrálně příslušnými 

státními institucemi, který stanovuje základní podmínky výuky; vlastní náplň výuky na 

jednotlivých školách je ovšem vytvářena decentralizovaně.

3.3.1.4. Podmínky pro vzdělávání cizinců v ČR

Právo na vzdělání zaručuje cizincům pobývajícím na území České republiky Listina 

základních práv a svobod a také zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon, § 20). Mají tak stejná 

práva a povinnosti v oblasti základního, středního a vyššího vzdělávání jako občané České 

republiky.71 Z dokumentů MŠMT vyplývá, že cizinci nemusejí kvůli přijetí na základní školu 

předkládat oprávnění k pobytu na našem území.72

V Listině základních práv a svobod České republiky se konkrétně v článku 33 odstavci 

(1) píše: „Každý má právo na vzdělání. Školní docházka je povinná po dobu, kterou stanoví 

zákon.“
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Mluvíme-li o cizincích, platí však v České republice odlišné právní podmínky pro 

občany EU na jedné straně a pro občany třetích zemí a jejich děti na straně druhé.

Děti občanů EU mají nárok na bezplatný přípravný program pro jejich integraci do 

systému základního vzdělávání, který jim má zajišťovat krajský úřad ve spolupráci se školou. 

Tato výuka zahrnuje především výuku českého jazyka pro cizince, případně – jsou-li k tomu 

podmínky – doplňující výuku v mateřském jazyce dítěte a vyučování o původní kultuře 

daného dítěte. Tato příprava má být zkoordinována se základním vzděláváním. Krajský úřad 

má také zajistit školení učitelů, kteří budou přípravné hodiny realizovat.73

Tato či podobná příprava však nebyla až donedávna poskytována dětem-cizincům ze 

třetích zemí. Tuto nepříznivou situaci, kdy chyběla a do značné míry stále chybí systematická 

podpora pro děti-cizince ze třetích zemí při jejich začlenění do nového prostředí nejen ve 

škole, ale i ve společnosti, se snaží příslušné státní orgány řešit pomocí opatření uvedených 

v Usnesení vlády ČR z r. 2011 nazvaném Aktualizovaná koncepce integrace cizinců, Společné 

soužití. Tento dokument ukládá Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) 

povinnost zajišťovat zvláštní výuku českého jazyka pro žáky ze třetích zemí a také zahrnout 

tyto žáky mezi děti se zvláštními potřebami, pokud mají s češtinou jakožto cizím jazykem 

obtíže.74 Takové děti mohou také před svým nástupem na základní školu navštěvovat tzv. 

přípravné třídy, jejichž „cílem je připravit děti se sociokulturním znevýhodněním k začlenění 

do hlavního vzdělávacího proudu“.75

Podle návrhů opatření v Koncepci má MŠMT iniciovat výuku žáků-cizinců ze třetích 

zemí prostřednictvím úprav příslušných právních norem, vytvořením metodologie výuky 

češtiny jako cizího jazyka pro žáky-cizince ze třetích zemí a její implementací do škol, 

podpory přípravy učitelů v regionech s vysokým zastoupením cizinců, systematickým 

školením učitelů češtiny jako cizího jazyka a zlepšováním jejich mezikulturních dovedností 

při práci s žáky-cizinci, iniciováním vydávání učebnic češtiny jako cizího jazyka či využitím 

zdrojů EU při realizaci těchto opatření.76 Podle Koncepce se má úspěšná integrace dětí 

cizinců podporovat také jejich zapojením do volnočasových aktivit spolu s dětmi z majoritní 

společnosti, a to prostřednictvím formálních i neformálních kolektivních aktivit cizinců, jejich 

účastí v kulturních, sportovních a společenských aktivitách majority a zapojením nových osob 
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do dialogu mezi cizinci a majoritou (např. v mateřských a rodinných centrech, sportovních 

klubech či občanských aktivitách); to vše se má dít s pomocí grantů z fondů EU.77

MŠMT se tyto cíle snažilo v posledních letech naplnit především formou svých 

rozvojových a dotačních programů, které vyhlašuje od roku 2012 vždy na následující 

kalendářní rok.78 Jedním z nich je rozvojový program Výuka českého jazyka přizpůsobená 

potřebám žáků-cizinců ze třetích zemí. Na základě tohoto programu jsou finanční prostředky 

ze státního rozpočtu přiděleny základním školám, a to na základě společné žádosti krajského 

úřadu, jemuž školy odevzdávají své přihlášky. Přidělené finanční prostředky jsou školami 

využity pro částečné nebo plné pokrytí zvýšených nákladů spojených se zajištěním 

základního vzdělání vyžadujícího výuku českého jazyka pro žáky-cizince ze třetích zemí. Lze 

je využít na společnou školní výuku i na přípravné intenzivní jazykové kurzy poskytované 

školou žákům během letních prázdnin nebo v průběhu školního roku. Cílem programu je 

především pomoci školám přizpůsobit počet žáků v hodinách s žáky cizinci podle jejich 

úrovně znalosti českého jazyka a vzít v úvahu kvalitu a množství práce učitelů při vyplácení 

mzdy, bonusů a prémií.79 MŠMT dále vyhlašuje dotační program Podpora integrace cizinců 

na území ČR.80 Projekty podpořené z tohoto programu mohou být určeny pouze na podporu 

cizinců ze třetích zemí legálně pobývajících na území ČR a mohou být zaměřeny na dvě 

hlavní oblasti: za prvé na výuku českého jazyka jako cizího jazyka pro děti a mladé cizince ze 

třetích zemí; za druhé pak na podporu interkulturní výchovy dětí a mládeže zaměřené na 

cizince ze třetích zemí. Projekty druhého typu mají být zaměřeny na prevenci rasismu a 

xenofobie, přiblížení kultury a kulturních rozdílů, posilování vzájemné sounáležitosti a úcty a 

na další záležitosti obdobného charakteru.81 Oba programy mají přispět k naplnění hlavních 

cílů, které si vláda vymezila pro vzdělávání žáků-cizinců, a to naučit tyto žáky českému 

jazyku, pomoci jim začlenit se mezi vrstevníky a integrovat je do společnosti země, ve které 
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žijí. Uvedené programy mají přispět k odstranění komunikační bariéry a usnadnit začlenění 

dětí cizinců do běžného života při respektování odlišnosti jednotlivých etnik, jejich kultury, 

náboženství, zvyklostí apod. Programy mají také pomoci učitelům v získávání sociokulturních 

kompetencí pro práci s dětmi cizinci.82 Vyhláška z roku 2011 také umožňuje školám při práci 

s dětmi-cizinci využít služeb asistenta pedagoga, neboť děti-cizinci mají jazykové 

znevýhodnění projevující se nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka. Finanční prostředky 

na asistenta pedagoga pro žáky s tímto znevýhodněním mohou školy získat v rámci dotací 

z Rozvojového programu na podporu financování asistentů pedagoga. Další podporu mohou 

školy čerpat také z Rozvojového programu na podporu škol, které realizují inkluzivní 

vzdělávání dětí a žáků se znevýhodněním. Oba rozvojové programy vyhlašuje každoročně 

MŠMT.83

MŠMT také ve svém metodickém doporučení jasně nabádá k tomu, aby se školy snažily 

děti-cizince integrovat do kolektivu školy a třídy a snažili se zabránit jejich společenské 

izolaci, a to jejich vhodným umístěním ve třídě (to zn. umisťovat cizince tak, aby neseděli 

spolu a neseděli daleko od učitele), jejich zapojováním do výuky, do života třídy a školy a do 

mimoškolních aktivit.84

Pokud jde o školení učitelů pracujících s dětmi-cizinci, které má podle Koncepce 

MŠMT iniciovat, příliš aktivit v tomto směru MŠMT dosud nerealizovalo. Za zmínku stojí 

snad jen Dvousemestrální zdokonalovací kurz k výuce češtiny jako cizího jazyka, který 

každoročně realizuje Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy a který je 

akreditován MŠMT.85

Pokud jde o vzdělávání dětí cizinců ze třetích zemí v ČR, jsou opatření státní správy, a 

jmenovitě MŠMT ČR, které je za vzdělávání obyvatel ČR zodpovědné, zatím poněkud 

nahodilá a nekoncepční. Sestávají v podstatě jen z několika rozvojových a dotačních 

programů, několika metodických dokumentů a několika kurzů, které MŠMT zaštiťuje. 

Celkově chybí v této oblasti systematický přístup a záleží především na iniciativě samotných 

škol, zda využijí možnosti spočívající především ve finanční podpoře, které MŠMT nabízí. 
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Tento stav vyplývá z faktu, že Česká republika nemá s imigrační a integrační politikou a 

konkrétně se vzděláváním cizinců příliš zkušeností a teprve hledá způsoby, jak k tomuto 

tématu přistoupit. Za těchto okolností je zde velký prostor pro působení organizací 

občanského sektoru, které mohou nabízet dětem-cizincům a školám služby potřebné pro 

vzdělávání dětí-cizinců.

3.3.2. Právní rámec a podmínky pro vzdělávání cizinců v Nizozemsku

3.3.2.1. Vývoj imigrační politiky v Nizozemsku

Jak již bylo zmíněno výše, holandská imigrační politika již prošla dlouhým a složitým 

vývojem. Při jejím utváření hrála důležitou roli koloniální minulost Nizozemského 

království,86 která ovlivňuje holandskou společnost dodnes. Řada cizinců přišla do 

Nizozemska právě z bývalých holandských kolonií (ze Surinamu, z Antil, z Moluk ad.).

Až do roku 1980 bylo na cizince žijící v Nizozemsku státem pohlíženo jako na dočasné 

hosty. Podle toho byla také chápána holandská imigrační politika: jejím cílem nebyla 

integrace přistěhovalců, ale slušné přijetí těchto „hostů“ a zachování jejich kulturní identity.87

I vůči těmto dočasným hostům provádělo Nizozemsko aktivní imigrační politiku, zahrnující 

například založení speciálních úřadů sociální práce, zpřístupnění výhod sociálního státu 

(příspěvky v nezaměstnanosti, zdravotní péče, příspěvky na bydlení aj.) cizincům, zavedení 

výuky v rodném jazyce imigrantů na základních školách aj.88

Ke konci 70. let však bylo stále více zřejmé, že stále více cizinců zůstane v Nizozemsku 

natrvalo. Jejich počet neustále rostl a ukazovalo se, že dosavadní přístup již není možné dále 

uplatňovat a že je třeba nalézt přístup jiný. Potřebu přehodnotit imigrační politiku ještě 

umocnila restrukturalizace průmyslu, k níž došlo kolem roku 1980 a která zvýšila 

nezaměstnanost imigrantů. Tím rostlo napětí mezi cizinci a starousedlíky a objevovaly se 

projevy rasismu a diskriminace, které byly do té doby v zemi něčím nevídaným.89

Velký vliv na utváření nové imigrační politiky měla zpráva think tanku Odborná rada 

pro vládní politiku nazvaná Etnické menšiny. Na jejím základě začalo Nizozemsko v r. 1980 

uplatňovat tzv. politiku etnických menšin (zkráceně menšinovou politiku), v jejímž rámci byli 
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imigranti vnímáni jako členové určité etnické skupiny, nikoli primárně jako individuality. Na 

rasový, etnický či národní původ imigrantů byl kladen takový důraz, že se stal termín etnické 

menšiny pro imigranty určujícím znakem, který je definoval. Příslušnost k určité etnické 

menšině se stala dominantním charakteristickým znakem, který převažoval nad všemi 

ostatními společenskými znaky.90

Zásady menšinové politiky byly stanoveny ve zvláštním zákoně nazvaném 

Minderhedennota vydaném v r. 1983 (viz výše) a její koordinací bylo pověřeno Ministerstvo 

vnitra. Základním východiskem menšinové politiky bylo, že se Nizozemsko stalo 

multietnickou společností, ve které by měly majoritní společnost a menšiny žít v harmonii a 

vzájemně se respektovat. Každému by měly být zajištěny rovné příležitosti, k čemuž měli 

vytvořit vhodné podmínky veřejní činitelé. Zvláštností této politiky bylo, že se nevztahovala 

na všechny menšiny, ale jen na ty, u kterých „vláda cítila zodpovědnost za jejich 

přítomnost“.91 Vztahovala se tudíž jenom na skupiny z bývalých holandských kolonií (ovšem 

ne z Indonésie, neboť tyto imigranty již vláda považovala za asimilované) a na skupiny 

„hostujících dělníků“ z 60. a 70. let. Ostatní komunity, jako např. Číňané, nebyly do 

menšinové politiky vůbec zahrnuty.92

Menšinová politika vycházela z holandské tradice institucionalizovaného pluralismu, 

tzv. pilarizace, která má svůj původ ve společenském uspořádání, které v Nizozemsku 

převládalo od konce 19. století. Toto uspořádání umožňovalo každé velké náboženské a 

ideologické komunitě v zemi rozvíjet své vlastní instituce (školy, bytová družstva, nemocnice, 

odbory, tisk ad.), což umožňovalo členům jednotlivých komunit žít své životy v souladu 

s hodnotami své komunity a omezit kontakty s jinými komunitami na naprosté minimum, a to 

výhradně na jejich vrcholu. Tento systém pilířů dominoval v Nizozemsku až do 60. let 20. 

století, kdy byl potlačen probíhající sekularizací a individualizací; mnoho holandských 

institucí jím však je ovlivněno dodnes. Typickým příkladem vlivu pilarizace je vzdělávání: 

plné dvě třetiny holandských škol jsou spravovány náboženskými církvemi nebo jsou 

založeny na různých vzdělávacích ideologiích; pouze zbylá třetina jsou veřejné školy.93

Pojetí, podle kterého jsou vytvářeny a podporovány oddělené instituce jako prostředky 

zachování skupinové identity a podpory emancipace, je jasně patrné také v menšinové 

politice. Převládal pocit, že by etnické menšiny měly mít šanci emancipovat se při současném 

zachování a rozvíjení jejich vlastní kulturní identity. A tak byla věnována štědrá veřejná 
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podpora různým aspektům společenského a kulturního života imigrantů, např. dotace 

etnickým organizacím, na tisk či na televizní vysílání. Dělo se tak ale spíše z iniciativy 

veřejných činitelů než z iniciativy samotných imigrantů. Výsledkem tohoto snažení nicméně 

je, že v Nizozemsku působí přes několik desítek muslimských a hinduistických škol, které 

fungují za stejných podmínek jako protestantské, židovské či římskokatolické školy. Tyto 

školy však navštěvuje pouze minimum dětí z příslušných menšin i přesto, že je jejich kvalita 

srovnatelná s ostatními školami.94

Holandská vláda se snažila v 80. letech podporovat různými opatřeními u cizinců rovné 

příležitosti, například zavedením možnosti, aby mohli cizinci volit a být voleni v komunálních 

volbách, pokud žili trvale v zemi alespoň pět let, či zjednodušením podmínek pro naturalizaci 

cizinců. Přes dílčí úspěchy, ke kterým vládní opatření vedla (např. zvýšení kvality bydlení 

cizinců), se však nepodařilo zamezit jednomu zásadnímu problému – vysoké nezaměstnanosti 

cizinců, která se až do 90. let pohybovala mezi 20–40 %. Snahy vlády řešit tento problém 

formou různých pobídek vůči zaměstnavatelům narážely na neochotu zaměstnavatelů vyhovět

požadavkům vlády. Poukazovali při tom zejména na nekvalifikovanost cizinců.95

S vysokou nezaměstnaností a s nekvalifikovaností cizinců úzce souvisí také jejich 

vzdělání. Holandská vláda pravidelně vydávala na výuku dětí z etnických menšin 1,9násobek 

prostředků určených na výuku holandských dětí. Navzdory tomu však děti-cizinci dosahovali 

dlouhodobě horšího vzdělání než holandské děti.96 Jak dokládá zpráva OECD o vzdělávání 

imigrantů v Nizozemsku z roku 2010, nízký stupeň dosaženého vzdělání je pro imigranty 

velkou překážkou při vstupu na pracovní trh.97

Začátek 90. let byl ve znamení změn v imigrační politice Nizozemska. Počet imigrantů 

se od zahájení menšinové politiky zdvojnásobil z půl milionu na jeden milion, a to vlivem 

výrazně zvýšeného přílivu imigrantů, sjednocování rodin a nově narozených dětí cizího 

původu (nová generace cizinců, narozená a vzdělávaná již v Nizozemsku). V některých 

čtvrtích se z etnických menšin stala majorita. Do Nizozemska navíc nově proudily po pádu 

berlínské zdi nové skupiny imigrantů z východní Evropy. Menšiny se stávaly většími, 

početnějšími a heterogennějšími. Za těchto okolností menšinová politika, která byla zaměřena 

na omezený počet jasně definovaných etnických menšin, již postrádala význam a navíc se 

ukazovala jako neúspěšná: socioekonomická situace menšin zůstávala špatná, nezaměstnanost 
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byla vysoká a příslušníci etnických menšin byli stále závislejší na veřejné podpoře. Holandská 

vláda si byla těchto problémů vědoma, a tak se opět obrátila s prosbou o radu na Odbornou

radu pro vládní politiku (WRR). Ta došla ve své zprávě Allochtonenbeleid („Imigrační 

politika“) k závěru, že vláda při implementaci první zprávy WRR nazvané Etnické menšiny 

kladla příliš velký důraz na uplatnění multikulturalismu a příliš málo podporovala participaci 

imigrantů ve společnosti jako celku. Podle WRR by další uplatňování menšinové politiky 

prohlubovalo závislost imigrantů na veřejné podpoře a činilo je zranitelnými a 

marginalizovanějšími. Ve zprávě se proto doporučovalo klást větší důraz na vzdělávání, 

politiku zaměstnanosti a trénink holandského jazyka tak, aby byli imigranti lépe kvalifikovaní 

zapojit se díky svým vlastním schopnostem do společnosti. Důraz na kulturu imigrantů byl 

velmi omezen a odkázán do soukromé sféry.98

Holandská vláda zpočátku neuplatňovala příliš doporučení ze zprávy WRR, avšak tato 

zpráva rozpoutala v holandské společnosti společenskou diskusi na téma migrace a integrace. 

Výrazný vliv v této diskusi měl člen Liberálně konzervativní strany Frits Bolkestein, který v r. 

1991 prohlásil, že je islám neslučitelný se západními hodnotami a že by se imigranti měli 

přizpůsobit dominantním kulturním vzorcům a platným pravidlům, i když jsou v rozporu s 

jejich původní kulturou. Tím si Bolkestein vysloužil přízeň mnoha Holanďanů, což se později 

ukázalo při jeho úspěchu ve volbách. Ukázalo se, že má Nizozemsko „tichou majoritu“ lidí již 

unavených multikulturalismem, kteří se však až dosud zdráhali promluvit, patrně ze strachu, 

že budou obviněni z rasismu. Úspěch Bolkesteinova vystoupení (Bolkesteinova strana byla v 

opozici) byl pro vládu podnětem k přehodnocení její menšinové politiky a v r. 1994 vydala 

politický dokument Contourennota integratiebeleid etnishe minderheden, který měl nahradit 

Minderhedennotu. Zde byl popsán nový přístup, který kladl menší důraz na prosazování a 

podporu multikulturalismu a naopak silně zdůrazňoval potřebu integrace, především 

prostřednictvím větší participace ve vzdělávání a v zaměstnání. Z menšinové politiky se stala 

integrační politika. Integrace, dosud téměř zapovězený termín, byla popisována jako „proces 

vedoucí k plnohodnotné a rovné participaci jedinců a skupin ve společnosti, ve které je 

vzájemný respekt vůči identitě vnímán jako nezbytná podmínka“.99 Slovíčko „vzájemný“ zde 

naznačuje, že se nyní očekávala větší aktivita ve snaze začlenit se také ze strany imigrantů. 

Otázka zachování a rozvíjení původní kulturní identity již neměla být vůbec záležitostí 
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státních institucí, ale pouze osobní věcí samotných imigrantů. Contourennota zdůrazňuje, že 

„kultura není statický koncept, ale vyvíjí se v interakci s jinými kulturami“.100

Nový přístup, zvaný též „mainstreaming“, je zaměřený spíše na jednotlivce než na 

(národnostní, etnické) skupiny. Termín „etnické menšiny“ byl nahrazen termínem 

„imigranti“, allochtonen. Tyto termíny mnohem lépe označují jednotlivce než komunity. 

Termín „etnické menšiny“ však nadále přetrvával v rétorice vlády, neboť výsledky imigrační 

politiky lze měřit pouze na úrovni skupin. Dalším podstatným rysem tohoto přístupu je, že 

byli cizinci zařazeni do programů určených pro všechny znevýhodněné obyvatele obecně, 

nikoli jen pro obyvatele cizího původu. Od imigrantů se nyní očekávalo, že budou 

plnohodnotnou součástí holandských institucí určených všem obyvatelům Nizozemska, 

nehledě na jejich původ. Integrace byla nyní vnímána jako obousměrný proces: imigrantům 

byly nyní poskytovány nástroje pro jejich plnohodnotnou participaci, čímž byl vystřídán 

přístup založený na péči o ně ze 70. a 80. let. Důraz zde byl kladen na aktivitu samotných

cizinců. Jasně to popsal první holandský ministr pro městskou a integrační politiku Roger van 

Boxtel, když v r. 1998 napsal, že „by měli imigranti dělat maximum pro to, aby získali 

nezávislou pozici v naší společnosti, co nejdříve je to možné. (…) Klíčové je přitom zvládat 

holandský jazyk“.101 Termín „naše společnost“ je příznakem nacionalismu, který dosud nebyl 

v imigrační politice přítomný. Nový přístup je ze socioekonomického hlediska také odrazem 

státních ideologií 90. let, které se vymezují vůči státu blahobytu.102

Dalším, kdo se po Fritsi Bolkesteinovi vymezil vůči multikulturalismu, byl člen 

sociálnědemokratické strany Paul Scheffer. Jeho článek Multikulturní tragédie vzbudil mnoho 

pozitivních i negativních ohlasů a rozpoutal velké diskuse o imigrační politice. Scheffer 

vyjádřil velké znepokojení mnoha Holanďanů nad pokračující migrací, stagnující integrací, 

vzrůstající segregací a rostoucí muslimskou populací. Tragédií podle Scheffera je, že se vyvíjí 

„etnická chudinská třída“, která je tvořena lidmi, kteří se necítí být součástí holandské kultury 

a společnosti a kteří nejsou ochotní a schopní se integrovat. Tato třída časem podkope 

společenskou soudržnost a fungování liberálního demokratického státu. Scheffer proto 

požaduje, aby se imigranti přizpůsobili principům liberální demokracie a aby znali 

holandskou kulturu a historii. Jde tak ještě dál než Bolkestein, neboť volá po tom, aby 
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imigranti vyznávali s Holanďany společnou ideologii zahrnující principy liberální demokracie 

a znalost holandské historie. Toto pojetí se již velmi blíží tradičnímu pojetí asimilace.103

Odklon od multikulturalismu se jasně projevil také v r. 1997, kdy byla zrušena pro 

cizince možnost získat dvojí občanství, která byla experimentálně zavedena v r. 1992. 

V důsledku toho výrazně klesl počet případů naturalizace.104 Výrazný posun v přístupu 

k přistěhovalcům a v imigrační politice z toho vyplývající, který započal v 90. letech, se ještě 

prohloubil v novém tisíciletí vlivem několika zásadních událostí.

První z nich bylo 11. září 2001. Po něm se změnilo vnímání holandské veřejnosti vůči 

imigrantům, zejména z řad muslimů, kteří se nyní cítili izolovaní a vystrčení na okraj 

společnosti.105 Buruma v souvislosti s touto událostí cituje muslimskou studentku práv Noru 

narozenou v holandském Nijmegenu, jejíž rodiče přišli do Holandska z Maroka. Jak říká, 

11. září se pro ni vše změnilo, především pak její postavení v očích ostatních: „Předtím jsem 

byla prostě Nora, a pak jsem najednou byla muslimka.“106 Nora se přitom narodila 

v Nizozemsku, je vzdělaná, inteligentní, žije v podstatě stejným životním stylem jako většina 

Holanďanů. Jediné, čím se výrazně odlišuje, je šátek, který jako muslimka nosí na hlavě. Po 

11. září ale podle ní došlo k jakémusi „přehození výhybky“: předtím si byli vzdělaní 

Maročané svou budoucností v holandské společnosti více méně jisti, cítili, že jsou její 

součástí, že do ní patří. Izolovaní se cítili jen lidé nevzdělaní nebo naprosto lhostejní. Po 11. 

září ale došlo podle Nory u vzdělaných Maročanů k posunu: od té doby se děsí, že budou 

označováni za muslimy či Marokánce.107

Další podstatnou událostí bylo v r. 2002 zavraždění Pima Fortuyna, holandského 

politika, odpůrce imigrace, zvláště té muslimské, politického populisty s nacionálním 

smýšlením. Jeho ztrátou přišlo Nizozemsko o předního odpůrce multikulturalismu a velkého 

zastánce jednotné, kulturně homogenní holandské společnosti, který svými postoji imponoval 

mnoha Holanďanům, o čemž svědčí jeho volební úspěchy. Jeho vražda ale neměla žádný 

etnický či náboženský podtext.108 To se ovšem nedá říct o další, zcela zásadní události, kterou 

byla vražda Thea van Gogha v r. 2004. Van Gogh byl filmař, moderátor, velmi kontroverzní 

mediální celebrita, která často vystupovala v médiích a kritizovala všechno možné, včetně 

islámu a muslimů. S Aján Hirsí Alíovou natočil velmi kontroverzní dokument Submission, 
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pojednávající o postavení muslimských žen. Mnoho muslimů tento film vnímalo velmi 

negativně. Van Gogh se kvůli svým postojům a výrokům na adresu islámu stal obětí vraždy 

radikálního muslima marockého původu Mohammeda Bouyeriho. Tento čin výrazně posílil 

negativní postoj holandské společnosti vůči muslimům a vůči imigrantům obecně (včetně tzv. 

imigrantů druhé generace) v následujících letech.109

Jak se tento postoj projevuje v činnosti OOS a při vzdělávání dětí cizinců ve školách, si 

ukážeme v empirické části této práce.

3.3.2.2. Struktura vzdělávacího systému v Nizozemsku

Také v Nizozemsku lze vzdělávací systém rozdělit na předškolní stupeň, základní 

stupeň, střední stupeň a terciární stupeň. Jednotlivé stupně se však od těch českých liší 

v mnoha ohledech.

Na předškolním stupni se můžeme setkat jednak s předškolními vzdělávacími programy 

určenými dětem ve věku 2,5 až 4 roky, které mají podobu tzv. předškolních herních skupin, 

jednak s raně školními vzdělávacími programy, zvanými zkráceně VVE, určenými dětem ve 

věku 5 až 6 let.110 Pro děti ve věku 2 až 6 let, jejichž rodným jazykem není holandština, jsou 

určeny zvláštní výukové programy zaměřené na zdokonalování se v holandském jazyce 

prostřednictvím hry. Školy mohou takový program uspořádat, je-li to potřeba.111112

Základní vzdělání je určeno dětem ve věku od 4 do 12 let. Děti jsou ze zákona povinny 

chodit do školy od svých 5 let, ale drtivá většina jich nastupuje na základní školu ve 4 letech. 

Základní vzdělání je bezplatné.113

Holandské školy se těší značné autonomii ve všech aspektech vzdělávání – od vytváření 

a používání vyučovacích pomůcek přes obsah výuky po zaměstnávání a placení učitelů. Role 

centrální vlády v řízení škol je omezená: stanovuje vzdělávací strukturu a cíle; financuje školy 

(přímo či prostřednictvím obecní samosprávy); organizuje a dohlíží na zkoušky; provádí 

inspekce na školách.114 Školy tedy mají značnou volnost v tom, jakým způsobem děti učí. 

Zároveň jsou však vázány tím, že žáci musí dosahovat určitých výsledků, které stanovuje a 
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hodnotí stát a jeho instituce – je jasně stanoveno, jaké znalosti a schopnosti by měli žáci na 

konci základního stupně mít. Stejně tak je u matematiky a jazyků každý rok hodnocena 

úroveň znalosti v těchto předmětech. Jako povinná součást výuky jsou zákonem stanoveny 

tyto předměty: holandština; angličtina; aritmetika a matematika; společenské a přírodní vědy 

(např. zeměpis, historie, biologie); občanství, sociální a životní dovednosti, zdravý životní 

styl, sociální struktury (včetně politických studií) a náboženská a ideologická hnutí; umělecké 

vyjádření (hudba, kreslení, řemesla); sport (tělesná výchova). Další předměty může škola 

vyučovat z vlastní iniciativy spolu s těmi povinnými.115

Na konci základního stupně, tj. v 8. ročníku základní školy, skládají žáci tzv. CITO test, 

ověřující jejich celkové znalosti a dovednosti v předmětech: čtení a psaní; matematika a 

aritmetika; studijní dovednosti; a společenské a přírodní vědy (ty jsou nepovinné). Od r. 2012 

jsou CITO testy povinné pro všechny veřejné základní školy. Na základě výsledků CITO testů 

je také žákům a jejich rodičům doporučeno, jaký typ střední školy by byl pro žáky vhodný. 

Dalšími kritérii, na základě kterých základní škola doporučuje svému žákovi typ střední 

školy, jsou jeho dosavadní prospěch a jeho zájmy. Doporučení školy ovšem není závazné.116

Také střední vzdělávací stupeň je povinný a mladí lidé ho musí absolvovat do svých 18 

let či do doby, než získají základní kvalifikaci. V Nizozemsku jsou čtyři základní typy 

středoškoškolského vzdělávání:

předuniverzitní vzdělávání (něco na způsob gymnázia, VWO);

obecné střední vzdělávání pro starší (něco na způsob střední odborné školy, HAVO);

odborné střední vzdělávání (něco na způsob středního odborného učiliště, VMBO);

praktická příprava (něco na způsob odborného učiliště, PRO).117

Všechny čtyři typy středních škol jsou určeny pro děti od věku 12 let a začínají vždy 

tzv. základním středním vzděláváním (basisvorming). Vzdělávání na středních školách je 

bezplatné pro žáky do 18 let.118

Studium na VWO trvá 6 let a připravuje žáky na studium na univerzitě. Studium na 

HAVO trvá 5 let a připravuje žáky na vyšší odborné vzdělávání. Na obou typech škol jsou 

první tři roky studia zaměřeny na obecné znalosti a dovednosti, další roky studia jsou pak 
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věnovány specializované přípravě žáků. V posledním roce studia žáci VWO a HAVO skládají 

tzv. národní zkoušky.119

Studium na VMBO trvá čtyři roky a připravuje žáky na střední odborné vzdělání 

(MBO). Také VMBO je zakončeno státní zkouškou. Absolvování VMBO neznamená 

dosažení základní kvalifikace. Žáci proto pokračují obvykle ve studiu na MBO.120 MBO 

připravuje žáky na jejich povolání a jeho absolventi mohou buď nastoupit do práce, nebo 

pokračovat v dalším studiu na vyšším stupni.121

Jazykem výuky na předškolním, základním a středním vzdělávacím stupni je 

holandština. V provincii Frísko však jsou základní a střední školy povinny poskytovat výuku 

také ve fríském jazyce.122

3.3.2.3. Národnostní složení obyvatel Nizozemska

V roce 2013 žilo podle údajů holandského Statistického úřadu (Centraal Bureau voor de 

Statistiek, CBS) v Nizozemsku 16 779 575 obyvatel. Mezi nimi najdeme 796 235 cizinců, 

kteří tak tvoří 4,7 % celkového počtu obyvatel. Mezi cizinci svým počtem lehce převažují 

občané třetích zemí, kterých je celkem 415 698, nad občany Evropské unie (380 537). 

Největší cizineckou komunitu k danému datu tvořili Turci, kterých žilo v Nizozemsku celkem 

81 934. Druhou významnou komunitou jsou Maročané, jejichž počet činil 51 008. Počet 

Turků i Maročanů však v posledních čtyřech letech konstantně klesá: v r. 2010 žilo v zemi 

90 837 Turků a 66 568 Maročanů. Dalšími komunitami ze třetích zemí, které stojí za zmínku, 

jsou Indové a Indonésané, jichž žilo v zemi v r. 2013 shodně zhruba 11,5 tisíce. Pokud jde o 

cizince ze zemí EU, nejvíce bylo Belgičanů (28 tisíc) a Bulharů (17,5 tisíce).123

Celkový počet cizinců v posledních čtyřech letech konstantně stoupá (v r. 2010 jich v 

Nizozemsku žilo 735 197). Zřetelný pokles je však patrný v počtu přistěhovalců z Afriky (z 
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96 tisíc v r. 2010 klesl na 80 tisíc v r. 2013). Z hlediska věkové struktury žije v Nizozemsku 

nejvíce cizinců ve věku 20–65 let (617 232, z toho 313 259 ze třetích zemí). Cizinců ve věku 

do 20 let bylo 134 345, z toho většina, 81 735, byla ze třetích zemí. Cizinců nad 65 let bylo 

44 658, z toho 20,7 tisíce ze třetích zemí.124

3,5 milionu obyvatel Nizozemska, tedy 21 % obyvatel, je cizího původu. Největší 

národnostní menšinu tvoří Turci (395 tis.), Maročané (369 tis.) a Surinamci (348 tis.). Dále 

jsou tu obyvatelé pocházející z Nizozemských Antil a Aruby (145,5 tis.), Polska (111 tis.) a 

Číny (63 tis.).125

Studie OECD uvádí, že v roce 2008 bylo v Holandsku 16 % mladých lidí ve věku do 20 

let přistěhovalci ze třetích zemí, z nich 70 % pocházelo z Turecka, Maroka, Surinamu či 

Antil. Nejvíce přistěhovalců ze třetích zemí (39 % z celkového počtu) žije ve čtyřech 

největších holandských městech – Amsterdamu, Rotterdamu, Haagu a Utrechtu.126

3.3.2.4. Podmínky pro vzdělávání cizinců v Nizozemsku

Základní pravidla pro vzdělávání v Nizozemsku obecně stanovuje článek 23 Ústavy 

Nizozemského království. Ten zaručuje svobodu vzdělávání a vzdělávacích institucí a 

umožňuje občanským organizacím zakládat své vlastní školy a organizovat a vytvářet 

vzdělávací program na takovýchto školách. Tyto školy, pokud splňují základní vzdělávací 

kritéria, jsou plně financovány z veřejných zdrojů – stejně jako veřejné školy. Výsledkem této 

právní úpravy je, že v Nizozemsku funguje široká škála soukromých škol založených na 

různých náboženských či pedagogických principech, které jsou plně financovány ze státního 

rozpočtu. Mezi těmito školami bylo v r. 2009 například 44 islámských soukromých 

základních škol, které navštěvovalo 6 % všech studentů s tureckým a marockým původem.127

V posledních letech došlo v Nizozemsku k podstatné změně v obecném přístupu ke 

vzdělávání žáků-cizinců, když bylo upuštěno od politiky zaměřené speciálně na vzdělávání 

přistěhovalců a místo toho se prosazuje univerzálnější přístup zaměřený na znevýhodněné 

                                                            
124

Tamtéž.
125

Centraal Bureau voor de Statistiek. 2013. Population; sex, origin and generation [online]. Den Haag: CBS 
[Cit. 10. 5. 2014]. Dostupné z: 
<http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLEN&PA=37325eng&D1=0&D2=a&D3=0&D4=0
&D5=0-1,3-4,11,39,50,103-104,139,145,169,176,192,215,230&D6=0,4,8,12,l&HD=130308-
1207&LA=EN&HDR=T,G2,G3,G5&STB=G1,G4>.
Údaje z r. 2013 (pozn. autora).
126

Shewbridge at al. 2010. OECD Reviews of Migrant Education: Netherlands, s.7.
127

Tamtéž, s. 27 a 28.



33

studenty obecně. V roce 2004 bylo zastaveno používání mateřského jazyka na základních 

školách a etnicita studentů přestala být indikátorem pro zvláštní finanční prostředky na 

základních i na středních školách. Výzkumy ukazují, že problémy s prospěchem jsou spíše 

záležitostí socioekonomických podmínek než etnicity, což potvrzuje také fakt, že podporu při 

výuce potřebují i rodilí Holanďané, jejichž rodiče mají nízké vzdělání. V souladu s těmito 

zjištěními je nová vzdělávací politika uplatňovaná nyní v Nizozemsku.128

Pro úspěšné začlenění žáků-cizinců do vzdělávacího procesu bylo v Nizozemsku 

zavedeno několik různých opatření. Základní školy s tzv. znevýhodněnými žáky, mezi něž 

patří také děti-cizinci, a střední školy se žáky žijícími v tzv. zanedbaných lokalitách dostávají 

od veřejné správy zvláštní dotace na tyto žáky. Střední školy dostávají také dotace pro nově 

příchozí cizince. Dalším opatřením jsou zvláštní hodiny, v nichž jsou nově příchozím žákům-

cizincům poskytovány intenzivní hodiny holandštiny.129

Jiným opatřením, které má zmírnit potíže s výukou žáků-cizinců (a znevýhodněných 

dětí obecně) v raném věku, je zavedení předškolních a raně školních vzdělávacích programů 

(VVE) v roce 2000. Výzkum však ukázal, že výsledky tohoto předškolního vzdělávání jsou 

jen skromné a u dětí tureckého a marockého původu je dokonce zcela neefektivní. K větší 

efektivnosti by mělo podle Studie OECD vést to, že tyto vzdělávací programy budou 

zkvalitněny – tj. budou je vést lépe kvalifikovaní učitelé, kterým bude umožněno se patřičně 

vzdělávat podle potřeby, a všechen personál zapojený do programů bude muset splnit alespoň 

minimální kvalifikační nároky. Mělo by také dojít k většímu zapojení rodičů dětí-cizinců.130

Další iniciativou v oblasti vzdělávání cizinců je založení zvláštní platformy pro rodiče 

z etnických menšin (PAOO), k němuž došlo v r. 2006. V rámci tohoto projektu byly ve 30 

největších holandských městech založeny místní platformy, jejichž cílem je podpořit zapojení 

a participaci rodičů na vzdělávání svých dětí a na dění ve škole. Projekt je založen na 

paradigmatu komunitního přístupu.131

Je vidět, že ani Nizozemsko přes svoje letité zkušenosti se vzděláváním dětí cizinců 

dosud nenalezlo ideální recept na vzdělávání dětí-cizinců a bylo nuceno kvůli ne zcela 

vyhovujícím výsledkům zavést nové metody a provést nová opatření v této oblasti. V další 
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části textu se podíváme na současnou činnost organizací občanského sektoru v obou zemích a 

pokusíme se zodpovědět výzkumné otázky uvedené výše.

4. Metodologie výzkumu

Abych mohl najít odpovědi na výzkumné otázky, které jsou uvedené na začátku této 

práce, bylo třeba provést v obou zemích kvalitativní výzkum zaměřený na organizace 

občanské společnosti, které se zabývají vzděláváním cizinců. Při jejich výběru jsem se 

soustředil na to, aby šlo o organizace pracující s dětmi-cizinci ze třetích zemí ve věku 

přibližně 5–15 let, čili s cílovou skupinou popsanou výše. S některými organizacemi už jsem 

se setkal před realizací tohoto výzkumu, některé jsem našel na internetu a některé mi 

doporučili pracovníci organizací, ve kterých jsem již byl, případně mí známí. Organizací 

věnujících se vzdělávání dětí-cizinců není v obou zemích zas tak moc, takže nebylo těžké je 

najít a zorientovat se v nich.

Základem tohoto výzkumu jsou polostrukturované rozhovory, které jsem udělal s lidmi 

pracujícími v cílových organizacích a v případě výzkumu v Nizozemsku také ve dvou 

místních školách, abych se lépe zorientoval v holandském školském systému, a s odbornicí na 

vzdělávání v Nizozemsku Yvonne Leemanovou, která mi poskytla odborné informace o 

vzdělávání dětí-cizinců v zemi. Zmíněné dvě školy mi doporučila moje známá z Nizozemska. 

Rozhovory v Nizozemsku probíhaly v angličtině. Otázky pro rozhovory jsem si připravoval 

na základě odborné literatury, dokumentů a dalších relevantních zdrojů, které jsou použity 

v teoretické části této práce, a na základě informací z webových stránek organizací, v nichž 

jsem rozhovory dělal. Nahrané rozhovory jsem poté přepsal a analyzoval za použití metody 

otevřeného kódování, přičemž jsem v rozhovorech hledal kategorie související s výzkumnými 

otázkami a s teoretickým konceptem. Informace o aktuální činnosti OOS jsem samozřejmě 

hledal také na jejich webových stránkách. Při výzkumu jsem použil také metodu 

zúčastněného pozorování, neboť jsem působil jako dobrovolník v organizaci Meta. Informace 

získané z mé dobrovolnické činnosti používám při analýze činnosti uvedené organizace.

Po analýze rozhovorů a informací získaných z webu a ze zúčastněného pozorování jsem 

přistoupil k analýze činnosti jednotlivých OOS a celkové situace v oblasti vzdělávání cizinců. 

Tuto analýzu jsem dělal odděleně pro každou zemi zvlášť, protože v každé zemi jsou odlišné 

politické a společenské podmínky, které ovlivňují činnost OOS a které je třeba brát při jejich 
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analýze v potaz. Na základě analýz obou zemí a na základě výzkumných otázek jsem si 

stanovil několik hlavních témat týkajících se vzdělávání cizinců, v jejichž rámci jsem poté 

porovnával činnost českých a holandských OOS mezi sebou. Při jejich srovnávání jsem se 

soustředil na silné a slabé stránky v činnosti OOS a na příklady, které jsou hodné následování, 

a příklady, které je lepší zavrhnout. Nakonec jsem z tohoto srovnání vyvodil obecné závěry, 

které jsem porovnal s teoretickou částí, a ověřil jsem jejich platnost.

V zájmu zachování soukromí respondentů jsem přistoupil k jejich anonymizaci a změnil 

jsem jim jejich jména. Jediný respondent, u kterého jsem to neučinil, je Yvonne Leemanová, 

protože je to odbornice na dané téma a její slovo by její anonymizací ztratilo váhu. Změnil 

jsem či vynechal také jména škol, ve kterých jsem dělal výzkum. Jména organizací občanské 

společnosti zde uvádím nezměněná. Se všemi respondenty bylo domluveno, že mohou být 

informace, které mi poskytli, zveřejněny v této práci.

5. Co ukázal výzkum v Nizozemsku

5.1.	Postoj holandské společnosti vůči imigrantům

Jak bylo řečeno výše, v holandské společnosti dochází zhruba od 90. let ke změně 

postoje vůči imigrantům: multikulturní přístup je postupně nahrazován stále větším důrazem 

na integraci imigrantů do majoritní holandské společnosti. Tragické události ze začátku 

nového tisíciletí navíc vedly k poměrně negativnímu vnímání imigrantů ze strany Holanďanů 

jako něčeho cizorodého a nebezpečného. Nyní se podíváme, jaké je v současnosti postavení 

imigrantů v holandské společnosti a jak je tato společnost vnímá podle účastníků výzkumu 

provedeného v Nizozemsku.

Jednou z nich je Yvonne Leemanová, odbornice na vzdělávání působící na Univerzitě 

humanistických studií v Utrechtu. Ta potvrzuje, že v majoritní holandské společnosti došlo 

k zásadní změně přístupu k přistěhovalcům. Lidé podle ní již před deseti lety říkali, že 

multikulturní společnost je problém. A co je důležitější, společnost se začala rozdělovat na 

„my“ (tj. Holanďané) a „oni“ (tj. přistěhovalci). Mezi lidmi se začaly dělat rozdíly, místo aby 

se hledalo to, co mají společné. Společnost nyní žádala po imigrantech, aby se chovali jako 

Holanďané a aby byly jejich děti ve škole vedeni k tomu, aby se chovaly jako Holanďané. 
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Zároveň s tím jim ale dávala jasně najevo, že „oni“ nejsou a nikdy nebudou skuteční 

Holanďané. „[P]okud máte šátek nebo pokud máte tmavou pleť, nikdy vás nezařadíme mezi 

Holanďany,“ vyjádřila jasně Leemanová stanovisko rodilých Holanďanů. Ani holandský pas 

nepomůže imigrantovi k tomu, aby byl přijímán jako skutečný Holanďan. Tento postoj 

zastávají dokonce i samotní imigranti, kteří se tak cítí vyčleněni z holandské společnosti. 

Mladí Maročané, Turci a Surinamci podle Leemanové sami říkají: „Já nebudu nikdy přijímán 

jako Holanďan. Musím se chovat jako Holanďan, a i když se chovám jako Holanďan, stále 

nejsem považován za Holanďana.“ Toto myšlení způsobuje ve společnosti napětí a má svůj 

praktický důsledek v narůstající segregaci imigrantů na školách. Podle Leemanové přibývají 

ve velkých holandských městech školy, kde se koncentrují pouze imigranti. Tuto změnu 

v myšlení o imigrantech potvrzují i další lidé, s nimiž jsem v Nizozemsku mluvil.

Leemanová ale zároveň na základě své výzkumné činnosti tvrdí, že tento negativní 

přístup není obecně vzato přítomný mezi učiteli na školách. Problém mnohých učitelů je 

podle ní spíše v tom, že nemají cit pro drobné zdroje napětí související s odlišností kultur, 

nemají s těmito věcmi zkušenosti a jsou vůči nim poněkud lhostejní. K tomu přispívá také 

nedostatečné vzdělávání samotných učitelů v této problematice. V podobném duchu o 

učitelích mluví také Berta, která působí v organizaci Forum, holandské OOS zabývající se 

vzděláváním imigrantů. Podle Berty si učitelé často myslí, že když nejsou rodiče dostatečně 

vzdělaní, neumějí dobře holandsky a neznají holandský vzdělávací systém, nemohou pomoci 

svým dětem se školou. Výsledkem je, že učitel rodičovi vůbec nedá možnost se s dítětem učit, 

neřekne mu, co se ve škole učí, a rodič mu tak nemůže pomoci s úkoly a podobně. Rodič 

přitom může svému dítěti pomáhat s jeho vzděláváním, i když neumí dobře holandsky: může 

ho vzít například do knihovny, mluvit s ním o jeho úkolech do školy, zeptat se ho, jak mu to 

jde apod. Rodič může u svého dítěte rozvíjet jeho rodný jazyk, což je důležité i pro výuku 

holandštiny, může mu pomoct s matematikou, číst si společně s ním knihy v holandštině 

apod. Učitelé by v tom měli rodiče podporovat, na čemž se Berta shoduje s dalšími 

účastnicemi výzkumu působícími na dvou školách ve městě Nijmegen – s učitelkou Astrid ze 

školy den Berg, a s ředitelkou školy de Vlaar Danou. Podle Berty však mají holandští učitelé 

často tendenci mluvit především s holandskými rodiči, se kterými si lépe rozumějí, a s rodiči-

imigranty příliš nemluví. Když tito rodiče vidí, že se učitelé baví jen s holandskými rodiči, je 

pro ně těžší za nimi přijít a „prolomit ledy“. Komunikaci mezi rodiči a školou komplikuje 

podle Berty také fakt, že stát omezil využívání tlumočníků pro rodiče, kteří neumí holandsky. 

Od rodičů imigrantů se již delší dobu vyžaduje, aby ve škole mluvili pouze holandsky, třebaže 

toho nejsou schopni, i když v poslední době se prý od tohoto požadavku začíná ustupovat. 
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Výsledkem všech těchto postojů nicméně je velmi nedostatečný vzájemný kontakt mezi 

školou a rodiči dětí cizího původu.

Kromě toho, že učitelé často odmítají spolupracovat s rodiči-imigranty na vzdělávání 

jejich dětí, dochází ze strany učitelů také ke značnému podceňování studijního potenciálu dětí 

cizího původu. Jak uvádí Berta, často dochází k situaci, kdy učitel ujišťuje rodiče 

neholandského původu, že jeho dítě prospívá po celou dobu základní školy dobře. Když pak 

ale na konci základního stupně dává škola dítěti doporučení, na jaký typ střední školy by mělo 

dítě jít, bývá to obvykle ten nižší typ studia. Doporučení školy je tak často v rozporu 

s očekáváním rodičů, kteří na základě ujišťování školy, že „to jde dobře,“ očekávají, že jejich 

dítě půjde na vyšší typ střední školy. Podle Berty mnozí učitelé automaticky předpokládají, že 

by dítě cizího původu mělo po základní škole dále pokračovat v nižším typu středního 

vzdělávání. Když říkají „jde to dobře,“ říkají to na základě nízkých očekávání, která mají vůči 

dotyčnému žákovi.

5.2. Změna přístupu ke vzdělávání dětí cizinců na holandských školách

V teoretické části je zmíněna změna v obecném přístupu ke vzdělávání dětí cizinců, 

která spočívá v přechodu od vzdělávání zaměřeného speciálně na přistěhovalce 

k univerzálnějšímu přístupu zaměřenému na znevýhodněné děti obecně. Nyní se podíváme, 

do jaké míry se tato změna projevuje v praxi při vzdělávání dětí na holandských školách.

Jak uvádí Yvonne Leemanová, na holandských školách působili dříve speciální lektoři, 

kteří pomáhali uvnitř třídy dětem cizincům, které měly problémy s holandštinou, s výukou. 

Tito lektoři hovořili rodným jazykem dítěte, se kterým pracovali, pomáhali mu s překladem, 

s porozuměním holandským lekcím a podobně. V současnosti však již podle Leemanové na 

holandských školách nepůsobí.

Jejich práci má nahradit koncept tzv. jazykové politiky, rozvíjený v posledních několika 

letech. Podle tohoto konceptu si musí učitelé při své práci být vědomi toho, že ne všechny děti 

rozumějí dobře holandsky a musí mluvit a učit tak, aby jim všechny děti ve třídě rozuměly. 

Když například učitel zadává svým žákům úkol, musí zajistit, že i žáci, kteří nerozumějí 

dobře holandsky, porozumí zadání úkolu tak, aby ho mohli vyřešit, a musí takovým žákům 

umožnit říct: „Já tomu nerozumím, pomozte mi, prosím.“

Tento koncept už tedy nepočítá s individuální péčí speciálních lektorů o děti cizince, ale 

prosazuje spíše obecné povědomí všech učitelů o tom, že u jejich žáků existuje jazyková 
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bariéra, kterou musí při své práci brát v potaz. Individuální práce speciálních pedagogů je 

v konceptu jazykové politiky nahrazena obecným požadavkem na všechny učitele, aby při 

práci s dětmi cizinci zohlednili jejich nedostatečnou znalost holandského jazyka.

Vzdělávání zaměřené speciálně na děti cizince však nevymizelo z holandských 

vzdělávacích institucí úplně. Ve městě Nijmegen funguje již zmiňovaná škola den Berg, ve 

které je nově příchozím dětem cizincům poskytována ve zvláštních třídách speciální roční 

výuka zaměřená především na výuku holandského jazyka. Do těchto tříd chodí pouze děti, 

které přišly do Nizozemska ze zahraničí a které neumějí holandsky. Po jednom roce pak 

odcházejí na některou z běžných veřejných škol, kde už se učí společně s ostatními dětmi. 

Podle Yvonne Leemanové však nejsou školy s takovými „jazykovými“ třídami v Nizozemsku 

obvyklé.

Na holandských školách spíše probíhají několikrát do týdne zvláštní hodiny holandštiny 

pro děti-cizince. Jak uvádí jedna z učitelek ze zmíněné školy v Nijmegenu Astrid, na tyto 

hodiny nechodí jen nově příchozí děti-cizinci, ale i děti narozené již v Nizozemsku, jejichž 

rodiče však doma mluví pouze svým původním jazykem. Nejčastěji jsou to děti Maročanů, 

Turků, Číňanů a Američanů. Podle Astrid však tyto hodiny poskytují jen na některých 

holandských školách.

Oproti minulosti již stát nepodporuje rozvíjení původního jazyka u dětí cizího původu, 

jak dokládá Aiša z organizace Forum, když říká, že v rámci projektu MentorMaatjes, na 

kterém pracovala, u dětí nepodporovali rozvoj jejich původního jazyka, „protože to vláda 

nechce.“ Škola se nyní podle státu musí soustředit na školní výsledky, a hlavní důraz je proto 

kladen na holandský jazyk. Je zajímavé, že tento přístup státu přímo ovlivňuje i činnost 

pracovníků OOS, kteří s dětmi-imigranty pracují.132 Důraz vlády na používání výhradně 

holandského jazyka podle Aiši ovlivňuje i řadu základních škol, které mají ve svém školním 

řádu zakotvené pravidlo, podle kterého musí žáci ve škole mluvit pouze holandsky, a to i 

když se spolu například baví ve třídě dva Maročané. Yvonne Leemanová k tomuto pravidlu 

podotýká, že není dané nějakým obecným zákonem a že záleží na konkrétní škole, jestli ho 

uplatňuje a do jaké míry. Podle všeho však není toto pravidlo na školách něčím výjimečným.

Jak již bylo zmíněno výše, základní školy dostávají od veřejné správy zvláštní dotace na 

tzv. znevýhodněné žáky, mezi něž patří i děti cizinci. Vzhledem ke značné autonomii, kterou 

mají holandské školy při své činnosti, záleží do značné míry na nich samotných, jak využijí 

finanční prostředky, které od státu dostávají, při práci s dětmi cizího původu. Není na to 
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Projekt MentorMaatjes realizovala v době, kdy na něm Aiša pracovala, organizace Palet, která nyní již 
neexistuje (více viz níže).
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žádný konkrétní systém ani zákon. Leemanová také uvádí, že vzdělávací politika, pokud jde o 

děti cizince, je především záležitostí jednotlivých obcí, kterým v tom centrální vláda nechává 

značnou autonomii.

Jak ukazují některé výše uvedené příklady, mnohé školy pracují s dětmi cizinci stále 

jako se specifickou kategorií dětí i přesto, že stát k těmto dětem již jako k samostatné skupině 

nepřistupuje. V některých aspektech vzdělávání dětí cizinců (např. pokud jde o důraz kladený 

na používání holandského jazyka) je nicméně vliv státní politiky na dění ve školách patrný.

V další části této práce se podíváme, jakou roli ve vzdělávání dětí cizího původu hrají 

holandské OOS.

5.3. Činnost holandských OOS a jejich projekty v oblasti vzdělávání cizinců

V této kapitole se podíváme na činnost a konkrétní projekty holandských OOS. U každé 

organizace, která byla do výzkumu zahrnuta, se podíváme na její stručnou charakteristiku, a 

především se zaměříme podrobněji na konkrétní projekty a činnost jednotlivých OOS. 

Zároveň s tím se podíváme na to, jak jednotlivé OOS řeší některé klíčové problémy, které 

souvisejí s jejich činností.

5.3.1. Forum a projekt PAOO

Forum je organizace občanské společnosti, která sídlí v Utrechtu. Jak má uvedeno ve 

svém názvu, jde o Institut pro multikulturní záležitosti. Již z tohoto titulu je zřejmé jeho 

zaměření. Posláním Fora je přispívat k sociální stabilitě v Nizozemsku. Jeho hlavním cílem 

pak je posilovat sociální stabilitu tím, že bude poskytovat recepty na řešení integračních 

otázek, které se týkají imigrantů a jejich dětí, a dále předcházet sociálním konfliktům mezi 

etnickými menšinami a rodilými Holanďany a mezi různými etnickými skupinami a bude 

bojovat s takovými konflikty, pokud k nim dojde. Forum chce svojí činností přispívat 

k sociální soudržnosti, ke společně sdílenému občanství a k multietnické společnosti rovných 

občanů.133

Forum realizuje jeden z hlavních projektů v oblasti vzdělávání dětí cizího původu 

v Nizozemsku – projekt PAOO. Průběh tohoto projektu ukazuje mnohé aspekty vzdělávání 

dětí cizinců v zemi, a proto se na něj nyní podrobně podíváme. Informace o projektu mi 

poskytly pracovnice Fora Berta a Aiša.
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Forum. About us [online]. Forum [Cit. 21.6.2014]. Dostupné z:
<http://www.forum.nl/international/About_FORUM/About_us>.
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Celý holandský název projektu zní „Platform for Alochton Ouders en Onderwijs“ a dá 

se přeložit jako Platforma pro rodiče z etnických menšin a vzdělávání. Jeho původním

záměrem bylo založit ve třiceti holandských městech platformy tvořené skupinou aktivních 

rodičů-imigrantů, kteří by informovali další rodiče-imigranty o důležitosti jejich začlenění, o 

holandském školském systému a jeho záludnostech, o tom, jak se vypořádat s problémy, které 

jsou spojené se vzděláváním dětí těchto rodičů, a o dalších souvisejících záležitostech. 

Základní ideou bylo, že v každém městě bude aktivní skupina rodičů, která bude organizovat 

schůzky, bude ve spojení s různými skupinami přistěhovalců ve městě a bude dávat lidi z nich 

dohromady, a pak bude organizovat velké mítinky, v nichž spolu budou všichni rodiče 

spolupracovat a diskutovat společně o svých záležitostech.

Problémem projektu ale bylo, že byl celý založen na dobrovolnické práci. Realizace 

původního záměru vyžadovala tolik času a energie, že to samotní dobrovolníci, jimiž byly 

obvykle matky dětí cizího původu, nebyli schopní zvládnout. Pokračování projektu podle 

původního záměru by vyžadovalo zapojení profesionálů, kteří by ho vedli. S těmi se ale 

na začátku nepočítalo, a tak na ně nebyly peníze. V projektu se navíc počítalo také s tím, 

že aktivity s ním spojené budou po jejich uvedení v život výrazně podporovány obcemi, 

v nichž byly platformy zakládány. Zájem obcí o podporu platforem se však velmi lišil a 

mnohé z nich neměly o jejich další fungování dále zájem.

Ministerstvo školství, které projekt financovalo, od jeho původní podoby nakonec 

z výše uvedených důvodů upustilo a přestalo ho financovat. Tím skončila první fáze projektu, 

v níž nakonec nebyl naplněn původní záměr. Vláda nyní požadovala takovou podobu 

projektu, ve které bude kladen důraz na zapojení rodičů imigrantů nikoli v rámci obce, ale 

přímo uvnitř škol.

Již během první fáze také ve Foru zjistili, že značnou překážkou v zapojení rodičů 

imigrantů do vzdělávání jejich dětí je přístup samotných škol a kultura či atmosféra, která 

v nich panuje. Jak uvedla Berta, samotné školy často nevynakládají mnoho úsilí na vzdělávání 

dětí cizího původu. Druhá fáze PAOO je proto zaměřena přímo na podmínky panující uvnitř 

škol. Během této fáze byly analyzovány možnosti spolupráce mezi všemi aktéry, kteří mají co 

do činění s činností školy – ředitelem, učiteli a rodiči. Cílem bylo zjistit, co je třeba zlepšit, 

aby byla posílena komunikace a celý proces vzájemné spolupráce.

Na základě celkové analýzy dění uvnitř škol byly vymyšleny nástroje na zlepšení 

spolupráce mezi rodiči dětí imigrantů a školou, které byly v praxi zavedeny ve třetí fázi 

projektu PAOO. Tím nejdůležitějším nástrojem je nejspíš zavedení tzv. rodičovských 

místností na školách, ve kterých se mohou scházet rodiče imigranti, jejichž děti na škole 
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studují. Mohou tam společně diskutovat o vzdělávání svých dětí, řešit problémy, které mají, 

vyměňovat si informace, mohou se setkávat s učiteli svých dětí a řešit s nimi jejich výuku, 

jejich chování apod. Forum také v těchto místnostech samo pořádá pro rodiče různé 

vzdělávací a osvětové aktivity, které mají rodičům pomoci poznat lépe místní prostředí, 

holandský školský systém, holandskou kulturu, hodnoty a zvyky, které jsou pro rodiče často 

neznámé a zvláštní. V rodičovských skupinách se diskutuje o rozdílech mezi hodnotami, které 

jsou uplatňovány ve škole, a hodnotami uplatňovanými v rodinách dětí cizinců. Mluví se o 

tom, co se stane, když se rodiče zachovají určitým způsobem, jak se vyrovnat s určitými 

situacemi apod. Rodičovské místnosti jsou zkrátka prostorem, kde mohou rodiče společně 

s učiteli a s pracovníky Fora řešit kulturní střety, ke kterým ve školách mnohdy dochází. Celý 

koncept rodičovských místností je založen na dobrých vztazích s rodiči a budování vzájemné 

důvěry v průběhu času.

Dalším prostředkem, jak zapojit rodiče do dění na škole, je zavedení tzv. „working 

hours“, tedy hodin, při kterých jsou rodiče přizváni do třídy, aby se v nich učili společně se 

svými dětmi. Díky těmto hodinám mají rodiče možnost nahlédnout do toho, co se jejich děti 

ve škole učí. Dále jsou organizovány domácí návštěvy učitelů, při kterých chodí učitelé přímo 

k rodinám dětí imigrantů, aby se s nimi lépe seznámili. Pro rodiče jsou také organizovány 

kurzy, kde rozvíjejí své znalosti holandského jazyka.

Aktivity spojené s PAOO ovšem necílí pouze na rodiče, ale také na učitele a na vedení 

školy. Forum například poté, co je provedena analýza dění uvnitř školy, zavádí na škole 

pracovní skupinu sestávající z vybraných učitelů, rodičů a ředitele, která se pravidelně schází 

a diskutuje o dění ve škole, vymýšlí různé intervence a dává rodičům prostor, aby škole 

poskytli zpětnou vazbu. Díky tomu může škola reagovat na problémy apod. Forum také dělá

pro učitele tréninkový modul, kde se učitelé učí, jak komunikovat s rodiči, kteří mají malou 

jazykovou vybavenost.

Berta zdůrazňuje, že k tomu, aby mohly být všechny aktivity v rámci PAOO prováděny, 

je třeba motivace a zájem ze strany školy a jejích pracovníků. Klíčový je přitom zájem a 

důvěra na straně ředitele školy. Když ředitel a celá škola nevěří, že je to cesta, kterou by měli 

jít, tak to nebude s největší pravděpodobností fungovat. Když o to sama škola nežádá a není to 

pro ni důležité, nemůže se v tom zlepšit. Učitelé často nevidí, že čas a úsilí, které věnují 

spolupráci s rodiči dětí cizinců, jim časem zjednoduší jejich práci s těmito dětmi. Nevidí, že je 

to investice, která se jim nakonec vyplatí.

Pro uskutečnění projektu je podstatné, že je zapojení rodičů v Nizozemsku jedním 

z témat, které sleduje školní inspekce. Ta toto téma hodnotí jako součást kvality školy, a tak 
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jsou školy v současnosti nuceny se tomuto tématu věnovat. Díky tomu, že se cíle projektu 

PAOO překrývají s požadavky státní správy, jmenovitě školní inspekce, se podařilo projekt na 

školách prosadit. Forum tak realizuje projekt na 60 školách po celém Nizozemsku, a to na 

základních školách a v předškolních zařízeních.

Projekt PAOO ukázal, že klíčovým faktorem pro zapojení rodičů-imigrantů do 

vzdělávání jejich dětí je vedle zájmu samotných rodičů také přístup školy a učitelů. Mnozí 

učitelé nejsou ochotní a schopní spolupracovat s těmito rodiči ať už kvůli jazykové bariéře, 

kvůli předsudkům, které mají vůči rodičům, nebo prostě kvůli své vlastní pohodlnosti. 

Zaujímají vůči rodičům poněkud negativní postoj popsaný výše.134 Forum se proto zaměřilo 

na dění přímo uvnitř škol, na podmínky a atmosféru, které v nich panují, a začalo na nich 

v úzké spolupráci se školou vytvářet podmínky pro lepší spolupráci s rodiči-imigranty. 

Pomohlo vyvinout a zavést na školách nástroje, které umožňují lepší spolupráci a komunikaci 

mezi školou a rodiči-imigranty. Podstatnou roli v prosazení těchto nástrojů sehrál tlak školní 

inspekce na větší spolupráci škol s rodiči. Forum hraje v podstatě roli jakéhosi mediátora 

mezi školou a rodiči-imigranty, tedy dvěma aktéry, kteří spolu jinak příliš nekomunikují.

Projekt PAOO tedy není platformou pro rodiče z etnických menšin, jak bylo původně 

zamýšleno, ale projektem zaměřeným na posílení spolupráce mezi školou a těmito rodiči. 

Projekt v této podobě byl financovaný ministerstvem školství. 

Dalším projektem, který Forum dělá pro děti cizince, jsou tzv. „profijt klaas“, což jsou

zvláštní hodiny určené dětem, které mají špatný prospěch, ale chtějí s tím něco dělat. Náplň 

těchto hodin záleží na konkrétní škole, kde se konají, ale bývají často zaměřeny na jazykový 

rozvoj dětí a na matematiku. U každého dítěte, které se hodin účastní, se provádí analýza jeho 

potřeb, a na základě toho jsou danému dítěti zadávána různá cvičení. Projekt má za sebou 

tříletou zaváděcí fázi, která byla financována holandskou nadací Stichting Kinderpostzegels 

Nederland, a nyní by již měl běžet na školách bez zvláštního financování. Školy mohou 

nicméně využít na tyto hodiny dotace, které pravidelně dostávají na děti, jejichž rodiče mají 

nízké vzdělání a jsou proto ohroženy špatným prospěchem. Forum zajišťovalo během prvních 

tří let financování projektu a nábor dobrovolníků, kteří na hodinách pomáhají učitelům. 

Většinou šlo o dobrovolníky z řad studentů pedagogických škol, kteří tak získávali praxi.

Forum spoléhá při své činnosti hodně na pracovníky cizího původu, kteří tvoří asi 50 % 

z celkového počtu zaměstnanců. V první fázi projektu PAOO byla většina projektového týmu 

tvořena lidmi s imigrantským původem. Tito lidé totiž podle Berty dokážou lépe komunikovat 
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s imigranty než rodilý Holanďan, protože znají více jejich hodnoty a kulturu a ti lidé, s nimiž 

pracují, jsou vůči nim otevřenější.

Forum získává finanční prostředky na svou činnost především od holandské vlády (od 

ministerstva školství, ministerstva práce aj.), dále také od místní samosprávy a od 

soukromých dárců.

5.3.2. MentorMaatjes

MentorMaatjes je mentorský projekt, který je zajímavý především proto, že jeho 

realizaci převzala organizace Humanitas, která projekt nyní realizuje, od již neexistující 

organizace Palet, která se projektu musela vzdát z finančních důvodů. Palet totiž přestal 

dostávat dotace od provincie Severní Brabant, na jejímž území byl projekt MentorMaatjes 

realizován. Dotování vzdělávacích projektů bylo z provincie převedeno na obce. Protože byl 

Palet zcela závislý na dotacích provincie a nebyl schopný se přizpůsobit změně dotační 

politiky, byl nucen v r. 2013 ukončit svoji činnost a předat svoje projekty jiným organizacím.

Humanitas je asociace, která působí po celém Nizozemsku a sdružuje zhruba 13 tisíc 

dobrovolníků, jejichž činnost podporuje 300 profesionálů. Její členové vykonávají mnoho 

různých aktivit od mentorských projektů po komunitní aktivity apod.135 Jejím základním 

cílem je aktivizovat lidi, aby převzali odpovědnost za lokalitu, v níž žijí. Humanitas získává 

prostředky z dotací z velkých loterií, z nichž je financována základní činnost asociace.

Palet pověřil Humanitas, aby převzali projekt MentorMaatjes a přeměnil ho z projektu 

organizovaného šesti profesionály na projekt organizovaný mnohem levněji převážně 

dobrovolníky. Provincie Severní Brabant poskytla Humanitas finanční prostředky na tuto 

transformaci, a to na tři roky. Po jejich uplynutí, tedy v r. 2015, provincie financování 

projektu ukončí.

Humanitas převzali od Paletu projekt MentorMaatjes v r. 2011. V té době k nim přišli 

dva profesionálové z Paletu, kteří dále na projektu pracují. Palet také poskytl Humanitas 

informace a materiály k projektu. Informace o projektu MentorMaatjes mi poskytla Aiša 

Mifsudová, která pracovala dříve pro Palet a nyní působí v organizaci Forum, a Tim Kuipers, 

který je profesionálem Humanitas působícím v provincii Severní Brabant.
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Smyslem projektu je, že vybraní dobrovolníci plní roli mentorů žáků základních a 

středních škol, kteří mají problémy s prospěchem, s chováním či s vlastní sebedůvěrou. 

Mentoři plní roli učitelů, kteří pomáhají svým žákům se školou, a také roli důvěrníků, kteří 

dětem naslouchají, pomáhají jim řešit jejich problémy nejen ve škole, ale i ty mimoškolní, 

dávají jim rady apod. Každý dobrovolník má na starosti jedno dítě, se kterým se schází 

obvykle jednou týdně na jednu až dvě hodiny po dobu jednoho roku. Tyto schůzky probíhají 

zpravidla přímo ve škole. Původně byl projekt zaměřen výhradně na podporu dětí cizinců. 

Později však byla jeho působnost rozšířena na všechny děti nehledě na jejich původ či 

národnost. Zjistilo se totiž, že podporu mentora mohou využívat vedle dětí cizinců i rodilí 

Holanďané. V současnosti je však třeba, aby se dítě, které má dostat mentora, již umělo 

alespoň základním způsobem domluvit holandsky. Pokud má v tomto jazyce rezervy, pracuje 

s ním jeho mentor nejvíce právě na rozvíjení jazyka. V projektu se však nepočítá s dětmi, 

které holandsky vůbec neumějí. Práce s takovými dětmi by byla pro mentory příliš náročná.

Dobrovolníci pracují se dvěma skupinami dětí. První z nich jsou žáci posledních dvou 

ročníků základního vzdělávacího stupně, které mentoři připravují na přechod na střední školu, 

snaží se zlepšit jejich prospěch a zvýšit jejich sebedůvěru. Pomáhají například získat 

sebevědomí dětem, které se staly obětí šikany apod. Druhou skupinou dětí jsou studenti 

prvních ročníků základního stupně vzdělávání. Těm mentoři pomáhají, když mají problémy 

s učením, s budováním své sebedůvěry a také s rozhodováním při výběru studijního odvětví, 

kterému se budou věnovat ve druhé, odborné části středního vzdělávacího stupně.136

Základním předpokladem pro využití mentora je zájem ze strany školy. Pokud má škola 

studenta, kterému by podle ní prospělo zapojení mentora, osloví organizaci, aby nějakého 

sehnala. Pak se musí zeptat dotyčného studenta, zda má o scházení se s mentorem zájem. U 

žáků základní školy je také nutné získat souhlas rodičů dítěte. Během ukončování činnosti 

Paletu ale byla s mnohými školami, ve kterých byl projekt zavedený, přerušena zhruba na dva 

roky spolupráce, a tak je nyní Humanitas nucena znovunavázat s těmito školami kontakt, 

případně navázat spolupráci se školami novými.

Při výběru dobrovolníků, kteří mají plnit roli mentorů, je přihlíženo k určitým kritériím. 

Ne každý je pro tuto činnost vhodný. Základním kritériem je věk: mentor by měl být věkově 

blízký svému svěřenci, aby si s ním dobře rozuměl. Jako mentoři jsou tak často vybíráni 

mladí lidé, studenti vysokých škol apod. Mnozí z nich studují obory, které se zabývají prací 
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s dětmi, a účast v projektu MentorMaatjes je pro ně vítanou praxí při studiu. Nejsou to všichni 

mentoři, ale je jich většina.

Při výběru mentora se dále přihlíží k požadavkům školy a k požadavkům samotného 

dítěte. Důležité je, aby si mentor a jeho svěřenec vzájemně vyhovovali, měli podobné životní 

zkušenosti apod. Za dob Paletu platilo, že když se hledal mentor pro dítě cizího původu, býval 

kritériem pro výběr dobrovolníka také jeho původ, který měl být podobný jako původ dítěte. 

Ukazuje se totiž, že zejména u studentů středního vzdělávacího stupně imigrantského původu 

s nimi dokáže mnohem lépe navázat kontakt člověk, který má také imigrantský původ. Když 

dostal například marocký chlapec za mentorku holandskou dívku, choval se vůči ní nadřazeně 

a dával jí jasně najevo, že neví nic o jeho životě a že mu nemůže nijak pomoct. Pro takového 

chlapce je lepší mít například marockého mentora, který má podobnou životní zkušenost jako 

on, díky čemuž si snadno získá jeho respekt. Nemusí to platit na základní škole, kde děti ještě 

příliš neřeší svoji identitu a podobné věci, takže tam obvykle nebývá problém, když má 

například marocký chlapec holandského mentora. Na střední škole je však smysluplné 

k původu mentora přihlížet. Problémem Humanitas ale je, že tam nemají dostatek 

dobrovolníků cizího původu, a nemůžou tedy pro děti vybírat mentory pocházející ze stejné 

kultury. Palet měl totiž velmi dobré vazby s různými imigrantskými komunitami a díky tomu 

měl dostatek mentorů cizího původu. Lidé z Paletu, kteří mají tyto kontakty, však nepřešli do 

Humanitas, a tak jim tam tyto kontakty nyní citelně chybějí. Do budoucna chtějí najít více 

dobrovolníků cizího původu.

Při výběru dobrovolníků také u uchazečů zjišťují jejich motivaci k vykonávání této 

činnosti. Vybraní dobrovolníci poté absolvují dvoudenní školení o tom, co mají dělat během 

společných hodin se svými svěřenci. Palet nabádal mentory, aby se nezajímali u svých 

svěřenců jenom o to, co dělají ve škole, ale také o jejich osobní život, o to, co dělají doma, o 

jejich rodinu apod. V Humanitas zase kladou důraz na to, aby se mentoři snažili vzbudit 

v dětech potěšení ze studia, pomáhali jim zvyšovat jejich sebedůvěru a postavit se na vlastní 

nohy. Dobrovolníci se také jednou do měsíce scházejí, aby mluvili o své činnosti, o 

problémech, kterým čelí a podobně.

5.3.3. Big Brothers Big Sisters Rotterdam

Poslední holandskou organizací, na kterou se zde zaměřím, je rotterdamská organizace 

Big Brothers Big Sisters. Jde o holandskou pobočku nadnárodní organizace Big Brothers Big 
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Sisters (BBBS), se kterou sdílí stejné hodnoty a poslání, stejně jako metody své práce. 

Základní vizí této organizace je, že v každém dítěti dříme potenciál, který mu může umožnit 

být v životě úspěšný, a to i tehdy, když pochází ze špatných sociálních poměrů. Zásadní je, 

aby v něm někdo zkušený tento potenciál probudil. A v tom tkví podstata programu BBBS: 

pro děti pocházející ze složitých sociálních poměrů od 6 do 18 let zajišťuje dospělé mentory, 

kteří jim předávají své zkušenosti, pomáhají jim budovat vlastní sebedůvěru, dosáhnout 

lepšího vzdělání, zkrátka mít lepší život. Jde přitom vždy o dvojici dospělý dobrovolník – dítě 

(„Big“ a „Little“), která spolu tráví čas a buduje mezi sebou důvěrný vztah.137

BBBS Rotterdam začala fungovat na konci minulého století a pobočkou své mateřské 

organizace je oficiálně od r. 2004. Základní činnost organizace je dotována městem 

Rotterdam. Některé její aktivity jsou dotovány také nadacemi. V organizaci se snaží získávat 

i podporu firemních dárců, ačkoliv jsou zatím v tomto ohledu teprve na začátku. Informace o 

činnosti a aktivitách BBBS Rotterdam mi poskytl jeden z jejích vedoucích pracovníků Bernd.

Jak již bylo řečeno, v organizaci zajišťují mentora pro děti, které mají nějaké problémy, 

jež jim brání v jejich plném rozvoji – problémy ve škole, problémy v rodině apod. Často jde o 

děti žijící v rozvrácených rodinách, děti na pokraji kriminality, zkrátka o děti, které „potřebují 

pomocnou ruku“. BBBS proto hodně pracují s dětmi přicházejícími z různých mládežnických 

organizací. Organizace pracuje s dětmi různého původu – s holandskými dětmi i s dětmi 

cizího původu, kterých je zhruba polovina z celkového počtu. Cílem BBBS je dát těmto 

dětem určitý vzor. Ten jim mají poskytnout lidé s dobrým vzděláním, kteří již v životě něco 

dokázali a mají dostatek životních zkušeností.

V BBBS mají dva základní programy. Jedním je mentorství v rámci komunity, a 

druhým je mentorství na školách. U dobrovolnictví v rámci komunity se pracuje především 

s dětmi, které přicházejí z mládežnických organizací. Jejich mentory jsou dobrovolníci ve 

věku zhruba 30 až 50 let. Velký důraz je u těchto dobrovolníků kladen na dobré vzdělání. 

Obvykle jsou to lidé, kteří mají dobré zaměstnání. Základním předpokladem je mít kladný 

vztah k dětem.

V programu mentorství na školách se pracuje s dětmi kolem 12 let. Roli mentorů u nich 

plní mladší dobrovolníci, obvykle studenti vysokých škol ve věku kolem 20 let. Pracují 

s dětmi přímo na školách, pomáhají jim s domácími úkoly, probírají s nimi jejich osobní 

problémy a podobně. Obvykle má jeden dobrovolník na starosti jedno dítě a tráví s ním jednu 

až dvě hodiny týdně.
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U obou programů trvá obvykle spojení mentora a dítěte dva roky, ale nekladou se žádné 

meze tomu, aby se daná dvojice spolu vídala po neomezenou dobu a stali se z ní přátelé na 

celý život.

Výběr dobrovolníků probíhá na základě kritérií zmíněných výše. To, zda je daný 

uchazeč splňuje, je hodnoceno na několika vzájemných schůzkách: nejdříve probíhají 

skupinové schůzky s více uchazeči, pak následují individuální schůzky mezi čtyřma očima 

s uchazeči, kteří skutečně projevili o činnost mentora zájem. Uchazeče na schůzkách 

prověřují pracovníci s psychologickým a pedagogickým vzděláním, kteří jsou dostatečně 

způsobilí k tomu, aby vybrali určitému dítěti vhodného dobrovolníka. Pak se u vybraného 

dobrovolníka průběžně sleduje, jak probíhá v praxi jeho mentorská činnost.

Jak je vidět, mentorské programy BBBS jsou v mnohém podobné projektu 

MentorMaatjes, o kterém byla řeč výše. Výrazný rozdíl spočívá však v tom, že BBBS při 

programu mentoring v rámci komunity pracuje s dětmi také mimo školu, zatímco projekt 

MentorMaatjes se odehrává pouze na školách.

Mezi dobrovolníky působícími v BBBS jsou téměř výhradně rodilí Holanďané. 

Dobrovolníci cizího původu mezi mentory nejsou. Bernd řekl, že sám neví, čím to může být. 

Tento stav podle něj rozhodně není cílený, a jak říká, má v plánu to změnit a přivést více 

dobrovolníků s imigrantským původem. Zároveň s tím ovšem vyslovuje poněkud protiřečící 

si domněnku, že imigranti nejsou na roli mentora ještě připraveni, protože nejsou na 

takovouto činnost zvyklí. Bernd dále uvádí, že mezi mentory v BBBS výrazně převažují ženy 

(jejich počet odhaduje na 70-80 %).

V BBBS vyžadují po mentorech, aby brali v potaz kulturní rozdíly, které mohou být 

mezi nimi a jejich svěřenci pocházejícími z odlišné kultury, a aby tyto rozdíly respektovali. 

Své dobrovolníky také vybírají tak, aby byli vůči kulturním rozdílům flexibilní a nečinily jim 

problém. Díky tomu se podle Bernda nesetkávají s žádnými skutečně závažnými problémy 

vyplývajícími z kulturních rozdílů. Jak říká Bernd, vztah mentora a jeho svěřence je 

především o budování vzájemné důvěry. Přitom jsou přirozeně předávány i hodnoty z kultur 

obou dvou aktérů. Kdyby mentor znevažoval hodnoty svého svěřence, ztratil by tím jeho 

důvěru a znemožnil by tím úplně vzájemný kontakt.
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6. Co ukázal výzkum v České republice

6.1. Vzdělávání cizinců na českých školách

Podívejme se nejdříve, co výzkum ukázal o současných podmínkách pro vzdělávání 

cizinců na českých školách tak, jak je zažívají pracovníci OOS při své práci.

Pokud jde o přístup učitelů k dětem-cizincům, ten se samozřejmě u jednotlivých učitelů 

liší. Lze mezi nimi v podstatě najít dvě skupiny. Jednu tvoří ti, kteří jsou dostatečně flexibilní 

a snaží se s dítětem-cizincem pracovat a aktivně ho zapojovat do výuky. Druhou skupinu tvoří 

učitelé, kteří jsou zvyklí učit celý život stejným způsobem a nejsou schopní vypořádat se 

zátěží, kterou pro ně představuje výuka dítěte-cizince. Takový učitel se často uchýlí k tomu, 

že dítě ignoruje a snaží se zbavit odpovědnosti za něj například tím, že ho nechá propadnout 

či ho dá na starost například asistentovi pedagoga, aby se o něj postaral. „Oni se třeba chtějí 

zbavit nějakého toho problematického žáka, a prostě předaj ho asistentovi a ať třeba pracuje

na chodbě nebo mimo třídu,“ říká o těchto učitelích Marina, jedna z respondentek. Ta spolu 

s další respondentkou Danielou tvrdí, že učitelé často nevědí, jak ke vzdělávání dětí cizinců 

přistoupit. Podle Daniely ale obecně převládají spíše učitelé, kteří se k výuce dětí-cizinců 

staví čelem a snaží se jim aktivně pomáhat.

Podobně protikladný přístup ke vzdělávání cizinců jako u učitelů můžeme najít také u 

vedení škol a jejich dalších pracovníků. Na jedné straně si respondentky pochvalují přístup 

dvou ředitelů škol, kteří se staví vůči vzdělávání cizinců pozitivně a snaží se ho podporovat, 

na druhé straně popisují dosti negativní postoj vůči vzdělávání cizinců a vůči cizincům 

obecně ze strany jedné zástupkyně ředitele a ze strany jedné z řadových pracovnic školy. 

Zajímavé je, že se pozitivní a negativní přístup vůči cizincům objevují vedle sebe na stejných 

školách.

Respondentky také často zmiňují, že školy nedostatečně komunikují s rodiči dětí-

cizinců.

Na některých českých školách pomáhají učitelům s výukou dětí-cizinců asistenti 

pedagoga. Na pozici asistenta pedagoga působila již zmíněná Marina, která v současnosti 

pracuje v organizaci Meta. Při hodnocení své spolupráce se školou, na níž působila, 

poukazuje na poněkud nesystematický přístup školy ke vzdělávání cizinců a ke spolupráci 

s asistenty pedagogů. Jak říká, škola vybírala žáky, se kterými měla pracovat, zcela nahodile 

podle aktuální potřeby a přidávala Marině v průběhu celého školního roku stále nové děti. To 
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jí ztěžovalo práci, protože nemohla průběžně pracovat s vybranými dětmi delší dobu a 

sledovat jejich vývoj. Škola nevytvářela pro děti, které měly problémy, individuální studijní 

plány ani nic podobného. To platilo nejen pro děti-cizince, ale i pro české děti, které dostávala 

Marina rovněž na starost.

Učitelé na škole a její vedení podle ní také nedostatečně komunikovali s asistenty 

pedagoga, kteří na škole působili, a nejednali s nimi jako s plnohodnotnými pracovníky školy. 

Byli to pro ně v podstatě podřízení, což asistenty limitovalo v jejich práci.

6.2. Činnost českých OOS a jejich projekty v oblasti vzdělávání cizinců

6.2.1. Poradna pro integraci

První českou organizací, na jejíž činnost se zaměříme, je Poradna pro integraci (PPI). 

Cílem této organizace je pomáhat cizincům pobývajícím v České republice začlenit se do 

běžného života v české společnosti a žít zde spokojený život. Činnost PPI je zaměřena na 

cizince ze třetích zemí, kterým poskytuje sociální poradenství, právní poradenství, 

poradenství týkající se rodiny a vzdělávání dětí, doučování dětí či výuku českého jazyka pro 

všechny věkové skupiny. Organizace také realizuje různé osvětové aktivity pro českou 

veřejnost.138 PPI působí ve dvou regionech, kde má své místní pobočky – ve středních 

Čechách a v Ústeckém kraji.139 Činnost v regionech je řízena ze dvou hlavních sídel PPI: 

z Prahy pro středočeský region a z Ústí nad Labem pro Ústecký kraj. V práci se zaměříme 

především na aktivity pražské pobočky PPI. Informace o činnosti PPI mi poskytla pracovnice 

její pražské části Daniela.

Pokud jde o vzdělávací aktivity pro děti cizince, poskytuje je PPI ve dvou formách. 

První jsou jednotlivé vzdělávací projekty, financované obvykle v rámci některého z programů 

MŠMT. Druhá forma vzdělávacích aktivit se týká především výuky českého jazyka, kterou 

poskytuje jazyková škola Czech In, kterou provozuje PPI jakožto sociální podnik. Vzdělávací 

služby poskytované v Czech In jsou placenou službou, čímž se Czech In liší od ostatních 

vzdělávacích aktivit poskytovaných PPI, které jsou zdarma. Výhodou Czech In ovšem je, že 

je otevřený všem skupinám cizinců včetně občanů EU, zatímco vzdělávací projekty PPI jsou 
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zpravidla určeny jen pro vymezenou skupinu cizinců (např. pro azylanty, pro cizince 

ze třetích zemí apod.).

V rámci vzdělávacích projektů působí PPI jak na mateřských školách, kde učí děti-

cizince češtinu, tak na základních školách. Pro děti ze základních škol realizuje projekt, který 

je zaměřený na individuální doučování dětí cizinců, kteří buď čerstvě přijeli do země, nebo už 

v ní žijí několik let, ale mají stále potíže s češtinou a s výukou ve škole. Takovým dětem 

pomáhá lektor, který s nimi pracuje buď přímo u nich doma, nebo ve škole, kam dané dítě 

chodí. Doučování je vedeno s cílem umožnit dítěti lépe zvládat výuku ve škole a je proto 

přizpůsobováno aktuální školní látce. Z tohoto důvodu také lektor většinou spolupracuje 

s třídním učitelem dítěte či s jeho učitelem češtiny, který ví nejlépe, s čím doučované dítě 

potřebuje nejvíce pomoct. Pokud je to potřeba a pokud je to v silách lektora, doučují se u 

dítěte i jiné školní předměty, než jen čeština. Doučování poskytují kvalifikovaní lektoři –

často jsou to čerství absolventi pedagogické fakulty nebo studenti posledních ročníků 

pedagogiky, kteří tímto způsobem získávají praxi. Mezi doučujícími jsou také lektoři působící 

na jazykové škole Czech In.

Mezi těmi, kterým je v tomto projektu poskytováno doučování, jsou často děti 

stávajících klientů PPI a děti, s nimiž již pracují sociální pracovnice organizace. Iniciativa 

týkající se doučování dětí vychází obvykle ze strany PPI či ze strany rodičů. Samotné školy se 

kvůli svým žákům téměř neozývají. PPI v rámci pražského regionu sice pracuje s některými 

dětmi přímo na jejich školách, ale školní zařízení v podstatě poskytují pouze prostory 

k doučování. Nejde tedy o nějakou systematickou spolupráci se školami.

Projekt individuálního doučování je realizován v rámci finančního programu MŠMT a 

je určen jen vybrané skupině cizinců pocházejících ze třetích zemí, kteří mají v ČR trvalý či 

dlouhodobý pobyt. Azylanti ani osoby s doplňkovou ochranou se nemohou projektu zúčastnit.

Jiným typem vzdělávacího projektu je integrační kroužek, který PPI pravidelně pořádá 

pro děti ve věku přibližně od šesti do dvanácti let. Tento kroužek není určený pouze dětem 

cizincům, ale také českým dětem. Cílem je, aby kroužek navštěvovaly společně české děti a 

děti-cizinci, aby tím byl posílen jeho integrační efekt. Kroužek probíhá v rámci programu 

MŠMT a PPI ho realizuje ve spolupráci se Společností pro kreativitu ve vzdělávání. Je 

založený na kreativních metodách výuky a účastní se ho obvykle skupina osmi až dvanácti 

dětí. Každá hodina je zaměřena na určité umělecké téma, například na výtvarné umění, 

dramatické umění aj. Hodinu vede vždy umělec, který se věnuje danému uměleckému 

odvětví. Spolu s umělcem pomáhá s vedením hodiny také pracovník PPI. Díky tomu, že je 

tento kroužek postavený na uměleckém ztvárnění, je to, co se v něm děje srozumitelné i bez 
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používání verbálního jazyka. Díky tomu se ho mohou aktivně zúčastnit i děti-cizinci, které 

ještě neumějí česky. Právě to je důvod, proč si PPI vybralo tuto formu působení.

Během jedné z hodin integračního kroužku došlo k zajímavému případu kulturního 

střetu. Děti měli během hodiny nakreslit nějaká zvířata, což byl problém pro muslimské děti, 

protože jim jejich víra zakazuje namalovat jakékoli živé bytosti. Nakonec se ale zjistilo, že 

jim nic nebrání v tom, aby vybarvovaly již předkreslené obrázky zvířat. Povedlo se tak udělat 

účinný kompromis mezi dvěma odlišnými kulturními pohledy na znázorňování živých 

bytostí, aniž by tím bylo někomu uškozeno.

Zajímavé je, že PPI v podstatě nevyužívá při svých vzdělávacích projektech 

dobrovolníky. Místo nich využívá kvalifikované lektory, kteří za svoji práci dostávají 

zaplaceno. Jak uvedla Daniela, k minimálnímu využívání dobrovolníků je v PPI vedly 

zkušenosti s nespolehlivostí dobrovolníků, pokud jde o dlouhodobé projekty vyžadující 

dlouhodobou práci dobrovolníka. Často se stávalo, že se dobrovolník věnoval aktivně své 

činnosti například jeden měsíc a pak s ní přestal, takže bylo nutné v případě doučování dítěte 

shánět novou osobu. A u dětí-cizinců je problematické, když se jim doučující neustále mění 

není to dobré pro jejich psychiku. Proto se v PPI rozhodli doučovatele-dobrovolníky již 

nadále nevyužívat.

6.2.2. Meta

Meta je patrně jedinou českou OOS, jejíž činnost je zaměřená výhradně na vzdělávání 

cizinců. Z toho také vyplývá široká škála aktivit, které v této oblasti vykonává. Meta 

poskytuje vzdělávací služby pro mladé cizince v podobě doučování, poradenství ad., dále 

poskytuje vzdělávací a poradenské služby pro pedagogy, vytváří výukové a metodické 

materiály pro školy a pro odborníky na vzdělávání dětí-cizinců.140 Zásadním počinem Mety je 

vytvoření informačního portálu Inkluzivní škola.cz, který poskytuje školám a pedagogům 

širokou škálu informací o tom, jak ve škole pracovat s dětmi-cizinci, jak jim pomoci v jejich 

začátcích, jak je zapojit mezi ostatní děti atp.141 Finanční prostředky na své projekty Meta 

získává především z dotačních programů Evropské unie a českých vládních institucí 
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(především z Ministerstva vnitra a MŠMT).142 Další informace o činnosti Mety mi poskytly 

její pracovnice Marina a Bety a jedna z lektorek Mety Eva.

Meta se snaží o systematický přístup ke vzdělávání cizinců a snaží se zapojovat i přímo 

do činnosti jednotlivých škol. Jedním z projektů Mety, který je zaměřený na práci s dětmi-

cizinci na školách, je projekt Cizinci jako asistenti pedagogů. Cílem kurzu je umožnit 

cizincům žijícím v ČR pracovat na školách jako asistenti pedagoga pro děti cizince a pomáhat 

s výukou těchto dětí. Smyslem projektu není pouze pomoci dětem-cizincům, ale také 

poskytnout dospělým cizincům, kteří nemohou sehnat práci, příležitost k pracovnímu 

uplatnění.

Základem projektu je kurz lektorských dovedností, který Meta pořádá společně 

s občanským sdružením Rytmus, které se specializuje na vzdělávání handicapovaných dětí. 

Účastníci kurzu se seznamují s tím, jak učit děti, které mají nějaké zdravotní, psychické, 

sociální či jiné znevýhodnění. Součástí kurzu byl také vzdělávací blok pojednávající speciálně 

o vzdělávání cizinců, který vedli pedagogičtí pracovníci Mety. Součástí kurzu byla také 

čtyřicetihodinová praxe, kterou účastníci absolvovali přímo na školách v roli asistentů 

pedagoga. Po úspěšném absolvování kurzu mohli jeho účastníci nastoupit na pozici asistenta 

pedagoga na jedné z pražských škol.

Jednou z absolventek kurzu je také Marina, o níž již byla řeč výše. Marina přišla do 

České republiky z Bulharska a na pozici asistentky pedagoga působila jeden školní rok. Nyní 

pracuje pro Metu, kde dělá kromě jiného také konzultantku pro stávající asistenty pedagoga. 

Na základě svých zkušeností s prací asistentky pedagoga také napsala spolu s dalšími kolegy 

příručku Hledá se dvojjazyčný asistent.143 Podle Mariny může být dvojjazyčný asistent pro 

dítě-cizince přínosný i škodlivý. Přínosný je samozřejmě v tom smyslu, že mu může lépe 

pomoci s adaptací na nové prostředí, s porozuměním místnímu jazyku, s učením se jazyka a 

podobně. Výhodou asistenta-cizince je, že má podobné zkušenosti s pobytem v cizí zemi jako 

dítě, které učí, a tak ví, jaké problémy dítě trápí, a je vůči němu empatičtější, než by byl český 

asistent. Škodlivý může být asistent-cizinec ve chvíli, kdy dítě, které učí, využívá toho, že 

asistent mluví stejným či podobným jazykem jako ono samo, a používá více svůj rodný jazyk, 

místo aby se snažilo mluvit a učit se česky. Podle Mariny je asistent-cizinec vhodný zejména 

pro ty děti-cizince, které jsou z rodin, jež jsou uzavřené vůči okolní společnosti, používají 

pouze svůj původní jazyk a stýkají se především s lidmi ze své komunity. Pro děti z takových 
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rodin je těžké zapojit se hladce mezi své spolužáky a asistent-cizinec pro ně proto může být 

velkou pomocí.

Marina poukazuje na to, že pozice asistenta pedagoga na školách je v ČR poměrně nová 

a dosud jí chybí nějaká standardizovaná podoba. V současnosti je stav takový, že ani školy, 

ani odborníci na vzdělávání z organizací občanské společnosti a ze státní správy, ani samotní 

asistenti pedagoga přesně nevědí, jak by měla práce asistenta pedagoga přesně vypadat. To se 

také ukazuje na ne úplně ideální spolupráci mezi školou a asistenty pedagoga popsané výše. 

V Metě a v dalších organizacích proto nyní pracují na tom, aby byla práce asistenta pedagoga 

lépe definována a standardizována a aby byla posílena spolupráce mezi školami a těmito 

asistenty.

V Metě mají samozřejmě také projekty určené přímo pro děti. V rámci dobrovolnického 

programu doučují vybraní dobrovolníci žáky-cizince ze základních škol předměty podle jejich 

potřeby. Doučování probíhá v prostorách Mety a od r. 2012 také přímo na školách. Meta 

nemá žádné zvláštní nároky při výběru dobrovolníků a nemá ani žádné věkové rozmezí, na 

jehož základě by dobrovolníky vybírala. Při jejich výběru nicméně přihlíží k tomu, jak bude 

dobrovolník vyhovovat dotyčnému dítěti. Například pro chlapce vietnamského původu, který 

pochází z problematických rodinných poměrů, Meta cíleně hledala dobrovolníka-muže, který 

by pro chlapce sloužil také jako mužský vzor. Dotyčný chlapec totiž vyrůstal bez otce. U 

těchto doučování se také na začátku uzavírá písemná dohoda s rodičem doučovaného dítěte o 

průběhu doučování, které probíhá zpravidla jednou týdně přibližně jednu hodinu.

Meta dále pořádá již druhým rokem dva nízkoprahové kurzy českého jazyka. Jeden 

z nich probíhá přímo v prostorách Mety a druhý na základní škole v jedné z předměstských 

částí Prahy. Kurzy probíhají dvakrát týdně po dobu 90 minut a jsou určené pro děti-cizince ze 

třetích zemí, které chodí na základní školu. Na kurzech jsou vyučovány základy českého 

jazyka. Přes svůj název nejsou kurzy nízkoprahové v pravém slova smyslu. Jsou sice zdarma 

a děti na ně mohou přijít, kdy chtějí, ale musí to být pouze děti ze třetích zemí, nesmí to být 

azylanti či děti z EU, protože takové jsou podmínky projektu, v jehož rámci kurz probíhá. 

Kvůli těmto podmínkám také musí děti, které se kurzů zúčastní, uvést svoje jméno, kontakt a 

typ pobytu. Název kurzů je tedy v tomto ohledu poněkud zavádějící. Obsah hodin je nicméně 

uzpůsobený tak, aby se do nich mohlo aktivně zapojit i dítě, které nebylo na předcházejících 

hodinách.

Náplň kurzů si vytvářejí jejich lektoři. Ti jsou absolventy kurzu lektorských dovedností 

pro nízkoprahové kurzy češtiny pro cizince, který pravidelně pořádá Centrum pro integraci 

cizinců (CIC). Tohoto kurzu se mohou účastnit všichni, kdo ovládají češtinu. Není třeba pro 
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jeho úspěšné absolvování mít například pedagogické vzdělání. Absolvování tohoto kurzu je 

nicméně nezbytnou podmínkou pro to, aby mohli jeho absolventi vyučovat nízkoprahový 

kurz. Realizace kurzu je dotována Ministerstvem školství. CIC také vydal metodickou 

příručku pro lektory, kterou mohou využívat pro svoji výuku.

Přestože jeden z kurzů probíhá na základní škole na předměstí Prahy, tato škola pouze 

pronajímá Metě třídu, ve které se kurz odehrává. Mezi školou a lektorkou neprobíhá žádná 

užší spolupráce. To ale úplně není cílem kurzu. Meta nicméně vybrala tuto školu také proto, 

že na ní není vyučována čeština pro cizince, a protože se nachází v městské části, kde žije 

poměrně hodně cizinců.

7. Srovnání České republiky a Nizozemska

V této kapitole si ukážeme, co mají společného a v čem se liší české a holandské OOS. 

Porovnáme je přitom v rámci několika hlavních témat, která jsou s činností OOS spojená.

7.1. Spolupráce OOS se školami

Ze zkoumaných OOS spolupracuje se školami nejtěsněji organizace Forum v rámci 

svého programu PAOO. Forum se ve spolupráci se školami snaží aktivně přetvářet podmínky 

pro aktivní participaci rodičů při vzdělávání jejich dětí prostřednictvím různých nástrojů, jako 

je zakládání rodičovských místností, pořádání speciálních společných hodin pro rodiče-

imigranty a jejich děti, pořádání vzdělávacích kurzů pro učitele na školách apod. Forum také 

iniciuje na školách vznik pracovních skupin sestávajících z ředitele školy, z učitelů a z rodičů, 

které diskutují o dění ve škole, o problémech, které je třeba řešit a o nástrojích na zlepšení 

práce s dětmi-cizinci.

Forum tedy svou činností přímo ovlivňuje, jaké podmínky panují ve škole v oblasti 

vzdělávání cizinců, neboť se podílí na jejich vytváření. Tím je Forum výjimečné, protože 

ostatní OOS takto přímo na dění ve školách nepůsobí. V českém prostředí se o něco 

podobného snaží Meta, která poskytuje vzdělávací aktivity pro učitele dětí-cizinců, vytváří 

různé učebnice a výukové materiály, metodické materiály o tom, jak pracovat ve škole 

s dětmi cizinci apod. Mnohé z těchto materiálů lze nalézt na portálu Inkluzivní škola.cz. Metě 
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se však zatím příliš nedaří svoje metody a nástroje prosadit přímo na školách. Těsnější 

spolupráci se školami navázala pouze prostřednictvím projektů, v rámci kterých na školách 

působí asistenti pedagoga. Ani tato spolupráce ale zatím není ideální. Je vidět, že se celá 

koncepce práce asistenta pedagoga teprve utváří a že spolupráce mezi školou a asistenty není 

dosud etablovaná.

Forum každopádně ukazuje, že lze poměry na škole měnit i tehdy, když jsou nepříznivé 

vůči cizincům, a je dobrým příkladem pro ostatní OOS.

7.2. Zapojování rodičů do výuky dětí-cizinců

Projekt PAOO, který má za cíl zapojit rodiče dětí-cizinců více do výuky svých dětí, by 

mohl být velkou inspirací pro české i holandské OOS. Z výzkumu totiž vyplývá, že kromě 

organizace Forum, která projekt PAOO realizuje, OOS spolupráci s rodiči při vzdělávání dětí-

cizinců příliš nerozvíjejí. Souvisí to patrně také s nezájmem škol a učitelů zapojit rodiče do 

výuky svých dětí, a nejspíš také s nezájmem rodičů či s jejich strachem se zapojit.

Forum pochopilo, že kořeny této nedostatečné spolupráce jsou přímo na školách a snaží 

se poměry na nich aktivně měnit. Využívá všechny možné nástroje, jak zapojení rodičů do 

výuky svých dětí podpořit. Zakládá na školách speciální rodičovské místnosti, kde se mohou 

rodiče dětí cizinců společně scházet a diskutovat o vzdělávání svých dětí s dalšími rodiči, 

s učiteli a s vedením školy. Organizuje zvláštní hodiny určené pro společnou výuku dětí 

cizinců s jejich rodiči. Zavádí návštěvy učitelů v rodinách dětí cizinců u nich doma. Prostě 

zprostředkovává živý kontakt mezi dětmi-cizinci, jejich rodiči a učiteli v různých podobách. 

To vše se samozřejmě děje v úzké spolupráci se školou.

Nástroje, které Forum využívá, mohou sloužit jako inspirace pro ostatní OOS, ale je 

třeba mít na paměti, že k jejich úspěšnému uplatnění je třeba navázat úzkou spolupráci se 

školami a s rodiči dětí. To je samo o sobě dost složitý úkol, který se mnohým OOS nedaří 

splnit, a proto nemohou být v posilování spolupráce s rodiči úspěšné.

7.3. Práce s dobrovolníky

Pokud jde o využívání dobrovolníků a práci s nimi, je vidět mezi českými a 

holandskými OOS poměrně značný rozdíl. Holandské OOS, jmenovitě Big Brothers Big 

Sisters Rotterdam a Humanitas, a Palet ještě před svým zánikem, mají své projekty do značné 
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míry postavené právě na dobrovolnické práci. Z toho vyplývá také velká péče, kterou tyto 

organizace věnují výběru dobrovolníků, jejich zaškolení a jejich supervizi v průběhu jejich 

dobrovolnické činnosti. Například u BBBS probíhá výběr dobrovolníků v několika kolech za 

přítomnosti pracovníků s pedagogickým a psychologickým vzděláním. U projektu 

MentorMaatjes zase probíhá dvoudenní zaškolování dobrovolníků. Pokud jde o Forum, tak 

využívá práce dobrovolníků v daleko menší míře. Je to patrně tím, že se věnuje spíše 

metodické činnosti na školách, při které nelze dobrovolníky příliš využít.

Limity dobrovolnické práce se také ukázaly v první fázi projektu PAOO. Z ní je zřejmé, 

že není možné postavit realizaci tak velkého projektu, jakým PAOO ve své první fázi mělo 

být, pouze na dobrovolnické práci. Při rozhodování o míře využití dobrovolnické práce je 

vždy nutné přihlížet k tomu, zda tato míra odpovídá časovým a finančním možnostem 

potenciálních dobrovolníků.

Z českých OOS využívá práci dobrovolníků Meta v rámci svého programu, v němž 

dobrovolníci doučují děti-cizince. I ona se snaží vybírat dobrovolníky podle potřeb dětí, které 

mají učit, nicméně výběrové řízení není u Mety zdaleka tak náročné jako u BBBS a u projektu 

MentorMaatjes. Méně prostoru Meta věnuje také zaškolování dobrovolníků, které probíhá 

během jednoho asi tříhodinového setkání. Také supervizi Meta poskytuje v menší míře než 

zmíněné dvě holandské organizace.

Poradna pro integraci dobrovolníky nevyužívá téměř vůbec vzhledem ke svým 

negativním zkušenostem s nespolehlivostí dobrovolníků. Kvůli ní dává ve svých projektech 

přednost spíše placeným pracovníkům.

Celkově je vidět, že holandské OOS využívají dobrovolníky více a že práci s nimi 

věnují více času než české OOS.

7.4. Financování OOS

Prakticky všechny organizace občanské společnosti, u kterých byl proveden výzkum, 

získávají většinu finančních prostředků od veřejné správy. To platí pro organizace v obou 

zemích. Rozdíl je jen v tom, jaké typy veřejných dotací v obou zemích využívají. Zatímco 

v Nizozemsku čerpají OOS veřejné dotace především od státních institucí, jako jsou různá 

ministerstva, a ve velké míře také z rozpočtů provincií a měst, v českých OOS využívají vedle 

státních dotací ve velké míře také prostředky z evropských fondů. Jiné než veřejné zdroje 

financování jsou u OOS v obou zemích spíše ojedinělé. Za zmínku stojí Poradna pro 
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integraci, jejíž jazyková škola Czech In si na sebe částečně vydělává sama, protože jsou její 

kurzy placené.

Závislost na veřejných dotacích do značné míry omezuje české OOS v jejich práci, 

neboť podmínky stanovené ve veřejných dotačních programech často vymezují jen určité 

skupiny cizinců, s nimiž mohou OOS v rámci svých projektů pracovat. OOS tak musí často 

odmítat poskytnutí svých služeb řadě cizinců, zejména občanům Evropské unie, protože 

většina projektů OOS je určena pro cizince ze třetích zemí. U holandských OOS není tento 

problém patrný. Důvodem může být jiná dotační politika holandských veřejných institucí, 

která neklade takový důraz na skupinové zaměření projektů, a menší závislost holandských 

OOS na dotacích z evropských fondů, které jsou naopak často určeny pouze vymezeným 

skupinám cizinců. I holandské OOS nicméně musí plnit podmínky veřejných dotačních 

programů a jejich činnost je tak do značné míry určována veřejnou politikou.

Pro všechny OOS zkoumané v této práci platí, že mají velmi omezené soukromé zdroje 

financování a že s výjimkou Poradny pro integraci a její jazykové školy Czech In nemají 

žádné vlastní zdroje příjmů. Jak je vidět na příkladu organizace Palet, absolutní závislost na 

veřejných dotacích, poskytovaných navíc pouze jednou institucí, může nakonec vést 

k úplnému zániku organizace v případě změny dotační politiky.

7.5. Propojení činnosti OOS s veřejnou politikou

Jak je naznačeno výše, finanční závislost OOS na veřejných dotacích nutí OOS řídit se 

podmínkami dotačních programů, které stanovují státní instituce. Činnost OOS je do značné 

míry usměrňována těmito podmínkami, a v důsledku toho jsou nuceny jednat v souladu 

s veřejnou politikou. Tím je omezena nezávislost OOS na státu a inovativnost OOS.

Příkladem propojení činnosti OOS a státu je posilování spolupráce škol s rodiči dětí-

cizinců, jak se o ni snaží Forum. Jak uvádí pracovnice Fora Berta, k ochotě škol měnit 

podmínky ve škole ve prospěch většího zapojení rodičů přispěl také tlak školní inspekce, 

která má jako jednu z priorit právě posílení spolupráce škol s rodiči. Inspekce hodnotí školy 

také podle toho, jak se jim toto kritérium daří naplňovat. Cíl státu (školní inspekce je státní 

institucí) se zde tedy kryje s cílem OOS, což přispělo k naplnění tohoto cíle na škole. Je 

ovšem třeba dodat, že projekt PAOO byl financován státem, a je tedy otázka, zda se cíle Fora 

neodvíjely od cílů státu. Tento příklad také ukazuje, že propojení činnosti OOS s veřejnou 

politikou může mít v některých případech i pozitivní důsledky.
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7.6. Využití pracovníků cizího původu v činnosti OOS

Ve většině zkoumaných organizací se shodují na tom, že pracovník cizího původu 

dovede lépe pracovat s dětmi-cizinci než rodilý Holanďan či Čech. Když s dítětem-cizincem 

pracuje někdo, kdo také přišel z jiné země, mají oba podobné životní zkušenosti a lépe si 

rozumějí. Pracovník cizího původu díky tomu chápe potřeby dítěte, dovede se lépe vcítit do 

jeho situace a dokáže s ním snadněji navázat kontakt a komunikovat s ním. Čili nemusí jít o 

pracovníka, který pochází ze stejné země a mluví stejným jazykem jako dítě-cizinec. Výhoda 

pracovníka-cizince tkví ve společné zkušenosti, kterou má se svým svěřencem. Pokud navíc 

pracovník cizího původu mluví stejným jazykem a má stejný původ jako jeho svěřenec, je 

spolupráce mezi nimi o to jednodušší. Akorát by nemělo dojít k tomu, že takový pracovník 

podporuje svého svěřence v tom, aby mluvil pouze svým rodným jazykem a separoval se od 

ostatních dětí z majority.

Pracovníky cizího původu hodně využívají v organizaci Forum, kde pracovníci cizího 

původu představují 50 % všech pracovníků. V souladu s tím také forum spolupracuje s mnoha 

holandskými sdruženími imigrantů. V dalších holandských organizacích, v Humanitas a 

v BBBS, ale využívají pracovníky cizího původu mnohem méně. V obou organizacích to 

vnímají jako handicap a chtějí proto posílit spolupráci s těmito pracovníky.

Také v Metě působí několik pracovníků cizího původu. V PPI tyto pracovníky využívají 

jako tzv. interkulturní asistenty.144

8. Závěr

Výsledky provedeného výzkumu ukazují, že při hodnocení činnosti organizací občanské 

společnosti v oblasti vzdělávání cizinců je třeba přihlížet k podmínkám, které panují na 

politické scéně, ve společnosti dané země a na školách, kde se děti-cizinci učí. Tyto 

podmínky totiž formují praktickou podobu vzdělávání dětí-cizinců, a OOS se nemohou při 

práci s těmito dětmi od těchto podmínek distancovat. Atmosféra panující ve škole, přístup 

učitelů k dětem-cizincům a k jejich rodičům, rasismus a xenofobie u ostatních dětí a u učitelů, 
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Poradna pro integraci. Tým PPI [online]. PPI [Cit. 26.6.2014]. Dostupné na: <http://p-p-i.cz/Tym-PPI/>
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ať už jsou skryté nebo otevřené, tolerance, cit pro kulturní odlišnosti, cit pro práci s dětmi, 

otevřenost, to vše jsou podmínky, které ovlivňují práci s dětmi-cizinci. Pokud chtějí OOS 

úspěšně pracovat s dětmi-cizinci, musí umět s těmito podmínkami pracovat, podporovat je, 

pokud jsou pozitivní, a měnit je, pokud jsou negativní.

Výzkum potvrdil teze vyslovené v teoretické části o tom, že se změnil celkový přístup 

holandského státu a holandské společnosti k imigrantům: již to není přístup velebící diverzitu 

ve společnosti, podporující u obyvatel země vícejazyčnost, přístup umožňující žít podle 

vlastních tradic a kulturních hodnot. Nyní je kladen důraz na používání holandského jazyka a 

na osvojování si holandského způsobu života a holandských hodnot. Na mnoha holandských 

školách je prosazováno používání pouze holandského jazyka během výuky, je omezeno 

používání tlumočníků pro rodiče-imigranty apod. Ukazuje se také neochota či neschopnost 

učitelů věnovat se náležitě dětem-cizincům a jejich rodičům kvůli jazykové bariéře, 

předpojatosti učitelů, kteří často podceňují potenciál dětí-cizinců i jejich rodičů apod. 

Obdobný nezájem lze vidět také u učitelů na českých školách.

V Nizozemsku se snaží organizace Forum tyto problémy na školách řešit 

prostřednictvím svého Programu PAOO, v rámci kterého se snaží zapojit rodiče dětí-cizinců 

více do výuky svých dětí. Ukázalo se, že k tomu, aby se to povedlo, je potřeba měnit 

podmínky přímo na školách. Foru se podařilo navázat úzkou spolupráci se školami a prosadit 

na nich nástroje, které umožňují bližší spolupráci školy s rodiči a lepší vzájemnou komunikaci 

(například rodičovské místnosti, tzv. working hours apod.). Tyto nástroje mohou být inspirací 

i pro ostatní OOS. Je však třeba mít na paměti, že Forum bylo ve svém úsilí výrazně 

podporováno ministerstvem školství, od kterého dostávalo finanční prostředky na projekt, a 

školskou inspekcí, která vytvářela tlak na školy, aby posílily spolupráci s rodiči, což je 

přimělo ke spolupráci s Forem na jeho projektu. Významnou roli zde tedy hrála intervence 

státu, která je v českém prostředí v oblasti vzdělávání cizinců něčím nemyslitelným, protože 

toto téma není v současnosti pro státní orgány v čele s MŠMT prioritou.

Na českých školách a u českých OOS je vidět, že jsou záležitosti týkající se migrace a 

přistěhovalců v České republice poměrně novým fenoménem, se kterým se stát a občanská 

společnost teprve učí zacházet. Aktivity českých OOS jsou zatím poněkud odtržené od dění 

na školách a OOS spíše napravují nedostatky škol ve výuce dětí-cizinců, než aby pomáhaly 

tyto nedostatky řešit a odstraňovat. Také přímá spolupráce mezi OOS a státními institucemi je 

minimální. OOS pouze čerpají od státu část dotací (druhou část čerpají z evropských fondů) a 

chybí koncepční spolupráce mezi OOS a státem. To je ale způsobeno především státem, jehož 
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integrační politika je celkově velmi nekoncepční a roztříštěná. V Nizozemsku lze vidět 

mnohem těsnější spolupráci OOS se státními institucemi a s vládními orgány provincií a měst.

Těsnější spolupráci se školami se snaží rozvíjet v našem prostředí Meta především 

prostřednictvím projektů asistence pedagogů na školách. Jde to však jen velmi pomalu, 

protože tyto snahy narážejí stále na zaběhnuté způsoby výuky, které na českých školách byly 

praktikovány dlouhá desetiletí v minulosti a které je těžké změnit. Určité úspěchy se ale již 

objevují. OOS a školy nicméně zatím spíše hledají cesty ke vzájemné spolupráci a ke 

vzdělávání dětí-cizinců obecně.

Prostor ke zlepšení je u českých OOS vidět také na jejich práci s dobrovolníky. 

Holandské OOS investují mnohem více času a prostředků na výběr, přípravu a supervizi 

dobrovolníků než české OOS. Je ovšem otázka, jestli nejsou české OOS ve své práci 

s dobrovolníky limitovány poměrně nízkým zájmem českých obyvatel o dobrovolnickou 

práci, který je podprůměrný ve srovnání se západními zeměmi.145
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Výzkumné zprávy:

Multikulturní konzultant – vzdělávací mediátor pro podporu dětí a mladých lidí z etnických 
menšin a komunit imigrantů ve vzdělávání a přípravě. Základní studie. s.d. Education and 
Culture DG – Lifelong Learning Programme.

Zákony:

Listina základních práv a svobod České republiky.

The Constitution of the Kingdom of the Netherlands (anglická verze Ústavy Nizozemského 
království).
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