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ÚVOD 

Vzdělání je jednou z mála cest, která může vyvést romskou minoritu z obtížné 

sociální situace, ve které se nachází. Právě nedostatečné formální vzdělání a nízká, nebo 

žádná kvalifikace staví romskou komunitu do pozice na okraji společnosti, do pozice 

závislosti na státu, kdy jsou odkázáni na sociální dávky a na pomoc Neromů. Vzdělání se 

stalo základním předpokladem pro život v moderní civilizaci. Základem nejen pro 

uplatnění na trhu práce a získání finančního zabezpečení, ale i předpokladem pro 

orientaci ve společnosti. Vzdělaný člověk si je mnohem více vědom svých občanských a 

lidských práv, dokáže se prosadit a zapojit do společenského dění. 

Z údajů posledního sčítání lidu1 v roce 2001 vyplývá, že nejvyšším dosaženým 

vzděláním je pro 65,4% Romů vzdělání základní, ať už je to základní škola, zvláštní či 

jiná, dokončená či nedokončená. Dalších 8,4% romské populace dle tohoto sčítání je bez 

vzdělání. I když se v porovnání s rokem 1991 vzdělanostní úroveň romského 

obyvatelstva postupně zvyšuje, při srovnání s nejvyšším dosaženým vzděláním všech 

obyvatel České republiky zůstávají tato čísla neuspokojivým dokladem nízké 

vzdělanostní úrovně Romské minority. Pro ilustraci, v roce 2001 dosáhlo vyššího než 

základního vzdělání 75,3% obyvatel České republiky. Romů, kteří dosáhli vyššího než 

základního vzdělání bylo pouze 23,8% z celkového počtu romských obyvatel starších 15 

let, kteří se k romské národnosti přihlásili.2 Otázkou zůstává, jaká je vůbec aspirace 

Romské komunity na vzdělání a jakou roli v této problematice hraje majorita. To stojí 

v centru mého zájmu při psaní této práce. Chci hledat, co všechno ovlivňuje aspiraci 

Romů na vzdělání. Stranou nezůstanou ani hlasy mezinárodních institucí, které po léta 

kritizují postoj České republiky k problematice rovného přístupu romských dětí ke 

vzdělání, a taky reakce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v podobě nového 

školského zákona, který vešel v účinnost 1. ledna 2005 a do něhož vkládala naději 

spousta kritiků současného školství. 

                                                 
1 Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 : Národnostní složení obyvatelstva [online] 
2 Je třeba vzít v úvahu, že při statistickém zjišťování počtu Romů hraje roli mnoho faktorů, které způsobují, 
že se k romské národnosti hlásí mnohem méně Romů než jich ve skutečnosti v České republice žije. 
Zejména mezi ně patří neujasněnost pojmu národnost, nepochopení rozdílu mezi národností a státní 
příslušností ze strany Romů, dále skutečnost, že se Romové na základě zkušeností z minulosti brání 
jakékoliv evidenci a také postoj Romů, kteří za Romy být považováni nechtějí. 
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METODIKA  

Cílem mé práce je zjistit, jaká je aspirace romské komunity na vzdělání. Ke 

zodpovězení této otázky bylo nutné hledat faktory, které na aspiraci mají vliv. 

Domnívám se, že na tyto faktory je třeba nahlížet jednak ze strany romské minority, 

jednak majority. Proto jsem se rozhodla v rámci empirické části mé práce oslovit na 

straně minority romské matky a na straně majority zástupce institucí, které se nějakým 

dílem angažují v oblasti vzdělávání romských dětí. Více o metodě výzkumu je pojednáno 

na začátku druhé části mé diplomové práce. Snad jen dodám, že výzkum byl uskutečněn 

na jaře roku 2006, ve Vsetíně, v mém rodném městě, kde pracuji jako dobrovolník 

v Komunitním centru pro romské matky s předškolními dětmi.  

Jsem si vědoma, že romské komunity jsou rozdílné a pokud jde o vztah ke 

vzdělání, nevyžadují všechny romské děti stejný přístup. A tak je třeba pro mou práci 

vymezit, že popisované problémy se týkají především dětí Romů, vyžadujících speciální 

vzdělávací péči, nebudu se tedy zmiňovat o dětech Romů, kteří žijí obdobně, jako většina 

příslušníků majority. To jsou většinou vzdělaní a pracující Romové.      

Na úvod své práce nejprve stručně přiblížím vzdělávání Romů v dějinách, a sice 

pro pochopení mechanismů, které se promítají do současných postojů Romů ke vzdělání 

a přístupů majority k Romům. Poté přiblížím systém vzdělávání v ČR v souvislosti se 

vzděláváním Romů.  

Empirickou část tvoří výzkum, kdy budu metodou polostrukturovaných 

rozhovorů zkoumat aspirace romské komunity na vzdělání. Jednotlivé faktory vymezující 

tyto aspirace jsou základem jednotlivých kapitol. Přílohu tvoří otázky k výzkumu a 

jednotlivé rozhovory. 



 8 

 

1 VZDĚLÁVÁNÍ ROMŮ 

V této kapitole se zabývám vzděláváním Romů. Pro lepší porozumění současným 

problémům je třeba nejprve nahlédnout do historie vzdělávání romských dětí na našem 

území. Dále přiblížím současný systém vzdělávání v ČR, a sice skutečnosti, které se 

bezprostředně týkají vzdělávání Romů. Mým záměrem není podat ucelený rozbor 

školských zákonů a vyhlášek z právního hlediska, chci se spíš zaměřit na to, jaký dopad 

mají na vzdělávání Romů v praxi. Proto tyto skutečnosti popisuji ve sledu od předškolní 

výchovy dále, přičemž více pozornosti věnuji předškolní výchově a základnímu školství, 

neboť na ně se zaměřuje můj výzkum. 

 

1.1 Z HISTORIE VZDĚLÁVÁNÍ ROMŮ U NÁS 

V úvodu je třeba uvést, že vzdělání představovalo v tradiční romské komunitě 

významnou hodnotu. Jak uvádí Milena Hübschmannová, bylo to vzdělání v „romipen“,  

tedy v romské kultuře, etice, jazyce a v romských profesích.3 Jednak směřovalo k tomu, 

aby si dítě osvojilo úctu a slušnost, tedy vše, co přispívá k harmonickému životu v rodině 

a komunitě. Pokud si člověk tento druh vzdělání neosvojil, byl pro ostudu, pro posměch. 

Vedle toho se dítě učilo profesi, která se předávala v rodinách z otců na syny. Romové 

pracovali jako kováři, kotláři, korytáři, hudebníci atd. Jejich profese byly ve společnosti 

žádané. Hübschmannová dodává: „Šance k tomu, aby se Rom mohl živit něčím jiným 

než hudbou nebo nějakou ,romaňi buťi‘ – romským řemeslem, či obchodem, byla 

v minulosti tak minimální, že na ,gádžovské vzdělání‘ aspirovali jenom zcela výjimeční a 

výjimečnými okolnostmi obdaření jedinci.“4 

Počátky institucionálního vzdělávání romských dětí na našem území se datují do 

doby vlády Marie Terezie, tedy do druhé poloviny 18. století. Císařovna ovlivněna 

osvícenskými myšlenkami nahradila represi vůči Romům asimilačními pokusy. Mnohé 

rodiny dostaly povolení k pobytu, nicméně za cenu omezení pohybu. Zavedení povinné 

                                                 
3 HÜBSCHMANNOVÁ, Milena, Několik poznámek k hodnotám Romů, Praha 1999, s. 48-49 
4 HÜBSCHMANNOVÁ, Milena, Několik poznámek k hodnotám Romů, s. 48 
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školní docházky se dotklo i romských dětí, na jejichž vyučení kladl důraz zejména syn 

Marie Terezie, císař Josef II.5  

Do výchovy a vzdělávání romských dětí se výrazně zapojila katolická církev, 

která měla o výsledcích svého křesťanského a pedagogického působení pravidelně 

informovat duchovní a světskou správu.6 Někteří duchovní se také zajímali o romštinu, 

kupříkladu katolický kněz Josef Ješina vydal roku 1882 příručku Romáňi čib čili jazyk 

cikánský a o sedm let později slovník česko-cikánský a cikánsko-český.7 I přesto byla do 

institucionálního vzdělávání zařazena jen část romských dětí, mezi dospělými panovala 

úplná negramotnost. Podle statistického šetření, které proběhlo v letech 1909-1910, 

polovina rodičů neposílala děti do školy vůbec a druhá polovina jen nepravidelně.8 Jen 

výjimečně chodily romské děti do škol obecných či měšťanských.  

Za první republiky byli Romové  oficiálně uznáni za národnostní menšinu. Roku 

1923 zaslal moravský Rom Jan Daniel prezidentu T. G. Masarykovi dopis, ve kterém 

žádal zajištění školního vzdělání a výchovy romských dětí.9 Ten se pak stal jedním 

z podnětů k otevření cikánské školy v Užhorodu, která byla první svého druhu v Evropě. 

O její vybudování se zasadili užhorodští Romové. Škola přizpůsobila výuku 

schopnostem a potřebám romských dětí, docházka byla téměř stoprocentní. Podle 

zkušeností školy v Užhorodu se začalo vyučovat také na dalších místech, kde vznikaly 

cikánské třídy a školy.10 

Roku 1927 byl přijat zákon o potulných cikánech.11 Některými odborníky, např. 

Ctiborem Nečasem, je považován za protiústavní, neboť ustanovení tohoto zákona byla 

v rozporu s ústavně zaručenou rovnoprávností občanů republiky.12 Sama druhá světová 

válka pak přinesla věznění a smrt naprosté většině českých a moravských Romů. 

Opatření, která izolovala slovenské Romy od majority zastavila již probíhající adaptační 

procesy romského obyvatelstva a utužila společenskou segregaci se všemi důsledky. 

Válečná léta urychlila postupný zánik tradičních obživných zdrojů a prohloubila bídu, 

                                                 
5 MIKLUŠÁKOVÁ, Marta, Stručné dějiny Romů v Čechách a na Slovensku, Praha 1998, s. 270 
6 DANIEL, Bartoloměj, Dějiny Romů, Olomouc 1994, s. 111 
7 NEČAS, Ctibor, Historický kalendář, Olomouc 1997, s. 41 
8 NEČAS, Ctibor, Romové v České republice včera a dnes, Olomouc 1999, s. 43 
9 NEČAS, Ctibor, Historický kalendář, s. 54 
10 ŠOTOLOVÁ, Eva, Vzdělávání Romů, Praha 2000, s. 50-52 
11 zákon č. 117/1927 Sb. 
12 NEČAS, Ctibor, Historický kalendář, s. 59 
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kulturní zaostalost, izolaci.13 Neútěšné sociální podmínky vedly záhy po válce k odchodu 

práceschopných ze Slovenska do Čech a na Moravu za prací, to však vyvolávalo nové 

sociální a kulturní konflikty.  

Konec 40. let a zejména 50. léta  přinesla s komunistickou ideologií zásadní zlom 

v náhledu na tzv. „cikánskou otázku“ a v hledání nových cest k soužití. Ministerstvo 

vnitra vydalo směrnici o „úpravě poměrů osob cikánského původu“14, která vyhlašovala 

princip pomoci státu všem Romům při dodržení zásady rovnoprávnosti všech 

národnostních skupin. Směrnice vyzývá mimo jiné k odstranění negramotnosti romského 

obyvatelstva a ukládá národním výborům povinnost dbát na přednostní přijímání 

romských dětí do mateřských a obecných škol. Směrnice  také dovolovala v případě 

potřeby zřizování tříd nebo škol jen pro cikánské děti, ale toto opatření bylo zatím 

považováno za přechodné. Významnou osobností tohoto období byl učitel Miroslav 

Dědič, který působil deset let na romské internátní škole v Květušíně na Šumavě, která 

vznikla v roce 1950.15 

V pokynu ministerstva vnitra nazvaném „Toulavé osoby cikánského původu“ se 

vedle dalšího konstatovalo, že stěhováním trpí školní docházka dětí. Ministerstvo 

školství vydalo směrnice, které umožňovaly v místech s vyšším počtem cikánských dětí 

zřízení vyrovnávacích tříd. Tyto tzv. „Národní školy pro cikánské žáky“ byly zřizovány 

většinou při zvláštních školách. V roce 1955 vydalo Povereníctvo kultúry směrnice pro 

vedení kursů pro negramotné a kursů vzdělanostního minima.16 Mělo se tedy dosáhnout 

nejen zapojení všech školou povinných romských dětí do vzdělávacího procesu, ale i 

likvidovat negramotnost dospělých.  

Roku 1958 vydalo Ministerstvo školství a kultury směrnice o výchově a 

vyučování romských dětí, kterou upravovalo dosavadní praxi v základním školním 

vzdělávání romských dětí. Podobně jako v předchozích letech mluvily o pravidelné a 

včasné docházce do všeobecné školy, o umísťování romských dětí v mateřských školách 

a v družinách, o zřizování samostatných škol nebo tříd pro romské děti starší osmi let, 

které do školy chodily nepravidelně nebo vůbec, dále o zařazování romských dětí do 

                                                 
13 HAIŠMAN, Tomáš, Romové v Československu v letech 1945-1967, Praha 1999, s. 139-140 
14 HAIŠMAN, Tomáš, Romové v Československu v letech 1945-1967, s. 153 
15 DAVIDOVÁ, Eva, Romano Drom - Cesty Romů, 1945-1990, Olomouc 1995, s. 193 
16 HAIŠMAN, Tomáš, Romové v Československu v letech 1945-1967, s. 156-157 
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zvláštních škol a o organizování mimoškolní práce romských dětí.17 Vyrovnávací třídy 

však již nesměly být součástmi zvláštních, ale jen normálních škol a z názvu „Národní 

školy pro cikánské žáky“ bylo odstraněno označení „pro cikánské žáky“. Tento rok byl 

ve znamení odmítnutí řešení tzv. cikánské otázky národnostní cestou a přechodu 

k důsledné řízené asimilaci cikánského obyvatelstva. Národní shromáždění schválilo 

zákon č. 74/1958 Sb., o trvalém usídlení kočujících osob, který porušoval ústavní práva 

svobody pobytu a pohybu.18 

Na přelomu 50. a 60. let vznikaly v osadách školičky spojené s mateřskými 

školami, družinami a jídelnami, přičemž děti ze sociálně slabých rodin měly značné 

finanční úlevy. Brzy však ukončil tehdejší ministr školství spory ohledně samostatných 

romských školiček v osadách, když je ve svém projevu odmítl jako škodlivé. Nejpozději 

do roku 1965 měly být tyto „cikánské speciálky“ zlikvidovány. Spolu s likvidací 

takových škol se rušily i finanční úlevy. Nadále zůstalo upřednostňování romských dětí 

při zařazování do mateřských školek a upřednostňování romských studentů středních 

škol a učilišť. Rovněž se v tomto období zpřísňovaly postihy za nedocházku dětí do 

školy.19  

Druhá polovina 60. let se vyznačovala politikou organizovaného rozptylu na 

základě usnesení vlády č. 502/65.20 V roce 1968 dochází k otevřeným projevům 

emancipačního hnutí mezi Romy, v roce 1969 vzniká Svaz Cikánů-Romů jako první 

politická reprezentace Romů v České i Slovenské republice. Romští aktivisté deklarovali 

zájem o aktivní podíl na řešení vlastních problémů. Činnost svazu byla však roku 1973 

ukončena.21 

V 70. letech byla odvolána politika rozptylu a odsunu a přijata koncepce 

společensko-kulturní integrace Romů. Stále se k nim přistupovalo jako k sociálně 

zaostalé skupině obyvatel a jejich problémy se řešily paternalistickou péčí, resp. plošně 

vyplácenými podporami.22 Důraz na výchovu a vzdělání byl kladen i v tomto období, 

kdy vláda opět stanovila úkol vytvořit předpoklady pro zvýšení počtu dětí navštěvujících 

mateřské školy, kroky k zabezpečení povinné školní docházky, školního stravování 

                                                 
17 NEČAS, Ctibor, Historický kalendář, s. 80 
18 HAIŠMAN, Tomáš, Romové v Československu v letech 1945-1967, s. 162 
19 HAIŠMAN, Tomáš, Romové v Československu v letech 1945-1967, s. 167, 171 
20 DAVIDOVÁ, Eva, Romano Drom - Cesty Romů, 1945-1990, s. 203 
21 VÍŠEK, Petr, Program integrace, Praha 1999, s. 187 
22 MIKLUŠÁKOVÁ, Marta, Stručné dějiny Romů v Čechách a na Slovensku, s. 281 
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romských dětí, jejich účasti v družinách, a jejich zařazování do učebních oborů a 

snižování jejich fluktuace z nich. Romské děti měly být přednostně přijímány 

v nedostatkových mateřských školách a byly finančně zvýhodňovány. Jak udává Petr 

Víšek, zatímco v roce 1977 bylo ve školkách zařazeno 30% ze všech romských dětí 

odpovídajícího věku, v roce 1985 to bylo již 75,2% předškoláků.23 Nicméně počet 

romských žáků umísťovaných do zvláštních škol či tříd narůstal, což bylo mimo jiné i 

například v důsledku školské reformy z roku 1976, která zpřísnila školní osnovy.24 

V roce 1985 bylo konstatováno, že romské děti oproti ostatní populaci 14krát častěji 

propadají, 30krát častěji dokončí základní školu v nižším než závěrečném ročníku, 28krát 

častěji jsou převáděny do zvláštních škol, kde tvoří asi 24% všech dětí.25 Nečas uvádí, že 

ve školním roce 1989-1990 byl podíl romských dětí ve zvláštních školách v rozmezí 

mezi 38,6-55,8% podle toho, ve kterém z krajů. Ve školách pro mentálně postižené byl 

podíl romských žáků 97,7-100%.26  Z jiné analýzy z roku 1987 vyplynulo, že po 

skončení základní školy odcházelo do středních škol pouze 1,9% romských dětí. Do 

učilišť odcházelo 62% Romů,  ale jen malá část tato učiliště úspěšně dokončila.  

Listopad 1989 znamená historický mezník v postavení Romů. Jsou uznáni jako 

národnostní menšina, otevírá se jim možnost zakládat romské organizace a zapojení do 

politického dění v republice. Listina základních práv a svobod zaručuje stejná práva 

všem občanům české republiky bez ohledu na jejich národnost. Etnickým a národnostním 

skupinám garantuje právo „rozvíjet vlastní kulturu, právo rozšiřovat a přijímat informace 

v jejich mateřském jazyku a sdružovat se v národnostních sdruženích.“27 A za podmínek 

stanovených zákonem zaručuje „právo na vzdělání v jejich jazyku, právo užívat jejich 

jazyka v úředním styku, právo účasti na řešení věcí týkajících se národnostních a 

etnických menšin.“ 28  

 

                                                 
23 VÍŠEK, Petr, Program integrace, s. 205 
24 Stigmata: segregovaná výuka Romů ve školách střední a východní Evropy [online], 2005, s. 75 
25 VÍŠEK, Petr, Program integrace, s. 205 
26 NEČAS, Ctibor, Romové v České republice včera a dnes, s. 96 
27 Listina základních práv a svobod 
28 Listina základních práv a svobod 



 13 

1.2 PROBLEMATIKA VZDĚLÁVÁNÍ ROMŮ DNES 

1.2.1 Současné problémy jako důsledek pojetí vzdělávání Romů 

v minulosti 

Historické problémy romského etnika se zákonitě odráží na postojích romské 

minority k majoritě v současnosti. Předně se na straně Romů projevuje a priori 

negativním vztahem k tomu, co je „neromské“, tedy i ke vzdělávání v neromské instituci. 

Tyto pocity nedůvěry pak znesnadňují přijmout hodnotu českého institucionálního 

vzdělání, která je od nich majoritou vyžadována.  

Trvalé pronásledování a kočovný život, každodenní starost o zabezpečení 

potravy, nemožnost předvídat okolnosti v budoucnu, to vše vedlo Romy k zaměření se na 

současnost. Mnozí v tom vidí jeden z důvodů, proč Romové necítí potřebu vzdělávat 

se.29 Dítě v systému českého školství se učí kvantu informací, které se dají zužitkovat 

teprve po letech a smysl vzdělávání tak mnohdy uniká a chození do školy zůstává pouze 

povinností nařízenou zvenčí, mnohdy drasticky vynucovanou strháváním přídavků či 

odebíráním dětí do dětských domovů.30 Mimoto zkušenosti z dob komunismu ukazovaly, 

že nezávisle na vzdělání byli Romové zaměstnáváni, a to mnohdy v těchto 

nekvalifikovaných profesích za podobné platy jako vzdělaní učitelé či lékaři. To spolu 

s postojem majority, který předurčoval většinu Romů pro vykonávání nekvalifikovaných 

profesí a znemožňoval jim profesní a společenský vzestup, bylo demotivující pro 

usilování o vyšší vzdělání. Změněná politická situace po roce 1989 pak znamenala pro 

Romy vytlačování i z těchto nekvalifikovaných profesí, protože nemohli splňovat 

všechny požadavky v novém konkurenčním prostředí. Značný podíl na nezaměstnanost  

Romů má diskriminace tohoto etnika při ucházení o pracovní místo, a tak se i Romové 

s výučním listem ocitají bez zaměstnání. Rovněž současný systém sociálních dávek 

demotivuje nekvalifikované vstupovat do pracovního poměru. To vše se odráží do 

postoje rodičů a dále do postoje jejich dětí ke vzdělání. Neboť dítě doma nemá vzory, ani 

dostatečnou podporu, ať už psychickou nebo praktickou při domácí přípravě na 

vyučování. 

                                                 
29 KAPLAN, Petr, Romové a zaměstnanost neboli zaměstnatelnost Romů v České republice, s. 354 
30 HÜBSCHMANNOVÁ, Milena, Několik poznámek k hodnotám Romů, s. 26 
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Asimilační tendence ze strany majority se odrazily v pojetí vzdělávání romských 

dětí. Ty musely dosahovat požadovaného standardu, který se očekával od dětí 

majoritních. Nerespektovaly se jejich specifika a jazykový bilingvismus, což vedlo a 

mnohdy ve školách vede k zásadnímu neporozumění. 

Většina romských dětí nastupuje do školního procesu jako bilingvní, hovoří 

romsky i česky, bohužel ani jeden jazyk neovládají dobře.31 To je taky jeden z důsledků 

asimilace, která romštinu vytlačovala a znehodnocovala, takže mnozí Romové na 

doporučení učitelek a úředníků raději na své děti mluvili česky, aby se „civilizovali“.32 

Romština je jazykem indoevropským, patří do skupiny jazyků novoindickým.33 Dnešní 

Romové hovoří vedle romštiny specifickým etnolektem, slangem, smíšeným z různými 

nářečími slovenštiny a češtiny. „Tento slang je však výrazně poznamenán romskými 

‚kalky‘ – doslovnými překlady jejich charakteristických vazeb, idiomů a zvláštností do 

češtiny.“34 Taky je tento jazyk nazýván „romským etnolektem češtiny“.35 Častý typ 

bilingvismu je v rodinách, kde se souběžně hovoří tímto etnolektem a romštinou. 

Pedagogové v Anglii doporučují imigrantům, aby na své děti mluvili jen rodným 

jazykem, protože „pokud dítě ovládá dobře mateřský jazyk, naučí se snadno ve škole 

jazyku cizímu a nebude se učit nestandardní angličtinu od svých rodičů“.36 Značná část 

romských rodin už však romsky nemluví, a pokud tyto ještě neovládají spisovnou 

češtinu, jazyk, kterému se dítě učí, je právě romský etnolekt češtiny. Tato jazyková 

situace přináší dětem ve škole značné potíže a neporozuměním vyučovacímu jazyku pak 

dítě ztrácí kontakt s učitelem a zájem o školní práci. 

Výchova v romské rodině se liší od výchovy v rodině majoritní. Podobně jako 

v jiných „nezápadních“ společnostech nebo snad v české společnosti v minulých 

stoletích, se romské děti učí samočinně, tím, že vidí, co dělají druzí. Romská výchova je 

                                                 
31 BALABÁNOVÁ, Helena, Praktické zkušenosti se vzděláváním romských dětí, Praha 1995, s. 12 
32 HÜBSCHMANNOVÁ, Milena, Několik poznámek k hodnotám Romů, s. 27 
33 DAVIDOVÁ, Eva, Romano Drom – Cesty Romů, 1940-1990, s. 17-18  
Davidová uvádí 8 dialektů romštiny, kterými mluví Romové v České a Slovenské republice: 
východoslovenský, kterým mluví 80% Romů na Slovensku, ale i u nás, dále západoslovenský, 
středoslovenský, maďarský, těmi se mluví v některých částech Slovenska. Dialekt českých a moravských 
Romů téměř zanikl s vyvražděním většiny těchto Romů za druhé světové války. Zcela odlišné jsou pak 
dialekty olašských Romů a německých Sintů. 
34 DAVIDOVÁ, Eva, Romano Drom – Cesty Romů, 1940-1990, s. 20 
35 BALABÁNOVÁ, Helena, Romské děti v systému českého základního školství a jejich následná 
profesionální příprava a uplatnění, Praha 1999, s. 339 
36 BALABÁNOVÁ, Helena, Romské děti v systému českého základního školství a jejich následná 
profesionální příprava a uplatnění, s. 339 
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volnější, je podporována jejich spontánnost, živost. Děti nejsou vedeny ke stálému a 

vytrvalému plnění povinností, jak je tomu u majority a jak se očekává ve školním 

prostředí. Romové vyrůstají v širší rodině, s větším počtem sourozenců a bližšími vztahy 

se vzdálenějšími příbuznými. Nejsou však zvyklí na organizovanou kolektivní činnost. 

Rodiče je vedou k samostatnosti, myšlení Romů je konkrétní a situační. Brzy rodiče s 

dětmi jednají jako s dospělými, což vede k větší sociální vnímavosti a rychlejšímu 

dospívání. V romské rodině se rozhoduje kolektivně, každý tu má své místo, od nikoho 

se neočekává, že úkol vyřeší sám. Romské dítě, jak popisuje Viktor Sekyt, „svůj život 

stráví mezi spoustou příbuzných, proto se nikdy nebude muset rozhodovat samo za sebe. 

Místo individuality se v romské rodině pěstuje úcta ke starším, místo schopnosti prosadit 

se zvyk podřizovat se skupině.“37 Dítě tak nemá potřebu jakékoli vlastní individuální 

ambice, jak uvádí Balabánová: „Způsob života v romské rodině vede u jednotlivce ke 

ztrátě pocitu zodpovědnosti za svůj život, což je v rozporu s pocitem tíhy zodpovědnosti 

za sebe sama, který je nosným principem evropské kultury.“38 Pro toto odlišné pojetí 

výchovy se dítě ve škole setkává s odlišným pojetím toho, co je správné a co se dělat 

nesmí. Ve škole je dítě trestáno za to, za co je doma chváleno a naopak chváleno za to, co 

by se v romské rodině nemělo. Škola se stává pro romské dítě nesrozumitelným 

prostředím. Romské dítě se stává pro učitele nežádoucí překážkou v uplatňování svých 

vyučovacích metod.   

„Komise nezávislých expertů v roce 1990 konstatovala, že vedle subjektivních 

faktorů, zejména vnitřního vztahu Romů ke vzdělání a neschopnosti romských rodičů 

dětem pomáhat při školní přípravě, byl základní příčinou na vnější straně problému 

rigidní školský systém, který ve výchovně vzdělávacím procesu počítá výhradně s dětmi 

vybavenými takovými osobnostními a rodinnými dispozicemi, které jim zabezpečují 

bezkonfliktní existenci ve škole.“39 Děti, které se běžnému průměru vymykají, jsou 

odsouvány z běžného vzdělávání do škol, kde se už sice pohlíží na jejich specifické 

vzdělávací předpoklady, ale za cenu toho, že jim nejsou poskytnuty podmínky pro 

získání maximálního vzdělání přiměřeného jejich schopnostem a možnostem. Narážím 

na praxi českého školství, které se s romskými žáky v minulosti vypořádávalo tím 

způsobem, že „nezvladatelné“ či „neúspěšné“ dítě přeřazovalo z běžných základních škol 

                                                 
37 SEKYT, Viktor, Odlišnosti mentality Romů a původ těchto odlišností, Praha 1998, s. 74 
38 BALABÁNOVÁ, Helena, Praktické zkušenosti se vzděláváním romských dětí, s. 10 
39 VÍŠEK, Petr, Program integrace, s. 209 
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do škol zvláštních, případně ho už před vstupem do první třídy předurčilo pro vzdělávání 

v těchto školách s omezenými možnostmi. Na sociokulturní odlišnost se nahlíželo jako 

na mentální zaostalost, což dítě stigmatizovalo. 

 

1.2.2 Romské dítě a jeho profesní dráha  

Je nesnadné doložit čísly současné tendence ve vzdělávání Romů, protože po roce 

1989 se oficiální evidence romského obyvatelstva nedělají a přihlášení se k romské 

národnosti je dobrovolné. Proto se lze opřít pouze o odhady. Balabánová mluví na konci 

90. let o odhadech, které říkají, že více než 80% dětí z romské populace navštěvuje 

zvláštní školu.40 To je číslo značně nepříznivé, když se uváží, že zařazení dítěte do 

zvláštní školy, ať už přeřazením ze školy základní, či přímým umístěním do první třídy, 

poznamenává jeho další vzdělávací cestu. Osnovy, podle kterých se děti na zvláštní škole 

doposud vzdělávaly, byly oproti osnovám běžných základních škol značně rozvolněné. A 

tak i výběr učebních oborů, které mohlo dítě po absolvování zvláštní školy studovat, byl 

omezený.  

Zpráva o stavu romských komunit za rok 2003 uveřejňuje šetření znalostí 

pracovníků obcí pověřených výkonem státní správy, kde bylo zjištěno, že mezi 51 691 

dospělými romskými příslušníky jich 60% bylo pravděpodobně absolventy zvláštních 

škol, případně nedokončilo základní školu v posledním ročníku. Ukončenou základní 

školu mělo 29%, vyučených bylo 9,3% a střední nebo vyšší školu mělo ukončeno 1,3% 

romských občanů.41 

Ze sčítání lidu v roce 2001 vyplývá, že 65,4% romských obyvatel dosáhlo 

základního vzdělání včetně neukončeného. 10,8% Romů je bez vzdělání nebo vzdělání 

neuvedlo. Úplného středoškolského vzdělání s maturitou dosáhlo 4,3% romské populace, 

učňovské vzdělání bez maturity mělo 10% Romů, odborné vzdělání bez maturity 7,2% 

Romů. Nástavbového či vyššího odborného vzdělání dosáhlo 0,7% Romů, 

vysokoškolského vzdělání 1,6% romských obyvatel. Při srovnání se sčítáním lidu v roce 

1991 je patrná vzrůstající tendence v dosahování vyššího vzdělání u romského 

                                                 
40 BALABÁNOVÁ, Helena, Romské děti v systému českého základního školství a jejich následná 
profesionální příprava a uplatnění, s. 340 
41 Zpráva o stavu romských komunit v České republice [online], 2004 
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obyvatelstva, zejména v dosažení středního odborného vzdělání bez maturity, ale i při 

dosažení úplného středního vzdělání s maturitou a vysokoškolského vzdělání. Ovšem 

v porovnání s celkovou populací České republiky jsou údaje nejvyššího dosaženého  

vzdělání romské minority neuspokojivé.42 

 

tabulka I: Romské obyvatelstvo ČR podle nejvyššího ukončeného vzdělání v letech 

1991 a 200143  

Nejvyšší ukončené vzdělání  Romové  Národnosti ČR celkem 
 rok 1991 rok 2001 rok 1991 rok 2001 
základní včetně neukončeného  78,40% 65,40% 33,10% 23,00% 
vyučení bez maturity 9,70% 10,00% 30,30% 20,50% 
střední odborné bez maturity 0,30% 7,20% 5,10% 17,40% 
učební obory s maturitou 0,10% 0,50% 1,20% 1,50% 
úplné střední všeobecné s maturitou 0,20% 1,00% 4,20% 5,00% 
úplné střední odborné s maturitou 0,70% 2,80% 17,40% 18,40% 
nástavbové studium, vyšší odborné - 0,70% 0,10% 3,50% 
vysokoškolské včetně vědeckých příprav 0,30% 1,60% 7,20% 8,90% 
bez vzdělání 5,50% 8,30% 0,30% 0,40% 
nezjištěné vzdělání 4,90% 2,50% 1,10% 1,30% 
obyvatelstvo 15leté a starší celkem 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

 

Nízká vzdělanostní a kvalifikační úroveň romského obyvatelstva je 

nejvýznamnějším faktorem vedoucím k nezaměstnanosti. Jak uvádí Petr Kaplan, míra 

nezaměstnanosti v romské komunitě je 18,9%, což je třikrát více než v majoritní  

společnosti, kde je míra nezaměstnanosti 5,5%.44 Kaplan rovněž srovnává nabídku 

volných pracovních sil a poptávku po pracovních silách, přičemž upozorňuje, že 

poptávka po nekvalifikovaných pracovních silách je mnohonásobně nižší než nabídka, 

neboť mimo jiné 86% romských uchazečů o práci má základní stupeň vzdělání nebo je 

bez vzdělání.45 

                                                                                                                                                     

                                                 
42 Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 : Národnostní složení obyvatelstva [online] 
43 Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 : Národnostní složení obyvatelstva [online] 
44 KAPLAN, Petr, Romové a zaměstnanost neboli zaměstnatelnost Romů v České republice, s. 369 
45 KAPLAN, Petr, Romové a zaměstnanost neboli zaměstnatelnost Romů v České republice, s. 372 
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1.2.3 Kritika vzdělávání Romů v České republice 

Nepříznivá situace ve vzdělávání Romů vedla zejména po roce 1989 k mnoha 

diskusím a kritikám jednak Romů, jednak ke kritikám státu, zejména pak systému 

českého školství. Na straně kritiků stáli odborníci z řad romistů, představitelů romských a 

proromských organizací, mezinárodních institucí i nevládních organizací monitorujících 

dodržování lidských práv i přístup k menšinám, činitelů v oblasti školství i ve státní sféře 

apod. Jiří Kopal a Pavla Špondrová v úvodu k publikaci Stigmata kritizují demokratickou 

Českou republiku, „kde bohužel není vždy kladen dostatečný důraz na naplňování 

závazků, které jsme se vzhledem k přijetí Listiny základních práv a svobod a ratifikaci 

mezinárodních úmluv o lidských právech a ochraně menšin dobrovolně rozhodli 

dodržovat.“46 Mluví o zprávách a vyjádřeních orgánů OSN, a sice Výboru pro lidská 

práva, Výboru pro hospodářská, sociální a kulturní práva a Výboru pro odstranění všech 

forem rasové diskriminace. A dále o doporučeních orgánů při Radě Evropy, tedy 

Poradního výboru pro rámcovou úmluvu o národnostních menšinách a Evropské komise 

proti rasismu a intoleranci.47 

Ze všech připomínek, ať už z domova nebo ze zahraničí, a zejména ze strany 

Evropského centra pro práva Romů, vyzdvihnu ty nejdůležitější problémy, na které 

kritici upozorňovali a na mnohé upozorňují dodnes.  

Na adresu českého školství jsou to zejména tyto: 

- Počet romských dětí zařazovaných do zvláštních škol je nepřiměřeně vysoký. 

- Je chybou, že jsou děti do zvláštních škol umísťovány již od první třídy, aniž 

by zahájily školní docházku v běžné základní škole. 

- Testy, kterými je vyšetřována školní zralost dětí jsou pro Romy neadekvátní.  

- Zvláštní školy vedou k nízké úrovni vzdělávacích schopností dětí.  

- Velice malá je účast Romů na dalším vzdělávání po ukončení běžné základní 

školy.  

- Souhlas rodičů nebo zákonného zástupce dítěte jako předpoklad pro umístění 

dítěte do zvláštní školy je neinformovaný, neboť rodiče nemají dostatek 

                                                 
46 Stigmata: segregovaná výuka Romů ve školách střední a východní Evropy [online], s. 10 
47 Stigmata: segregovaná výuka Romů ve školách střední a východní Evropy [online], s. 11-18 
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informací o dlouhodobých negativních důsledcích toho, že své děti pošlou do 

zvláštních škol.  

- Romské děti jsou ve zvláštních školách segregovány, což znesnadňuje 

sociální začlenění do společnosti. 

- Romské dítě v základní škole se setkává s rasismem ze strany spolužáků a 

mnohdy i učitelů.  

 

Kritiky na adresu Romů se soustřeďují zejména na tyto oblasti: 

- Romští rodiče nemají snahu rozvíjet schopnosti svých dětí v předškolním 

věku. 

- Romové neposílají své děti do mateřských škol. 

- Romové nekladou důraz na vzdělání. 

- Romové nedbají na školní docházku svých dětí. 

- Romové nepodporují své děti ve vzdělávání, nepomáhají jim s domácími 

úkoly, nezabezpečí jim potřebné prostředí pro studium.  

- Romové svým postojem ke vzdělání a zaměstnání demotivují své děti. 

 

1.3 SOUČASNÝ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ V ČR A ROMOVÉ 

Uvědomění si těchto nedostatků vedlo k aktivitám nevládních organizací v oblasti 

školství, za všechny zmíním Nadaci Nová škola, která pořádá zejména kurzy pro 

pedagogy a asistenty pedagogů, a Hnutí-R, které rovněž pořádá odborné semináře k 

dalšímu vzdělávání učitelů romských dětí. Nadace Open Society Found v Praze 

organizuje alternativní vzdělávací program „Začít spolu“ pro děti v mateřských a 

základních školách. Dále podporuje nejrůznější specifické aktivity pro Romy a v rámci 

stipendijního programu podporuje nadané romské žáky vyšších ročníků základních, 

středních a vysokých škol. Vedle alternativních vzdělávacích programů vznikají a 

rozvíjejí se alternativní školy, jako je např. soukromá základní škola Přemysla Pittera, 
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zatím nejuznávanější v práci s romskými dětmi.48 Terénní pracovníci městských, 

okresních a později krajských úřadů rovněž přispívali ke zlepšení  vzdělanostní úrovně, 

zejména motivací a podporou konkrétních rodin. 

Avšak přes řadu let trvající kritiku a doporučení různých institucí, je vidět velmi 

pomalý posun v přístupu vlády v čele s ministerstvem školství, krajů i škol samotných k 

otázce zajišťování práv romských dětí v systému vzdělávání. Na důsledky tohoto 

přístupu upozorňují Špondrová a Kopal, když tvrdí: „Každým rokem tento ‚zvláštní‘ 

systém neblaze a nespravedlivě ovlivňuje a prohlubuje nepříliš radostnou budoucnost 

desetitisíců romských dětí žijících v ČR, a tím i jejich potomků.“49 Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy reagovalo postupně, a to vyhláškami, novelami školského zákona 

a později novým školským zákonem č. 561/2004 Sb., který nabyl účinnosti k 1. lednu 

2005.  Někteří kritici systému vzdělávání romských dětí právě do něj vkládali naději, 

neboť do té doby platil předpis z roku 1984 a reforma základního školství byla velice 

potřebná. Avšak „jak tomu bývá zvykem i v rámci pokusů o jiné reformy,“ komentují 

zákon Kopal a Špondrová, „zvláště o některých jeho aspektech neprobíhala a neprobíhá 

otevřená a informovaná diskuse.“50 Kritizují jeho překotné schvalování, jeho vstup 

v účinnost v polovině školního roku, navíc spojený s chybějícími prováděcími předpisy 

v prvních měsících. Zákon zásadně mění strukturu základního i středního školství, zavádí 

nové instituce a instituty, novou terminologii a nové principy. Avšak je otázkou, zda má 

také účinné nástroje na zavedení těchto změn. 

Dřív než se pustím do jednotlivých podkapitol, načrtnu vzdělávací strukturu dle 

nového školského zákona. Školský zákon vymezuje tyto druhy škol: Mateřská škola, 

základní škola, střední škola (gymnázium, střední odborná škola a střední odborné 

učiliště), konzervatoř, vyšší odborná škola, základní umělecká škola a jazyková škola s 

právem státní jazykové zkoušky.51 Typy škol upravuje vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a 

studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně 

nadaných52, která říká, že typy škol jsou také mateřská škola speciální, základní škola 

praktická, základní škola speciální, odborné učiliště, praktická škola. V tzv. přechodných 

                                                 
48 KOVAŘÍKOVÁ, Marie, Pedagogicko-psychologická problematika romských žáků ve vztahu k jejich 
školní úspěšnosti, Ústí nad Labem 1998, s. 15-16 
49 Stigmata: segregovaná výuka Romů ve školách střední a východní Evropy [online], s. 9 
50 Stigmata: segregovaná výuka Romů ve školách střední a východní Evropy [online], s. 9 
51 Zákon č. 561/2004, § 7 odst. 3 
52 Vyhláška č. 73/2005 Sb 
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ustanoveních školského zákona je uvedeno: „Zvláštní škola podle dosavadních právních 

předpisů je základní školou podle tohoto zákona. Pomocná škola podle dosavadních 

právních předpisů je základní školou speciální podle tohoto zákona. Střední odborné 

učiliště, gymnázium, střední odborná škola, učiliště, střední speciální škola, odborné 

učiliště a praktická škola podle dosavadních právních předpisů jsou střední školou podle 

tohoto zákona.“53 Školský zákon mluví o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami, pro které se mohou zřizovat školy či třídy v rámci běžné školy s upraveným 

vzdělávacím programem, vyžaduje-li to povaha zdravotního postižení.54 Tyto děti pak 

mají právo na vzdělávání přizpůsobené jejich možnostem a potřebám. Žákem se 

speciálními vzdělávacími potřebami rozumí zákon osobu se zdravotním postižením 

(mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více 

vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování), dále osobu se zdravotním 

znevýhodněním (zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy 

vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání) nebo 

osoby se sociálním znevýhodněním. Sociálním znevýhodněním tento zákon myslí „a) 

rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně 

patologickými jevy, b) nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova, nebo 

c) postavení azylanta a účastníka řízení o udělení azylu na území České republiky podle 

zvláštního právního předpisu.“55 Zákon se však potýká s nejasným používáním pojmů 

zdravotní postižení, zdravotní znevýhodnění a sociální znevýhodnění, přičemž někde 

jsou zvláštní práva přiznána jen jedné z těchto skupin, jinde všem společně. Ve 

vyhláškách se tento problém jen dále prohlubuje. Jediné, co může být zřízeno ve 

prospěch celé skupiny dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, je funkce asistenta 

pedagoga. Z tohoto faktu vyvozují Špondrová a Kopal: „Dítě se sociálním a zdravotním 

znevýhodněním má být považováno za dítě sice znevýhodněné, ale plně vzdělavatelné v 

běžných základních školách.“56 

Nyní přiblížím systém vzdělávání v ČR s ohledem na vzdělávání romských dětí, a 

to ve sledu od předškolní výchovy dále. 

 

                                                 
53 Zákon č. 561/2004, § 185 odst. 3 
54 Zákon č. 561/2004, § 16 
55 Zákon č. 561/2004, § 16, odst. 4 
56 Stigmata: segregovaná výuka Romů ve školách střední a východní Evropy [online], s.22 
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1.3.1 Předškolní výchova 

V předchozích kapitolách jsem naznačila rozdíly mezi výchovou v romské rodině 

a výchovou v majoritní rodině. Zatímco neromští rodiče své děti záměrně stimulují, 

rozvíjejí jeho manuální zručnost, řečové a rozumové schopnosti i pohybové dovednosti, 

romské děti se učí jen spontánně, samočinně. Není běžné, že by se romské dítě 

předškolního věku učilo básničky, že by se učilo poznávat písmenka, malovat. Narozdíl 

od dítěte z majority není romské dítě obklopeno dětskými obrázkovými knížkami, 

hračkami, pastelkami, barvami, což přispívá k tak rozdílnému tempu rozvoje schopností 

a dovedností potřebných pro školní činnost u neromských dětí na jedné straně a 

romských dětí na straně druhé. Velkou roli v tom rovněž hraje to, že majoritní rodiče 

běžně vodí děti do mateřské školy, kde se péče učitelek a kolektivní činnost odráží 

v dalším rozvoji těchto dětí. Naproti tomu u romských rodin není obvyklé, že by děti do 

mateřské školy chodily. Důvody jsou zejména finanční. Pro romskou matku je finančně 

přijatelnější mít dítě doma, zvláště když je nezaměstnaná nebo na mateřské dovolené 

s mladším dítětem. Dalším, důležitým faktorem, který se podílí na neúspěšnosti 

romských dětí při vstupu do první třídy, je jejich jazykový handicap. Jak jsem už 

zmiňovala dříve, většina Romů vyrůstá v prostředí, kde je užíván jiný jazyk než 

vyučovací, nebo kde se tento jazyk užívá nesprávně, pokud se v rodině mluví tzv. 

romským etnolektem češtiny. To vše vytváří propastný rozdíl ve schopnostech dětí 

neromských a romských při vstupu do první třídy, kde jsou pak na romské děti kladeny 

příliš vysoké nároky. „Děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí zahajují 

povinnou školní docházku nedostatečně připraveny častěji, než děti z většinové 

společnosti. V důsledku toho jsou pak zařazovány do systému speciálního vzdělávání, 

nebo dosahují na základní škole nižších školních výsledků, než jim umožňuje jejich 

vzdělávací potenciál.“57 

 Předpoklady romských dětí pro vzdělávání na základní škole se zvětšují 

v případě, že tyto děti chodí do mateřských škol. Vedle nich existují speciální mateřské 

školy pro děti s mentálním, smyslovým či tělesným postižením, s vadami řeči, s více 

vadami a pro děti zdravotně oslabené. Bohužel mnohdy jsou romské děti umísťovány 

právě do těchto školek pouze na základě jejich jazykovému hendikepu. Děti s postižením 

                                                 
57 Koncepce včasné péče o děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí [online], 2005, str.7 
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mohou být rovněž individuálně integrovány do běžných mateřských škol nebo mohou 

docházet do speciálních a specializovaných tříd zřizovaných při běžných mateřských 

školách.58 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání se vyjadřuje, že 

speciální mateřské školy v mnoha ohledech vyhovují potřebám dětí lépe než prostředí 

běžných mateřských škol, nicméně integrace dětí do běžné mateřské školy „znamená 

přiblížení se normálnímu prostředí a oslabení určité izolace dítěte i jeho případného 

vylučování ze společnosti ostatních vrstevníků“.59 Proto podporuje integraci dětí všude, 

kde je to vzhledem k druhu a míře postižení či znevýhodnění dítěte možné.  

Avšak romských dětí navštěvujících mateřské školy mnoho není, zejména 

z finančních důvodů. Na tomto místě je třeba vytyčit, že nárok na rodičovský příspěvek 

mají rodiče dětí do čtyř let věku, nebo do sedmi let věku, jde-li o dítě, které je 

dlouhodobě zdravotně postižené. Tento rodičovský příspěvek náleží, pokud rodič 

celodenně a řádně pečuje o dítě, ale i pokud dítě mladší 3 let navštěvuje předškolní 

zařízení nejvýše 5 dnů v měsíci, nebo pokud dítě starší 3 let pravidelně navštěvuje 

předškolní zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně.60 Měsíční výši úplaty za 

pobyt v mateřské škole stanoví ředitel školy. Zákonný zástupce dítěte, který pobírá 

sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto 

dítě pobírá dávky pěstounské péče, je od úplaty za mateřskou školu osvobozen.61 Mimoto 

poslední ročník mateřské školy je už podle nového školského zákona pro všechny děti 

bezplatný.62 Tímto se školky otevírají i sociálně slabším rodinám. Na druhou stranu však 

mohou zůstávat problémy s neochotou Romů své děti do školek umísťovat a neochotou 

ředitelů romské děti do školek přijímat, ať už z kapacitních či finančních důvodů, nebo 

kvůli předsudkům vůči Romům a strachu ze ztráty prestiže školky. Nový školský zákon 

nařizuje přednostní přijímání dětí v posledním roce před zahájením povinné školní 

docházky.63  

Reakcí na nepříznivou situaci romských dětí při zahajování školní docházky je 

vznik přípravných tříd, které existují v ČR v podobě experimentu od roku 1993.64 V roce 

                                                 
58 Národní zpráva o stavu předškolní výchovy vzdělávání a péče o děti předškolního věku v ČR [online], 
2001 
59 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání [online], 2004 
60 Zákon č. 117/1995 Sb., §30 
61 Vyhláška č. 43/2006 Sb., §6, odst. 5 
62 Zákon č. 561/2004 Sb. 
63 Zákon č. 561/2004 Sb., §34, odst. 4 
64 Metodický pokyn MŠMT ČR, č.j. 18 004/93-21. 
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1997 pak začalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s pokusným ověřováním 

přípravných tříd pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Úkolem těchto tříd 

je cílevědomým a systematickým působením zvýšit školní připravenost dětí k 

bezproblémovému začlenění do vzdělávacího procesu základní školy a předcházet tak 

případným neúspěšným začátkům, které by mohly ohrozit průběh dalšího vzdělávání. Na 

základě výsledků pokusného ověřování přípravných tříd umožňuje MŠMT pokračovat ve 

zřizování přípravných tříd, k čemuž vydalo metodický pokyn.65 Přípravnou třídu může 

zřizovat obec, svazek obcí nebo kraj se souhlasem krajského úřadu pro děti v posledním 

roce před zahájením povinné školní docházky, které jsou sociálně znevýhodněné a u 

kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Přípravnou 

třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 7 dětí, o zařazování žáků do 

přípravné třídy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě 

písemného doporučení školského poradenského zařízení.66 Docházka dětí do přípravného 

ročníku je nepovinná, a tak se učitelé setkávají s tím, že mnohé děti chodí nepravidelně, 

případně po nějaké době chodit přestanou.67 Ředitel školy může dítě z přípravného 

ročníku vyloučit, jestliže dítě zamešká  30 dní bez omluvy zákonným zástupcem. 

Výchovně vzdělávací plán si vypracovává každá škola podle svých podmínek a dle 

znalostí úrovně vývoje dětí v konkrétní přípravné třídě. Vyhláška č. 48/2005 Sb.68 ukládá 

učitelům vypracovat na konci druhého pololetí školního roku zprávu o průběhu 

předškolní přípravy dítěte. Tu pak škola předá zákonnému zástupci dítěte a škole, ve 

které bude dítě plnit povinnou školní docházku, pokud se nejedná o školu, ve které bylo 

dítě zařazeno do přípravné třídy.  

V roce 2004 bylo v České republice 126 přípravných tříd a v nich se na vstup do 

školy připravovalo 1779 převážně romských dětí. Podle odhadů navštěvuje přípravné 

ročníky 39% ze všech romských dětí příslušného věku.69 Fakulta humanitních studií 

Univerzity Karlovy na podnět MŠMT provedla Monitoring efektivity přípravných 

ročníků, které byly zřizovány v mateřských, základních a zvláštních školách. Dle tohoto 

monitoringu navštěvovalo  v letech 1999-2003 přípravné ročníky při základních školách 

celkem 1 993 žáků, ze kterých postoupilo do prvního ročníku základní školy 1 779 žáků, 
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zatímco jen 64 žáků postoupilo do prvního ročníků zvláštní školy, zbývající žáci 

pokračovali dále druhý rok v přípravném ročníku. Do přípravných ročníků při zvláštních 

školách chodilo ve sledovaných letech 1 315 dětí, z nich postoupilo do prvního ročníku 

základní školy 645 dětí a do prvního ročníků zvláštní školy 251 dětí, ostatní pokračovaly 

v přípravné třídě. Do přípravných ročníků při mateřských školách chodilo 360 dětí, z 

nich postoupilo do prvního ročníku základní školy 329 a do prvního ročníku zvláštní 

školy 10 dětí. Úspěšnost přípravných tříd při základních školách byla v 89%, přípravné 

třídy při zvláštních školách byly úspěšné jen v 49% a přípravné třídy při mateřských 

školách v 92%. Monitoring efektivity přípravných ročníků ukázal, že romské děti mají 

specifické problémy ve škole, že přípravné ročníky jsou efektivní, že absolventům 

přípravných ročníků se ve škole daří lépe, že zřizování přípravných ročníků při zvláštních 

školách je nevhodné a že přípravné ročníky nejsou zřizovány v dostatečném množství.70  

MŠMT v Koncepci včasné péče doporučuje zajistit provázání jednotlivých 

institucí, které o děti pečují, aby se včas podchytily děti ze sociokulturně 

znevýhodněného prostředí, které potřebují pomoc. Dále radí zaměřit se na programy a 

opatření, které budou směřovat ke zvýšení počtu dětí ze sociokulturně znevýhodňujícího 

prostředí, které budou absolvovat předškolní vzdělávání v mateřských školách nebo v 

přípravných třídách. Doporučuje, aby se vedle osvěty a motivace v cílových komunitách 

hledaly i nástroje, které vytvoří „tlak na rodiče, jejichž dítě zjevně v důsledku 

sociokulturně znevýhodňujícího prostředí rodiny potřebuje navštěvovat předškolní 

zařízení.“  Navrhuje vytvářet společné programy a opatření resortu školství, mládeže a 

tělovýchovy, práce a sociálních věcí a resortu zdravotnictví, které budou působit na 

rodiče dětí, aby převzali větší zodpovědnosti za rozvoj dětí v období před nástupem do 

povinné školní docházky. Pak je třeba vytvářet programy a opatření v oblasti dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků, kteří působí v předškolním vzdělávání. Dále 

doporučuje realizovat programy zaměřené na pilotní ověřování projektů včasné péče o 

děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí. Tyto projekty budou zaměřeny jednak 

na vytvoření středisek včasné péče při mateřských školách nebo základních školách 

zřizujících přípravné ročníky, jednak na realizaci pobytových kurzů a prezenčních 
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dlouhodobých kurzů pro rodiče a děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí 

v předškolním věku.71 

Špondrová a Kopal72 rovněž doporučují dělat informační a motivační kampaně, 

zaměřené na romské rodiče s cílem zlepšit docházku romských dětí do mateřských škol a 

přípravných tříd. Měly by být zajištěny pro romské rodiče přesné informace o tom, jaké 

dlouhodobě negativní důsledky může pro jejich děti mít chození do zvláštní, dnes 

speciální školy. Vyzývají české úřady, aby rozšiřovaly přípravné ročníky do dalších 

oblastí České republiky, kde jsou potřeba a  zároveň monitorovaly způsob, jak jsou tyto  

iniciativy uskutečňovány. Zásadně se staví proti situování předškolních zařízení přímo v 

budovách „zvláštních“ škol, kvůli praxi pokračování těchto dětí v prvním ročníku na 

zvláštní škole. „Možnou cestou by také bylo zavedení pravidla: žádné dítě ve zvláštní 

škole již od první třídy“.73 Dále podporují snahy o profesionalizaci předškolní péče o 

děti. 

 

1.3.2 Posuzování školní zralosti  

Před vstupem do prvního ročníku prochází každé dítě zápisem na škole, kterou 

chce navštěvovat. Na základě rozhovoru s dítětem a úkolů, které dítě dostává, zjišťují 

učitelé při zápisu schopnosti dítěte a jeho připravenost na školní docházku. Pokud mají 

učitelé pocit, že dítě není dostatečně připraveno, mohou rodičům doporučit návštěvu 

školského poradenského zařízení, které podle školského zákona zjišťuje speciální 

vzdělávací potřeby dětí.74  Činnost školských poradenských zařízení upravuje Vyhláška 

MŠMT o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských 

zařízeních.75 Těmi jsou pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické 

centrum. Obě zařízení poskytují služby pedagogicko-psychologického a speciálně 

pedagogického poradenství a pomoc při výchově a vzdělávání žáků, přičemž centrum 

tyto služby poskytuje žákům se zdravotním postižením a žákům se zdravotním 

znevýhodněním. Poradenské služby jsou zdarma, podmínkou poskytnutí těchto  služeb je 
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písemný souhlas žáka, v případě nezletilého žáka písemný souhlas jeho zákonného 

zástupce. Poradna vedle jiného zjišťuje pedagogicko-psychologickou připravenost žáků 

na povinnou školní docházku, vydává o ní odborný posudek a doporučuje zákonným 

zástupcům a řediteli školy zařazení žáka do příslušné školy a třídy a vhodnou formu jeho 

vzdělávání. 

Vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně jsou zaměřena na posouzení 

úrovně školní zralosti a inteligenčních schopností. Základem pro toto vyšetření jsou 

inteligenční testy sestavené podle průměru běžné populace předškolních dětí, tedy 

nezohledňující sociální a kulturní odlišnosti romských dětí. V důsledku toho pak tyto 

testy ukazují u většiny vyšetřovaných romských dětí omezené inteligenční schopnosti. 

Zkušenosti ukazují, že většina romských dětí při těchto testech neuspěje nikoliv z důvodu 

mentálního hendikepu, nýbrž z důvodu odlišného pojetí výchovy v romské rodině a 

neznalosti českého jazyka, jakožto jazyka, ve kterém testování probíhá. Na 

neadekvátnost těchto testů upozorňují mnozí dětští psychologové řadu let, již v roce 1997 

byly identifikovány jako zastaralé v průměru o 20 let.76 Balabánová označuje za jeden 

z podstatných úkolů MŠMT sestavit baterii psychologických testů, které by byly 

adekvátní pro populaci Romů a jiných etnických skupin, přičemž poukazuje na testy 

používané ve Velké Británii k testování dětí přistěhovalců.77 

Evropské centrum pro práva Romů (ERRC) rovněž zpochybňuje spolehlivost a 

vhodnost u nás používaných testů, stejně jako samotný způsob určení schopností dítěte 

pomocí takového testování. „ERRC se domnívá, že současné psychologické testy 

prováděné za účelem konečného rozhodnutí o inteligenci a schopnostech dítěte často 

s velice malými dětmi, představují ponižující proces, který vede k celoživotní 

stigmatizaci dětí, které byly označeny za duševně postižené.“78 Takové testování by 

podle nich měly být prováděny jako dodatečný nástroj plně většinového vzdělání, s cílem 

určit specifické potřeby dítěte pro individuální přístup k učení. 

Vláda se psychodiagnostikou dětí zabývala v roce 1997, kdy ve vládním usnesení 

č. 686/1997 uložila připravit nové podklady pro testování dětí při zařazování do 
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zvláštních škol.79 MŠMT ČR doporučilo jako první krok standardizaci testu WISC-III 

UK, což je poslední revize celosvětově nejužívanější zkoušky při diagnostice celkové 

úrovně nadání a struktury nadání. Tento test byl Institutem pedagogicko-

psychologického poradenství ČR lokalizován na české jazykové a kulturní prostředí a 

standardizován na vzorku. Zpráva o stavu romských komunit v roce 2004 hovoří o tomto 

testu, jako o prvním kroku ke snížení negativních dopadů sociokulturní odlišnosti na 

romské děti.80 Není zde však psáno o jeho případném úspěšném rozšíření a používání 

v praxi, jak kriticky hodnotí Kopal a Špondrová, kteří tvrdí, že se dosud používají testy 

zastaralé a k nahrazení těchto testů testem WISC-III UK prakticky nedošlo.81 Problémem 

je to, že nikdo neukládá povinnost tyto testy k diagnostice romských dětí používat. 

Na základě posudku doporučí pedagogicko-psychologická poradna vhodný 

způsob vzdělávání, typ školy, tedy běžnou základní školu či základní školu speciální, 

nebo  odklad školní docházky. Dítěti s odkladem školní docházky je doporučováno 

navštěvovat přípravnou třídu, kam může i v případě, že už ji jeden rok navštěvovalo. 

Vyšetřením v pedagogicko-psychologické poradně prochází rovněž dítě, které je  v běžné 

základní škole, ale učivo nezvládá. Psychologové pak mohou doporučit jinou formu 

vzdělávání nebo přeřazení do jiné školy. Běžnou praxí bylo přeřazování do zvláštních 

škol, což bylo, jak uvádí Balabánová, „pro tyto děti a někdy i pro učitele vysvobozením a 

do nedávné doby jedinou možnou alternativou, jak dětem pomoci k úspěchu ve škole, 

ovšem za cenu snížených nároků na rozsah vědomostí.“82 Více o základním školství a 

problematice bývalých zvláštních škol pojednám v další kapitole.   

 

1.3.3 Základní školství  

Podle školského zákona č. 29/1984 Sb., který ve znění pozdějších předpisů platil 

do konce roku 2004, tvořily soustavu základních a středních škol základní školy, učiliště, 

střední odborné učiliště, gymnázia, střední odborné školy a speciální školy. Speciálními 

školami byly základní speciální školy a střední speciální školy, dále zvláštní školy, 
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odborná učiliště, praktické školy a pomocné školy.83 Speciální základní školy byly 

určeny žákům se sluchovým, zrakovým a tělesným  postižením, žákům s vadami řeči, a 

více vadami, dále žákům obtížně vychovatelným, nemocným či zdravotně oslabeným, 

kteří byli umístěni ve zdravotnických zařízeních. Ve zvláštních školách se dle tohoto 

zákona vzdělávali „žáci s takovými rozumovými nedostatky, pro které se nemohou s 

úspěchem vzdělávat v základní škole, ani ve speciální základní škole.“84 Pomocná škola 

byla určena dětem „s takovými nedostatky rozumového vývoje, pro které se nemohou 

vzdělávat ani ve zvláštní škole, jsou však schopni osvojit si alespoň některé prvky 

vzdělání.“85  

Nový školský zákon přinesl změnu v této struktuře, jak už jsem rozepsala výše, 

zvláštní škola se stala školou základní a pomocná škola je základní školou speciální.86 

Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a 

dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných řadí mezi typy škol i základní školu 

praktickou, avšak nikde dál se o ní nezmiňuje a nový školský zákon tento typ školy 

nezná.87 Je tedy otázkou, jakým dětem je základní škola praktická určena. V praxi se pak 

názvy škol zaměňují, a tak např. zpráva na internetových stránkách Romové v České 

republice uvádí tři měsíce po zavedení nového školského zákona, že zvláštní škola se 

musí přejmenovat na základní školu praktickou.88 Špondrová a Kopal vidí důvod ve 

špatné počáteční komunikaci a informovanosti o novém školském zákonu před jeho 

vstupem. Uvádějí, že ani 6 týdnů po jeho vstupu někteří ředitelé těchto škol nevěděli 

stále jistě, jak se jejich instituce bude nadále jmenovat.89 Pakliže v jejich školách byly 

třídy zvláštních i pomocných škol, mohli se teď rozhodnout, zda své školy přejmenují na 

základní školy nebo na základní školy speciální.  

Špondrová a Kopal upozorňují, že změna názvu nestačí k vyřešení problému 

přímé integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do systému základního 

školství, jak se na první pohled zdá. Zejména není dostatečně reflektováno to, že se 

v těchto základních školách či základních školách speciálních bude dále vyučovat podle 
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starých osnov zvláštních škol, a že žáci „budou nadále soustředěni do jakýchsi 

druhořadých základních škol (případně speciálních tříd ukrytých v ‚běžných‘ základních 

školách).“90  

Osnovy zvláštních škol byly rozvolněné, neboť děti, které byly do těchto škol 

zařazovány pro lehké mentální postižení, by osnovy základních škol nezvládaly. Bohužel 

mnohé romské děti byly do těchto škol přeřazovány po prvních školních neúspěších, byla 

to v dřívějších letech jediná cesta, kterou učitelé volili. „Školní praxe ‚jednotné školy‘ 

tehdy vycházela z dogmatu ‚průměrného žáka‘ (všechny děti ve společnosti jsou stejné, 

mají průměrně stejné intelektové schopnosti, znalosti, návyky a potřeby) a vylučovala 

vše, co z tohoto průměru vybočovalo.“91 Pro zařazení dítěte do zvláštní školy je nutné 

doporučení pedagogicko-psychologické poradny, která u většiny romských dětí 

diagnostikuje snížený intelekt, a souhlas zákonného zástupce dítěte, pro něhož je 

většinou jednodušší mít dítě na zvláštní škole. Zvláštní škola na děti totiž neklade takové 

nároky a po rodičích se ani nevyžaduje, aby dětem s učením pomáhali.  Pro děti je 

zvláštní škola rovněž schůdnější cestou. Žáci, kteří v základní škole učivu nerozuměli, 

nedostačovali tempu výuky a byli pro posměch spolužákům, po přeřazení do zvláštních 

škol najednou zažívají pocity úspěchu. Bohužel za cenu nižších vědomostí a omezení 

vzdělávacích možností v budoucnu. Přeřazování dětí opačným směrem, tedy ze zvláštní 

školy do školy základní bylo umožněno na základě metodického pokynu k zajištění 

přeřazování úspěšných žáků zvláštních škol do základních škol.92 V praxi však 

k takovému přeřazování často nedocházelo, neboť pro děti ze zvláštní školy nebylo 

snadné dohnat děti v základní škole, mnohdy ani za cenu ztráty jednoho ročníku. 

Aby se všem dětem dala možnost dosáhnout plnohodnotného základního 

vzdělání, je třeba přehodnotit dosavadní pedagogickou praxi ve vzdělávání romských 

žáků v běžných základních školách.93 Základem je zajistit podmínky pro individuální 

přístup učitelů, např. snížením počtu žáků ve třídě, a zpřístupnit cílenou asistenci, 

zejména otevíráním nultých ročníků a zřizováním funkce asistenta pedagoga.  
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91 BALABÁNOVÁ, Helena, Praktické zkušenosti se vzděláváním romských dětí, s. 2 
92 Metodický pokyn MŠMT, č.j. 28-498/99-24 
93 BALABÁNOVÁ, Helena, Romské děti v systému českého základního školství a jejich následná 
profesionální příprava a uplatnění, s. 344 
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Myšlenku zaměstnávat Romy jako pedagogické asistenty u nás poprvé zveřejnil 

Vlado Oláh  ve své  koncepci vzdělávání romských dětí z roku 1991. První realizátorkou 

podobné ideje byla Helena Balabánová, která v roce 1993 zřídila pod Charitou v Ostravě 

soukromou základní školu Přemysla Pittra, zaměřenou na vzdělávání romských dětí, kde 

začala zaměstnávat romské pedagogické asistenty. Tato praxe se postupně rozšiřovala do 

dalších škol, v roce 1998 bylo zřizování funkce romského pedagogického asistenta, 

později vychovatele – asistenta učitele, upraveno Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy.94 Do roku 2005 se ustavení této funkce řídilo metodickým pokynem,95 nový 

školský zákon  jej upravuje v §16, dále se na asistenty pedagoga vztahuje zákon o 

pedagogických pracovnících,96 ale ten neupravuje jejich konkrétní činnost, práva a 

povinnosti. Více se této funkci věnuje vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se 

speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.97 

Funkci asistenta pedagoga může zřídit ředitel mateřské školy, základní školy, 

základní školy speciální, střední školy a vyšší odborné školy, a to se souhlasem krajského 

úřadu ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Činností asistenta pedagoga jsou podle již zmíněné vyhlášky 

pomoc žákům při přizpůsobení se školnímu prostředí, pomoc pedagogickým 

pracovníkům školy při výchovné a vzdělávací činnosti, pomoc při komunikaci se žáky, 

při spolupráci se zákonnými zástupci žáků a komunitou, ze které žák pochází. Asistenti 

pedagoga jsou vybíráni z úspěšných absolventů základních škol, starších osmnácti let, 

netrestaných, kteří absolvovali osmdesátihodinový kurs pedagogického minima. Při 

vzdělávání romských dětí je výhodou, zná-li asistent romský jazyk, a to zejména 

v přípravném ročníku a první třídě. V praxi asistent pedagoga je přítomen vyučování a 

pomáhá učiteli s individuální výukou. Dohlíží na vypracovávání domácích úloh, děti 

doučuje a komunikuje s jejich rodinami. Jak uvádí Zpráva o stavu romských komunit, 

„jeho role je ve třídách s větším počtem dětí ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí 

nezastupitelná.“98 Dále uvádí, že v roce 2004 pracovalo ve školách a školských 

zařízeních celkem 332 asistentů pedagoga. 

                                                 
94 BALABÁNOVÁ, Helena, Pedagogičtí asistenti v systému českého základního školství, s. 3 
95 Metodický pokyn MŠMT ČR, č.j. 25 484/2000-22 
96 Zákon č. 563/2005 Sb., §2, §20 
97 Vyhláška č. 73/2005 Sb., §7 
98 Zpráva o stavu romských komunit v České republice [online]. kap. 3.1 
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Špondrová a Kopal vidí problém ve skutečnosti, že funkci asistenta zřizuje ředitel 

školy se souhlasem krajského úřadu, který rovněž asistenty pedagogů financuje. 

Nedostatek financí ve státních rozpočtech krajů zabraňuje zřizování této funkce všude 

tam, kde by byli asistenti pedagoga potřební. Doporučují, aby měly jednotlivé kraje 

povinnost uvolnit na asistenty dostatek finančních prostředků, což by mohlo probíhat na 

základě šetření školských poradenských zařízení, která by stanovila, ve kterých školách a 

třídách by bylo vhodné tuto funkci zřídit. 99 Výraznou roli v neochotě ředitelů asistenty 

přijímat hrají předsudky a neinformovanost o výhodách zřízení této funkce, což se snaží 

změnit společnost Nová škola, která dělá informační motivační kampaně.100 Problémem 

v mnoha školách  je slabé postavení asistentů pedagogů jako zaměstnanců. A tak se 

objevují názory, že vzhledem k přibývajícím romským studentům pedagogických fakult 

by mohlo být v budoucnu úspěšnější spíše využití mladých učitelů v rovnoprávném 

postavení s jejich kolegy, ve spolupráci s pracovníky nevládních organizací pracujících 

přímo s jednotlivými rodinami či komunitami. Možnou cestou může být rovněž zřízení 

speciální funkce kulturně zaměřeného komunitního pracovníka na místní úrovni, který by 

byl v nezávislejším postavení, školami neplacený. Ten by mohl spolupracovat jak s 

rodiči, tak přímo s pedagogy specializovanými na oblast vzdělávání romských dětí. 

V některých městech podobně pracují terénní pracovníci, ti však mají širší záběr, oblast 

vzdělávání je jen částí jejich pracovní náplně.101 

Jak už jsem zmínila, vedle cílené asistence je třeba změnit přístup k dětem ze 

strany pedagogů. Je třeba pochválit mnohé speciální učitele na zvláštních školách, kteří 

nahlíželi na potřeby každého dítěte a dokázali výuku přizpůsobit jeho konkrétním 

možnostem, a to způsobem, který byl efektivní. Balabánová doporučuje, aby vedle 

pedagogů byl v učitelském kolektivu každé základní školy alespoň jeden speciální 

pedagog, který by se odborně věnoval dětem s vážnými poruchami učení či dětem 

s postižením integrovaným v běžné základní škole.102  

Při prosazování integrace romských dětí do běžných škol je třeba zaměřit se na 

školení učitelů základních škol v oblasti vzdělávání dětí z minorit, dětí ze sociokulturně 

odlišného prostředí, dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Pozitivem jsou 

                                                 
99 Stigmata: segregovaná výuka Romů ve školách střední a východní Evropy [online], s. 25 
100 Rozhovor s Ivetou Pape 19.6.2006 
101 Stigmata: segregovaná výuka Romů ve školách střední a východní Evropy [online], s. 28 
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přednášky romistiky a romštiny na pedagogických fakultách a kurzy pro další vzdělávání 

pedagogů. Šotolová uvádí: „Vztah učitelů k žákům romského původu je výrazně 

ovlivňován úrovní vědomostí o romském etniku.“103 Bez těchto vědomostí nemůže 

pedagog plně chápat problémy romského dítěte ve školním prostředí. Základem 

úspěšného vzdělávání romských dětí je realizace multikulturní výchovy, což předpokládá 

výchovu budoucích pedagogů k toleranci. Pokrokem v této oblasti je vydávání příruček o 

vzdělávání romských žáků, jakož i učebnice romského dějepisu či zpěvník romských 

písní.104 Učitelům a ředitelům by měly být nabízeny školení o multikulturním vzdělávání 

a o potírání diskriminace, aby mohla škola účinně bojovat proti rasismu, kterému jsou 

mnohé romské děti v běžných školách vystavovány. Ukazuje se, že je to jeden z důvodů, 

proč romští rodiče preferují školy, kde je většina žáků romské národnosti.  

Proti segregaci romských dětí, zejména ve zvláštních školách, se staví Evropské 

centrum pro práva Romů (ERRC). Uvádí, že v celostátním měřítku je 75% žáků 

zvláštních škol romského původu. Z výzkumu, který ERRC dělal v roce 2002 ve třech 

českých městech vyplývá, že v Kladně tvoří romské děti 72% všech žáků zvláštních škol, 

v Teplicích 63% žáků zvláštních škol, v Sokolově 83% žáků zvláštních škol.105 ERRC 

upozorňuje na to, že rasovou segregací Romů ve vzdělání, ať už záměrně vytvořenou, 

nebo jako nechtěný důsledek jiných procesů, porušuje Česká republika mezinárodní 

úmluvy o lidských právech.106 Špondrová a Kopal vidí jako znepokojující „nový trend, 

který zachovává segregované školství v nové podobě, a sice zvláštní třídy v rámci 

normálních škol“.107 A vyjadřují obavy, že nový školský zákon v podstatě vytváří 

možnosti pro separaci Romů tím, že zavádí novou kategorii zvláštních programů pro 

sociálně znevýhodněné děti, které na základě tohoto označení budou odděleny od 

ostatních v separovaných třídách. Že se to děje v praxi, dokládá např. reportáž z vysílání 

O Roma vakeren z únoru tohoto roku, která popisuje vznik segregované třídy v základní 

škole v Českých Budějovicích: „V jedné z prvních tříd byla více jak polovina dětí 

romského původu. Někteří rodiče reagovali tak, že chtěli své ‚bílé‘ děti přesunout do jiné 

                                                                                                                                                 
102 BALABÁNOVÁ, Helena, Romské děti v systému českého základního školství a jejich následná 
profesionální příprava a uplatnění, s. 345 
103 ŠOTOLOVÁ, Eva, Integrace romského etnika, Praha 1998, s.53 
104 BALABÁNOVÁ, Helena, Romské děti v systému českého základního školství a jejich následná 
profesionální příprava a uplatnění, s. 349 
105 Stigmata: segregovaná výuka Romů ve školách střední a východní Evropy [online], s. 59 
106 Stigmata: segregovaná výuka Romů ve školách střední a východní Evropy [online], s. 51-54 
107 Stigmata: segregovaná výuka Romů ve školách střední a východní Evropy [online], s. 16 
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školy. Po dohodě s rodiči a psychology se děti rozdělily a vznikla třída pro děti z tzv. 

znevýhodněného socio-kulturního prostředí.“108 

ERRC vyzývá k tomu, aby byla odstraněna segregace romských dětí a ty byly 

integrovány do běžných základních škol. Aby byla učiněna opatření pro uspokojení 

vzdělávacích potřeb žáků, kteří v současné době navštěvují zvláštní školy. Takovými 

opatřeními by mohly být například individuální programy a vyrovnávací třídy, jež by 

umožnily dětem dosáhnout úrovně, kdy by mohly být začleněny do normálního 

vzdělávacího systému.109 Navrhují, aby české úřady monitorovaly a vyhodnocovaly 

proces integrace a aby byl jednoznačně určen konkrétní subjekt, který bude zaměstnávat 

odborníky zaměřené na integraci romských dětí do běžných základních škol a který bude 

za přesun žáků zodpovídat.110 Dosud není nikomu stanovena povinnost tyto děti 

vyhledávat a přeřazovat. „Pokoušíme-li se tedy zjistit, jakým způsobem může nový 

školský zákon teoreticky napomoci integraci romských dětí, není bohužel složité najít 

přesvědčivé důkazy toho, že jeho znění tomuto procesu příliš nepomůže.“111 

Důsledkem správních ekonomických změn je, že si školy začaly konkurovat a 

soupeřit o studenty. To má za následek, že běžné základní školy nestojí o vyšší počet 

romských žáků, což by mohlo způsobit odliv neromských dětí do jiných škol. Naproti 

tomu školy zvláštní, ať už dnes mají název základní či základní speciální školy, dělají vše 

proto, aby romských žáků nalákali co nejvíce, jak uvádí Špondrová a Kopal: „Zvláštní 

školy jsou často rodičům prezentovány jako příležitost, kde dětem bude věnována 

odborná pozornost a budou s ostatními romskými dětmi.“112  Snahy MŠMT i nevládních 

organizací by měly směřovat ke zvýšení informovanosti rodičů, kteří rozhodují o výběru 

školy pro své dítě, neboť dosud si většina rodičů plně neuvědomuje znevýhodnění, které 

má absolvent zvláštní školy.  

Nový školský zákon sice zvláštním školám spolu s názvem poskytuje všechny 

výhody škol základních. Zatímco dříve žák opouštějící devátou třídu byl na vysvědčení 

ocejchován jako dítě ze zvláštní školy a mohl se přihlásit pouze na učiliště, která byla 

těmto žákům určena, nový školský zákon umožňuje přihlásit se na jakoukoli střední 

                                                 
108 VODIČKOVÁ, Martina. V Českých Budějovicích vznikla segregovaná třída pro Romy. Romské 
vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří" [online], 2006 
109 Stigmata: segregovaná výuka Romů ve školách střední a východní Evropy [online], s. 17 
110 Stigmata: segregovaná výuka Romů ve školách střední a východní Evropy [online], s. 26 
111 Stigmata: segregovaná výuka Romů ve školách střední a východní Evropy [online], s. 24 
112 Stigmata: segregovaná výuka Romů ve školách střední a východní Evropy [online], s. 16 
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školu, což je snad nejvýraznějším přínosem tohoto zákona v oblasti vzdělávání Romů. 

Na vysvědčení bude mít absolvent slovo „základní škola“, což ho nebude stigmatizovat 

po zbytek života, jak tomu bylo doposud. Avšak tato škola mu dá mnohem méně 

vědomostí než běžná základní škola, a tak zůstává možnost přihlášení se na jakoukoli 

střední školu pouze teoretickou, neboť bez dlouhodobé odborné pomoci absolvent 

zvláštní školy většinou nemá naději na úspěch při přijímacím pohovoru ani v samotném 

studiu. A tak se fakticky možnosti výběru středních škol omezují pouze na několik málo 

učebních oborů.113  

 

1.3.4 Středoškolské a vysokoškolské vzdělávání 

Středními školami rozumí školský zákon střední odborné učiliště, gymnázium, 

střední odbornou školu, učiliště, střední speciální školu, odborné učiliště a praktickou 

školu.114 Vzdělanostní úroveň Romů podle posledních sčítání lidu jsem přiblížila v kap. 

1.2.2. Z nich vyplývá, že v roce 1991 dosáhlo vyššího než základního vzdělání 11,3% 

Romů, v roce 2001 to už bylo 23,8% Romů. Pozitivem je stoupající tendence 

v dosahování vyššího vzdělání, nicméně neuspokojivá jsou tato čísla ve srovnání se 

vzdělanostní úrovní celkové populace ČR v roce 2001, kdy vyššího než základního 

vzdělání dosáhlo 75,3% obyvatel.115 Zpráva o stavu romských komunit mluví o tom, že 

nabízených oborů pro absolventy zvláštních škol bylo dostatek, nicméně mnozí Romové 

tyto možnosti nevyužívali a velká část z těch, kteří do odborných učilišť nastoupili, tyto 

obory nedokončí.116 Libor Berný z Národního ústavu odborného vzdělávání uvedl, že 

problém s předčasnými odchody studentů ze škol řeší celá Evropská unie a že Brusel 

požaduje, aby se počet odpadlíků držel pod deseti procenty. „Na našich středních školách 

končí předčasně zhruba pět procent studentů, na dvou a tříletých učilištích je to však 

sedmnáct až dvacet procent, a to už je problém," jak uvádí Berný.117 

Odborníci ukazovali na to, že je třeba studentům středních škol poskytovat 

finanční a pedagogickou pomoc. Z iniciativy Rady vlády ČR pro záležitosti romské 

                                                 
113 Stigmata: segregovaná výuka Romů ve školách střední a východní Evropy [online], s. 21 
114 Zákon č.561/2004, § 185 odst. 3 
115 Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 : Národnostní složení obyvatelstva [online] 
116 Zpráva o stavu romských komunit v České republice [online], kap. 3.1 
117 LESKOVÁ, Ivana, Přibývá dětí, které se ani nevyučí. Sdružení Dženo [online], 2005 
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komunity jsou od roku 2000 středním školám pro jejich romské žáky poskytovány dotace 

na úhradu některých nákladů spojených se studiem. Z těchto dotací je žákům možno 

uhradit školné, ubytování ve školním internátu, stravování ve školní jídelně, školní a 

ochranné pomůcky. Od roku 2003 pak program „Podpora romských žáků středních škol“  

převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.118 

Tento program pozitivně hodnotí rovněž Rada pro národnostní menšiny ve své 

Zprávě o situaci národnostních menšin za rok 2004. Zmiňují, že by bylo dobré, aby došlo 

i k podpoře romských vysokoškoláků, za příklad dávají Slovensko a jeho podporu 

romských studentů vysokých škol.119 Podle Rady vlády pro záležitosti romské komunity 

je pro školní rok 2005/2006 připraven program podpory i pro romské vysokoškolské 

studenty. Jde o podporu v rámci programu „Vyrovnávání příležitostí přístupu ke studiu 

uchazečů z různě znevýhodněných skupin,“ který má širší cílovou skupinu.120 

Romské studenty středních a vysokých škol podporují rovněž nevládní 

organizace, zmíním Fond Verda, který poskytuje stipendia121 nebo o.p.s. Nová škola či 

Slovo 21, které poskytují bezplatné přípravné kurzy pro romské uchazeče o studium na 

středních a vysokých školách.122 

                                                 
118 Vyhlášení programu „Podpora romských žáků středních škol na období leden – červen 2006“ [online], 
2006 
119 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2004 [online], 2005 
120 Zpráva o stavu romských komunit v České republice [online], kap. 3.1 
121 Fond Verda nadále podporuje romské studenty. Sdružení Dženo [online], 2005 
122 Příprava budoucích romských studentů na středních a vysokých školách. Sdružení Dženo [online], 2005 
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2 ROMSKÁ KOMUNITA VE VSETÍNĚ 

Výzkum zaměřený na aspirace Romů na vzdělání jsem uskutečnila ve Vsetíně, ve 

městě Zlínského kraje, s téměř 30 tisíci obyvateli. V této kapitole nastíním historii Romů 

na Vsetínsku a současnou situaci ve vzdělávání romských dětí. Budu čerpat zejména 

z údajů MěÚ Vsetín, studie občanského sdružení Elim, článků ze Vsetínských novin a 

z rozhovorů, které jsem vedla se zástupci institucí, podílejících se na vzdělávání 

romských dětí ve Vsetíně. 

 

2.1 HISTORIE A SOUČASNOST ROMŮ VE VSETÍNĚ 

První romské rodiny  v okrese Vsetín kočovaly, ale až do konce roku 1951 nebyl 

těmto osobám povolen pobyt. Romové zde hledali příležitostnou práci zejména 

v průmyslových podnicích. Až do vzniku Zákona o trvalém usídlení kočujících osob byl 

pohyb kočujících osob sledován místními úřady, které měly pravidelně hlásit Okresnímu 

národnímu výboru výskyt a pohyb těchto osob na území obce. V této době bylo na území 

Vsetínska evidováno několik desítek kočujících Romů. (Ke dni 10.9.1951 se jednalo o 49 

osob, ale číslo se denně měnilo.)123 Potřeba pracovní síly byla tak vysoká, že Romům 

umožňovala kočovat z místa na místo a pracovat příležitostně. První zmínka o usazených 

Romech je z roku 1951. Byli to Romové, kteří se ve Vsetíně na rozdíl od ostatních 

kočovných Romů zdržovali trvaleji.  

Velmi radikální zásah do života a životního stylu Romů na území Československa 

přinesl únor roku 1959, kdy došlo na základě zákona č. 74/58 Sb. o trvalém usídlení 

kočujících osob k násilnému usazení osob kočovného a polokočovného života. Ta obec, 

ve které byli Romové při soupisu kočujících a polokočujících osob přítomni, se stala 

jejich domovskou obcí.124  

Na základě vládního usnesení č. 502/65 o rozptylu obyvatel cikánského původu 

měly být přesunuty romské rodiny z míst jejich silné koncentrace na Slovensku do 

určených krajů v českých zemích. Do Severomoravského kraje, kam podle tehdejšího 

                                                 
123 Údaje MěÚ Vsetín - oddělení sociální prevence 
124 DAVIDOVÁ, Eva, Romano Drom - Cesty Romů, 1945-1990, s. 198 
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územního členění Vsetín patřil, měly být přesunuty rodiny z  Východoslovenského 

kraje.125 Rozptyl v původně zamýšleném rozsahu se ukázal v praxi těžko realizovatelný. 

(Celkem se uvažovalo o přesunu 2170 rodin s počtem 14 tisíc Romů)126. Nicméně za rok 

1967 představoval přírůstek romského obyvatelstva v českých zemích 2135 lidí.127 

V rámci této přesídlovací akce došlo v letech 1966-1967 k přesídlení 6 rodin o 43 

osobách z Bystran (okres Spišská Nová Ves) do Vsetína. Během dalších 2 let postupně 

přibyly ještě 3 rodiny s 18 členy.128 V této době zde již žili „starousedlíci“, kteří se 

usadili na území Vsetína zřejmě na přelomu padesátých a šedesátých let. Patrně byli 

majoritou lépe přijímáni než nově příchozí, neboť si od těchto „přesídlenců“ udržovali 

odstup. Příchozí rodiny bydlely v rodinných domcích určeným k asanaci na různých 

místech Vsetína. 

V roce 1968 provedl Institut demografie  tehdejšího Federálního statistického 

úřadu v Praze „statisticko–demografické šetření o cikánském obyvatelstvu podle stavu k 

31. prosinci 1968 a o jeho přirozeném pohybu v roce 1968“.129 Celkový počet tímto 

šetřením zaevidovaných Romů byl 226467, přičemž do něho nebyli zahrnuti ani tzv. 

integrovaní Romové, ani romská inteligence. Nicméně šetření dává obraz o počtu Romů 

a výčet obcí, v nichž Romové tehdy žili. Z tohoto šetření vyplývá, že v okrese Vsetín 

bylo evidováno 226 Romů, z toho ve městě Vsetín bylo evidováno 96 Romů.130 

V následujících letech se počet Romů zvyšoval, z větší části přirozeným růstem, 

v ojedinělých případech přistěhováním příbuzných ze Slovenska.  

Při posledním sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 se k romské národnosti 

přihlásilo 80 Romů.131 Je však třeba poznamenat, že při statistickém zjišťování počtu 

Romů se k romské národnosti hlásí mnohem méně Romů než jich ve skutečnosti v České 

republice žije. Odhady romského obyvatelstva ve Vsetíně jsou tedy mnohem vyšší, podle 

údajů terénních pracovníků MěÚ Vsetín se počty Romů žijících ve městě Vsetín 

pohybují kolem 600 osob. Přesto uvedu tabulku národnostního složení obyvatel Vsetína 

podle sčítání lidu. 

                                                 
125 NEČAS, Ctibor, Romové v České republice včera a dnes, s. 103 
126 DAVIDOVÁ, Eva, Romano Drom - Cesty Romů, 1945-1990, s. 203 
127 DAVIDOVÁ, Eva, Romano Drom - Cesty Romů, 1945-1990, s. 204 
128 Údaje MěÚ Vsetín - oddělení sociální prevence 
129 DAVIDOVÁ, Eva, Romano Drom - Cesty Romů, 1945-1990, s. 23 
130 DAVIDOVÁ, Eva, Romano Drom - Cesty Romů, 1945-1990, s. 29 
131 Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 : Vsetín [online] 



 39 

 

tabulka II: Obyvatelstvo Vsetína podle národnosti v roce 2001132 

Obyvatelstvo celkem 29190 
česká národnost 26178 
moravská národnost 1651 
slezská národnost 1 
slovenská národnost 402 
romská národnost 80 
polská národnost 30 
německá národnost 10 
ukrajinská národnost 13 
vietnamská národnost 31 
 

 

Asi polovina vsetínských Romů, tedy 300 osob, žije v Pavlačovém domě v centru 

města, na Smetanově ulici č. 1336. Jelikož se objekt nachází v těsné blízkosti polikliniky, 

je často majoritou kritizováno chování obyvatel tohoto domu, zejména hlučnost a 

nepořádek.133 V současné době je objekt určen k demolici, která má být provedena do 

konce tohoto roku. Předmětem mnoha diskusí bylo, kam nynější obyvatele Pavlačového 

domu přestěhovat. V této chvíli zastupitelé města plánují výstavbu bytů na Poschle, což 

je lokalita za městem, kde už dříve byly některé romské rodiny z důvodu neplacení 

nájemného vystěhovány.134 Tento záměr města je odbornou veřejností kritizován 

zejména pro negativní důsledky spojené se vznikem izolovaného ghetta. Nyní se totiž 

mluví o 34 nových bytech, což znamená, že většina romských rodin z Pavlačového domu 

bude umístěna zde. Pro srovnání, v Pavlačovém domě je 50 bytů.135 Dalšími lokalitami, 

kde v současnosti bydlí početně nejvíce romských rodin je již zmíněná Poschla a dům 

v Jiráskově ulici č. 409.  

Nejvýraznější politickou osobností vsetínských Romů byl Koloman Gadžor, člen 

Demokratické aliance Romů, která sídlí ve Valašském Meziříčí. Toto občanské sdružení 

vzniklo v roce 1998 a klade si za cíl zvýšit politickou, ekonomickou, společenskou, 

kulturní úroveň Romů a jejich vzdělanost.136 Rovněž vydává časopis pro děti Kereka. 

Koloman Gadžor pořádal pro vsetínské romské děti kulturní akce, zejména vystoupení 

                                                 
132 Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 : Vsetín [online]  
133 ČUNEK, Jiří, Starosta města píše Romům. Vsetínské noviny [online], 2002 
134 Pod Poschlou se plánuje výstavba domu. Vsetínské noviny [online], 2002 
135 Rozhovor s ředitelem střediska Diakonie ve Vsetíně (viz příloha, rozhovor O) 
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romských souborů, dětské tábory a volnočasové akce. Poslední dva roky se už v této 

oblasti z rodinných důvodů neangažuje. V posledních volbách do parlamentu ČR 

nekandidovala ve Zlínském kraji žádná z romských politických stran. 

Od září roku 2002 zaměstnává MěÚ Vsetín terénní sociální pracovníky, zaměřené 

na pomoc lidem ze sociálně a ekonomicky vyloučených společenství, především 

romským občanům. V současné době  na oddělení sociální prevence MěÚ pracují čtyři 

zaměstnanci, přičemž dva ze tří terénních pracovníků jsou Romové. Zřízením těchto míst 

se výrazně zpřístupnily romským občanům poradenské a sociální služby a v mnohém se 

zlepšila komunikace mezi městem a Romy.137 

Od roku 2003 se sociální práci s Romy ve Vsetíně věnují i místní neziskové 

organizace Charita a Diakonie. Charita založila Komunitní centrum, které je zaměřeno na 

doučování romských dětí. Diakonie se věnuje volnočasovým aktivitám v nízkoprahovém 

zařízení ROMAklub, od září roku 2005 v rámci Komunitního centra pracuje 

s předškolními dětmi a jejich matkami a organizuje setkávání mužů, žen a mládeže. Od 

března 2005 funguje v Diakonii Výukové a motivační centrum (V&M centrum), které je 

zaměřeno na doučování dětí. V roce 2004 se na práci s Romy zaměřila také agentura 

podporovaného zaměstnání ELIMu, která dělá rekvalifikační programy a Romům 

pomáhá při hledání práce.138 

Ze spolupráce terénních pracovníků s neziskovkými organizacemi, tedy 

s Charitou, Elimem a Diakonií se vznikla v létě roku 2005 Pracovní skupina pro práci 

s Romy. Vznikla pod Radou města a pod Sociální komisí města a má řešit koncepčně 

problémy Romů. Skupina má tyto členy: místostarostu, zástupce terénních pracovníků, 

zástupce odboru sociálních věcí MěÚ, krajskou koordinátorku pro národnostní menšiny, 

zástupce  Elimu, Diakonie a Charity a 4 Romy, kteří byli zvoleni ve volbách mezi 

Romy.139   

 

                                                                                                                                                 
136 Organizace zabývající se romskou menšinou : Demokratická aliance Romů v ČR. Romové v České 
republice [online] 
137 VALUCH, J, Vsetínská radnice sází na terénní pracovníky. Vsetínské noviny [online], 2002 
138 URUBEK, Miroslav, Elim pomáhá Romům najít práci. Sdružení Dženo [online], 2004 
139 Rozhovor s terénní pracovnicí MěÚ (viz příloha, rozhovor M) 
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2.2 SOUČASNÁ SITUACE VE VZDĚLÁVÁNÍ VSETÍNSKÝCH 

ROMSKÝCH DĚTÍ  

Vzdělanostní úroveň Romů na Vsetíně není vysoká, pro ilustraci uvedu výsledky 

studie Romové na trhu práce valašského regionu, kterou provedla v roce 2005 agentura 

podporovaného zaměstnávání ve Vsetíně. Tato studie mapovala postavení Romů na trhu 

práce, bylo osloveno 100 Romů starších 15 let a 70 zaměstnavatelů. Ze studie vyplývá, 

že vyššího než základního vzdělání dosáhlo 11% vsetínských Romů. Připomenu, že ze 

sčítání lidu v roce 2001 vyplývá, že vyššího než základního vzdělání dosáhlo 23,8% 

Romů České republiky, což je mnohem více.140  Z osloveného vzorku vsetínských Romů 

nedosáhl nikdo středního vzdělání s maturitou ani vysokoškolského vzdělání. 

 

tabulka III: Vzdělanostní struktura Romů ve Vsetíně v roce 2005141 

Vzdělání Muži  Ženy  Celkem  
 počet % počet % počet % 
Neukončené základní 2 4 0 0 2 2 
Ukončené základní 35 70 46 92 81 81 
Střední bez maturity 9 18 2 4 11 11 
Střední s maturitou 0 0 0 0 0 0 
Vyšší odborné 0 0 0 0 0 0 
Vysokoškolské 0 0 0 0 0 0 
Neodpověděli 4 8 2 4 6 6 
Celkem 50 100 50 100 100 100 

 

Pro srovnání uvedu vzdělanostní úroveň všech obyvatel Vsetína v roce 2001, 

z nichž vyššího než základního vzdělání dosáhlo 77,3% obyvatel. 

 

tabulka IV: Obyvatelstvo Vsetína podle nejvyššího ukončeného vzdělání v roce 

2001142 

Obyvatelstvo 15leté a starší 24403 
Bez vzdělání 69 
Základní vzdělání včetně neukončeného 5151 
Vyučení a střední odborné vzdělání bez maturity 8369 
Úplné střední vzdělání s maturitou 7113 

                                                 
140 Viz kap. 1.2.2 
141 PLŠEK, Jan, Romové na trhu práce valašského regionu, Vsetín 2005, s. 7 
142 Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 : Vsetín [online] 
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Vyšší odborné a nástavbové vzdělání 1004 
Vysokoškolské vzdělání 2378 
Nezjištěné vzdělání 319 

 

Ve Vsetíně je 7 základních škol: ZŠ a MŠ Turkmenská (dříve zvláštní škola), ZŠ 

Luh (spádová škola pro děti z Pavlačového domu), ZŠ Trávníky, ZŠ Ohrada, ZŠ 

Sychrov, ZŠ Rokytnice a ZŠ Integra (soukromá základní škola, kde studují děti zdravé 

spolu s dětmi s postižením, škola má i dvě speciální třídy). 

Hlavním problémem v oblasti vzdělávání romských dětí ve Vsetíně, jak ho vidí 

zástupci neziskových organizací, je fakt, že většina těchto dětí navštěvuje bývalou  

zvláštní školu. Charita odhaduje, že se jedná o 90% romských dětí,143 terénní pracovnice 

MěÚ mluví o 85%-90% dětí.144 Vedoucí Pedagogicko-psychologické poradny se 

vyjadřuje, že jen zanedbatelném množství dětí navštěvuje základní školu. Na mou 

otázku, jaké procento dětí je na základních školách odpovídá: „To snad ani nebude 

procento, spíš promile.“145 Přesnější údaje mají instituce pracující přímo s romskými 

dětmi, které navštěvují běžné základní školy. Terénní sociální pracovníci mluví o 20 - 25 

dětech146, pracovnice Charity mi vyjmenovala 21 dětí147. Uvádí, že 1 dítě je v ZŠ Ohrada, 

3 děti v ZŠ Integra, 6 dětí v ZŠ Trávníky, nicméně ředitel této školy mluví o 9 dětech148, 

a v ZŠ Luh uvádí Charita počet 11 dětí, přičemž ředitel této školy mluví asi o 17 

romských dětech.149 To znamená, že běžné základní školy navštěvuje 21-30 romských 

dětí.  

 Bývalá zvláštní škola se od nového školského zákona nazývá ZŠ a MŠ 

Turkmenská. Jak popisuje ředitelka, má jejich škola třídy základní školy praktické a třídy 

speciální základní školy, dříve tedy pomocné školy. Speciálních tříd je šest, asi po pěti 

žácích, a z celkového počtu žáků speciální základní školy jsou tři romské děti. V rámci 

speciální školy funguje při nemocnici pro děti dlouhodobě nemocné jedno oddělení 

mateřské školy a jedna třída základní speciální školy. V základní škole praktické je každý 

                                                 
143 Rozhovor s pracovnicí Charity (viz příloha, rozhovor L) 
144 Rozhovor s terénní pracovnicí MěÚ (viz příloha, rozhovor M) 
145 Rozhovor s vedoucí Pedagogicko-psychologické poradny (viz příloha, rozhovor N) 
146 Rozhovor s terénními pracovníky MěÚ Vsetín 21.11.2005 
147 Rozhovor s pracovnicí Charity (viz příloha, rozhovor L) 
148 STEJSKALOVÁ, Eva, ŽŮREK, Jiří, Romové do základních škol nechtějí. Vsetínské noviny [online], 
2006 
149 Rozhovor s ředitelem ZŠ Luh (viz příloha, rozhovor Q) 
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ročník zastoupen jednou třídou, přičemž jsou dvě první a dvě třetí třídy. V každé třídě je 

asi 10 žáků, tzn. že dohromady má základní škola praktická zhruba 110 žáků. Ředitelka 

uvádí, že Romové jsou v základní škole praktické zastoupeni zhruba z 80%. ZŠ a MŠ 

Turkmenská každoročně otevírá přípravnou třídu. V letošním školním roce měla dvě 

přípravné třídy, v každé 13-14 dětí.150  

Málo romských dětí, které se přece jen přihlásí na střední školy, tyto školy 

dokončí. V současné době je jedna dívka v druhém ročníku na Střední odborném učilišti 

obchodu a služeb, to je absolventka ZŠ Trávníky, a dva absolventi bývalé zvláštní školy 

jsou v prvním ročníku na oboru číšník. Ještě studuje jeden chlapec ze zvláštní školy 

v prvním ročníku na učilišti v Kelči, obor zedník.151  Ze studie Romové na trhu práce 

valašského regionu vyplynulo, že ze 100 dotazovaných, mělo střední vzdělání ukončené 

výučním listem pouze 11 Romů, maturitu neměl žádný. Nejmladší absolventkou 

odborného učiliště byla žena ve věku 24 let, tzn. že byla jedinou osobou, která nastoupila 

na odborné učiliště po roce 1989 a studium dokončila. Nejpočetnější skupinou Romů, 

kteří dosáhli středního vzdělání jsou Romové ve věku 31-35 let.  Z tohoto šetření 

vyplývá, že vzdělanostní úroveň Romů ve Vsetíně klesá.152 

Nízká vzdělanostní úroveň má bezesporu vliv na nízkou zaměstnanost Romů, 

zejména ve Vsetíně, kde je velká nezaměstnanost. Ředitel úřadu práce Vsetín uvádí, že k 

31. červenci 2002 mělo město Vsetín 14,05% a okres Vsetín 10,97% nezaměstnaných, 

což je nejvíce ve Zlínském kraji.153 Z údajů posledního sčítání lidu vyplývá, že 

z celkového počtu 13320 ekonomicky aktivních obyvatel je 1812 nezaměstnaných, což 

značí, že v r. 2001 byla míra nezaměstnanosti ve městě Vsetín 12%. 

 

 

 

 

 

                                                 
150 Rozhovor s ředitelkou ZŠ a MŠ Turkmenská (viz příloha, rozhovor P) 
151 Rozhovor s terénní pracovnicí MěÚ (viz příloha, rozhovor M) 
152 PLŠEK, Jan, Romové na trhu práce valašského regionu, s. 7-8 
153 Půlhodina s ředitelem : Nezaměstnanost po roce. Vsetínské noviny [online], 2002 
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tabulka V: Obyvatelstvo Vsetína podle ekonomické aktivity v r. 2001154 

Obyvatelstvo celkem  29190 
Ekonomicky aktivní celkem 15132 
V tom  zaměstnaní  13320 
 z toho pracující důchodci 410 
  ženy na mateřské dovolené 255 
 nezaměstnaní 1812 
Ekonomicky neaktivní celkem 13814 
Z toho nepracující důchodci 5950 
 žáci, studenti, učni 5419 
Osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou 244 

 

Uvedu tabulku ze studie Romové na trhu práce valašského regionu, která ukazuje, 

že v pracovním poměru bylo 10% dotazovaných, uchazečů o zaměstnání vedených na 

úřadě práce bylo 46%.  

 

tabulka VI: Situace Romů ve Vsetíně z hlediska zaměstnání v r. 2005155 

Současná situace Muži  Ženy  Celkem  
 počet % počet % počet % 
Pracovní poměr 6 12% 4 8% 10 10% 
Student, žák 0 0% 3 6% 3 3% 
Veden v evidenci ÚP 35 70% 11 22% 46 46% 
Mateřská dovolená 2 4% 30 60% 32 32% 
Plný invalidní důchod 7 14% 2 4% 9 9% 
Celkem 50 100% 50 100% 100 100% 

 

V oblasti vzdělávání Romů se poprvé začali angažovat terénní pracovníci v roce 

2003. Začali s motivací dětí k zápisu na běžné základní školy a s podporou těchto dětí 

v průběhu školní docházky. Později vzniklo Komunitní centrum při Charitě, které začalo 

s doučováním dětí základních škol. Narozdíl od terénních pracovníků měly pro tuto 

aktivitu prostorové a materiální podmínky, kvalita této práce se tedy zvýšila. Od školního 

roku 2005/2006 funguje Komunitní centrum při Diakonii, které připravuje děti 

předškolního věku na zápis a školní práci.   

 

                                                 
154 Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 : Vsetín [online] 
155 PLŠEK, Jan, Romové na trhu práce valašského regionu, s. 9 
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3 ASPIRACE ROMSKÉ KOMUNITY NA VZDĚLÁNÍ 

Pohled veřejnosti na vzdělání Romů bohužel mnohdy reflektuje stereotypní 

představy o sníženém intelektu a sociální zaostalosti tohoto etnika. V lepším případě se 

omezuje na tvrzení, že Romové o vzdělání nestojí a že pokud by o vzdělání usilovali, 

mohli by ho dosáhnout, stejně jako ostatní občané České republiky. Já chci ukázat, že i 

přístup majority a podmínky, které pro vzdělávání Romům nastavuje, výrazně ovlivňují 

aspiraci Romů na vzdělání.  

 

3.1 VÝZKUM 

3.1.1 Cíl výzkumu a stanovení pracovních hypotéz 

Pro svůj výzkum jsem si položila otázku: Jaká je aspirace romské komunity na 

vzdělání? Nabízí se otázka, zda je vůbec aspirace měřitelná a co by mělo být tím 

kritériem, které by úroveň aspirace určovalo. Hodnocení aspirační úrovně však 

nepovažuji za tak důležité, ale mnohem podstatnějším se mi jeví hledání faktorů, které 

aspiraci na vzdělání ovlivňují. Pokud budou vytyčeny jednotlivé faktory, jež mají na tuto 

aspiraci vliv, je možné stanovit konkrétní kroky, které mohou pozitivně působit na 

usilování o vyšší vzdělání u romské komunity. 

Zkoumat aspiraci na vzdělání se dá v různých situacích. Faktory, které na ni mají 

vliv, je možné hledat kupříkladu u romských žáků devátých tříd, kteří se rozhodují, zda 

nastoupí na některé učiliště. Nebo u Romů, kteří po letech, kdy pracují třeba jako  

asistenti pedagoga, začnou studovat střední, a poté vysokou školu. Já jsem se rozhodla se 

ve svém výzkumu zaměřit na situaci předškolních dětí, které nastupují do prvních tříd. 

Právě výběr základní školy ve velké míře rozhoduje o budoucích možnostech ve 

vzdělávání a profesním uplatnění, proto toto období považuji za velice důležité. O výběru 

mluvím proto, že rodiče dítěte jsou těmi, kteří musí k zařazení dítěte do té či oné školy 

dát svůj souhlas. Ačkoli se zvláštní školy dnes jmenují základní či základní speciální 

školy, charakter těchto škol zůstává stále stejný, a tak považuji rozhodnutí o typu školy, 

kam půjde dítě, za důležité. A to zvláště ve Vsetíně, kde většina romských dětí 

navštěvuje školu zvláštní, dnes tedy základní školu Turkmenskou. Protože rozhodnutí o 

typu školy není na dětech, nýbrž na jeho rodičích, budu zkoumat aspiraci romské 

komunity na vzorku rodičů, kteří mají dítě v předškolním, či mladším školním věku.  
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Pro své další uvažování jsem si stanovila tyto hypotézy: 

- Romové vzdělání nepovažují za důležité. 

- Romské děti nemají předpoklady pro vstup na běžnou základní školu, které od 

nich majorita vyžaduje. 

- Bývalou zvláštní školu vnímají Romové jako školu vlastní, proto ji preferují. 

- Bývalá zvláštní škola vychází Romům vstříc, klade na ně menší požadavky, a 

tak je pro Romy schůdnější cestou, než běžné základní školy. 

- Základní školy nestojí o romské žáky, jejich sociokulturní znevýhodnění 

nerespektují, a tak je pro Romy tato cesta vzdělávání příliš obtížná. 

 

3.1.2 Metodika výzkumu  

Na faktory, působící na aspiraci, se dá nahlížet z pohledu Romů i z pohledu 

majority. Abych zachytila názory obou stran, rozhodla jsem se oslovit jednak Romy, 

jednak Neromy, kteří se nějakým způsobem ve vzdělávání Romů angažují. 

Z Romů jsem vybrala vzorek romských matek, které mají děti v předškolním, 

případně mladším školním věku, což bylo důležité pro to, abych zachytila jejich názory 

v situaci, kdy se rozhodují, nebo nedávno rozhodly, na kterou školu budou jejich děti 

chodit. Otce jsem neoslovovala. Vybrala jsem matky, protože jsou to většinou ony, které 

v rodině vedou výchovu a které o dětech rozhodují. Jelikož od začátku tohoto školního 

roku spousta matek dětí ve věku 3-5 let z Pavlačového domu navštěvuje Komunitní 

centrum (KC) Diakonie, rozhodla jsem se toho využít, a oslovit jednak matky, které 

Komunitní centrum navštěvují, jednak matky, které ho nenavštěvují. Ty, které své děti do 

KC vodí, mi měly zastupovat vzorek matek „motivovaných“ ke vzdělávání dětí, neboť se 

jednak rozhodly navštěvovat centrum, kde se děti formou her učí a postupně tak 

připravují na školu, jednak jsou tyto matky v kontaktu s pracovníky Diakonie, kteří je 

motivují k tomu, aby se o vzdělávání dětí zajímaly. Výběr těchto matek byl náhodný, 

podle toho, které matky se v době, kdy jsem výzkum prováděla, v KC vyskytovaly a 

měly na rozhovor čas. Výběr matek „nemotivovaných“ jsem chtěla provést způsobem, 

kdy každá z „motivovaných“ žen mi doporučí jinou, která do KC své děti nevodí. Toto se 

posléze ukázalo nereálným, neboť některé ženy neměly koho doporučit, jiné mi 
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doporučily matku, která se mnou rozhovor dělat nechtěla, nebo mi byla doporučena žena, 

u které jsem v průběhu rozhovoru zjistila, že sice nepravidelně, ale přesto do KC se svým 

dítětem chodí, a tak jsem ji musela zahrnout do prvního vzorku matek. Brzy jsem rovněž 

zjistila, že na náhodné oslovení bez doporučení nereagují ženy příliš vstřícně. A tak jsem 

se na další matky zkontaktovala přes pracovnici ROMAklubu, jejíž výběr byl náhodný. 

Rozhodla jsem se udělat rozhovory s ženami, které bydlí v Pavlačovém domě. V něm 

žije asi 300 lidí, což je polovina vsetínských Romů. Sociální situace těchto Romů je 

podobná, jako situace Romů v dalších lokalitách, jsou ru jednak rodiny s vyšším 

životním standardem, jednak rodiny neplatičů.156  

Pro svůj kvalitativní výzkum jsem zvolila metodu polostrukturovaných 

rozhovorů, nahrávaných na diktafon, protože mi přišlo, že forma rozhovoru bude pro 

Romy nejpřijatelnější a mohou se tak nejlépe projevit postoje a názory. Abych si udělala 

obrázek o tom, jak budou na žádost o  rozhovor matky reagovat a rovněž pro představu, 

jaký je jejich pohled na KC, jsem v listopadu 2005 udělala předvýzkum. Oslovila jsem 

šest matek a v pěti až deseti minutových rozhovorech jsem se ptala na to, proč své děti do 

KC vodí, co by tam rády změnily apod.157 Všechny oslovené matky poskytovaly 

rozhovory velice ochotně, diktafon se mi nejevil jako překážka, ženy byly spíš potěšeny, 

že se někdo o jejich názory zajímá. Odpovídaly mi na všechny otázky, ale mnohem 

stručněji, než jsem očekávala. Jak jsem předpokládala, bylo nutné tvořit otázky 

jednoduše a stručně, v případě neporozumění otázku přeformulovat. Zjistila jsem, že 

nemá význam se s matkami domlouvat dopředu na datumu či času rozhovoru, ale je 

praktičtější s nimi rozhovory dělat hned, když je oslovím, nejlepší doba je po ránu, kdy 

jsou děti ve škole a v KC a matky ještě nevaří oběd a po poledni, kdy menší děti spí. 

Rozhovory probíhaly v jejich bytech, pozitivem bylo to, že jsem byla v jejich přirozeném 

prostředí, kde navíc mnoho neromských návštěv nemívají. Problémem bylo někdy příliš 

hlučné prostředí, a v jednom případě i přítomnost příbuzných, kdy se mi jevilo, že žena 

vyslovuje spíše názory své tchýně, což vyplývá z postavení nevěsty v tradiční romské 

rodině. Názory na práci Diakonie byly velice pozitivní, což je jistě i důvod vstřícného 

postoje ke mně, jakožto člověka, který s touto institucí sympatizuje a jako dobrovolník 

s dětmi také pracuje. Zároveň vnímaly i mou neutrálnější pozici v tom, že nejsem 

zaměstnanec a rozhovory dělám pro své studium, a tak ženy mluvily i o tom, co se jim 

                                                 
156 Rozhovor s terénními pracovníky MěÚ Vsetín 21.11.2005 
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v KC nelíbí. Ženám jsem v zásadě vykala, brzy se však ukázalo, že je pro ně přirozenější 

tykat, neboť vykání je spojováno s vyjádřením úcty, spojené většinou s věkem, není to 

tedy tolik otázkou známosti, jako jsem zvyklá. A i protože většina matek byla v mém 

věku, v dalších rozhovorech jsem si mnohdy s matkami tykala, podle toho, jak to 

vyplynulo ze situace. 

Samotný výzkum mezi romskými matkami probíhal na jaře 2006, bylo to až poté, 

co proběhly zápisy na základní školy pro příští školní rok. Otázky jsem sestavila tak, aby 

ženy mohly mluvit o svých zkušenostech a názorech. První okruh otázek se vztahoval na 

jejich vlastní zkušenosti ze školy, co je bavilo či nebavilo, na jakou školu chodily a zda 

se poté vyučily, případně jakou měly pracovní zkušenost. Mým záměrem bylo je trošku 

rozpovídat a zjistit jejich zkušenosti se školou, což je důležité v souvislosti 

s rozhodováním o jejich dětech. Na ty se vztahoval další okruh otázek, kdy jsem se 

potřebovala zorientovat v jejich dětech a v tom, na které školy a do kterých tříd chodí. 

Rovněž jsem se ptala na záliby jejich dětí, čímž jsem sledovala zájem rodičů o děti, jejich 

školní úspěchy a představy o budoucím povolání. Otázky na to, čím by matky chtěly, aby 

děti byly, směřovaly ke zjišťování jejich chápání vzájemné závislosti mezi zaměstnáním 

a vzděláním. Středem mého zájmu byly otázky na rozhodování o tom, na kterou školu 

dítě dají, či daly v minulých letech, tedy zda na spádovou základní školu, nebo na 

bývalou zvláštní školu. Přitom jsem chtěla zjistit, které další osoby v tomto rozhodování 

figurují, zda je to manžel či jiní příbuzní, případně komunita jako celek, nebo odborníci, 

tzn. učitelé, ředitelé, psychologové, zástupci neziskovek či terénní pracovníci. Poslední 

otázky zjišťovaly věk matek a jak dlouho bydlí v Pavlačovém domě.158 Jednotlivé otázky 

jsem pokládala a doplňovala podle toho, jak se rozhovor vyvíjel.  

Majorita je v mém výzkumu zastoupena představiteli všech institucí, které se 

v otázce vzdělávání Romů ve Vsetíně angažují. Jedná se o terénní pracovnici z oddělení 

sociální prevence MěÚ, ředitele vsetínského střediska Diakonie, pracovnici Komunitního 

cantra Charity, vedoucí elokovaného pracoviště Pedagogicko-psychologické poradny a 

ředitelku Základní školy Turkmenská, tedy bývalé zvláštní školy. Neoslovovala jsem  

nikoho z Elimu, neboť Elim se věnuje vzdělávání dospělých Romů, na což se můj 

výzkum nezaměřuje. Pokryla jsem tedy všechny instituce, které se v oblasti vzdělávání 

                                                                                                                                                 
157 Otázky k předvýzkumu i samotné rozhovory jsou umístěny v příloze. 
158 Seznam otázek k rozhovorům je umístěn v příloze. 
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romských dětí ve Vsetíně angažují. Nepodařilo se mi však udělat rozhovor s ředitelem 

Základní školy v Luhu, což je spádová škola pro děti z Pavlačového domu. Byl ochotný 

mi odpovědět pouze na několik otázek v e-mail korespondenci, položila jsem mu tedy jen 

několik málo konkrétních otázek, abych si udělala obrázek o jeho postojích. Ostatní 

rozhovory probíhaly v kancelářích jednotlivých institucí v březnu tohoto roku. Byly 

nahrávány na diktafon. Připravila jsem si pouze čtyři otázky, záměrně velice široké, 

abych dotazovaným dala prostor mluvit o věcech, které považují za důležité, o jejich 

zkušenostech a názorech. Ty jsem pak doplňovala dalšími podotázkami, které 

z rozhovoru vyplývaly. V první otázce jsem chtěla, aby mi přiblížili vzdělávání 

romských dětí ve Vsetíně. Jednak abych získala více informací, jednak aby mohli 

vyjádřit svůj postoj k situaci vzdělávání Romů. Další otázka směřovala k hledání příčin 

toho, proč většina vsetínských dětí navštěvuje zvláštní školu, dnes tedy ZŠ 

Turkmenskou. Poté jsem se ptala na jejich instituci, a sice jakým způsobem se ve 

vzdělávání Romů angažuje, jaké jsou její silné a slabé stránky a jaká je spolupráce 

s jinými institucemi.159  

 

3.1.3 Diskuse k volbě metody výzkumu 

Metoda polostrukturovaných rozhovorů s otevřenými, široce položenými 

otázkami pro zástupce institucí se mi jeví jako dobře zvolená. Jednotlivé rozhovory 

trvaly dostatečně dlouhou dobu na to, abych si udělala představu o jejich názorech. 

Nejkratší rozhovor trval 40 min, nejdelší 70 min. Dotazovaní mi odpovídali na všechny 

otázky, u některých jen mohl být problém v tom, že některé myšlenky nedořekli, protože 

jsme se dostali v rozhovoru k otázkám jiným. Domnívám se, že se mi podařilo podchytit 

velkou škálu postojů k tomuto tématu, neboť jsem oslovila všechny angažované strany. 

Rozhovorů bylo pět, e-mailová korespondence jedna. 

Rozhovory s romskými matkami byly kratší, než jsem předpokládala. Nejdelší 

trval 22 min, nejkratší 10 min a jeden byl přerušen, neboť žena musela nečekaně odejít, a 

poté se mi už nepodařilo tento rozhovor dokončit. Uvědomuji si, že čtvrt hodina je krátká 

doba na to, abych zachytila všechny faktory, které aspiraci těchto žen ovlivňují. 

Odpovídá to však mojí situaci, kdy jsem jako Nerom zvenčí, kterého neznají, vstoupila 

                                                 
159 Seznam otázek k rozhovorům je umístěn v příloze. 
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do jejich domovů, abych se o nich něco dozvěděla. Jistě by byly rozhovory přínosnější, 

pokud bych byla v pozici jejich známé, nebo v pozici pracovníka, který s jejich dětmi 

dlouhodobě pracuje a zná tudíž i jejich rodinnou situaci. Pokud bych své otázky 

pokládala v rámci hodinového rozhovoru, kdy bychom se bavily o všem možném, 

dozvěděla bych se jistě i další souvislosti, které se mi během mého výzkumu odkrýt 

nepodařilo. Nutno poznamenat, že jistými překážkami mohl být diktafon a také zápisník, 

kde jsem si zaznamenávala zejména údaje o dětech, neboť v jejich jménech bych se při 

počtu až pěti dětí v jedné rodině velice brzy ztratila. Přesto musím říct, že se mi dařilo 

navázat s ženami velice příjemné rozhovory. Na otázky mi ochotně odpovídaly a v rámci 

možností jsem si udělala dobrou představu o faktorech, které aspiraci na vzdělání romské 

komunity ovlivňují. Metodou, jakou jsem zvolila, jsem však mohla zachytit názory jen 

malého vzorku osob, z nichž větší polovinu tvořily matky „motivované“, menší polovinu 

matky „nemotivované“. Tedy 6 rozhovorů jsem vedla s ženami z Komunitního centra, 5 

rozhovorů s ženami, které do Komunitního centra děti nevodí. 

 

3.1.4 Výstupy  

Výzkum jsem se rozhodla zpracovat tím způsobem, že jsem si pod jednotlivé 

hypotézy, ze kterých jsem vycházela, zařadila faktory ovlivňující aspiraci, jak mi 

z výzkumu vycházely. Je to tedy pět skupin faktorů. Na každý jednotlivý faktor jsem se 

snažila nahlédnout ze stran všech dotazovaných, pokud se k němu dotyční vyjadřovali. 

Jejich pohledy pokládám vedle sebe, aby bylo zřejmé, jak se ke konkrétním věcem 

jednotlivé strany staví. Každá kapitola je zakončena diskusí, ve které dělím faktory na 

subjektivní a objektivní a rozlišuji faktory zvyšující aspiraci a faktory, které aspiraci 

snižují. Na závěr vyslovuji nějaká doporučení. 

Uvádím přímé citace z rozhovorů, které zachovám v hovorovém jazyku, přičemž 

bude v závorce uvedeno, o který rozhovor se jedná. Rozhovory jsou označeny písmeny 

A-W. Seznam rozhovorů a jednotlivé rozhovory jsou umístěny v příloze. Abych zajistila 

anonymnost rozhovorů, všechna jména, která se v nich vyskytovala, jsem zapsala pouze 

počátečními písmeny. Jména dětí jsem pro přehlednost zachovala, jen jsem je prohodila, 

tak aby nebyly jednotlivé ženy podle jmen svých dětí identifikovatelné. Dvě děti jsou 

také nazývány druhým jménem, což je u vsetínských Romů běžné, v závorce je tedy 

vysvětleno, o koho se jedná.  
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V této části a v rozhovorech jsou používány pro přehlednost nebo zjednodušení  

tyto termíny: Přípravný ročník je v rozhovorech běžně nazýván „nulka“, což vychází 

z dřívějšího označení „nultý ročník“. Častěji než „ZŠ Turkmenská“ používám termín 

„bývalá zvláštní škola“, a sice pro přehlednost, neboť dotazovaní mluví ve většině 

případů o „škole zvláštní“, případně „zvláštce“. Pavlačový dům, kde jsem prováděla 

výzkum je někdy označován slovy „Pavlač“, nebo „Pavlačák“. Velké písmeno používám 

proto, že tento termín ve Vsetíně označuje jeden konkrétní pavlačový dům na Smetanově 

ulici. Taktéž používám velké písmeno v označení Pedagogicko-psychologická poradna, 

neboť myslím elokované pracoviště ve Vsetíně. Někdy ji rovněž  označuji zkráceně 

„Poradna“. Když mluvím zkráceně o řediteli Diakonie, mám na mysli ředitele střediska 

Diakonie ve Vsetíně,  pro Diakonii a Charitu pak používám souhrnný název 

„neziskovky“. Některé další termíny, které se vyskytují jen ojediněle v rozhovorech, jsou 

vysvětleny v závorce.  

 

3.2 VZTAH ROMŮ KE VZDĚLÁNÍ 

Obecně rozšířeným názorem je, že Romové nepovažují vzdělání za důležité. Ve 

svém výzkumu jsem se tedy snažila hledat, jaký je vztah Romů ke vzdělání. Zda je 

vzdělání hodnotou, do jaké míry Romové vnímají vztah mezi vzděláním a zaměstnáním a 

zda jsou o vzdělávání dostatečně informováni.  

 

3.2.1 Vzdělání jako hodnota 

Ředitelka bývalé zvláštní školy vidí příčinu toho, že jen málo romských dětí 

studuje na běžných základních školách právě v kulturních vzorcích. Říká: „Vzdělání pro 

ně není hodnota, nějaká podstatná pro život. Bez vzdělání se dá přežít.“ (viz příloha P) O 

tom podobně smýšlí i vedoucí Pedagogicko-psychologické poradny, která však 

vyzdvihuje některé romské rodiny s opačným smýšlením: „To jsou tady na Vsetíně 

opravdu výjimky, to je rodin, které bysme asi dali na jednu ruku, do pěti rodin, které drží 

děti na základní škole, považují si to za čest a za svoji prestiž a dělají maximum pro to, 

aby si tam ty děti udržely. A jsou už třeba na druhém stupni.“ (N) Zajímavou zkušenost 

má terénní pracovnice, která začala motivovat rodiče, aby dali děti na základní školu. Ve 

školním roce 2003/2004 nastoupilo na základní školu 8 dětí, přičemž terénní pracovníci 
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je ve studiu dále podporovali. Vodili je do školy, zprostředkovávali komunikaci mezi 

učiteli a rodiči, doučovali je. První třídu vyšlo 7 dětí. Terénní pracovnice viděla i posun 

v myšlení rodičů: „Tu samou motivaci jsme opakovali s dalšíma matkama, ale vlastně na 

základě toho, že tam zůstalo tolik dětí, se to stalo až takovou prestiží pro ty ostatní 

matky. A už se nám vlastně samy hlásily, že by chtěly dát děcka do základní. Takže my 

jsme s nima zase absolvovali ty zápisy a už to bylo, bych řekla, na lepší cestě, že tam byl 

větší zájem rodičů, větší aktivita. Že třeba ti rodiče nesouhlasili s tím, aby se s nima psaly 

úkoly ve škole. Oni si s nima chtěli ty úkoly dělat doma.“ (M) „Mně to přišlo“, říká 

terénní pracovnice, „že oni byli takovým vzorem pro ty ostatní. Hodně se začalo mluvit o 

tom, že ta zvláštní škola nedává dětem ty možnosti, že na té základce je to přece jenom 

lepší.“ (M) Pracovnice Charity se domnívá, že „někteří mladí rodiče si jsou sami vědomí 

toho, že vzdělání do budoucna bude důležité. Ale pro ně je to tolik překážek, které dítě a 

oni budou muset překonat, že to třeba vzdávají.“ (L) 

Na to, jak vnímají důležitost vzdělání samotné matky, jsem se neptala přímo, 

nýbrž některé závěry vyvozuji z toho, jaký postoj zaujímají jednak k předškolní výchově, 

jednak při rozhodování o umístění dítěte, tedy mezi bývalou zvláštní a běžnou základní 

školou a pak také jaké mají představy o budoucím zaměstnání svých dětí.   

Už z předvýzkumu mi vyplynulo, že matky vodí děti do Komunitního centra, aby 

se tam děti něčemu novému naučily, aby se naučily mluvit česky a byly připravené na 

školu. O ženách, které tam své děti nevodí, se jedna maminka z KC vyjadřuje: „ Kdyby 

chtěly, aby se to děcko naučilo česky, aby děcko se naučilo poznávat barvy, počítat, tak 

si myslím, že by tam s nima chodily. A když té mámě je to jedno - Každá maminka není 

stejná. Mně záleží na tych děckách. Já bych chtěla, aby se něco naučily.“ (V) Domnívám 

se, že většina matek z Pavlačového domu své děti ve věku 3-5 let do Komunitního centra 

posílá, ačkoli některé velice nepravidelně. Rovněž je běžné děti posílat do přípravného 

ročníku, přičemž některé matky tam posílají děti už ve čtyřech letech a ty pak chodí do 

přípravného ročníku dva roky.  Z toho se dá vyvozovat, že matky stojí o to, aby se někdo 

jejich dítěti věnoval, netroufala bych si však globálně říct, že to ukazuje na jejich zájem o 

vzdělanost jejich dětí. V mnohých případech je to spíš rozhodnutím, že je praktické, aby 

se matce o dítě někdo postaral a aby nemělo problémy, když bude nastupovat do první 

třídy. 

Postoj při rozhodování o škole, na kterou dítě nastoupí je ovlivněn řadou dalších 

faktorů, které hledám v celém svém výzkumu. Na tomto místě tedy řeknu jen tolik, že z 
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„motivovaných“ matek se všechny vyjádřily pro to, že by své děti daly raději na běžnou 

ZŠ. Nicméně jsou další okolnosti, které toto rozhodnutí komplikují, o tom pojednám 

později. Z pěti dotazovaných „nemotivovaných“ matek jen jedna preferuje základní 

školu. Ostatní dali nebo chtějí své děti dát na bývalou zvláštní školu.  

 

3.2.2 Vnímání vztahu vzdělání a zaměstnání 

Když jsem se matek ptala, čím by chtěly, aby jejich děti byly, nečekala jsem, že 

většinu tato otázka tak překvapí. Odpovídaly mi, že jsou ještě malé, že nevědí, co by je 

bavilo: „Tak to záleží na nich, já jim práci nemůžu vybírat. To je těžké říct, protože jak 

my můžem rozhodovat za ně? Naši rodiče taky za nás nerozhodovali. Co je bude bavit, 

ať si dělají.“ (B) Jen jedna matka zmínila, že manžel chce, aby byl jejich půlroční syn 

hokejistou, ale ona se k tomu jednoznačně nepřikláněla (A). Další čtyři ženy, které mají 

děti ve vyšších třídách, zmiňovaly přání svých dětí. Dvě dívky chtějí na obor kuchař, 

číšník, což se dá studovat ve Vsetíně (I, J). Jiné dvě dívky by se chtěly učit na 

kosmetičku (D, H), přičemž jedna z nich má i vyšší ambice. Ráda by byla redaktorkou 

nebo sociální pracovnicí, uvědomuje si však, že to ze zvláštní školy bude těžké, a tak 

když to nepůjde, šla by se učit na kuchařku (D). Všechny dotázané matky by chtěly, aby 

se jejich děti vyučily, ale mluví o tom, že všechno bude záležet na nich, jestli se budou 

snažit. Některé otevřeně vyjadřují pochybnosti, jestli se na učilišti děti udrží. Jedna 

maminka spíš očekává, že si dcera založí rodinu: „Sice já nechci, aby se šla dcerka učit, 

protože nevíš, co se může stát. Co když třeba najde si někoho? U nás je ve zvyku, že si 

hned najdou přítele. Že otěhotní a že to nedodělá.“ (H) Pouze dvě ženy z dotazovaných 

byly vyučené. Jedna se vyučila cukrářkou (B), druhá šičkou obuvi a poté si ještě udělala 

střední zdravotní školu (G). V současné době není žádná zaměstnaná, přičemž většina je 

na mateřské dovolené. Na moji otázku, zda si myslí, že si jejich děti najdou práci, byly 

nad mé očekávání vesměs kladné odpovědi. Jen jedna žena byla nejistá: „Záleží na tom, 

jestli budou mít volné místo.“ (A) Některé matky si vztah mezi vzděláním a zaměstnáním 

uvědomovaly. Říkaly, že  práci děti dostanou, když budou mít výuční list (B), nebo když 

budou mít běžnou základní školu (I). 

Vedoucí Pedagogicko-psychologické poradny však zmiňuje jinou zkušenost: 

„Hodně z těch dětí nechce pokračovat. Mnohdy mně tvrdí, že to nemá smysl, že i kdyby 

se vyučili, tak že Roma stejně nikdo nezaměstná, a mnohdy se mně snaží přesvědčit, že 
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pracovat prostě nemohou, že jim to dělá špatně.“ (N) O tom, že děti nejsou motivovány 

ke studiu, když nemají vyhlídku na práci, mluví i pracovnice Charity: „To, co je teďka 

zažité, ten trend, že děcko jde do zvláštní školy, po zvláštní škole zůstane na podpoře a 

nejde ani na učňák, to si myslím, že je nemoc porevoluční. Tohle dřív nebylo. Když 

vezmeš třeba generace třicetiletých, pětatřicetiletých Romů, spousta z nich má učňáky. A 

to až teďka se zažilo, že je pro ně lepší na učňák nejít. Oni rezignovali. Říkají: ‚Co moje 

děcko bude chodit na učňák, když stejně nesežene práci? Tak radši ať jde na podporu a 

má peníze.‘ Oni to berou tak, že aspoň mají dřív peníze. Protože nevěří tomu, že 

dostanou práci. Protože mají svoji zkušenost, zvlášť, když jsou rodiče sami 

nezaměstnaní. Třeba mají učňák a nikde je nechcou, tak proč. I když si myslím, že 

rodiče, kteří sami mají nějaké vzdělání, tak jim víc dochází, že ty děti to potřebují. Ale 

přesto. Vidí, že i lidi s učňákem práci neseženou. Tak co se jejich děcko bude ‚trápit 

někde na škole? Tak ať si jde na podporu a ať si založí rodinu.‘ Tohle si myslím, že je 

hodně chyba v systému.“ (L) Terénní pracovnice upozorňuje na to, že podporu 

v nezaměstnanosti dostávají nepracující Romové až od osmnácti let, takže to, že školu 

ukončí, není pro ně nijak výhodné. Kromě toho zmiňuje program na podporu vzdělávání 

romských dětí na středních školách. (N)  

Neziskové organizace vidí neúspěch romských dětí na středních školách jednak 

v nedostatečné podpoře ze strany rodiny, jednak v tom, že děti z bývalé zvláštní školy 

nejsou na další studium dostatečně připraveny. Na tento fakt se upozorňuje i ve 

Vsetínských novinách, které píší, že rodiče dětí „dopředu rozhodli o osudu svého dítěte 

tím, že pro něj zvolili školu se speciálním výukovým programem. S ohledem na 

zjednodušené osnovy tyto děti většinou končí se základním vzděláním na sociálních 

podporách.“160 Na tyto kritiky ředitelka bývalé zvláštní školy reaguje: „My letos máme 

všechny žáky, kteří vycházejí, zapsané do učilišť. Jestli v těch učilištích ovšem zůstanou, 

to už je druhá věc. Ale to už není naše zodpovědnost, že řada těch dětí tam nezůstane. To 

není učiliště, které je ve Vsetíně, dítě přijede po týdnu, čtrnácti dnech, řekne: ‚Mně se 

tam nelíbí‘ a rodič řekne: ‚Tak zůstaň doma.‘ A veškeré úsilí a snaha školy je pryč.“ (P) 

Je jistě pozitivem, že se v poslední době této škole daří žáky na střední školy umísťovat. 

Změna zákona, kdy je i studentům bývalých zvláštních škol umožněno studovat na 

kterékoli střední škole, je rovněž vítaná. Nicméně pokud jdou děti na jinou školu, než na 

                                                 
160 STEJSKALOVÁ, Eva, ŽŮREK, Jiří. Romové do základních škol nechtějí. Vsetínské noviny [online]. 
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učiliště přímo navazující na zvláštní školu, reálná šance udržet se je mizivá. O tom 

vypovídají i zkušenosti terénní pracovnice: „V prvním roce, co jsme se pokoušeli je 

motivovat, aby šli na ty učňáky, jsme měli pět děcek, které šly tady na obchodku, z toho 

čtyři děcka byly ze zvláštní, jedno bylo ze ZŠ Trávníky. No a čtyři kluci šli na 

zemědělku, na opraváře zemědělských strojů. Po měsíci skončili ti čtyři v té obchodce, 

protože to absolutně nezvládali. Oni se styděli za to, že neuměli pořádně číst, styděli se 

za to, že nerozuměli, co se po nich v té matematice chce, a přestože někteří chodili na 

doučování na charitu, tak to nezvládali. Tak tam zůstala jedna, která byla ze základky, a 

ta je letos ve druháku. Z té zemědělky skončili taky všichni, v podstatě z toho samého 

důvodu.“ (M)  

 

3.2.3 Dostupnost informací o vzdělávání 

Pracovnice Charity upozorňuje na to, že někteří Romové vůbec neviděli rozdíl 

mezi základní a zvláštní školou. „Jedna maminka mi řekla: ‚Co děláš z našich dětí blbce? 

Tahle škola není špatná.‘ Ona to brala tak, jako že ‚naše romská škola není špatná‘. A 

říkala: ‚Co shazuješ naše děcka?‘, když jsem mluvila o tom, že tam ty děti nemají co 

dělat... Jí to nedocházelo, že zvláštní škola je pro děti, které nemají na to zvládnout 

základní školu.“ (L) Podobně vysvětluje terénní pracovnice: „oni to nepovažují za školu, 

která jejich dětem dává něco míň, protože oni když tam chodili, tak se něco málo naučili, 

ale vidí, že jejich děti v dnešní době toho ví víc.“ (M) 

Nový školní zákon z roku 2005 přinesl změnu ve školství a tak se zvláštní školy 

přejmenovaly. Vedoucí Poradny tvrdí, že zvláštní školy, které jsou v obcích mimo Vsetín 

mají přídomek základní škola praktická, škola ve Valašském Meziříčí a ve Vsetíně se 

jmenují jenom základní škola a adresa, přičemž ta vsetínská se jmenuje ZŠ a MŠ 

Turkmenská (N). Problémem však zůstává neujasněnost v těchto názvech. Ředitelka ZŠ 

Turkmenské v rozhovoru používá 2 termíny: „základní škola praktická,“ čímž myslí 

bývalou zvláštní školu, tedy pro děti s lehkým mentálním postižením. A termínem 

„základní škola speciální“ má na mysli bývalou pomocnou školu pro děti s těžkým a 

středně těžkým postižením (P). Romské matky, které mluví o zvláštní škole, používají 

rovněž různé termíny. Dvě matky říkají, že jejich děti chodí na  zvláštní školu (I, J),  

jedna říká: „na tu, už to není zvláštní, ale základní“ (D), další říká: „na základní, ta už se 

jmenuje základní speciální škola“ (H) a další dvě užívají termín speciální (E, G). 
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Různé označení používají i neziskové organizace. Ředitel Diakonie upozorňuje 

zejména na to, že je změna názvu matoucí a že se, jak říká, „vlastně o to hůře vysvětluje 

Romům, že by měli chodit do základní školy, ale do jiné.“ (O) Vedoucí Pedagogicko-

psychologické poradny necítí žádnou zásadní změnu spojenou s přejmenováním zvláštní 

školy, vnímá, že šlo jenom o to odstranit to slovo ‚zvláštní‘. „V podstatě osnovy jsou asi 

adekvátní jako byly dřív“ (N). Když jsem se jedné matky ptala, zda se na Turkmenské 

děti naučí tolik, co na jiné škole, odpověděla: „Tak já nevím. Říkala ředitelka, že je tam 

už těžší učivo pro ně.“ (H) Terénní pracovnice přejmenování školy na základní školu 

považuje za jeden z nástrojů, jak škola Romy motivuje k tomu, aby na ni chodili. Právě 

proto, že ji budou vnímat jako stejnou školu jako všecky ostatní základní školy. Mluví o 

zkušenosti s dětmi, které terénní pracovníci motivací dostali na ZŠ Luh, a ač byly už ve 

druhé třídě, matky je v lednu 2005, kdy se zvláštní škola přejmenovala, přesunuly na tuto  

školu, protože už byla taky základní školou: „Doslechla jsem se, že jim bylo těma 

učitelkama řečeno, že to bude stejná škola, jako všechny ostatní základní školy, takže 

nevím. Je mi to divné, že to říkalo asi dvacet matek, ale na druhou stranu vím, když se 

tam objeví nějaká fáma nebo něco, tak se to šíří velice rychle.“ (M) 

Ředitelka bývalé zvláštní školy tvrdí: „podle zákona jednoznačně poskytujeme 

základní vzdělání, čili jsme v síti škol, které u nás poskytují základní vzdělání. Osnovy 

naší školy jsou, co se týká náročnosti upravené vzhledem k druhu postižení toho dítěte, 

prostě vzhledem k tomu, jaké dítě k nám přichází. Takže jsou jednodušší, ale v každém 

případě rozsah toho učiva je takový a osnovy jsou takové, že poskytují prostě základní 

vzdělání. I ty romské děti, pokud by v plné šíři zvládly tyto osnovy, tak skutečně 

garantuji, že jsou plně připravené zvládat nejrůznější obory učilišť, kde mají možnost 

z naší školy nastoupit.“ (P) Ředitelka garantuje pouze učiliště, možná jen ty, které přímo 

navazují na zvláštní školy. A v tom je asi největší problém, že Romové si handicap, který 

mají absolvováním této bývalé zvláštní školy, uvědomí teprve, když jsou na ně kladeny 

mnohonásobně vyšší požadavky v návazném vzdělávání. Jsou však i výjimky a díky 

neziskovým organizacím a terénním pracovníkům informovanost vzrůstá. Jedna matka 

mi na otázku, v čem bude základní škola pro její dceru lepší, odpověděla: „Tak ve všem. 

Má více možností se vyučit, na kterou školu by chtěla. A tady v té zvláštní to není, je tam 

jenom kuchař, třeba, cukrářka. A na takové ty lepší školy to nejde, protože nemají 

kvalifikaci z té zvláštní školy. Na co se bude cítit, na to ať jde.“ (B) 
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3.2.4 Diskuse a doporučení 

Nepříznivě aspiraci Romů na vzdělání ovlivňuje postoj rodičů, kdy schází 

odhodlanost o vzdělání svých dětí usilovat a ve vzdělání je podporovat. 

Nezaměstnanost Romů demotivuje jejich děti při studiu na středních školách. Jako 

problém se mi jeví to, že spousta Romů nemá představu, jaký je rozdíl mezi studiem 

na bývalé zvláštní škole a studiem na běžné základní škole a jaké jsou důsledky 

absolvování bývalé zvláštní školy. Informace o vzdělávání nemají a ani 

nevyhledávají.  

Významným faktorem, snižujícím aspiraci Romů na vzdělání, je současný 

systém sociálních dávek, který nemotivuje Romy k hledání zaměstnání a usilování o 

vyšší vzdělání.  Dalším nepříznivým faktorem je dopad nového školského zákona, 

který znepřehlednil význam a způsob vzdělávání na zvláštních školách.  

Ačkoli si stále většina Romů neuvědomuje význam vzdělání pro jejich děti, 

výzkum ukazuje na to, že se vzdělání pro mnohé Romy stává hodnotou. Jsou 

rodiny, které považují za prestiž mít dítě na základní škole, aniž by byly nějakým 

způsobem na okraji romské komunity. Dotazované romské matky jsou vesměs toho 

názoru, že práci si jejich děti najdou. Vnímání vztahu mezi vzděláním a 

zaměstnáním je patrné ze dvou rozhovorů, kdy ženy získání zaměstnání podmiňují 

absolvováním běžné základní školy a v druhém případě i učilištěm. Dotazované 

ženy si přejí, aby se jejich děti vyučily, přičemž výběr povolání nechávají na nich. 

Ředitelka bývalé zvláštní školy a Pedagogicko-psychologická poradna se 

snaží zvýšit aspirace Romů na vzdělání motivací dětí, aby se hlásily na střední školy. 

Mnohem dále jde Charita, která tyto děti připravuje na přijímací zkoušky, 

podporuje a doučuje v průběhu celého dalšího studia. Terénní pracovníci a 

neziskovky zvyšují aspiraci Romů na vzdělání také tím, že se vedle podpory dětí 

zaměřují na rodiče, které motivují a informují o vzdělávání. Upozorňují na to, že i 

když si Romové důležitost vzdělání uvědomí, stojí před spoustou překážek, které 

nedokáží nebo nejsou ochotni překonat. Proto neziskovky a terénní pracovníci 

kladou důraz na dlouhodobou motivaci a podporu při studiu. 
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Domnívám se, že by mohl aspiraci Romů na vzdělání příznivě ovlivnit 

kontakt romské komunity se  vzdělanými a pracujícími Romy, neboť chybí 

pozitivní vzory.  

 

3.3 PŘEDPOKLADY ROMSKÝCH DĚTÍ PRO STUDIUM  

Ředitelka bývalé zvláštní školy na obhajobu toho, proč romští rodiče preferují její 

školu, říká: „rodiče sami, asi už ví ze zkušenosti, že prostě by ty jejich děti s těmi svými 

předpoklady tu základní školu těžko zvládaly, tak proto se rozhodují zcela jednoznačně.“ 

(P) Předpoklady romských žáků pro studium na základní škole jsou jiné než předpoklady 

dětí majority.  

 

3.3.1 Způsob výchovy v romské rodině 

Způsob výchovy v romské rodině  se značně podílí na tom, jak je romské dítě na 

školu připraveno. To jsem zjišťovala spíše pozorováním než dotazováním. S knížkou, 

pastelkami, básničkami apod. se většina romských dětí setkává až v přípravném ročníku 

a nově od tohoto školního roku i v Komunitním centru.  

Právě rozdílné pojetí výchovy v rodině způsobuje propastný rozdíl mezi tím, jak 

jsou na školu připraveny romské děti a jak jsou připraveny děti majoritní. Vedoucí 

Pedagogicko-psychologické poradny upozorňuje na to, že romským dětem chybí 

základní vědomosti a dovednosti, které neromské děti běžně mají. Zmiňuje znalost barev, 

prostorovou a pravolevou orientaci, práci s tužkou a uvolnění grafomotoriky (N). Díky 

tomu, že romské dítě k získávání těchto znalostí a dovedností v rodině není vedeno, jsou 

při posuzování školní zralosti a v první třídě značně znevýhodněny. 

 

3.3.2 Úroveň jazykových schopností 

Slabými stránkami vzdělávání romských dětí v ZŠ Luh, jak označil ředitel této 

školy, jsou „většinou slabší sociokulturní prostředí, malá znalost českého jazyka.“ (Q) To 

vyjadřuje i ředitelka bývalé zvláštní školy, která říká, že „sociokulturní znevýhodnění 

hlavně spočívá v tom, že děti doma se svými rodiči komunikují hodně ještě romsky na 
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Vsetíně a proto jejich slovní zásoba a předpoklady pro vzdělávání jsou na velmi nízké 

úrovni.“ (P) 

Znalost češtiny a úroveň vyjadřování v českém jazyce u dotazovaných Romek je 

různá, což jde vidět z rozhovorů, které jsem přepsala v té podobě, jak byly nahrány. 

Vsetínští Romové mezi sebou mluví směsicí romštiny a češtiny, přičemž čeština je u 

mnohých ovlivněna slovenštinou a valašským nářečím. Některé děti v předškolním věku 

českým slovům rozumí, většinou však česky nemluví. Když jsem se matek ptala na to, 

jak mluví doma, dvě mi odpověděly, že mluví většinou romsky, ostatní říkaly, že mluví 

oběma jazyky. Jak řekla jedna matka: „Aby něco uměly.“ (C) Jedna žena, která si 

uvědomuje, že její děti potřebují umět dobře česky, říká: „Teď začínáme s malým mluvit 

česky. Jsem si říkala, že aspoň ten poslední.“ (A) 

O češtině jako problému Romů ve Vsetíně hovoří i ředitel Diakonie: „Dítě, které 

nastupuje do první třídy, je v podstatě cizojazyčné. S ním se pracuje jako s Čechem, není 

na to žádná metodika, nikdo na něj nebere ohledy.“ Kritizuje zejména, že tento fakt není 

zohledňován při diagnostice v Pedagogicko-psychologické poradně, kde se rozhodne o 

tom, že „nezvládá ty naše standardy, které požadujeme ke vstupu do základní školy, a 

tím pádem ho diskvalifikujeme na celý život.“ (O) Pracovnice Charity rovněž upozorňuje 

na jazykový handicap a na to, že dítě znevýhodňuje během celé školní docházky. (L) 

 

3.3.3 Absence mateřské školy 

Pracovnice Charity vyzdvihuje přednosti mateřské školy právě pro naučení se 

češtině. Říká, že se toto dítě naučí lépe česky, než dítě v přípravném ročníku: „I když jim 

učitelky zakazují v době, kdy jsou ve třídě, spolu mluvit romsky, tak to není to samé, 

jako když bílé děti, které romsky neumí, se s nima snaží komunikovat. Tak je to nutí 

mluvit česky.“ (L) Také terénní pracovnice po zkušenostech s přípravným ročníkem na 

bývalé zvláštní škole dává přednost chození do mateřské školy. Upozorňuje na to, že pro 

předškoláky je poslední rok zdarma, a to i v případě, že dítě dostane odklad a chodí do 

školky druhý rok. „Bohužel jsem to zjistila na poslední chvíli, takže nevím, jestli se nám 

už letos podaří nějaké děti do té mateřské školy dostat.“ (M) Dodává, že letos není žádné 

dítě v mateřské škole a všechny jsou v přípravném ročníku na zvláštní škole.  
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Vsetínští Romové jsou zvyklí dávat děti do přípravného ročníku, nicméně do 

školek děti spíše nepřihlašují. Jen jedna z dotazovaných vodila všechny své děti do 

školky, a poté do přípravného ročníku (H). Jedna maminka mluví o negativní zkušenosti: 

„Já jsem si hledala pro Samantu školku. A když jsem tu školku hledala, a když viděli, že 

jsme Romové, tak říkali, že nemají volné místo. Tak mně ji chtěli dát do stacionáře. A já 

jsem říkala, že nepude do stacionáře, když ona není žádná postižená.“ (A) Jiné matce 

chybí dostatek informací: „já nevím, kde to je. V parku tam není, tam jsou jenom ti 

postižení, to jsem se byla ptát.“ (F) Další dvě matky by dítě do školky i daly, ale teď mají 

dítě v KC: „Oni už jsou zvyklí chodit tady. To mají jak školku.“ (C) Druhá žena by dítě 

do školky dala, pokud se KC přestěhuje dál od jejich bydliště (D). Jedna matka se 

vyslovuje, že dítě do školky dá (B).  

 

3.3.4 Předškolní příprava 

Od roku 1995, jak uvádí ředitelka bývalé zvláštní školy, fungují při této škole 

přípravné ročníky. Všechny ženy, se kterými jsem mluvila o přípravné třídě, tam své děti 

měly, mají nebo chtějí dát. I děti, které chodily do školky nebo chodí do Komunitního 

centra, poslední rok před školou chodily nebo budou chodit do tohoto přípravného 

ročníku. Jedna matka, která má dceru v KC, říká: „Jako do toho nultého ročníku ji dám, 

aby byla připravená, aby uměla základní věci. Aj tady ji učí. Barvy, ty tvary, všechno. 

Ona už nějaké základní barvy, tvary zná. Ale já ji chci dát ještě do toho nultého ročníku, 

aby byla ještě líp připravená, a hned ji dám k zápisu na základní.“ (D) Ředitelka mluví o 

úspěšnosti tohoto programu: „Takže systém těch přípravných ročníků je teda vynikající a 

myslím, že se nám podařilo vytvořit takovou dobrou tradici u nás, že rodiče mají zájem a 

že tedy sami poznali, že je to prostě dobrá věc pro ty děti a nemáme vůbec problém 

s naplňováním těch přípravných tříd.“ (P)  

Dotazované matky jsou s fungováním přípravných tříd spokojeny. Říkají: „Oni se 

teď v nulce učí to, co v první třídě, a on už to bude vědět dřív. A chytřejší bude.“ (C) Jiná 

matka mluví o tom, že své dítě dala do přípravného ročníku už ve  třech letech. To je 

tedy možné, jak ale připomíná vedoucí Pedagogicko-psychologické poradny, k zařazení 

do přípravného ročníku je nutné vyjádření školského poradenského pracoviště (N). 
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Docházka v přípravném ročníku je nepovinná, ale jak říká ředitelka školy, mají 

nastavené podmínky pro rodiče tak, „ že když už to dítě přihlásí, tak ho musí omlouvat, 

nemohou si ho nechat doma, jak se jim zlíbí.“ (P) To, zda dítě chodí pravidelně, či 

nikoliv, se pak odráží na výsledcích. Smysl vidí ředitelka v tom, že si dítě „zvykne na 

práci, na prostředí školy a v průběhu toho roku je cíleně vychováváno, vzděláváno a 

získává ty poznatky, které by při tom zápisu mělo dítě mít.“ (P) Ředitelka patrně myslí 

zápis na jejich školu, což vyvozuji z toho, že většině dětem ani po absolvování 

přípravného ročníku učitelé nedoporučují zapisovat se na běžné základní školy. O tom, 

že by dítě po přípravném ročníku bylo připraveno na základní školu pochybuje i vedoucí 

Pedagogicko-psychologické poradny, která říká: „když to řeknu úplně laicky, doplní se 

to, co ostatní naše děti umí od maminek zhruba tak ve věku tří let.“ (N) To považuje za 

nedostatečné.  

Jinak se k tomu staví pracovnice Charity, která mluví o přípravě letošních 

předškoláků na zápis do základních škol. Terénní pracovnice vytipovala 18-20 romských 

dětí, které měly jít letos k zápisu. Ty si pak mezi sebou rozdělila Charita a Diakonie a 

začala s motivací a přípravou: „Tak jsme začali navštěvovat tyto rodiče, zjistili jsme, jak 

na tom jsou děti znalostně. Jestli není potřeba ještě něco dohnat a doučit, co by měly 

umět před zápisem. Většina těch dětí chodila do nulky a byly z tama připravené. To je 

ten paradox, že z tama sice jsou připravené, ale jiným způsobem jsou zas připravené 

k tomu, aby zůstaly na zvláštní škole.“ (L)  Tím naráží na totéž, na co upozorňuje ředitel 

Diakonie, že romské děti zůstávají na této bývalé zvláštní škole, protože si na ni zvyknou 

už v přípravném ročníku. (O) Pracovnice Charity uznává, že spousta dětí by se bez 

přípravného ročníku ve škole těžce chytala. Chválí práci učitelů, přičemž uvádí příklad 

jednoho přípravného ročníku, kdy se učitelce podařilo naučit děti sčítat a odčítat do 

deseti. Avšak i přesto, že tyto děti byly tak dobře připraveny, většina rodičů je k zápisu 

na základní školu nechtěla dát. A to bylo v době, kdy sice zřizovatelem byla zvláštní 

škola, nicméně z kapacitních důvodů byla přípravná třída v prostorách ZŠ Sychrov. To 

pracovnice Charity hodnotila pozitivně: „Mně to nevadí, kdo to zřizuje, ale ty děti se učí 

chodit do našeho gádžovského prostředí, chodí tam na obědy, už si navyknou tu cestičku 

do základky, už by tam mohly zůstat.“ (L) Nicméně po přestěhování zvláštní školy do 

nové budovy, kde byly prostory pro přípravnou třídu, se jen zvýšila pravděpodobnost, že 

romské děti zůstanou po přípravném ročníku v této škole. „Zvláštní škola si vychovává 

děti pro sebe,“ komentují zástupci neziskovek (L).  
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Ředitelka bývalé zvláštní školy se hájí a o těch, kteří tyto kritiky vznášejí, říká: 

„Jsou to lidé, kteří v této škole nikdy nebyli, nepracují s těmi dětmi a divím se, kde se 

odvažují tyto soudy brát.“ (P) Vnímá to tak, že to, na kterou školu dítě půjde, je věcí 

učitelek v přípravné třídě, které poznají schopnosti dítěte, věcí Pedagogicko-

psychologické poradny, která provede odborné vyšetření, a rozhodnutím rodiče. 

Diagnostikováním dítěte v Poradně se budu zabývat později. Na tomto místě chci však 

vyjádřit pochybnost nad tím, zda mají učitelky v přípravném ročníku dostatečnou snahu 

připravovat děti na vstup do běžných základních škol. Podle vyjádření ředitelky se 

domnívám, že je běžná základní škola doporučována jen výjimečným dětem a na ostatní 

je pohlíženo jako na děti, které na základní školu nemají: „Paní učitelky se obě dvě 

shodně vyjádřily už v polovině roku, že letos je strašně slabý ročník, nejsou tam děti, 

které vyčnívají.“ (P) 

Do této situace, kdy předškolní vzdělávání zajišťovala výhradně zvláštní škola, 

pokud nepočítám mateřské školy, vstoupila v září roku 2005 Diakonie s aktivitou 

Komunitního centra. Jejím smyslem je vzdělávat děti v předškolním věku a překlenout 

tak neschopnost rodiny připravovat děti k zápisu. Narozdíl od přípravných ročníků do 

vzdělávání dětí zapojují rodiče, respektive matky. Motivují je, informují a zároveň učí, 

jak děti rozvíjet a připravovat (O). Jako přínosné to označuje i vedoucí Pedagogicko-

psychologické poradny, která tvrdí, že je třeba jít do toho nižšího věku a zaangažovat 

maminky. Terénní pracovnice i Charita práci Diakonie chválí, za pozitivní považují, že je 

to jistá konkurence přípravnému ročníku na bývalé zvláštní škole (L). Nicméně 

z rozhovorů s matkami vyznívá, že děti do přípravného ročníku v pěti letech dají, tedy 

příprava dětí v KC zatím probíhá jen u dětí tříletých a čtyřletých. 

Záměrem obou neziskovek i terénních pracovníků je otevření přípravných 

ročníků na základních školách. O tom se hodně mluví, Pracovní skupina pro práci 

s Romy si za tím účelem letos pozvala ředitele základních škol, které tak chtěla seznámit 

s touto myšlenkou a motivovat ke zřízení těchto přípravných tříd. Je k tomu potřeba 

rozhodnutí zřizovatele školy, tedy města, a rozhodnutí ředitele školy. Město by bylo 

pozitivně nakloněno, ředitelé se však obávají buď nezájmu nebo odlivu neromských dětí 

z jejich školy poté, co by do ní začalo chodit více romských dětí. Na nezájem 

upozorňovala škola, která tento přípravný ročník otevřela, přesto však děti chodily do 

přípravného ročníku při zvláštní škole. Terénní pracovnice upozorňuje, že to bylo v době, 

kdy s Romy na Vsetíně nikdo kromě zvláštní školy nepracoval, nikdo je dostatečně 
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neinformoval a nemotivoval (M). Nadějně otevření přípravných ročníků na běžných 

základních školách vidí ředitel Diakonie i terénní pracovnice, kteří tvrdí, že na setkání 

s řediteli se někteří vyjádřili příznivě, nicméně za předpokladu, že by byl zájem ze strany 

rodičů, a to nejen romských, ale i majoritních (M). I přes toto zdánlivě pozitivní 

nastavení se domnívám, že snaha ředitelů zřizovat přípravné ročníky nebude. To 

potvrzuje i vyjádření ředitele ZŠ Luh, kterého jsem se ptala, zda zřízení přípravného 

ročníku zvažuje: „Ne. Není důvod k větší koncentraci. Třídu má ZŠ Turkmenská.“ (Q) 

Tímto postojem se ředitel spádové školy pro děti z Pavlačového domu od vzdělávání 

Romů distancuje. Terénní pracovnice zmiňuje variantu, kdy by byly přípravné ročníky 

zřízeny na všech školách, pak by si majoritní rodiče nemohli vybírat školu „bez Romů“. 

Nakonec se však přiklání k variantě dostat co nejvíce dětí do mateřských škol (M).  

 

3.3.5 Posuzování školní zralosti  

Většina vsetínských romských dětí prochází vyšetřením Pedagogicko-

psychologické poradny, která posuzuje jejich připravenost na školní práci. Vedoucí 

Poradny je přesvědčena, že romské děti ve Vsetíně nebývají na školu připraveny: 

„V hodně rodinách se mluví romsky, takže jim chybí základní česká slovní zásoba, 

některé děti vůbec nekomunikují česky před tím šestým rokem, no a chybí takové to 

základní penzum vědomostí, které ostatní děti mají z té rodiny už dávno 

zautomatizované.“ (N) Přitom uznává, že hlavní brzda je v řečovém projevu, že dětem 

chybí česká slovní zásoba. Ředitel Diakonie kritizuje fakt, že při testování se nebere 

v potaz cizojazyčnost dítěte. Říká, že mnohdy ani rodiče nerozumí tomu, na co se 

psychologové při vyšetřování dětí ptají (O). Rovněž pracovnice Charity kritizuje přístup 

Poradny k diagnostikování romských dětí, kdy se nepočítá s romskými specifiky. „To, že 

jsou dejme tomu zanedbané, že třeba se neumí správně vyjadřovat nebo neumí pořádně 

držet tužku, to se dá dohnat. I když je to pro ně těžší, je to větší nápor v první třídě. Ale 

furt to neznamená, že jsou blbé, což mi připadne, že někdo zaměňuje.“ (L) Jak mi 

popisuje vedoucí Pedagogicko-psychologické poradny, pracuje se škálou diagnostických 

technik, běžně používanou v České republice. „Samozřejmě, že nejsou speciální techniky 

pro romské děti, protože jejich vzdělávání probíhá tak, jako u ostatních dětí. Jsme příliš 

malá země na to, abychom mohli pořídit speciální techniky pro romskou minoritu v naší 

společnosti, i když se to snažíme, nužno podotknout, trošičku přizpůsobit. Že využíváme 
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často techniky neverbální. Že počítáme s tím, že v oblasti toho slovního vyjadřování mají 

hendikep, díky tomu, že řekněme je to pro ně druhý jazyk, ne jejich mateřský, že často 

pracujeme s takovými technikami, které slovo nepotřebují.“ (N) Z výsledků 

diagnostikování jde však vidět, že snaha tyto techniky romským dětem přizpůsobit, je jen 

malá. Vedoucí mi jmenuje Ravenův barevný dětský test a Stenforbinetovu vývojovou 

škálu jako testy, které používá. O české verzi testu WISC-III UK, který zmiňuje Zpráva o 

stavu romských komunit, vedoucí Pedagogicko-psychologické poradny neví a ani si 

nemyslí, že by v budoucnu bylo reálné nějaké testy zaměřené na děti z minorit 

standardizovat (N). 

Na základě této diagnostiky doporučuje Poradna ve většině případů odklad školní 

docházky a poté ZŠ Turkmenskou. „Já mám tady skutečně pocit z toho vzorku dětí, které 

prošly mýma rukama, že tady nefunguje Gausova křivka.“  (N) Vysvětluje, že podle 

Gausovy křivky 64% dětí je intelektově v normě, ostatní děti mají vyšší nebo nižší 

intelekt. Podle ní víc než 50% romských dětí je v pásmu mezi hlubokým podprůměrem a 

defektem a zanedbatelné procento jsou mentálně retardované děti. A jen zanedbatelné 

procento je v dolní normě. U romských dětí tedy podle Poradny převažuje úroveň nadání 

na hranici defektu (N). 

Od nového školského zákona má i bývalá zvláštní škola možnost dělat na školu 

zápis. Ačkoli ředitelka této školy tvrdí, že letos dělali zápisy poprvé, terénní pracovnice 

mluví o zkušenosti z loňského roku, kdy tato škola vypsala zápis ve stejný den jako 

ostatní školy. To terénní pracovnice kritizuje, neboť rodiče byli motivováni k tomu, aby 

šli k zápisu právě na tuto školu. V lokalitách, kde bydlí Romové, vysely plakáty 

informující o zápisu, rovněž děti z přípravných ročníků měly pozvánku k zápisu 

napsanou v deníčku. Ačkoli terénní pracovnice má informativní plakát schovaný, 

ředitelka údajně tvrdila, že to nebylo ve stejný den a že „chápe, že to je lepší, když 

půjdou na základku a když ty zápisy na základku budou první a potom až budou zápisy 

na zvláštní.“ (M) Neziskovky informovaly ředitelku zvláštní školy, že letos chtějí děti 

připravit a doprovodit k zápisu na běžné základní školy. Nicméně ředitelka, jak se 

vyjadřuje ředitel Diakonie, udělala „cílenou akci, že vyhlásila zápisy o dva týdny dřív, 

než běžné školy.“ (O) Vedoucí Pedagogicko-psychologické poradny tvrdí, že zápis byl 

oficiálně vypsán a úředně vyvěšen (N). Terénní pracovnice říká, že tentokrát 

nevyvěšovali plakáty ani nepsali pozvání dětem do deníčku, ale v den zápisu si pro 

rodiče dětí z přípravného ročníku přišli asistenti a přivedli je do školy, kde se provedl 
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zápis (M). Pracovnice Charity má informace, že rodiče dostali pozvánku, ať přijdou do 

školy, nicméně nebylo na ní napsáno, o co jde, což se dozvěděli až ve škole (L). 

Výsledkem bylo, že kromě jedné rodiny všechny matky, se kterými byly neziskovky 

domluveny, že půjdou k zápisu do základních škol, zapsaly děti na bývalou zvláštní 

školu (O). To vnímají neziskovky jako podraz ze strany ředitelky, která využila toho, že 

má děti v přípravném ročníku. 

K tomu, aby mohly být děti zařazeny do ZŠ Turkmenská, musí mít vedle 

souhlasu rodiče i vyjádření Pedagogicko-psychologické poradny (N). S tím byly často 

problémy, jak vysvětluje vedoucí Poradny, neboť rodiče se na smluvené schůzky 

nedostavovali. Mnohdy proto s těmito dětmi na vyšetření chodili asistenti pedagoga, kteří 

měli souhlas od rodičů. Tento rok našla Poradna jiné řešení, jak popisuje její vedoucí: 

„tak letos jsme udělali takový experiment, že šla hora k Mohamedovi. Celá poradna jsme 

se sbalili, kompletně v počtu všech pěti lidí i s paní sociální pracovnicí a vyrazili jsme 

s kufříkama, s testama na Turkmenskou.“ (N) Nejprve se vedoucí zmiňuje, že takto 

nevyšetřovaly děti, které byly z přípravného ročníku, a ty vyšetřovaly až v Poradně, 

neboť pro ně potřebovali „komfortnější podmínky“, později však mluví o tom, že u 

zápisu byly i tyto děti. V tom smyslu se vyjadřuje i ředitelka této školy. 

Tento krok kritizují zejména neziskovky a terénní pracovnice, která považuje za 

nepřijatelné ve stejný den dělat zápis i vyšetření (M). Ředitel diakonie to označuje za 

neprofesionální. Upozorňuje na rozhozenou psychiku dítěte, na nevyhovující prostředí a 

časovou omezenost (O). O nevýhodách, jaké Poradna při diagnostikování dětí na ZŠ 

Turkmenské měla,  mluví její vedoucí: „ tam nám vyšli vstříc, že nám poskytli místnosti, 

kde jsme měli podmínky a klid k tomu vyšetřování. Klid v uvozovkách, protože ty 

maminky byly na chodbě a protože samozřejmě to vyšetření jednoho dítěte trvá cirka 

hodinu a už tam byly nervózní a už tam docházelo nejenom k hádkám, ale pomalu už se 

napadaly i fyzicky, protože tam došlo k rozepřím, která přišla dříve.“ (N) Na můj dotaz, 

zda tento způsob byl pro Poradnu praktičtější, mi bylo odpovězeno: „Pro naši práci to 

bylo znesnadňující, protože u toho vyšetření potřebujete hlídat spoustu věcí a člověk 

potřebuje být v tom svém. Vědět, kam můžu sáhnout a jestliže jsem zvyklá, že mám 

nějakou pomůcku po ruce a tam to u toho stolečku nešlo, musela jsem ji mít na jiném 

stole za zády, odcházet, přicházet, zase mi uniklo třeba co mezitím to dítě udělalo, takže 

pro nás to bylo komplikovanější a bylo to náročné a postupovali jsme vlastně ne úplně 

čistě, bych řekla. Z toho důvodu, že máme vyšetřovat vlastně jenom dvě děti denně. Ne 
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z toho důvodu, že bysme to nevydrželi, ale je to zatěžující práce a to dítě má nárok na 

odpočatého diagnostika. A po čtvrtém dítěti už opravdu nevíte, dělala jsem to s tímhle 

nebo s tím předchozím?“ (N) Při zápise bylo diagnostikováno 24 dětí, tedy jeden 

psycholog vyšetřil šest dětí. 

Výsledky vyšetření nebyly příliš příznivé, podle ředitelky bývalé zvláštní školy 

dvě nebo tři děti dostaly odklad školní docházky, ostatním Poradna doporučovala ZŠ 

Turkmenskou, žádné z dětí nebylo doporučeno na běžnou základní školu. (P) Přestože 

většina dětí už byla zapsána na této škole, Charita a Diakonie úsilí dostat děti na běžnou 

základní školu nevzdala a pokusila se matky přesvědčit, ať se děti zkusí zapsat i na 

běžnou základní školu. To se podařilo jen u několika matek. Charita říká, že tři ze čtyř 

dětí, které Poradna nedoporučovala, byly normálně zapsány na běžnou základní školu 

(L). Děti, které k zápisu doprovodili pracovníci Diakonie prošly bez jakýchkoli 

připomínek. Ředitel Diakonie tvrdí, že i na tom je vidět, že testování dětí Poradnou není 

zcela korektní. „A to jsme přitom prosili tady zdejší Pedagogicko-psychologickou 

poradnu, aby tento rok zkusili měkčí metr a děti zbytečně nediagnostikovali jaksi 

nepříznivě. Asi jsme nebyli úplně oslyšeni.“ (O) 

Jak jsem zmínila, problematické bylo rodiče přesvědčit, ať zkusí dítě zapsat i na  

základní školu. Ačkoli byli předem mnozí rozhodnutí, že na základní školu půjdou, poté, 

co už dítě zapsali na bývalou zvláštní školu, neměli zájem jít na další školu. Velkou roli 

v tom sehrál fakt, že jim u zápisu na ZŠ Turkmenské řekli, že dítě na základní školu 

nemá. Jedna matka, která chtěla dát dítě do základní školy vysvětluje: „Učitelka mi řekla, 

že by mu doporučovala zpátky tu nulku, protože je taký slabý.“ Tato matka se už tedy 

rozhodla k zápisu na ZŠ nejít, ale zkusí to příští rok (C). Jiná matka, která se rozhodovala 

v dřívějších letech, dala také na rady učitelů: „Oni říkali, že by to nešlo, že by to bylo 

lepší do té zvláštní školy.“ (J) 

To, že názor učitelů a psychologů je pro Romy důležitý, je znát i z rozhovoru s 

jinou ženou: „Já jsem byla na zápise, jako do první třídy, a tam byla z poradny ta paní a 

ona mi doporučovala ne do Luhu... Že je taký pomalý, že by to v Luhu nezvládl, že by to 

pro něj bylo moc těžké.“ Když jsem se ptala, zda si to taky myslí, odpověděla: „On je 

taký pomalejší. I dneska učitelka to říkala.“ V tomto případě hraje určitě i roli fakt, že 

nejstaršímu synovi, který byl na ZŠ v Luhu, bylo v druhé třídě učitelkou doporučeno 

přeřazení do bývalé zvláštní školy. Protože syn neuspěl, pochybuje, že by se další děti na 

základní škole udržely (E). Další matka dítěte, které půjde do první třídy, mluví taky o 
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pochybnostech, jestli by kluk základní školu zvládl. Pak se ale pro tuto školu rozhodla a 

říká, že je chyba rodičů, že své děti dávají do zvláštní školy, že základní škola by je 

určitě neodmítla. Říká: „On zápis udělal, zkusím to s ním. Co za to dám?“ (I) Ještě 

odhodlaněji se vyjadřuje žena, která zapsala dítě do ZŠ Luh, přestože její dceři byl 

doporučen odklad školní docházky: „No, my jsme už měli zápis. A na zvláštní škole jí 

doporučili, že má nastoupit zase do nulky. Takže já jsem nesouhlasila s tím, tak jsem se 

domluvila s panem zástupcem, že to udělá na půl roku. No ale já ji raději dám do té 

školy, do Luhu.“ (A) Podobně odhodlaně se vyjadřuje matka, jejíž dcera půjde do školy 

až za rok: „Tak určitě půjde na základní. Do zvláštní ne, neexistuje. Dám ji do základní, a 

jestli to nevydrží, jak to mám říct, prostě nebude vědět, nebude rozumět první třídě, 

druhé, tak to už potom se rozhodnu. Nevím. Ona má čtyři roky a na čtyři roky je dost 

chytrá.“ (B)  

Fakt, že jsou teď některé děti zapsány na ZŠ Luh i ZŠ Turkmenskou, je 

komplikací pro ředitele těchto škol. Ředitelka ZŠ Turkmenské mi sdělila: „Já jsem si teda 

panu řediteli i telefonovala, abychom se nějak domluvili, protože romští rodiče 

nerespektují, že už mají třeba vydané rozhodnutí nebo tak. Tak abychom měli jasnou 

představu, že teda tu naplánovanou třídu naplníme.“ (P) Nicméně rozhodnutí, na kterou 

z těchto škol děti nastoupí je na rodičích. Jak říká vedoucí Pedagogicko-psychologické 

poradny: „Zákonný zástupce má svaté právo rozhodnout o svém dítěti. Náš hlas je 

poradenský, proto jsme poradna. My se snažíme radit v zájmu dítěte, v jeho optimálním 

rozvoji, ale to, co rozhodne rodič nebo jeho zákonný zástupce, to platí.“ (N) Jak to 

nakonec s těmito dětmi bude, si netroufá odhadnout ani pracovnice Charity: „Bojím se 

toho, že o ně budeme do září bojovat. Zvláštní škola bude bojovat a my budeme bojovat 

naopak.“ (L) 

 

3.3.6 Podpora dětí ve studiu ze strany rodiny 

V rozhovorech s romskými matkami jsem se často setkávala s tím, že kriticky 

hodnotily své děti. Mnohé měly představu, jestli dítě na základní školu, případně učiliště 

má. Nezaujaly však postoj, že je třeba, aby dítěti se školou pomáhaly. S tím jsem se 

setkala pouze u jedné ženy, která ač kriticky hodnotí svou čtrnáctiletou dceru: „Ona čte 

jak prvňák,“ svého syna se rozhodla dát na základní školu a podporovat ho: „Já se budu 

snažit, aby tam Honza mohl vyjít devítku.“ Přitom vysvětluje, že teď když nejmladší syn 
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vyrostl, může si sám hrát a ona bude mít čas věnovat se Honzovi (I). Takových rodičů 

mezi Romy moc není, na což upozorňuje ředitel Diakonie: „Protože kdo zná tu situaci 

v romských rodinách, tady žijou běžně dvě romské rodiny v bytě, který má rozměr třicet 

pět metrů čtverečních i včetně záchodu, chodby a kuchyně, což je velký obyvák. A teď 

tam je deset lidí a tam aby dvě děti studovaly. Jednak pro to není prostor, jednak to ani 

nikdo neumí. Tak je to opravdu bez té intervence zvenčí nemožné.“ (O)  

Terénní pracovnice mi popisovala, jak podporovali děti, které se jim v roce 2003 

podařilo dostat na ZŠ Luh. Vodili je do školy, komunikovali s učiteli, doučovali se s nimi 

a psali úkoly. Mluví i o tom, že doučování děti nebavilo a bylo těžké je ke školním 

činnostem motivovat. Byli rádi, když tuto aktivitu převzala Charita, neboť měla pro tuto 

činnost lepší podmínky (M). Pracovnice Charity osvětluje důležitost podpory žáka: „Teď 

ti rodiče, kteří mají zvláštní školu, tomu, co se učí, nerozumí, takže ví, že dětem 

nepomůžou. A pokud oni by tady neměli nějakou podporu, jakože teďka tady je díky 

nějakým neziskovkám, které vznikly až během několikati posledních let, tak by na 

základní škole ty děti opravdu nemusely obstát. Pokud nejsou nadprůměrně inteligentní. 

Co si myslím, na základce obstály buď děti, které měly opravdu skvělé zázemí v těch 

rodičích, a nebo byly nadprůměrně inteligentní.“ (L) 

 

3.3.7 Diskuse a doporučení 

Aspiraci Romů na vzdělání výrazně negativně ovlivňuje způsob výchovy 

v romské rodině, kdy dětem nejsou předávány znalosti a dovednosti, které majorita 

vyžaduje k úspěšnému zařazení do prvního ročníku základní školy. Stejně tak 

neznalost vyučovacího jazyka je nepříznivým faktorem. Tím, že Romové 

nevyužívají možnosti vodit děti do mateřské školy, odsouvají příležitost integrovat 

své děti mezi neromské děti, a tedy i možnost, aby se naučily českému jazyku a 

získaly dovednosti, kterým se v rodině nenaučí. Z rozhovorů s romskými matkami 

mám dojem, že své děti vesměs podceňují a nevěří tomu, že by na základní škole 

uspěly. Mají na to vliv jednak špatné zkušenosti s „neúspěšnými“ dětmi, jednak 

bezmezné spolehnutí se na názory odborníků, tedy učitelů v přípravném ročníku a 

psychologů z Pedagogicko-psychologické poradny. Velkou měrou aspiraci Romů na 

vzdělání snižuje neschopnost rodičů děti ve studiu podporovat. 
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Majorita se zejména na snižování aspirace Romů na vzdělání podílí tím, 

jakým způsobem posuzuje školní zralost dítěte. Nezohledňuje sociokulturní 

odlišnosti romských dětí, zejména pak cizojazyčnost, a požaduje, aby dosáhlo 

standardu, který je pro většinu romských dětí nedosažitelný. Největší problém 

vidím v dopadu, který má doporučení  z Pedagogicko-psychologické poradny, 

neboť pro rodiče je rozhodujícím podnětem k souhlasu o umístění dítěte v bývalé 

zvláštní škole, která může dítěti poskytnout jen omezené možnosti ve vzdělávání. 

Také se musím připojit k názorům neziskovek a terénních pracovníků, kteří 

považují zápisy na bývalou zvláštní školu a způsob, jakým jsou prováděny, za akci, 

kterou tato škola bojuje o získání romských žáků. Aspiraci Romů na vzdělání tedy 

nepříznivě ovlivňuje fakt, že může bývalá zvláštní škola vyhlašovat zápisy dřív, než 

jsou zápisy na ostatních školách. Dále taková spolupráce školy s Pedagogicko-

psychologickou poradnou, že jsou děti diagnostikovány přímo u zápisu. A zneužití 

toho, že bývalá zvláštní škola má kontakt s rodiči, a motivování rodičů k tomu, aby 

své děti do této školy umístili. To se jim daří i díky tomu, že přípravné ročníky ve 

Vsetíně jsou zřízeny pouze na této škole, tudíž děti si tu zvyknou chodit dřív, než 

vůbec nastoupí povinnou školní docházku. Nepříznivým faktorem je postoj běžných 

základních škol, které nejsou ochotny zřídit přípravné ročníky. 

Jako faktor, který naopak aspiraci na vzdělání zvyšuje, je trend, že si 

Romové zvykli své děti umísťovat do přípravného ročníku. Zvyšují se tak jejich 

předpoklady pro úspěšný vstup do prvních tříd a ukazuje to na zájem rodičů o to, 

aby přinejmenším děti u zápisu nebo v první třídě neměly problémy, v lepším 

případě, aby byly schopny uspět na běžné základní škole, jak se vyjadřují některé 

dotazované ženy. U některých Romů se snaha dítě na školu připravit projevuje tím, 

že s dítětem rodiče mluví česky, aby později ve škole rozumělo. V tomto ohledu by 

však bylo úspěšnější zařazení dítěte do mateřské školy, kterou už i některé matky 

začínají preferovat. Výrazně pozitivním je i fakt, že mnohé matky se rozhodly jít 

k zápisu na základní školu i přesto, že u zápisu na bývalou zvláštní školu dítěti 

psychologové základní školu nedoporučili. Nicméně je třeba vzít v úvahu, že tomuto 

rozhodnutí předcházela intenzivní snaha neziskovek, které dlouhodobě rodiče 

motivovaly a děti připravovaly k zápisu. 

Snad by bylo možné do příznivých faktorů, ovlivňujících aspiraci Romů na 

vzdělání, zahrnout postoj Pedagogicko-psychologicke poradny, která si je vědoma, 
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že je třeba testy přizpůsobit romskému dítěti, a postoj bývalé zvláštní školy, která 

má snahu „nadanějším“ dětem z přípravného ročníku doporučit základní školu. 

Podle mizivých výsledků se však domnívám, že jsou tyto snahy nedostatečné. 

Rozhodně však aspiraci pozitivně ovlivňují mateřské školy, přípravné ročníky, 

Komunitní centrum Diakonie a připravování dětí, které organizují neziskovky. 

Všechno to jsou aktivity zvyšující předpoklady romských dětí pro školní práci, 

tudíž i zvyšující aspiraci na vzdělání. Komunitní centrum navíc zapojuje rodiče 

předškolních dětí, aby měli zájem o jejich vzdělávání a věděli, jak na to. 

Neschopnost rodičů děti během studia podporovat suplují neziskovky a terénní 

pracovníci, kteří organizují doučování dětí. 

Příznivě by aspiraci romské komunity na vzdělání mohlo ovlivnit zřízení 

přípravných ročníků na běžných základních školách, nicméně překážkou je obava 

základních škol z toho, že by ztratily prestiž, kdyby vzdělávaly více romských dětí, 

proto se tomu brání. Návrhy, aby byly přípravné ročníky zřízeny na všech 

základních školách, mi přijdou neuskutečnitelné. Spíše se přikláním ke snaze 

terénních pracovníků informovat a motivovat rodiče, aby umísťovali děti do 

mateřských škol. Domnívám se, že by mělo být systémově ošetřeno, aby bývalé 

zvláštní školy, pakliže mají být určeny dětem, které by běžnou základní školu 

nezvládly, nemohly vyhlašovat zápisy dřív, než ostatní základní školy. Rovněž se 

přikláním ke kritikám způsobu diagnostikování romských dětí, myslím, že by 

vsetínské situaci mohlo prospět zavedení české verze testu WISC-III UK, který 

zmiňuje Zpráva o stavu romských komunit.161 

 

3.4 POSTOJ ROMŮ K „ROMSKÉ ŠKOLE“ 

Vedoucí Pedagogicko-psychologické poradny na základě svých zkušeností říká: 

„Oni chtějí do své školy.“ (N) Zda Romové považují zvláštní školu, tedy dnes ZŠ 

Turkmenskou, za školu vlastní, jsem rovněž hledala ve svém výzkumu. 

                                                 
161 Zpráva o stavu romských komunit v České republice [online], kap. 3.1 
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3.4.1 Zvyk 

Ředitelka bývalé zvláštní školy hodnotí pozitivně fakt, že jsou Romové zvyklí na 

její školu chodit: „No tak naší silnou stránkou je určitě ta tradice, bezpochyby. Ta důvěra 

těch rodičů, že děláme, ti  rodiče jsou o tom přesvědčeni, že děláme pro ně hodně. 

Většina těch rodičů jsou žáky naší školy.“ (P) Je si vědoma výhod, které jsou s tím 

spojené. Zástupci neziskovek a terénní pracovnice tuto skutečnost vidí velice nepříznivě.  

Pracovnice Charity mluví o tom, že z doby komunismu tu přetrvává trend, kdy 

romské dítě je považováno za neschopné vzdělání na základní škole a že je automaticky 

umísťováno do školy zvláštní, dnes tedy ZŠ Turkmenské. „Za prvé, režim podle mě jim 

ublížil a oni si na to zvykli. A za druhé si za ty léta zvykli, že zvláštní škola rovná se 

romská škola. A bohužel myslím si, že to přetrvává.“ (L) Upozorňuje na to, že tento 

postoj není jenom v myšlení Romů, ale i v myšlení majority, která je tímto staví do 

pozice, že Romové mají být vzděláváni ve zvláštní škole. Nicméně vidí hlavní problém 

v myšlení Romů: „myslím, že jejich myšlení je hodně zasekané... A pro ně je to hrozně 

těžké měnit, tyhle stereotypy.“ (L) Ředitel Diakonie vidí ve zvyku rovněž příčinu toho, 

že většina romských dětí chodí na bývalou zvláštní školu: „vzdělávání zásadně ovlivňuje 

zažitý princip, že romské děti jsou vzdělávány na zvláštní škole. Asi s ohledem na 

romskou mentalitu je to velmi nepříznivý faktor, protože Romové, kde si zvyknou, tam 

chodí.“ (O) Mluví o tom, že si rodiče zvyknou na to, že tam chodí všechny jejich děti i 

příbuzní a tento postoj se těžko mění.  

Navíc, jak vysvětluje pracovnice Charity, „Romové uvažují kolektivně. To, co 

dělá většina, dělám i já.“ (L) Mluví o zkušenosti z roku 2003, kdy ještě pracovala jako 

terénní pracovnice a začali s motivací na základní školy. Tehdy se rozhodovali rodiče 

kolektivně. „Já jsem věděla, že když tenhle rok se několik rodičů rozhodne ty děti dát na 

základku, tak že oni vlastně pomůžou těm ostatním rodičům, že ten další rok pro ně to 

rozhodnutí nebude tak těžké. Že oni nastolí nějaký nový trend.“ (L) Jak o tom vypráví i 

terénní pracovnice: „tam šlo o to ovlivnit dvě, tři matky a ostatní by se prostě chytly.“ 

(M) Nakonec bylo na základní školu zapsáno osm dětí. Z nich však na této škole zůstaly 

jen tři děti, neboť většinu dětí rodiče přesunuly na zvláštní školu poté, co se v roce 2005 

přejmenovala na základní.  Když jsem se mezi romskými ženami snažila objevit, zda je 

pro ně při rozhodování o škole důležitý postoj romské komunity, setkala jsem se spíš 
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s tím, že se ženy rozhodují samy, případně s manželem: „Tak já nemůžu brát ohled na 

jiné maminky. Já chcu pro své děcka co nejlepší. Každá maminka přemýšlí jinak.“ (B)   

O tom, kterou školu Romové preferují, mluví vedoucí Pedagogicko-

psychologické poradny: „Protože ono už skutečně je tu taková navozená tradice. 

Většinou ty děti mají nějaké starší sourozence, kteří na tu Turkmenskou chodí, je tam 

vazba, že rodiče znají paní ředitelku, znají učitelky, a chápou tuto školu jako svoji 

školu.“ (N) Mluví o letošní zkušenosti, kdy jedné holčičce dali odklad, ale řekli rodičům, 

že by příští rok mohla chodit do školy základní: „tam nám maminka rovnou řekla, že 

s tím nebude souhlasit. Že bude její dcera chodit na tuto školu, kde chodily všechny 

ostatní děti a kde další děti chodit budou, protože je tam zvyklá.“ (N) 

Ačkoli romských dětí, které jsou na běžných základních školách, je ještě málo, i 

ta malá část nabourává všeobecnou představu, že Romové patří na zvláštní školu. Jedna 

maminka vysvětluje: „No chodí tam naše děcka, co znám. Už jsou tam dost dlouho, už 

jsou starší, jedna bude mít patnáct, jedna čtrnáct, myslím. A oni to tam chválí. Teď tam 

chodí od manžela, od bratra cérka a ona to tam chválí.“ (A) Pro tuto ženu, která chce dát 

své dítě do ZŠ Luh, je patrně důležité, že s touto školou mají někteří Romové dobrou 

zkušenost. 

 

3.4.2 Segregace 

Jako příčinu toho, že většina romských dětí chodí na bývalou zvláštní školu, 

označuje ředitel ZŠ Luh právě zájem Romů být všichni spolu v jedné škole: „V romské 

komunitě převládá snaha o sdružování komunity a větší část je soustředěna na ZŠ 

speciální, kterou považují za školu vlastní.“ (Q) Ředitelka bývalé zvláštní školy uvádí, že 

v praktické škole je 80% dětí romských. Jen ve škole speciální, tedy bývalé pomocné 

škole, je většina dětí neromských. (P) Ředitel Diakonie poznamenává, že tak velké 

procento romských dětí na jedné škole je způsobeno i nezájmem neromských rodičů své 

děti v této škole mít: „A za ty roky, kdy zvláštní škola byla jediná alternativa, tak se 

vyprofiloval na Vsetíně fakt, že tam chodí téměř výlučně romské děti, takových 85%. 

Protože děti neromských rodičů chodí raději do zvláštních škol, které jsou v okolních 

obcích. Raději dojíždí, aby nebyli paradoxně menšinou v tom ‚romském zařízení‘.“ (O) 

O tom, že takových dětí je hodně, se zmiňuje i ředitelka bývalé zvláštní školy, která je 
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však přesvědčena, že soužití dětí neromských a romských v jejich škole je 

bezproblémové. Dokonce mluví o integraci: „A stále se mluví o integraci, integraci, to je 

strašně krásné, takové zaklínadlo, bych řekla. Ale u nás ta integrace je víc než kde jinde, 

na naší škole, protože tu máme bílé děti, i když v menšině. Tak to soužití funguje a žádné 

rasistické projevy tady nejsou, protože máme malé skupinky.“ (P) Další její tvrzení však 

úspěšnost této „integrace“ nepotvrzuje: „Určitě se setkáváme s tím, že kluci si vjedou do 

vlasů, nebo že se prostě nemají moc v lásce, že se kamarádí zase ty skupiny jenom mezi 

sebou, bílí s bílýma, Romové s Romy.“ (P) 

O tom, že je pro Romy důležité být  mezi Romy mluví i pracovnice Charity, která 

vzpomíná na argumenty Romů, kteří říkali, že dítě na základní školu dát nechtějí, protože 

se bojí, že tam bude samo. (L) Při rozhovorech s romskými matkami jsem se 

s podobnými tvrzeními nesetkala. Dvě matky spíš považují za výhodné, že dítě 

v romském prostředí nebudou: „Prostě chci, aby z něho něco bylo, to jako hodně mi na 

tom záleží. Oni v té zvláštní škole jsou tady hodně pohromadě ty Romové a hodně se učí 

od sebe ty děcka. Tak jako je to aj mezi váma, to je jasné. Ale jako my máme jinačí 

mentalitu a vy taky. A já nechci, aby Honza byl takový jako třeba, no prostě chci s ním 

zkusit nějaké změny.“ (I) Druhá matka taky preferuje ZŠ: „Tak tam se bude i víc učit a 

nedělat to, co ti druzí. To nechci. Ať se naučí něco.“ (F) 

 

3.4.3 Strach z rasismu 

„Romové dají své dítě na zvláštní školu, protože ví, kam je dávají,“ říká 

pracovnice Charity. „Pro ně to není nepřátelské prostředí, to je romské prostředí, oni se 

tam cítí bezpečně.“ (L) Uvedu případ jedné matky, která své děti do základní školy dát 

nechtěla. Nejprve mi tvrdila, že se v ZŠ Turkmenské naučí tolik, co na jiné základní 

škole, nicméně pak se ukázalo, že důvodem je strach z rasismu. Tato žena má pět dětí. 

Radim chodil dva roky na ZŠ Luh. Kvůli českému jazyku, ve kterém byl slabý, 

doporučila učitelka přeřazení do třídy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, 

kterou tato škola má. Žena s tím nesouhlasila a raději ho dala na ZŠ Turkmenskou, kvůli 

tomu, jak se k němu chovali spolužáci na ZŠ Luh: „No mluvil o tom, že ze začátku se mu 

tam líbilo, ale pak už nechtěl, že mu nadávají ty děcka, do cigánů a tak, nohy mu 

podstrčovali, tak já jsem se za to rozhodla.“ (H) To byl podle vyjádření ženy jediný 

důvod, proč nechtěla mít děti na základní škole: „Neříkám, že v té škole to bylo blbé, já 
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jsem tam byla spokojená. Ale akorát, jak jsem říkala, že si nadávaly a tak.“ (H) Když má 

děti na ZŠ Turkmenské, tak se nebojí, protože je tam málo Neromů: „A ty naše děcka se 

přesto znají, protože jsou všecky z Pavlače a vycházejí spolu.“ (H) Ačkoli má starší 

Mirek ve škole samé jedničky a učitelka ZŠ Turkmenské i manžel ženu přesvědčují, ať 

kluka dá na základní školu, ona nechce. Na moji otázku, zda nemá chuť to zkusit 

odpověděla: „Mám. Ale já se bojím, aby ty děcka nebyly takové odstrčené. Protože nic 

proti bílým, to je jedno, jak naši, i ti bílí, ale tam je hrozně nadávek a ho by to tam bolelo 

a nechci, aby se tam cítil uražený a byl někde úplně strčený nabok. To nechci. Já jsem 

tam též měla zkušenosti, i když kluk neudělal nic, a chodili tam od nás, ubližovali si, 

nohy si podrazovali, několikrát si tam udělali úrazy v té základce.“ (H)  

Zkušenost s přeřazením dětí kvůli šikaně má i další žena, matka čtyř dětí, které 

chodily do ZŠ v Luhu: „Ale tam je šikanovaly, jako děcka větší, v té škole, kluci odmítali 

chodit do školy, nechtěli chodit do školy, právě. Já jsem nechtěla, abych měla problémy, 

tak já jsem je tam nosila násilím.“ (G) Na její stížnosti učitelé nereagovali, tvrdili, že 

šikana na škole není. Tak se rozhodla děti přeřadit do ZŠ Turkmenské. 

Šikanu, se kterou se setkávají romské děti na základních školách zmiňuje i terénní 

pracovnice. Ta však mluví o zkušenosti, kdy konflikty vyvolávaly spíše romské děti, 

které si utvořily separovanou skupinku ve škole, kde bylo jeden rok osm romských 

prvňáků. (M) 

 

3.4.4 Diskuse a doporučení 

Ukázalo se, že jedním z nejnepříznivějších faktorů, který snižuje aspiraci 

Romů na vzdělání je fakt, že Romové vnímají bývalou zvláštní školu za školu 

vlastní, školu pro Romy. Je patrné, že se pro ně stalo zvykem chodit právě na tuto 

školu a nejsou ochotni tento stereotyp měnit. To, že sami tuto školu absolvovali, že 

znají ředitelku a většinu učitelů, že vědí, co děti na této škole čeká, je pro ně 

takovou výhodou, že až na výjimky nemají zájem zkoušet nové, neznámé prostředí. 

Domnívám se, že je to jednak z pohodlnosti, jednak ze strachu z neznáma. Zde 

hraje velkou roli fakt, že Romové k neromským institucím nemají důvěru, zjevný je 

rovněž strach z rasismu. Ten podtrhují zkušenosti dětí s rasismem na základních 

školách, což byl i důvod, pro který dvě ženy z dotazovaných přeřadily své děti do 
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bývalé zvláštní školy. Romové raději preferují tuto školu, kde mají své známé a 

příbuzné, kde jsou Romové v početní převaze, což si myslím, že je rovněž odrazem 

segregovaného bydlení vsetínských Romů. Vedle toho se jeví překážkou snaha 

z romské komunity nevybočovat, nýbrž volit školu, kterou volí ostatní Romové.  

Negativně aspiraci Romů na vzdělání ovlivňuje i pohled majority, kdy je 

možno rovněž mluvit o stereotypním pojetí zvláštní školy jako „školy pro Romy“. 

Důkazem je stav, kdy neromské děti dojíždějí do jiných speciálních škol mimo 

Vsetín, jen aby nebyly mezi Romy, čímž se prohlubuje segregace Romů. 

Pozitivně může na aspiraci působit tendence rozhodovat se samostatně, která 

je patrná v některých rozhovorech s romskými matkami. Dalším takovým 

příznivějším faktorem je skutečnost, že některé děti z romské komunity navštěvují 

základní školy a nemají tam žádné problémy. Tyto zkušenosti boří tradiční chápání 

Romů, že školou pro Romy je bývalá zvláštní škola a žádná jiná. Pozitivní 

zkušenosti se základní školou jsou zřejmě důležité pro matky, které se rozhodují 

mezi známým a neznámým postředím, tedy mezi bývalou zvláštní a běžnou základní 

školou. Rovněž preferování jiného než romského prostředí, které jsem zaznamenala 

v rozhovorech u dvou žen, vypovídá o změně pojetí toho, že Romům je nejlépe mezi 

Romy. Domnívám se však, že tyto postoje jsou ojedinělé. 

Příznivě na aspiraci působí školy, když se snaží dát do jedné třídy alespoň 

dvě romské děti a když se snaží potírat rasismus na školách. 

Domnívám se, že pro zvýšení aspirace Romů na vzdělání by bylo třeba 

odstraňovat segregaci ve školství, k čemuž by mohlo vést i úsilí o integraci Romů 

v otázce bydlení. Myslím si, že vliv faktoru zvyku bude oslabován se zvyšujícím se 

počtem romských dětí na jiných základních školách. Spolu s tím je třeba hledat 

účinné mechanismy, jak potírat šikanu a rasismus na školách, zejména vzděláváním 

pedagogů a rozšířením povědomí o multikulturní výchově. 

 

3.5 PŘÍSTUP ZVLÁŠTNÍ, DNES ZÁKLADNÍ ŠKOLY  

Zvláštní škola si za léta fungování našla způsob, jak dovést většinu romských dětí 

k dosažení základního vzdělání. Ředitelka této školy je přesvědčena, že tam žáci „mají  

ty nejlepší podmínky ke vzdělávání“ (P). Vysvětluje jejich přístup k romským dětem: 
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„My jim poskytujeme vlastně nadstandardní služby ve vzdělávání. Tím, že dětí je málo 

ve třídě, že tu máme vysloveně individuální přístup ke každému žákovi ve výuce. Jsou tu 

předměty, které na základní škole nejsou: řečová výchova, logopedická péče, 

komunikativní dovednosti a jinak vlastně všechny předměty, které na té základní škole 

jsou. Máme fyziku, chemii, přírodopis, čili dítě získá základy tady těchto oborů. A hodně 

tu máme pracovního vyučování, protože ty děti jdou do učebních oborů, prostě takovou 

tu manuální zručnost potřebují pěstovat a získat a to jim škola umožňuje.“ (P) Škola se 

snaží přizpůsobit se romským dětem a dělá vše pro to, aby škola pro dítě nebyla 

stresujícím prostředím, jakým mnohdy pro Romy byly jiné základní školy. O své škole 

říká: „prostě si skutečně myslím, že je to pro jejich vzdělávání ta nejlepší možná 

příležitost.“ (P) Dodává, že samozřejmě vyjímá „ty, kteří to nadání mají vyšší a tyto 

rozhodně bez pardonu patří na tu základní školu“ (P). Nicméně o tom, kolik je těchto dětí 

s „vyšším nadáním“ svědčí i fakt, že letos žádnému romskému dítěti u zápisu na jejich 

školu nebyla doporučena základní škola. Přesto svou školu a přesvědčení hájí před 

kritiky ze stran terénních pracovníků a neziskovek: „tady na městském úřadě se vyvíjí 

v letošním roce extrémní, bych řekla, aktivity pro to, aby romské děti šly k zápisu na 

základní školu. Já proti tomu vůbec nic nemám. Já nedělám žádnou ani propagaci této 

své školy, i když bych na to měla plně asi oprávnění.“ (P) Dodává: „Já bych si nikdy 

nedovolila poškodit dítě, kdybych věděla, že fakt zvládá tu základní školu.“ (P) 

Na rozdíl mezi tím, jaké podmínky pro vzdělávání mají děti na bývalé zvláštní 

škole a na jiné základní škole, upozorňuje pracovnice Charity. Říká, že pokud Romové 

nevidí nějakou vyšší motivaci, vybírají si školu, která je jednodušší: „Já co jsem si 

všimla, myslím, že je to normální lidská vlastnost, a u Romů to takhle funguje, že oni 

volí vždycky cestu nejmenšího odporu.“ (L) Podobně se vyjadřuje i terénní pracovnice, 

která říká, že Romové této možnosti sami zneužívají, neboť je to pro ně výhodné a 

pohodlné. Upozorňuje však i na to, že tato škola se sama snaží tam Romy dostat: „Prostě 

z toho, co ta škola dělá, nemám pocit, že to myslí úplně pro jejich dobro.“ (M) Přitom 

kritizuje představu ředitelky, že romské děti by se měly vzdělávat v její škole, teprve po 

deváté třídě by se o ně měly neziskovky zajímat a podporovat je v dalším vzdělávání. 

Názor neziskovek je jiný: „Naše představa je, že čím dřív bude dítě chodit do 

standardního prostředí, náročného, tím má větší šanci.“ (O) 
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3.5.1 Obtížnost učiva a nároky na domácí přípravu 

O malých nárocích, které má bývalá zvláštní škola, hovoří ředitel Diakonie: „Ta 

škola vytváří prostředí, které je měkké, tzn. ty děti si z tama nosí jedničky nebo dvojky, 

kdežto když jdou na základní školu, tak nosí trojky, čtverky.“ (O) Také pracovnice 

Charity vidí velký rozdíl v náročnosti studia, když mluví o základní škole: „jsou tam dost 

vysoké nároky na domácí přípravu, což na zvláštní škole vůbec není. Na zvláštní škole 

děti do třetí třídy chodí do družiny a potom už, pokud vím, nedostávají úkoly, takže dítě 

ze zvláštní školy není zvyklé se doma připravovat.“ (L) O tom mluví i vedoucí 

Pedagogicko-psychologické poradny: „Základní škola Turkmenská hodně rodičovských 

povinností saturuje v družině. Že tam paní vychovatelky napíšou s dětmi úkoly, vysvětlí 

jim učivo a děti přijdou domů a mají hotovo.“ (N) 

O tom, co je důsledkem absolvování školy v tomto nenáročném prostředí, hovoří 

zkušenost žáků, kteří šli po deváté třídě na obchodní učiliště, jak vypráví pracovnice 

Charity: „A teď i proto, že učiliště bojují o žáky, je vzali. Udělili výjimky a vyšli jim 

vstříc. Ředitelka byla maximálně ochotna jim to studium umožnit. A oni se nechytali. 

Jediný, kdo tam zůstal, byla holka, která měla základní školu. Byly tam další čtyři děcka. 

Byly chytré, inteligentní. Dokonce jedna z nich až do šesté třídy chodila do základky a až 

potom přešla na zvláštní, ta podle mě měla hodně velké předpoklady. Ale narazili. Pro ně 

to byl šok, jenom to, že mají psát čtenářský deník, že mají číst knížky. Za prvé, neuměli 

chodit do knihovny. Nebyli zvyklí číst, nebyli zvyklí se doma připravovat. Neuměli se 

vyjadřovat česky... Špatně nesli, když je pak učitelka vyvolala před třídou a oni tam měli 

ze sebe něco vykoktat. Oni to brali, jako že je učitelka ztrapnila. Pořád čekali nějaké 

výhody. Učitelé na ně brali ohledy, ale jinak, než si oni představovali. Mysleli si, že když 

mají zvláštní školu, že jim ty známky dají zadarmo. My jsme říkali: ‚Jo, my vám 

pomůžeme, ale musíte se to naučit.‘ Učitelka byla i ochotná je zkoušet v kabinetě. Ale to, 

že se to musí naučit byl na ně najednou strašně velký nápor. Tak to vzdali.“ (L) 

Nevýhodu, že by se na základní škole muselo dítě víc učit, nezmiňovala žádná 

z dotazovaných matek. Mluvili jen o zkušenosti s přeřazením dítěte na bývalou zvláštní 

školu, když dítě učivo nezvládalo. Naproti tomu dvě matky zmiňovaly, že chtějí dát dítě 

na základní školu mimo jiné i proto, že se tam bude víc učit (I, F).  
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3.5.2 Finanční stránka 

ZŠ Turkmenská nabízí dětem řadu pomůcek a aktivit, aniž by za ně museli rodiče 

platit, neboť je úspěšná v psaní projektů a na své žáky dostává více financí než jiné 

základní školy (P). Tady je značný rozdíl mezi tím, co platí dítě, které je na bývalé 

zvláštní škole a dítě, které je na jiné škole, kde se platí pomůcky, učebnice, výlety a 

kroužky. To vše je na bývalé zvláštní škole zdarma, což je i jistou motivací pro Romy, 

proč volit tuto školu. Pracovnice Charity si myslí, že se sociálně slabým rodinám tyto 

výdaje proplácejí, což však terénní pracovnice vyvrací. Finančně podporovali děti na 

základních školách v době, kdy jich tam bylo více, a to tím způsobem, že se např. 

domluvili s rodiči a škole peníze poslali přímo z dávky sociálního zabezpečení. Jindy 

bylo možné dostat jednorázovou dávku, nebylo to však pravidlem: „podle toho, na co to 

bylo. Protože ony vlastně berou ty peníze, co jsou v té dávce, v podstatě na výživu a na 

to dítě. Takže by si to měly hradit ze svého.“ (M) 

O tom, že by finance pro některou rodinu byly důvodem pro nezařazení dítěte do 

základní školy, se žádná z dotazovaných romských matek nezmiňuje. 

 

3.5.3 Učitelé, romští asistenti a spolupráce školy s rodinou 

ZŠ Turkmenská zaměstnává pět Romů jako asistenty pedagoga. S nimi má 

ředitelka dobré zkušenosti. Jejich význam vidí i v tom, že jsou pro děti vzory. Dále 

fungují jako prostředníci mezi romskou komunitou a školou: „Dítě onemocní, nejde do 

školy, tak se tam jde podívat do rodiny, co se děje, nějaké problémy s vybíráním, 

placením za obědy, prostě vždycky pošleme asistenta, je to takové pružné,“ říká 

ředitelka. U mladších dětí jsou komunikačním mostem, neboť děti v přípravném ročníku 

a první třídě ještě špatně rozumí češtině, pomáhají rovněž s doprovodem, při sebeobsluze 

apod. (P) 

Ředitelka bývalé zvláštní školy hodnotí velice dobře spolupráci školy s rodinami: 

„musím říct, že jako jedna z mála institucí máme autoritu.“ (P) Na fakt, že škola má příliš 

velký vliv na Romy, upozorňuje terénní pracovnice, která v tom vidí nebezpečí právě při 

ovlivňování rozhodnutí rodičů o umístění dítěte na školu. Také to, že romští rodiče znají 

většinu učitelů a asistentů osobně, považuje za jednu z příčin, proč se rozhodují tuto 

školu preferovat. Nicméně z rozhovoru s jednou romskou ženou je patrné, že její postoj 
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k romským asistentům není příliš pozitivní a mnohem větší důvěru má k učitelům, kteří ji 

učili, když sama na tuto školu chodila (A).  

Zajímavý je ještě případ jedné ženy, jejíž muž dělá v této škole osobního 

asistenta. Tento fakt totiž ovlivňoval jejich rozhodování o tom, na kterou školu dají 

svého syna. Šli na zápis do ZŠ v Luhu, přesto ještě žena rozhodnutá nebyla: „Abych se 

přiznala, já jsem ho tam nechtěla dát. Kvůli manželovi a Šarlotě. Že oni jsou tady a 

chtěla jsem ho mít takhle, aby byl pod dohledem manžela.“ (I) Nakonec se rozhodnou 

podle toho, kam se přestěhují.  

 

3.5.4 Vzdálenost 

Vzhledem k tomu, že se Pavlačový dům má do konce roku zbourat a romské 

rodiny mají být přestěhovány na jiná místa, i tato matka se nakonec rozhodne podle toho, 

kde to bude mít nejblíže. Tak, aby syn zvládl chodit do školy sám a neměl to daleko (I). 

Poslední roky sídlí ZŠ Turkmenská v blízkosti Pavlačového domu, pět až deset minut 

chůze. To je podle neziskovek taky jeden z důvodů, proč rodiče tuto školu preferují. 

Romové sice chodili na zvláštní školu i tehdy, když byla dál od jejich bydliště, nicméně 

teď několik matek mluví o tom, že volba školy bude záviset na tom, jak bude daleko: 

„Taky záleží, kde budem bydlet, víš. Když budem bydlet v Rokytnici, tak budou chodit 

asi do ZŠ Rokytnice. Abych to měla blíž.“ (A) Stejně důležitá je vzdálenost i pro další 

matku, která by jinak děti na základní školu nedala. Když však budou bydlet daleko od 

bývalé zvláštní školy, bude svolná k tomu dát děti tam, kde to bude nejblíže (H).  

Ředitel Diakonie mluví o nepříznivé situaci, kdy většinu rodin z Pavlačového 

domu chtějí představitelé města vystěhovat na Poschlu, což je lokalita za městem. Avšak 

vzhledem k tomu, že je Poschla vzdálena asi 4 km od bývalé zvláštní školy, mluví o tom, 

že tato skutečnost by mohla dobře ovlivnit postoj Romů k volbě školy. Uvažuje, na které 

školy by pak děti mohly chodit: „Předpokládám, že nebude takový velký problém se 

domluvit, aby některé chodily na trávnickou školu, což je vlastně nejblíže, některé na 

Privátku (ZŠ Integra – pozn. autorky), protože to je taky jakž takž po ruce. A pak už to 

bude složité, protože všechny už jsou stejně daleko.“ (O) Mluví i o návrhu rozvážet 

speciálním autobusem děti, které budou navštěvovat základní školy, to však nepovažuje 

za příliš přijatelné. 
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Nutno říct, že v minulých letech, kdy začalo chodit více dětí z Pavlačového domu 

do ZŠ Luh, terénní pracovníci zabezpečili doprovázení dětí do školy. Později si děti 

zvykly chodit samy, nicméně terénní pracovníci jsou otevřeni toto doprovázení v případě 

potřeby znovu obnovit. (M)  

 

3.5.5 Diskuse a doporučení 

Aspiraci Romů na vzdělání nepříznivě ovlivňuje neochota Romů příliš pro 

vzdělávání svých dětí obětovat, ať už jsou to čas, či peníze. Je však brát v úvahu i to, 

že finanční možnosti většiny romských rodin jsou omezené. Proto volí nejschůdnější 

cestu, jak splnit povinnost školní docházky dětí. 

Přístup bývalé zvláštní školy ke vzdělávání Romů je velice vstřícný. Tato 

škola udělala všechny možné kroky ke zpřístupnění vzdělávání romským dětem. To, 

že na této škole jsou romští asistenti, že se škola nachází v místě bydliště 

Pavlačového domu, že je finančně nenáročná a neklade na žáky velké nároky, co se 

týká učiva a domácí přípravy, to všechno jsou faktory ovlivňující aspiraci Romů na 

vzdělání. Příznivě působí na to, aby se zvýšil zájem a docházka dětí do bývalé 

zvláštní školy. Nicméně důsledkem toho je, že Romové tuto školu preferují před 

nákladnější a náročnější základní školou, takže se vposledku tato vstřícnost bývalé 

zvláštní školy aspiraci Romů na vzdělání snižuje.  

Z rozhovorů s romskými ženami se jeví nejsilnějším faktorem, ovlivňujícím 

aspiraci na vzdělání, vzdálenost školy od místa bydliště. Zajímavé je, že i ženy, které 

nechtěly dát své děti na základní školu, by tuto školu preferovaly, pokud bude blíž 

místu bydliště, než bývalá zvláštní škola.  

Zástupci neziskovek poukazují na tento fakt s očekáváním, že po 

přestěhování rodin z Pavlačového domu se sníží preference rodičů volit bývalou 

zvláštní školu, a tím se tedy zvýší aspirace Romů na vzdělání. Dobrou zkušenost 

mají terénní pracovníci, kteří se v minulých letech snažili vyjít vstříc romským 

dětem, které chodily na vzdálenější základní školy. Tyto děti do školy terénní 

pracovníci doprovázeli. Mimoto se s dětmi doučovali, poskytovali jim finanční 

pomoc a zprostředkovávali kontakt rodičů se školou.  
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3.6 PŘIPRAVENOST ZÁKLADNÍCH ŠKOL  

Na poradě Pracovní skupiny pro práci s Romy, kam byli pozváni ředitelé 

vsetínských základních škol, se ke snahám dostat romské děti na základní školy vesměs 

všichni vyjadřovali vstřícně, jak uvádějí neziskovky (L, O). Nicméně na můj dotaz 

řediteli ZŠ Luh, zda zvažují otevření přípravného ročníku, odpověděl: „Ne. Není důvod 

k větší koncentraci.“ (Q) Takovým postojem se distancuje od vzdělávání romských dětí. 

Nabízí se tedy otázka, zda jsou základní školy ochotny tyto děti vzdělávat a zda jsou na 

to připraveny. 

 

3.6.1 Přístup školy k romskému dítěti  

Zkušenost z letošních zápisů ukazuje, že pokud jsou děti na zápis připravovány, 

nemají při zápisu problém a základní školy je přijímají. Přesto uvedu příběh ženy, která 

lituje, že její dceru na základní školu nechtěli. Tato žena vypráví o dceři Dianě, kterou 

dala do přípravného ročníku už ve třech letech. K zápisu šla na ZŠ Luh, kde jí doporučili 

odklad školní docházky, ačkoli měla za sebou dva roky přípravného ročníku. „No ale ta 

zvláštní škola jí nechtěli dát zpátky do toho nultého, když ona zvládala dobře učivo.“ 

Proto jí dali do první třídy ve zvláštní škole. Po roce šla opět k zápisu do ZŠ Luh, ale jak 

říká, „ ale z Luhu ten ředitel říkal, že je  zbytečné přestupovat, když chodí do zvláštní do 

první třídy, tak jí nevzal.“ Diana zůstala na zvláštní. „Já vám řeknu tak, jí je škoda do 

zvláštní. To říkaly i učitelky.“  Má samé jedničky, ve škole pomáhá ostatním dětem: 

„Normálně ona má do jedné školu, ale ona ještě chodí do družiny, se sama přihlásila na 

to učivo, a ona se učí do čtyř.“ Diana je teď ve čtvrté třídě, chtěla by být kosmetičkou, 

redaktorkou nebo sociální pracovnicí. Pokud to nepůjde, chce být kuchařkou. Druhou 

dceru Nikolu základní škola chtěla zapsat, nicméně Pedagogicko-psychologická poradna 

jí to nedoporučila kvůli tomu, že je agresivní. Nikola je v druhé třídě na ZŠ Turkmenské. 

O Nikole si její matka nemyslí, že by základní školu zvládla, nicméně lituje, že je na ZŠ 

Turkmenské Diana: „Byla jsem z toho nešťastná, protože jsem chtěla, aby aspoň jedna 

z nich, aby chodila na základní.“ Třetí dcera, Brenda, chodí do Komunitního centra. 

Příští rok ji chce dát do přípravného ročníku, poté půjde na zápis na základní školu: „Už 

jsem řekla, že nebudu hloupá,“ říká odhodlaně. (D) 
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Přestože letos děti u zápisu na základní školy neměly problémy, není ještě jisté, 

zda se na této škole udrží. Z devíti dotazovaných žen měly čtyři zkušenost s přeřazením 

některého ze svých dětí do zvláštní školy. O dětech, které rodiče přeřadili kvůli šikaně, 

jsem se už zmiňovala (G, H). Další matka mluví o tom, že se její syn ve druhé třídě 

zhoršil v učení, měl problémy v českém jazyce, proto mu učitelka doporučila přestup na 

zvláštní školu (E). Důvodem, proč byla přeřazena dcera další ženy, bylo rovněž to, že 

nezvládala učivo. To bylo způsobeno tím, že rodina odjela na delší dobu do Anglie: „No 

oni na základní škole to, co mají pozadu, oni se k tomu nechtějí vracet, jedou dál. Tak 

Šarlotka to nezvládala, protože byla hodně pozadu, tak mi nabídli, jestli bych ji 

nepřeložila do zvláštní školy. Tak jsem ji tam musela dát. Protože se k tomu nechtěli 

vracet.“ (I) Cestování do zahraničí zmiňuje jako problém ředitel ZŠ Luh (Q), ředitelka 

bývalé zvláštní školy (P), ale také terénní pracovnice: „protože pokud ty děti odjedou do 

Anglie hodně malé, tak potom špatně mluví česky, ony nerozumí. Ony umí anglicky, 

romsky a česky je to velký problém. A ta čeština není jednoduchá, i když jsou tady.“ (M) 

Jak jsem se již zmínila, důvodem k přesunu dětí ze základní školy byla i přeměna 

zvláštní školy na ZŠ Turkmenskou v lednu 2005. Terénní pracovnice říká: „Ale myslím 

si, že u některých, že si to vyloženě vydupali, protože některé učitelky na té základní 

vím, jak se tím trápily, že ty děcka odešly. Několikrát si s těma rodičema sjednali 

schůzku, aby jim vysvětlili, že je to škoda, že to děcko má na základku, že je dobré, že 

prostě je zbytečné, aby šlo na zvláštní.“ (M) Patrně stejný přesun dětí myslí i ředitel ZŠ 

Luh, když říká: „Mnoho jich po dvou letech na vlastní žádost (a mnohdy bezdůvodně) 

odešlo na jinou – vlastní – ZŠ speciální.“ (Q)  

S možností opačného přesunu se počítá. Jak říká ředitelka bývalé zvláštní školy: 

„Samozřejmě, že i žák, který by se k nám dostal, a zjistilo by se, že ty osnovy jsou pro 

něho nedostačivé, že má větší schopnosti, tak okamžitě reagujeme pohovory s rodiči a 

snažíme se toho žáka dostat na základní školu. I takové případy se stávají, i když 

výjimečně, ale stávají.“ (P) Tato možnost však mnohdy zůstává jen teoretickou, protože 

žák zvláštní školy nemá šanci přestoupit do stejného ročníku a udržet se tam. Vedoucí 

Poradny říká: „Na základní škole by ve stejném ročníku nemohl pokračovat, protože ty 

osnovy měl rozvolněné. Musel by se o rok vrátit.“ (N) 
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3.6.2 Podpůrné aktivity 

Aby se neúspěchům romských žáků v základní škole předešlo, je možné využít 

podpůrných aktivit, kterými myslím zejména přípravné ročníky a funkci asistenta 

pedagoga. Když jsem se však ptala ředitele ZŠ Luh, zda jsou na jejich škole nějaké 

specifika ve vzdělávání romských dětí, odpověděl, že „mají stejné podmínky 

s ostatními.“ (Q) O snaze otevřít přípravné ročníky při běžných základních školách jsem 

už pojednávala. Připomenu jen, že ZŠ Luh zřízení přípravného ročníku nezvažuje. 

Podobně neuvažuje o zaměstnávání Romů jako asistentů pedagoga. Odůvodňuje to tím, 

že se žáci musí naučit dobře česky, „aby znalost jazyka nebyla limitující pro další 

studium.“ (Q)  Je vidět, že není dostatečně informovaný o výhodách funkce asistenta 

pedagoga. Snaží se zachovat stejné podmínky pro všechny žáky a tak nezohledňuje 

specifické vzdělávací potřeby romských dětí. 

Lépe funguje napojení dětí na doučování, které je organizováno Charitou. Ta má 

vesměs dobré zkušenosti s učitelkami, které aktivitu Charity vítají a spolupracují. Charita 

takhle podchytila všechny romské žáky, kteří jsou na základních školách a o doučování 

mají zájem (L). Od jara letošního roku začala s doučováním i Diakonie, která teprve 

vyhledává potřebné žáky. Ředitel Diakonie si je vědom, že se budou prolínat činnosti 

Diakonie a Charity, nicméně je přesvědčen, že bude nutné, aby se doučování rozšířilo, 

neboť předpokládá, že se bude zvyšovat počet romských dětí na základních školách (O).   

Se zvyšováním počtu romských dětí na běžných základních školách bude vhodné 

rozvíjet snahy, směřující k multikulturnímu vzdělávání. Zatím však tento záměr 

nepozoruji. 

 

3.6.3 Diskuse a doporučení 

Aspiraci Romů na vzdělání negativně ovlivňují odjezdy romských rodin do 

Anglie, neboť se děti po návratu na základní škole neudrží.  

Nepříznivým se mi jeví přístup základních škol ke vzdělávání romských dětí. 

Jednak je zjevné, že základní školy příliš nestojí o větší nárůst romských žáků. 

Pokud školy romské žáky mají, jejich záměrem je zabezpečit stejné podmínky pro 

všechny žáky, tedy nepřihlížejí ke specifickým vzdělávacím potřebám romských 
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dětí. Nemají tedy zájem otevírat přípravné ročníky a zřizovat funkci asistenta 

pedagoga.  

Domnívám se, že současný stav, kdy dětí na školách ubývá, může mít 

pozitivní vliv na zájem škol o romské žáky. Rovněž úspěch většiny romských dětí u 

letošních zápisů na základní školy tomu nasvědčuje. Příznivá je také práce 

neziskovek a terénních pracovníků v oblasti doučování, doprovázení dětí do školy a 

při zprostředkování komunikace mezi rodiči a školou. Rovněž dobře se vyvíjí 

spolupráce učitelů s neziskovkami, které jednotlivé děti doučují. 

Myslím si však, že by bylo vhodné usilovat o zřízení přípravných ročníků a 

zejména zavedení funkce asistenta pedagoga na základních školách, přičemž 

ředitele škol a pedagogy by bylo potřeba seznámit se smyslem těchto aktivit. Rovněž 

by bylo vhodné pedagogům poskytnout školení v oblasti multikulturní výchovy. 
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ZÁVĚR 

Není snadné nalézt odpověď na otázku, jaké jsou aspirace romské komunity 

na vzdělání. Ve své práci jsem se pokusila vyhledat faktory, které na tuto aspiraci 

působí, ať už pozitivně nebo negativně. Ty jsem hledala v situaci, kdy se Romové 

rozhodují, na kterou školu umístí své dítě, tedy zda budou preferovat běžnou 

základní školu nebo bývalou zvláštní školu, která má snížené nároky na vědomosti 

žáků.  

Podařilo se mi najít řadu subjektivních faktorů, které snižují aspiraci Romů 

na vzdělání. Zejména je patrné, že si Romové dostatečně neuvědomují význam 

vzdělání pro jejich děti, které samy nemají předpoklady, aby ve studiu obstály. 

Rodiče nejsou ochotni a schopni děti ve studiu podporovat a preferují snadnější 

cestu v podobě bývalé zvláštní školy, kterou vnímají jako školu vlastní. Vedle 

subjektivních faktorů je řada faktorů objektivních, které Romům znesnadňují 

změnu v upřednostňování bývalé zvláštní školy. První je nevhodný způsob 

diagnostikování dětí v pedagogicko-psychologické poradně, dalším je postoj 

základních škol, které nejsou připraveny na vzdělávání dětí z romské minority a 

zejména je to přístup bývalé zvláštní školy, která Romům vychází vstříc a nastavuje 

jim mnohem přijatelnější podmínky než běžné základní školy. 

Ukázala se však řada faktorů, které aspiraci Romů na vzdělání zvyšují. U 

mnohých Romů je patrná tendence zvyšujícího se zájmu o vzdělání a snahami 

terénních pracovníků a neziskových organizací se daří vliv nepříznivých faktorů 

omezit. Bylo by však třeba systémově ošetřit, aby bylo bývalé zvláštní škole 

znemožněno dělat kroky, kterými jsou Romové motivováni k upřednostňování této 

školy před běžnými základními školami.  

Domnívám se, že práce splnila svůj cíl a vymezila faktory snižující a zvyšující 

aspiraci Romů na vzdělání. Jako podnět pro další zkoumání navrhuji hledání toho, 

do jaké míry jednotlivé faktory aspiraci na vzdělání ovlivňují. Rovněž by bylo 

dobré zaměřit se na postoj těch Romů, kteří jsou pro vzdělání svých dětí ochotni 

překonávat všechny překážky, se kterými se setkávají. 
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RESUMÉ 

Nízká vzdělanostní úroveň romského obyvatelstva vyvolává otázku, jaké jsou 

vůbec aspirace Romů na vzdělání. Cílem této práce je najít faktory, které aspiraci Romů 

na vzdělání ovlivňují. Na tyto faktory je nahlíženo jednak ze strany romské minority, 

jednak majority. V teoretické části práce je popsán přístup majority ke vzdělávání Romů 

v průběhu dějin. Ztěžejní je pak přiblížení vzdělávání romských dětí v rámci současného 

systému vzdělávání v České republice. Důraz je kladen na to, jaký je dopad tohoto 

systému na vzdělávání Romů a jaké jsou specifika romských dětí ve vzdělávání. 

V empirické části je zkoumána aspirace na vzdělání u Romů ze Vsetína. Výzkum 

byl proveden metodou polostrukturovaných rozhovorů, kdy byly osloveny na straně 

minority romské matky a na straně majority zástupci institucí, které se nějakým dílem 

angažují v oblasti vzdělávání romských dětí. Faktory ovlivňující aspiraci na vzdělání 

byly zkoumány v situaci, kdy se Romové rozhodují, na kterou školu nastoupí jejich dítě, 

tedy zda budou preferovat běžnou základní školu, nebo školu se zjednodušenými 

osnovami.  

Výzkum ukázal, že na aspiraci Romů působí řada faktorů, objektivních i 

subjektivních. Z těch subjektivních na aspiraci nepříznivě působí zejména vztah Romů ke 

vzdělání, na které nekladou přílišný důraz a jehož význam pro další život si dostatečně 

neuvědomují. Dále na aspiraci působí neuspokojivé předpoklady romských dětí pro vstup 

do základních škol a preferování schůdnější cesty v podobě bývalé zvláštní školy. Také 

výrazným faktorem je vnímání bývalé zvláštní školy jako školy pro Romy a strach 

z cizího, neromského prostředí. Negativně aspiraci Romů ovlivňují i objektivní faktory, 

z nichž vytyčím zejména přístup bývalé zvláštní školy, která nastavuje podmínky tak, 

aby Romové tuto školu preferovali. Rovněž musím zmínit přístup Pedagogicko-

psychologické poradny, která nepřihlíží k romským sociokulturním odlišnostem, a tak 

nepříznivě posuzuje školní zralost dětí. Vedle toho jsou tu základní školy, které nejsou 

připraveny k tomu, aby vzdělávaly děti z romské minority. Z faktorů, které pozitivně na 

aspiraci Romů na vzdělání působí, jmenuji na straně Romů zvyšující se zájem o vzdělání 

a ochotu některých měnit stereotyp umísťování dětí do bývalé zvláštní školy. 

Z objektivních faktorů zvyšujících aspiraci je to zejména práce terénních pracovníků a 
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neziskových organizací, kteří motivují rodiče a snaží se Romům pomoct překonávat 

překážky ve vzdělávání. To je také účinná cesta, jak zvýšit aspiraci Romů na vzdělání. 
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4 OTÁZKY K ROZHOVORŮM: 

 

4.1.1.1 Rozhovory s romskými matkami z komunitního centra a s dalšími 
romskými matkami: 

Vzpomínáte si na to, jak jste chodila do školy?  

Co se vám ve škole líbilo? 

Co se vám nelíbilo? 

Na kterou školu jste chodila?  

Chodila jste do školky? 

Šla jste po škole ještě jinam? 

Měla jste nějaké zaměstnání? Jak dlouho? 

Kolik máte dětí? 

Jak jsou staré? 

Na jakou školu chodí vaše děti? 

Byli i na jiné škole? 

Chodily vaše děti do školky? Jak dlouho?  

Chodily do nultého ročníku? 

Co vaše děti rády dělají? 

Který předmět ve škole mají rády? 

Který je nebaví? 

Povídají si s vámi děti o škole? 

Jakou byste chtěli, aby měly vaše děti práci? 

Co proto budou muset děti dělat? 

Jak vy jim můžete pomoct? 

Myslíte, že si najdou práci? 
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Když jste šla s dítětem na zápis, bavila jste se s někým o tom, na kterou školu 

bude chodit? / Když  se budete rozhodovat o tom, na kterou školu vaše dítě půjde, budete 

se o tom s někým radit? S kým? 

Jak jste se rozhodla / Jak se rozhodnete? Proč? 

Mluvíte doma s dětmi romsky nebo česky? 

Kolik je vám let?  

Jak dlouho bydlíte na Pavlači?  

Kde jste bydlela dřív? 

Jste zaměstnaná?  

 

 

4.1.1.2 Rozhovory se zástupci institucí, které se angažují ve vzdělávání 
Romů: 

Mohl(a) byste mi přiblížit, jak vypadá vzdělávání romských dětí na Vsetíně? 

V čem vidíte příčiny toho, že ve srovnání s majoritou jen malé procento romských 

dětí navštěvuje běžné základní školy? 

Můžete mi říct, jaké jsou vaše současné silné a slabé stránky v oblasti vzdělávání 

Romů? 

Co si myslíte o činnosti dalších organizací, které se v oblasti vzdělávání Romů 

angažují? Spolupracujete s některými? 

 

 

4.1.1.3 Rozhovory o Komunitním centru s romskými matkami:  

Myslíte, že vaše dítě chodí do Komunitního centra rádo? Jak to poznáte? 

Co se vám tam líbí? 

Co se vám naopak nelíbí? 

Když byste mohla něco v Komunitním centru změnit, co byste změnila? 
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Myslíte, že je pro vaše dítě dobré chodit do komunitního centra? Proč? 

Proč myslíte, že tam více rodičů nepřivede své dítě? Vědí o tom, co se tu dělá? 

Chodíte i v pátek, kdy je program pro rodiče? Proč? 
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5 SEZNAM ROZHOVORŮ: 

 

5.1.1.1 Rozhovory s romskými matkami z komunitního centra: 

A 15.3.2006 

B 16.3.2006 

C 16.3.2006 

D 17.3.2006 

E 17.3.2006 

F 17.3.2006 

 

5.1.1.2 Rozhovory s dalšími romskými matkami: 

G 16.3.2006 

H 17.3.2006 

I 17.3.2006 

J 4.5.2006 

K 4.5.2006 

 

5.1.1.3 Rozhovory se zástupci institucí, které se angažují ve vzdělávání 
Romů: 

L Charita - Centrum pro romské matky (pracovnice), 14.3.2006 

M MěÚ - Oddělení sociální prevence (terénní pracovnice), 15.3.2006 

N Pedagogicko-psychologická poradna (vedoucí elokovaného pracoviště), 

16.3.2006 

O Diakonie - Komunitní centrum pro romské matky s předškolními dětmi 

(ředitel), 19.3.2006 

P ZŠ a MŠ Turkmenská (ředitelka), 20.3.2006 
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Q ZŠ Luh (ředitel), e-mailová korespondence, 10.5.2006 

 

5.1.1.4 Rozhovory o Komunitním centru s romskými matkami:  

R 21.11.2005 

S 21.11.2005 

T 21.11.2005 

U 22.11.2005 

V 22.11.2005 

W 22.11.2005 
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6 ROZHOVORY S ROMSKÝMI MATKAMI Z 

KOMUNITNÍHO CENTRA: 

 

6.1 A (matka tří dětí, 24 let) 

 

Vzpomínáš si na to, jak jsi chodila do školy? Co se ti ve škole líbilo? 

Na školu? Ve škole mě třeba bavilo kreslení, nebo taneční kroužek jsme měli. 

Potom mě bavil dějepis. Do školy jsem ráda chodila. 

A co se ti tam nelíbilo? 

Nevím, já jsem tam byla spokojená. 

Na kterou školu jsi chodila?  

Já jsem chodila od první třídy do devítky do zvláštní a pak jsem měla půl roku 

střední.  

A jakou? 

Sklářskou. 

Tady na Vsetíně? 

Ve Valmezu. 

6.1.1.1 A po půl roce jsi skončila? Proč? 

No mně se tam nelíbilo. Já jsem to ukončila. 

6.1.1.2 Chodila jsi někdy do školky? 

No, měla jsem normálně školku.  

6.1.1.3 A jak dlouho? 

Já nevím, to jsem byla malinká. 

Kolik máte dětí? 

Mám tři. Samanta... 
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6.1.1.4 A Samanta má kolik? 

Bude mít pět roků, teď třiadvacátýho. 

6.1.1.5 To znamená, že už příští rok půjde do nulky? 

Nastoupí do nulky, no. Já jsem si hledala pro Samantu školku. A když jsem tu 

školku hledala, a když viděli, že jsme Romové, tak říkali, že nemají volné místo. Tak 

mně ji chtěli dát do stacionáře. A já jsem říkala, že nepude do stacionáře, když ona není 

žádná postižená. Tak najednou se tu objevila klubovna. Ze začátku že to je jenom pro 

velké děcka. Pak se to přeměnilo, domluvily jsme se tam s pracovníky my ženské, že 

proč nemůže být aj pro děcka malé. A pak se to stalo a jak bylo pro ty děcka, už to bylo 

lepší. Já jsem kvůli Samantě ráda, že do té klubovny může chodit každý den, že se tam 

něco naučí, aj lepší česky. 

6.1.1.6 A vy mluvíte doma romsky? 

No abych ti řekla pravdu, tak nejvíc mluvíme romsky. Teď začínáme s malým 

mluvit česky. Jsem si říkala, že aspoň ten poslední. 

Samanta je nejstarší? 

Mám ještě starší, šestiletou, chodí do nulky. Romana se jmenuje. 

6.1.1.7 A to maličké? Tomu je tak půl roku? 

No. 

6.1.1.8 A jak se jmenuje? 

Roman.  

6.1.1.9 Taky? 

No, oni se jmenují stejně. 

6.1.1.10 A kam půjde Romana příští rok? 

Nastoupí na základní školu do Luhu na Vsetíně. 

6.1.1.11 Teď někdy už proběhly zápisy? 

No, my jsme už měli zápis. A na zvláštní škole jí doporučili, že má nastoupit zase 

do nulky. Takže já jsem nesouhlasila s tím, tak jsem se domluvila s panem zástupcem, že 

to udělá na půl roku. No ale já ji raději dám do té školy, do Luhu. 
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6.1.1.12 A co ty další děti? Budeš je chtít dát taky na základní školu? 

Taky záleží, kde budem bydlet, víš. Když budem bydlet v Rokytnici, tak budou 

chodit asi do ZŠ Rokytnice. Abych to měla poblíž. 

A co děcka baví?  

Já nevím, Samanta si zvykla na tu školku, do té Diakonie, strašně. A dcerka přijde 

o půl třetí ze školy, ne, ve tři a už spěchá do klubovny rychle, už tam utíká, a už ji vidím 

až kolem pěti hodin. 

6.1.1.13 A Romana se v nulce už učí psát? Jde jí to? 

No, jde jí to. Paní učitelka třídní říkala, že to zvládá bez problémů.  

Jakou bys chtěla, aby vaše děti měly práci? Přemýšlela jsi o tom? 

Ještě ne. Ony jsou malé. Ještě nevím, co by je bavilo. 

6.1.1.14 A mluví takhle malé děti i o tom, čím by chtěly být? 

Ne. Spíš ta větší se těší, že pude do toho Luhu, do té základní školy, strašně. Já 

říkám: „Ne, já tě tam nedám, to budeš mít daleko.“ Ona říká: „Ne, já tam jdu.“ Ta pude 

do první třídy.Ta nastoupí do nulky a já budu s malým doma. 

6.1.1.15 Myslíš si, že když nastoupí holky do ZŠ do Luhu, že to tam 
budou mít těžší? 

No nevím, jestli těžší. Jestli to zvládnou, tak proč by tam nenastoupily? Jestli 

budou mít dobré vysvědčení. No a když to nezvládnou, tak budou na té zvláštní. 

6.1.1.16 A chtěla bys, aby šly na nějaký učňák? 

Chtěla bych, ale spíš někde tady na Vsetíně. No ale jestli to vydrží zas? O to jde. 

6.1.1.17 Co pro to budou muset dělat? 

Já nevím. Jsou ještě malé. Nevím, co se může stát do čtrnácti, do patnácti nevím. 

Když je taková nějaká modernější doba, nikdo neví, co se může stát. 

6.1.1.18 Myslíš, že si najdou práci? 

No tak to nevím. To vůbec nevím. 
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6.1.1.19 A kdyby měly nějaký učňák, našly by práci? 

No buď je vezmou, nebo ne. Záleží na tom, jestli budou mít volné místo. Nikdo 

neví. 

Když ses rozhodovala, že Romana půjde na zápis na základní školu, radila 

ses s někým?  

Já jsem se radila s Diakonií, s M. a s J. Oni mi to poradili. Pak jsem dostala ještě 

jeden návrh od, jestli to tam znáš, oni sídlí na Sychrově. 

Charita. 

No, Charita mi to doporučila, J. s D. Tam jsem dostala i potvrzení, že může 

nastoupit do školy prvního září, od pana ředitele. 

Myslíš, že ZŠ v Luhu je v něčem lepší než zvláštní škola? 

No chodí tam naše děcka, co znám. Už jsou tam dost dlouho, už jsou starší, jedna 

bude mít patnáct, jedna čtrnáct, myslím. A oni to tam chválí. Teď tam chodí od manžela, 

od bratra cérka a ona to tam chválí. 

Jak dlouho tady bydlíš na Pavlači? 

Hm, tak deset, jedenáct let.  

6.1.1.20 A teď to vypadá, že se budete stěhovat? 

Vypadá to, že se budem stěhovat, ale ne nějak brzo. Nevím. Už kdyby to bylo. 

Abychom měli teplou vodu. A koupelnu, abychom se mohli koupat každý den.Však já se 

tady nechodím koupat do sprchy, jezdím k rodině, ale je to daleko. 

A předtím jsi bydlela kde? 

Bydlela jsem na čtvrtý květen, jak se jede do Valmezu, teď tam je nějaké 

staveniště, velká zahrada. No a pak jsem bydlela jak jsou policajti. Vedle toho jsme 

bydleli. To už je zbourané, už je to nové. Tam jsme to měli větší. Kuchyň jsme měli 

hodně velkou, tam jsme měli aj postel, pak jsme měli větší obyvák i pokoj. Teď mám 

štěstí, protože tu není osmnáct lidí, nebo nejsou doma, jsou v zahraničí, teď je nás jenom 

pět. Brácha se chystá do Anglie, já se tam půjdu taky podívat. Já jsem tam byla přes rok a 

něco. Teď se tam chystám jenom na týden. 
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6.1.1.21 Za rodinou? 

No, mám tam rodiče, tři bratry, jednu sestru. 

Měla jsi nějaké zaměstnání?  

Já jsem pracovala ve Zlíně, nějaké ty kable. Ale jenom chviličku, pak jsem 

strašně onemocněla. A pak už jsem otěhotněla, měla jsem sedmnáct a půl, když jsem 

otěhotněla. A byla jsem v zahraničí 3 roky. 

6.1.1.22 Čím by chtěl tvůj manžel, aby byly děti? 

Manžel si přeje, aby byl malý hokejistou. Ale já si to nepřeju, tam se mu něco 

může stát. Je to naše poslední dítko. 

6.1.1.23 A holky? 

Já nevím, co z nich bude. Myslím, že darebnice. Už teď jsou darebnice. A drzé 

jsou. 

6.1.1.24 Znáš se s učitelkama, které na zvláštce učí Romanku? 

Znám, ony jsou nové, ale nemůžu je pochválit. Buď to dělají naschvál, nebo 

nevím, jak se k těm děckám chovají. Romanka poprvé, jak šla do školy, našli jí v hlavě 

hnidy. Tak já jsem jí to nahlásila, že jsme byli o prázdninách na Slovensku, a tam ji 

napadla ta voda, oni tam mají zas jinou vodu. A třídní učitelka jí to našla a poslala jí 

dom. Tak jsem si šla stěžovat za paní ředitelkou, jenže ta neměla čas, tak mě vzal 

zástupce. Ten učitelce dobře vynadal. A teď si dcerka normálně stěžuje na jednu 

romskou asistentku a na jednu učitelku. 

6.1.1.25 Že se k ní nechová hezky? 

Oni nemají právo na ty naše děcka řvát. A když je to ještě malé děcko a ona na 

něho bude řvát,  tak začne plakat. 

6.1.1.26 Když má Romanka nějaký problém ve škole, s kým se o tom dá 
mluvit? 

Romské asistentky to vyřídí, ale jim se taky nedá věřit. Ale jinak je to tam v 

pořádku, protože tam jsou i učitelky, které tam zůstaly. A teď jsou tam samé nové a jsou 

takové horší. 

A ty romské asistentky jsou odsud? 



 109 

Tři jsou z Pavlačáku, jedna je z Jasenky, no jenom čtyři. 

A kolik je ti let? 

Mně? Dvacet čtyři. 

Tak to je vše, děkuji za rozhovor. 

 

 

6.2 B (matka tří dětí, 23 let) 

6.2.1.1   

Vzpomínáte si na to, jak jste chodila do školy? Co se vám ve škole líbilo? 

Mně  co se líbilo? Skoro všechno. 

Který předmět vás bavil? 

Asi matematika, český jazyk. 

A co se vám nelíbilo? 

Občanská výchova, to bylo o ničem, samé blbosti. 

Na kterou školu jste chodila?  

Chodila jsem první na základku, ale potom mě přehodili na zvláštní. Tady nahoře. 

V jaké třídě? 

Po třetí, myslím. 

A proč? 

Já nevím. To už si nepamatuju. 

A kde to bylo lepší? 

No jak to mám říct. Bylo to lepší aj tam, aj tam. Ale tam na základku nechodil od 

nás nikdo a většina chodila na tu zvláštní a mamka mě dala kvůli tady tomu na zvláštní. 

A mohla byste zůstat i na té základní škole? 

No mohla bych zůstat. 

Šla jste po zvláštní škole ještě jinam? 
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Na střední odborné učiliště. 

Tady na Vsetín? 

V Olomouci, jsem tam byla na intru. 

A co to bylo za učiliště? 

Cukrářka. 

A vyučila jste se? 

No, mám výuční list. 

Potom jste hledala nějakou práci? 

Pak jsem hledala práci, ale nemohla jsem, protože pak jsem otěhotněla a už jsem 

byla na podpoře. 

A chtěla byste být cukrářkou, až budou děcka velké? 

Chtěla bych, ale už je to namáhavá práce a mě z toho bolí záda. To je dřina. 

Před tím, než jste chodila jste do školy, chodila jste i do školky? 

Já nevím.  

Kolik máte dětí? 

Tři. Kornélie, té jsou čtyři. Pak Renek, tři roky 

A ten tady do školky taky chodí? 

Ale teď je v Olomouci, v nemocnici. Na operaci šel. A Leonka, ta má čtyři 

měsíce. 

Co vaše děcka baví? 

No jak jsou děcka malé, tak je baví všechno.  

6.2.1.2 Ještě než začala tady ta školka, přemýšlela jste, že dáte děcka do 
nějaké školky? 

Jo, já na to myslím asi rok. Ale zápisy jsou až od dubna, od příštího měsíce. Tak 

já ji tam dám zapsat. 

6.2.1.3 Kornelka tam vlastně bude chodit jeden rok a pak půjde do školy? 

No, do nulky. 
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6.2.1.4 A myslíte, že to pro ni ve školce bude dobré? 

No určitě. Protože tady ji to baví a chce celý den tady být. No já si myslím, že 

tady to udělali dobře pro ty děcka, protože ony neuměly nic a teďka toho ví dost. 

6.2.1.5 A do jaké školky? 

Tady do parku. 

6.2.1.6 A tam víc maminek z Pavlače vodí děti? 

No já nevím. Tak já nemůžu brát ohled na jiné maminky. Já chcu pro své děcka 

co nejlepší. Každá maminka přemýšlí jinak. 

6.2.1.7 Mluvíte doma s dětmi romsky nebo česky? 

Aj česky, aj romsky. Oni rozumí. 

Jakou byste chtěli, aby měly vaše děti práci? 

Až budou velcí? Tak to záleží na nich, já jim práci nemůžu vybírat. To je těžké 

říct, protože jak my můžem rozhodovat za ně? Naši rodiče taky za nás nerozhodovali. Co 

je bude bavit, ať si dělají. 

6.2.1.8 A chtěla byste, aby se něčím vyučily? 

No to jasně. Větší výhody jsou. 

Budou pro to muset něco udělat? 

To určitě. Jestli budou chtít, aby něčím byli, tak musí pro to něco udělat. Když se 

děcko bude dobře učit, bude dobře vycházet ve škole, bude mít dobré absence, tak proč 

ne? 

Brzo se budete rozhodovat o tom, na kterou školu Kornelka půjde. Jak se 

rozhodnete? 

Tak určitě půjde na základní. Do zvláštní ne, neexistuje. Dám ji do základní, a 

jestli to nevydrží, jak to mám říct, prostě nebude vědět, nebude rozumět první třídě, 

druhé, tak to už potom se rozhodnu. Nevím. Ona má čtyři roky a na čtyři roky je dost 

chytrá.  
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6.2.1.9 V čem je základka lepší? 

Tak ve všem. Má více možností se vyučit, na kterou školu by chtěla. A tady v té 

zvláštní to není, je tam jenom kuchař, třeba, cukrářka. A na takové ty lepší školy to 

nejde, protože nemají kvalifikaci z té zvláštní školy. Na co se bude cítit, na to ať jde.  

6.2.1.10 A vy když jste šla na cukrářku, tak jste neměla moc výběr? 

Já jsem měla víc možností, ale chtěla jsem dělat tady tohle, protože mě to bavilo. 

A už jsem tomu trošku rozuměla, tak jsem se rozhodla na tady tu. Nikdo mně v tom 

nezabránil, to bylo moje rozhodnutí. 

Kolik je vám let? 

Dvacet tři. 

Jak dlouho bydlíte na Pavlači? 

Pět roků. 

6.2.1.11 A předtím jste bydlela na Vsetíně? 

No, na desítce.  

6.2.1.12 Je hodně dětí, co bydlí na Pavlači a chodí na základku? 

Tady chodí z toho Pavlačáku myslím asi tak čtvrtina, ani ne, možná desetina 

děcek na základku. Ale většinou chodí do zvláštní. Ale to je chyba rodičů, to není chyba 

děcek. Oni ze svých děcek dělají debily, ale přitom ty děcka jsou chytří, co chodí na 

základní školu. Však já musím udělat pro svoje děcka to nejlepší. 

6.2.1.13 Myslíte, že si pak děcka najdou práci? 

To jo, to je automaticky. S výučním listem, s dobrou kvalifikací si najde práci raz 

dva.  

6.2.1.14 To je vše, co jsem se chtěla zeptat. Chtěla byste ještě něco 
říct? 

No víte, jak to je, každá maminka má jinačí názor na své děcka. Každá mamka 

vám řekne něco jiného, co chce pro své děcka. Každý má svůj rozum. 

6.2.1.15 A když se rozhodujete, radíte se s manželem? 

Tak musím se bavit s manželem, jsou to taky jeho děcka. 
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A s jinýma příbuznýma, s rodičema? 

Tak mí rodiče mají svoje děcka, já se jenom domlouvám s manželem. On taky 

souhlasí s tím, aby šla do školky. Mireček až bude mít čtyři roky, taky půjde do školky. 

Ale sice já nevím. Já mám syna trošku komplikovaného, protože nemluví. Tady ty děcka, 

co chodí do klubovny, všichni mluví, kromě jeho. Já tady musím být s ním, protože mu 

nikdo nerozumí. 

A spraví se to? 

Já nevím. Oni mi říkali v té nemocnici, že je rok a půl opožděný, tak já nevím. 

Vyslovuje jenom mama, tati, baba, děda. 

Děkuji vám za rozhovor. 

 

 

6.3 C (matka tří dětí, 22 let) 

 

Vzpomínáš si na to, jak jsi chodila do školy? Co se ti ve škole líbilo? 

Co se mi tam líbilo - V první třídě hračky a tak. 

Který předmět tě bavil? 

Matematika. 

Co se ti nelíbilo? 

No, neměla jsem ráda fyziku. 

Na kterou školu jsi chodila?  

Do zvláštní. 

A byla jsi před tím ještě na jiné škole? 

V první třídě jsem chodívala na Sychrov, potom jsem chodila na Jasenku. 

Proč, stěhovali jste se? 

Ne, protože ze Sychrova udělali základní. 

Aha, a předtím tam byla zvláštní.  
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No. 

Ale pořád jsi byla na zvláštní. A po té škole jsi šla ještě jinam? 

Ne. 

A nechtěla jsi? 

Chtěla, ale těhotná jsem byla. 

A chodila jsi i do školky? 

Chodila jsem, na Jasenku. 

A jak dlouho? 

Tam jsem chodila od tří let, do pěti roků. 

Kolik máš dětí? 

Tři. 

Jak jsou staré? 

Tady ta má tři roky, Kornelie. A Romana má čtyři. A ještě jednoho mám ve škole. 

A tomu je kolik? 

Pět roků. 

A on je v nulce? 

No.  

A jak se jmenuje? 

Erik. 

A holky chodí tady do školky? 

No, ony chodí do klubovny. 

Erik půjde příští rok někam do školy? 

No. 

A do které půjde? 

No oni mu dali, dneska jsem tam byla, oni mu dali odklad. 

Takže byl na zápise? 
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No, jsem byla na zápise, nějaký papír jsem šla podepsat, že má jít zpátky do té 

nulky, že je moc malý a drobný.  

Jenom proto? 

No. S Romankou tam bude chodit, do té nulky. 

A šlo mu to v nulce, učil se dobře? 

Učitelka mi řekla, že by mu doporučovala zpátky tu nulku, protože je taký slabý. 

A ty s tím souhlasíš? 

Jo, aj mně se tak zdá. 

Proč jste se rozhodli jít na zápis na zvláštní školu? 

Já jsem ho chtěla dát do té základky.  

A proč jsi ho tam nedala?  

Kvůli tomu, že mu řekli, ať jde zase do nulky? 

No. 

A nezkoušeli jste jít ještě na zápis do Luhu? 

Ne, tam jsem nebyla. 

Tak půjdete až příští rok? 

Šak já jsem jim taky říkala, že po té nulce příští rok půjde do Luhu. 

A je základka lepší než zvláštka? 

Tak základka je lepší, ne? Je to lepší pro něho. Oni se teď v nulce učí to, co 

v první třídě, a on už to bude vědět dřív. A chytřejší bude. 

Chtěla by jsi, aby děcka chodily někam na střední, na učňák? 

Jo.  

A co z nich bude? 

Tak to si oni vyberou. 

Na co jsou šikovné? 

Jsou ještě malé. 
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Budeš dávat děti někam do školky?  

Oni už jsou zvyklí chodit tady. To mají jak školku. V devět hodin jdou a příjdou 

v jedenáct. 

Mluvíte doma s dětmi romsky nebo česky? 

Tak aj tak. Aby něco uměly. 

Myslíš, že si najdou práci? 

Jo. 

Když  se rozhoduješ o tom, na kterou školu děcka  půjdou, radíš se s někým? 

S manželem? 

Jo. 

A s učiteli z nulky? 

Oni ne. Spíš z klubovny, D. Když třeba ho v klubovně potkáme, mluvíme o tom.  

Jak dlouho bydlíš na Pavlači? 

Dva roky to bude v létě. 

Kde jsi bydlela dřív? 

Na Jiráskově, u tchýně. 

A už víte, kam se budete stěhovat? 

Nevím, asi k MEZU. Já bych byla ráda, kdybych se stěhovala. 

Kolik je ti let? 

Dvacet dva. 

Myslíš, že si najdeš práci, až děcka odrostou? 

Těžké to bude. 

A proč? 

Tak nejsem vyučená. Ale taky od nás nejsou vyučení, třeba ti asistenti, a dělají.  

Chtěla bys něco takového dělat? 

No, pro děcka. 
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To je všechno, děkuji za rozhovor. 

 

 

6.4 D (matka pěti dětí, 29 let) 

 

Vzpomínáš si na to, jak jsi chodila do školy? Co se ti ve škole líbilo? 

Mně se tam líbilo to učivo a taky jsme chodili na pracovky. To mě bavilo, a ty 

kroužky. 

Který předmět tě bavil? 

Matematika. 

A který se ti nelíbil? 

Dějepis.   

Na kterou školu jsi chodila?  

Na zvláštní. 

A celou dobu nebo jsi byla i na jiné? 

Celou dobu. 

Chodila jsi do školky? 

Já ani nevím. To už si nevzpomínám. 

A po té škole jsi šla ještě jinam? 

Chtěla jsem, ale hned potom jsem byla těhotná. 

A na co jsi chtěla jít? 

Kuchařku. 

A to by bylo na Vsetíně? 

Ne, já jsem měla jít do Valmezu nebo kde. Na internát. 

Kolik máš dětí? 

Pět. Denis...  
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Tomu je kolik? 

Rok 94, Diana 96, Nikola 98, Brenda 2002, Paťa 2004. Dvanáct, deset, osm, čtyři, 

dva roky. 

Brenda chodí tady do klubovny? 

Chodí, aj Paťa se mnou. 

A Nikola chodí do školy? 

Chodí, do druhé třídy. 

A na jakou školu? 

Na tu, už to není zvláštní, ale základní. 

Na Turkmenskou? 

No, všechny tři jsou tam. 

A chodily děcka i na nějakou jinou školu, třeba do Luhu? 

Ne. Měla nastoupit Diana, jsme byli na té Hrbové (v pedagogicko-psychologické 

poradně – pozn. autorky), jí jako doporučili tu základku. Chodila do první do té zvláštní. 

No ale Hrbová, tam ji doporučili, ale z Luhu ten ředitel říkal, že je  zbytečné přestupovat, 

když chodí do zvláštní do první třídy, tak jí nevzal. Tak ji nevzal. A Nikolu chtěli taky 

vzít ale ona má trochu problémy, ona je trochu agresivní, tak ji to nedoporučovali. Tak 

tady ten ředitel ji chtěl vzít, ale tu Dianu ne. Diana je chytrá, oni říkali, že zvládá učivo 

jak na pátý, šestý ročník. A teprv chodí do čtvrté. Na zvláštní. 

A co říkal  ředitel z Luhu? 

Že je to zbytečné, když tady chodí do první, že je škoda, aby na základce 

opakovala zpátky první ročník.Tak ji nevzali. 

A s Nikolou jste šli k zápisu na základku? 

No oni ji doporučili základku, oni ji chtěli, ale zvláštní ji to nedoporučovala. Že je 

trochu opožděná. 

A zvláštní škola ji znala z nulky? 

No.  
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A když ji zvláštní škola nedoporučila základku, ty ses rozhodla ji dát na tu 

zvláštní? 

No. 

A nelitovala jsi toho? 

Tak litovala jsem, ale co, když Dianu nechtěli vzít. Nikolu, tu nedoporučovali. 

Byla jsem z toho nešťastná, protože jsem chtěla, aby aspoň jedna z nich, aby chodila na 

základní. Protože Diana je chytrá. Měla tři roky, když začala chodit do té nulky, byla 

ještě malinká. Snášela normálně všechno učivo a oni ji nevzali. 

A do té nulky berou děti i ve třech letech? 

No, od třech roků chodívala. 

A co Denis? 

On je slabý na čtení. On je moc pomalý. 

A co vašim děckám jde, co je baví? 

Tak Dianu, bych řekla, všecko. Ona je zvláštní děcko. Normálně ju baví všecko. 

Aj tu Nikolu. Ale teďka si něco zhoršila z chování, vyrušuje ve škole a je agresivní. Ona 

byla aj v Kroměříži (v psychiatrické léčebně – pozn. autorky), je trochu na hlavu. Jsem to 

odmítla. 

A doma s ní nemáš problémy? 

Mám. Děcka bije, taky doma vyvádí. 

Chodily děcka do školky?  

Diana chodila. Diana první chodila do školky, tam v parku, tam byla rok, potom 

šla do nulky, ve třech letech, tam byla dva roky a potom nastoupila do prvního ročníku. 

A už neuvažuješ, že by přešla na základku, i kdyby nějaký rok ztratila? 

Ne. 

Čím chceš, aby děcka byly? 

Diana chce být kosmetičkou a když ne, co mi to řekla, ještě něco chce být, 

kuchařkou nebo kosmetičkou. A Nikola ještě neříká takové věci a Denis chce, co mi to 

říkal - on si každý týden něco vybírá. A Diana chce být kosmetičkou nebo kuchařkou. 
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A to se může vyučit tady na Vsetíně? 

Právě včera mi tohle řekla: „Mami, chcu jít na kosmetičku, ale chcu si dát do 

zvláštní, protože nevím, jestli ze zvláštní školy se dostanu na kosmetičku.“ Říkám: „To 

se musíš zeptat učitelky.“ Třeba se dneska zeptala. Ona chce se naučit. A chce být 

nějakou redaktorkou nebo sociální pracovnicí. Takové něco chce být. Ale ze zvláštní 

školy těžko se tam dostane. Ale učivo zvládá bezvadně. Ona má samé jedničky a s 

pochvalou. Normálně ona má do jedné školu, ale ona ještě chodí do družiny, se sama 

přihlásila na to učivo, a ona se učí do čtyř. Má být do jedné, ale ona se učí do čtyř. S ní 

nemám problémy, ale s tou Nikolou jo. Nejsem si jistá, že něco by zvládla. To spíš 

Denis, ale je slabý strašně, pozadu s učením. Jako s tím čtením. Ale Diana, jsem si jistá, 

že z ní něco bude.  

Děcka si s tebou povídají o škole? 

Jo. Jednou se mi stalo, u Nikoly, normálně já jsem jí kupovala dětský mobil. 

Učitelka jí to vzala, že vyrušuje ve škole. Kvůli mobilu začala vyvádět ve škole. 

Naschvály dělala, sama sobě si ubližovala a vzali mě do ředitelny. A od té doby si 

stěžovala, že učitelka ji chytla, zatlačila ruku. Jako chodila ve třetí třídě, byla společná 

druhá a třetí třída, protože bylo víc třeťáků. Tak ji přehodili, protože Nikola říkala, že ji 

tu ruku učitelka zatlačila, že tam nechce chodit. Tak teďka ji dali do druhé třídy. Ona 

chodila normálně do druhé, ona nepropadla. Ale bylo plno druháků, tak půlku dali se 

třeťákama, a půlku dali do druhé. Tak ona chodila mezi třeťákama. Ale učila se jako 

druhačka. A když si stěžovala na učitelku, tak ji hodili do druhé třídy. Tam nechtěla 

chodit. 

Brenda teď půjde do nulky? 

Až příští rok. V září měla čtyři a jí to nevychází. Tak až od příštího roku. 

A uvažuješ, že ji dáš do školky? 

Právě já jsem uvažovala. A  když třeba se vystěhují, já jsem myslela, že ta 

klubovna půjde někde dolů. A jestli to bude až někde u MEZU nebo tam někde, tak těžko 

tam bude Kačena (Brenda – pozn. autorky) chodit. Kdyby to bylo blízko, tak bude sem 

ještě chodit. 

Potom Brenda půjde do nulky a pak budete uvažovat, na jakou školu půjde. 

Já ji chci dát do základní. 
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I Paťu? 

Jo, i Paťu. Už jsem řekla, že nebudu hloupá. Dianě první dali odklad. Ale já 

nevím, proč jí dali ten odklad, ona měla dva roky ten nultý ročník, ona zvládala normálně 

to učivo bezvadně, ale v Luhu, ta základní jí dala odklad. Ta zvláštní škola jí nechtěla dát 

odklad, ale jí strčili do prvního ročníku. To byl ten problém.  

Takže při zápisu na základku jí dali odklad? 

Jo. No ale ta zvláštní škola jí nechtěli dát zpátky do toho nultého, když ona 

zvládala dobře učivo. Strčili ji do prvního ročníku. No proto jsem šla zase na zápis do 

Luhu. Už ji tam nechtěli, protože už chodila do prvního ročníku na zvláštní. Já vám 

řeknu tak, jí je škoda do zvláštní. To říkaly i učitelky. Pomáhá, s děckama pomůže ještě 

aj ve škole, učivo zvládá, všechno. Je jí škoda na tu zvláštní školu. 

A jak to bylo s Denisem? Ten šel rovnou na zvláštní školu? 

Tak já nevím, protože on není u mě, je svěřen babičce. Jsem neměla osmnáct, 

když se mi narodil, tak to byl svěřený matce. 

A když  se rozhoduješ o tom, na kterou školu děti půjdou, radíš se s někým? 

S manželem většinou. Já jsem se už rozhodla pro tu Brendu, ji dát do základní. 

Jako do toho nultého ročníku ji dám, aby byla připravená, aby uměla základní věci. Aj 

tady ji učí. Barvy, ty tvary, všechno. Ona už nějaké základní barvy, tvary zná. Ale já ji 

chci dát ještě do toho nultého ročníku, aby byla ještě líp připravená, a hned ji dám 

k zápisu na základní. 

A jak se doma bavíte? Romsky nebo česky? 

Aj romsky aj česky.  

Jak dlouho bydlíš na Pavlači? 

Já tady už nebývám.  

Ale bydleli jste tu? 

Já jsem tady bydlela pět roků. Stěhovali jsme se v listopadu. 

Kde jsi bydlela dřív? 

Na Vsetíně, jak je Sušilova. Pak jsem bývala tady a teďka jsem šla zpátky na 

Sušilova.   
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A kolik je ti let? 

Dvacet devět. 

Děkuji za rozhovor. 

 

 

6.5 E (matka čtyř dětí, 27 let) 

 

Vzpomínáš si na to, jak jsi chodila do školy? Co se ti ve škole líbilo? 

Ta škola byla dobrá. 

Který předmět tě bavil? 

Co bylo nejlepší? Hudebka. 

Co se ti nelíbilo? 

Fyziku. 

Na kterou školu jsi chodila?  

Tady na Jabloňovou. 

Na zvláštní? 

No, na zvláštní. 

Chodila jsi i do školky?  

Ne. 

A po škole jsi šla ještě jinam? 

No učila jsem se jenom půl roku. Na švadlenu. 

6.5.1.1 A pak jsi to skončila kvůli děckám? 

Ne, to bylo moc daleko, kvůli dojíždění. 

A kde byl ten učňák? 

Už si nevzpomínám. Tam někde jak je Kroměříž.  

To jsi bydlela na intru? 
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No, pak jsem to skončila, vrátila jsem se zpátky do školy, dokončila jsem 

poslední rok tady. 

A už jsi nechtěla jinam?  

Ne.  

Na Vsetíně nic nebylo? 

Tenkrát nebylo nic takového. Tak teďka jsou ty nabídky všelijaké, ale předtím 

nebylo nic. 

A nějakou práci jsi pak sehnala? 

Jsem byla potom těhotná, jsem šla na mateřskou. 

Kolik máš dětí? 

Čtyry. 

Jak jsou staré? 

Tak starší Roman má deset roků, chodí do třetí třídy. Kevin má pět roků, chodí do 

nultého ročníku. Třetí Alexandra, ona má čtyry roky, ještě nechodí do školy, chodí tady 

do klubovny. Potom Laura, ona má tři roky. Takže jsem na mateřské. 

A Laura taky chodí do klubovny? 

Ne, ona ne. Ona se tam bojí. Já musím pokaždé jít s nima. Ale já vařím oběd, tak 

bych to nestihla. Tak chodí jenom Alexandra. 

A na jakou školu chodí Roman? 

Tady na speciální. 

Takže na Turkmenskou, tam chodí i Kevin do nulky? 

No. 

A když šel Roman do první, přemýšlela jsi, že ho dáš do základky? 

On chodil do základní, do druhé třídy a potom jsem ho dala pryč. 

A proč pak přešel? 

Protože on se pak zhoršil z učení, tak potom učitelka ho dala, jako ne, že dala, ho 

nabízela přes poradnu do zvláštní. 
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A co mu nešlo? 

Psaní mu nešlo hodně. A čtení. 

A doma se bavíte česky, romsky? 

Aj tak aj tak. 

A kam půjde Kevin po nulce? 

Teďka půjde do první třídy. 

Do Luhu? 

Ne, tady.  

Na zvláštku, do Turkmenské? 

No. 

A proč ses tak rozhodla? 

Já jsem s ním byla na zápise, jako do první třídy, a tam byla s poradny ta paní a 

ona mi doporučovala ne do Luhu. 

A co říkala? 

Že ještě taký pomalý je, že by to v Luhu nezvládl, že by to pro něj bylo moc 

těžké. 

A ty si to taky myslíš? 

On je taký pomalejší. I dneska učitelka to říkala. 

Tak jsi nezkusila jít na zápis na základku? 

Ne. 

A co holky, kam je budeš chtít dát? 

Já nevím. Jak jim to půjde. Uvidíme. Člověk ještě neví. 

A která škola je lepší? Základka nebo Turkmenská? 

Také školy jsou lepší, ty základní. Protože tady ta škola je pomalejší. 

Chtěla bys, aby se děcka po škole vyučily? 

Tak ten Roman, ten nejstarší, co chodí do třetí třídy, měl na vysvědčení samé 

jedničky, aj z matematiky. Tak uvidíme, jak mu to pude. Mohl by se vyučit. 



 125 

A bude chtít? 

Jo. 

Myslíš, že když se vyučí, že si najde práci? 

Určitě. 

Když jsi se rozhodovala, na kterou školu Kevin půjde, radila ses s někým? 

No, s poradnou. Tak já bych chtěla, aby tam šel, ale poradna mi to nedoporučila. 

A nechceš to zkusit, i když ti to poradna nedoporučila? 

Ne. 

Jak dlouho bydlíš na Pavlači? 

Čtvrtý rok bude. 

Kde jsi bydlela dřív? 

Tady na desítku, ještě jak to bylo staré. 

A už víte, kde se budete stěhovat? 

Letos budou Pavlačák bourat a nevíme, kam půjdeme. Dají vědět. 

Kolik je ti let? 

Dvacet sedm. 

Děkuji za rozhovor. 

  

 

6.6 F (matka čtyř dětí, 28 let) 

 

Vzpomínáte si na to, jak jste chodila do školy? Co se vám ve škole líbilo? 

Nevím, čtení. 

Co se vám nelíbilo? 

Nevím, to si už nevzpomínám. 

Chodila jste do školky? 
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Já si nevzpomínám. 

Na kterou školu jste chodila?  

Na Jabloňovou. 

Takže do zvláštky. A od první do deváté? 

Ne, od první do šestky jsem chodila. 

A v šesté jste už přestala chodit do školy? 

Já jsem dvakrát nebo třikrát propadla. 

Aha, a pak vám už bylo patnáct. 

No. 

Kolik máte dětí? 

Čtyři. 

A toto je nejmladší? 

Ne, nejmladší je v nemocnici. 

Aha, je nemocný? 

Mi spadl. Z postele. Už asi dneska půjde domů. 

A kolik mu je? 

Deset měsíců. 

A tady tomu staršímu? 

Osmnáct měsíců. 

A těm dalším je kolik? 

První má pět roků, 

To je Štěpán, že? A Dušan má kolik? 

Čtyry roky. Štěpán, Dušan, Radek, David. 

Štěpán s Dušanem chodí do klubovny, že? 

No. 

A Štěpán půjde už do nulky?  
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Do nulky půjde. 

A přemýšlíte už, na kterou školu půjde po nulce? 

Tak paní ta M., mi řekla, že buď půjde do první třídy na Ohradu nebo do Luhu, 

nevím. 

A do zvláštky ho nechcete dát? 

Tak do nulky ať jde, to bude dobré, pak už ne. 

A proč? Většina dětí z Pavlače chodí do zvláštky. 

Pro něho to bude lepší. 

A proč? 

Tak tam se bude i víc učit a nedělat to, co ti druzí. To nechci. Ať se naučí něco. 

A Kewina dáte taky do základky? 

Tak Kewin bude chodit ještě rok do klubovny, až mu bude pět roků půjde do 

nulky. 

A nechcete dát Dušana do školky na celý den? 

Já nevím, kde to je. V parku tam není, tam jsou jenom ti postižení, to jsem se byla 

ptát. 

A chtěla byste, aby do školky chodili? 

No, Dušan. 

A co Dušan a Štěpán rádi dělají? 

Tak Štěpána něco baví chvilku a už pak ne. A zas Dušan se taky hraje nebo to, ale 

nesmí ho nikdo provokovat. Oni jsou doma, se hrajou nebo to, a nesnáší to, ani Štěpán 

ani Dušan, když ho provokuje.  

Jak dlouho bydlíte na Pavlači? 

Já? Od patnácti roků. 

A byla jste zaměstnaná?  

Ne, jsem na mateřské. 

Kolik je vám let? 
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Dvacet osm. 

Děkuji za rozhovor. 

 

 

 

7 ROZHOVORY S DALŠÍMI ROMSKÝMI MATKAMI: 

7.1.1.1  

7.2 G (matka čtyř dětí) 

 

Vzpomínáte si na to, jak jste chodila do školy? Co se vám tam líbilo? 

Tak ráda jsem chodila do školy. Bavilo mě všechno. 

Jaké předměty? 

No nejlepší, co mě zajímalo, tak to byla matika. 

A co se vám tam vůbec nelíbilo? 

To chování učitelů k nám. Před tím, jak jsme chodili ještě za komunisty, tak to 

bylo ještě horší než teď u nás ve škole. 

Vy jste chodila na zvláštní? 

No, já jsem chodila na zvláštní školu, ale dělala jsem základní školu 

v Kloboukách, tam jsem se vyučila, šička obuvi, v Holešově jsem se učila na zdravotní 

sestru a chtěla jsem si udělat ještě školu právnickou, ale zůstala jsem těhotná, zůstala 

jsem na mateřské, tak to už nešlo. 

A tak jste skončila s výučním listem v Kloboukách? 

Hm, aj na tu zdravotní sestru. 

A teď jste ještě na mateřské? 

Nejsem na mateřské, mám čtyry děcka, chodíja všecky do školy. Poslední holka, 

co má nulku, chodí do první třídy. Nela. 

A té je kolik? 
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Šest. 

Ta chodí teda do první třídy. A na zvláštku nebo na základku? 

Oni chodili na základní školu všichni čtyři. 

Do Luhu? 

No. Ale tam je šikanovaly, jako děcka větší, v té škole, kluci odmítali chodit do 

školy, nechtěli chodit do školy, právě. Já jsem nechtěla, abych měla problémy, tak já 

jsem je tam nosila násilím, ale tak jsem je přehodila na tu speciální. A jsou tam 

spokojení. 

A když byly problémy s tou šikanou, jak se k tomu stavěli učitelé? 

Tak oni říkali, že to není pravda, že tam není žádná šikana. Ale přesvědčila jsem 

se sama, protože jednou děcka marodily a měly obědy, já jsem tam musela osobně jít, 

buď telefonicky nebo tak, se dostavit a odhlásit obědy. Já jsem s nima šla ráno, a ti kluci, 

jako nebyly to moje děcka, ty děcka ostatní šly do šatny, tam za nima šli ti větší kluci a 

začali je tam kopat do tašky, vysypali jim to tam a jsem se přesvědčila sama a vzala jsem 

je k ředitelce, že to jsou oni... 

(rozhovor byl přerušen a už se nepodařil dokončit) 

 

 

7.3 H (matka pěti dětí, 32 let) 

 

Vzpomínáš si na to, jak jsi chodila do školy? Co se ti ve škole líbilo? 

Asi všechno. 

Který předmět tě bavil? 

Asi výtvarná výchova. 

Co se ti nelíbilo? 

Tělocvik. A dějepis. 

Na kterou školu jsi chodila?  

Na Vsetín. 
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Do zvláštní školy? 

No. 

Od první do deváté třídy? 

No. 

7.3.1.1 A chodila jsi předtím do školky? 

Já nevím, já si nepamatuju. 

7.3.1.2 Šla jsi po této škole ještě jinam? 

To jsem se šla vyučit na šití obuvi. 

7.3.1.3 A to bylo tady na Vsetíně? 

V Klobúkách.  

7.3.1.4 A jak dlouho? 

Já jsem tam nebyla dlouho. Asi tak tři měsíce. Mě to tam nebavilo. Já jsem se tam 

měla vyučit za švadlenu a tam nebylo místo, tak mě tam dali. Ale mě to tam nebavilo. 

7.3.1.5 A pak jsi to už nezkusila? 

Ne. 

7.3.1.6 A nějakou práci jsi pak sháněla? 

Já jsem dělala tady ve sklárnách, odnašečka skla.  

7.3.1.7 A pak jsi šla na mateřskou? 

No, to jo. 

Kolik máš dětí? 

Pět. Ta je poslední. 

7.3.1.8 A jak se jmenuje? 

Jana. Má dva a půl. 

7.3.1.9 A ty starší? 

Leona, Mirek, Radim a Simon. 
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7.3.1.10 A jak jsou staří? 

Leona třináct, Mirek má jedenáct, Radim má deset, a Simon má dneska sedm, má 

narozky. 

7.3.1.11 Zrovna dneska? Budete dělat dort? 

No, budu. 

7.3.1.12 Na které školy chodí děti? 

Na základní, ta se už jmenuje základní speciální škola. 

7.3.1.13 Na Turkmenské? 

No. 

7.3.1.14 Všechny? 

No. 

7.3.1.15 A nebyly nikdy na jiné škole? 

Byly. Radim chodil dva roky do základky. 

7.3.1.16 A proč přešel? 

Protože mu všecko šlo, akorát to vyslovování, český jazyk a čtení mu nešlo. 

7.3.1.17 A učitelé chtěli, aby přešel na zvláštku? 

No učitelé mu navrhli, aby chodil do pomalejší, do toho domečku (speciální třídy 

– pozn. autorky), ale já jsem s tím nesouhlasila, tak jsem ho dala tam. 

7.3.1.18 A proč jsi s tím nesouhlasila? 

Protože se tam učí pomalej než na té normální škole. 

7.3.1.19 A pomalej i než na Turkmenské? 

Asi tak, no. 

7.3.1.20 A na Turkmenské se neučí pomalej? 

No teďkom mají už učení podle základky, už je to tam lepší. 

7.3.1.21 Myslíš, že se tam toho naučí tolik, jak na jiné základce? 

Tak já nevím. Říkala ředitelka, že je tam už těžší učivo pro ně. 
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7.3.1.22 A učí se tam děcka i cizí jazyk? 

No učíja. Všelijaké kroužky tam mají, aj jazyky se tam učíja. 

7.3.1.23 A ty ostatní vaše děti byli taky nějakou dobu na základce 
v Luhu? 

Ne. 

7.3.1.24 A nechtěla jsi, aby to zkusili na základce? 

Tak ten další zas, ten Mirek, ten se učí bezvadně, má tam samé jedničky. To už 

mi paní učitelka několikrát říkala, že je ho tam škoda, velice. Aj paní ředitelka říkala, že 

proč bych ho tam nedala do té základky. Tak nevím. Mně to ještě nic neříká. Sice manžel 

se se mnou o tom pořád hádá. 

7.3.1.25 A manžel chce, aby šel na základku? 

Manžel chce právě. 

7.3.1.26 A proč? 

No že na to má, že je škoda ho tak nechat, že se může ještě víc naučit a dál 

vzdělávat. 

7.3.1.27 A když to říká učitelka, ředitelka, manžel 

Tak já stejně nesouhlasím. 

7.3.1.28 A proč? 

Já nevím. 

7.3.1.29 A co jim říkáš? 

Tak já učitelce vždycky říkám, že manžel co mluví, ať mluví, a že já s tím 

nesouhlasím. No a říká mi: „S váma se opravdu nedá, tak dělejte, jak chcete. Ale je to 

opravdu škoda. Je to vaše věc, ale lepší by bylo, kdyby se dostal do té základky.“ 

7.3.1.30 A máš taky trochu chuť ho do základky dát? 

Mám. Ale já se bojím, aby ty děcka nebyly takové odstrčené. Protože nic proti 

bílým, to je jedno, jak naši, i ti bílí, ale tam je hrozně nadávek a ho by to tam bolelo a 

nechci, aby se tam cítil uražený a byl někde úplně strčený nabok. To nechci. Já jsem tam 

též měla zkušenosti, i když kluk neudělal nic, a chodili tam od nás, ubližovali si, nohy si 
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podrazovali, několikrát si tam udělali úrazy v té základce. A od té doby tam mám aj 

jakési zkušenosti, tak aj kvůli tomu. 

7.3.1.31 Ty zkušenosti máš s Radimem? 

No. 

7.3.1.32 A když by tam Mirek šel, bude tam ve třídě ještě nějaké romské 
dítě? 

Tak naše děcka tam chodíja. Aj teď půjdou, půjdou do první třídy nějaké děcka. 

7.3.1.33 To ubližování je jediný důvod, proč nechceš, aby tvé děti šly 
na základku? 

No ten jediný. Jinak by nebyl problém. Těch nadávek. 

7.3.1.34 A na Turkmenské ty nadávky nejsou? 

Tak nejsou, protože tam chodíja samé naše děcka. Málo je tam bílých děcek, co 

tam chodí. A ty naše děcka se přesto znají, protože jsou všecky z Pavlače a vycházejí 

spolu. 

7.3.1.35 A když Radim chodil na tu základku, mluvil o tom, že se mu 
tam nelíbí? 

No mluvil o tom, že ze začátku se mu tam líbilo, ale pak už nechtěl, že mu 

nadávají ty děcka, do cigánů a tak, nohy mu podstrčovali, tak já jsem se za to rozhodla. 

Já jsem tam šla aj za paní učitelkou, paní učitelka se o tom se mnou bavila. A to bylo 

kvůli tomu, že tam chodilo pět našich děcek a ten nejmenší mezi nima byl nejzlobivější. 

No ale nemůžu to svádět na toho a na toho. Byli stejní, no. 

7.3.1.36 A paní učitelka z Luhu neuměla udělat nic pro to, aby se k těm 
děckám chovali líp? 

Jo, ona jim rozmluvila. O přestávce říkala, že ty děcka ji neposlechly. Že 

několikrát, neříkám že jen vaše děcka, ale aj naši, že mu ublížilo a tak. Tak se nám 

omlouvala. Aj ta od teho kluka tam byla maminka a já jsem tam byla. Neříkám, že v té 

škole to bylo blbé, já jsem tam byla spokojená. Ale akorát, jak jsem říkala, že si nadávaly 

a tak. 
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7.3.1.37 Všechny vaše děcka byly v nulce? 

No prošly, všeci, aj Leonka. Leonka na to nemá, protože ona se blbě učí. To je 

strašné. Ti kluci se učí o hodně lepší než ta Leonka.  

7.3.1.38 A na co jsou dobří? 

Tak oni na všecko. Ten nejmenší počítá do třiceti. Aj Radim je mezi nima chytrý. 

Matematiku umí bezvadně. 

Ty jsi říkala, že manžel chtěl, aby šel Mirek na základku. 

No, že mě nebude poslouchat, že si to už udělá sám, že děcka dá do základky. 

7.3.1.39 A kdo má rozhodující slovo? 

Tak já se s ním pohádám. Já. On že prý: „Ty mi nebudeš rozhodovat za děcka. Já 

si ho budu vodit, a ty se o to nebudeš starat, já si ho dám na základku.“ Ale já ne. Ale já 

si dělám starosti i kde nás dají bývat. I když já si myslím, že ty děcka budou fakt 

rozdělení, abychom to neměli tak daleko sem. Někdo pude do čističky (na Poschlu – 

pozn. autorky), někdo v Rokytnici prý, nevím. Tak určitě děcka budou kdesi chodit. 

Nevím, co bude. 

7.3.1.40 A bude pro tebe důležité, aby to měli blízko? 

Blízko, no. Někde poblíž. 

To znamená ale, že nejspíš nějaká základka bude blíž, než tady ta škola na 

Turkmenské. 

No šak jo. 

7.3.1.41 Pak by jsi byla i pro to ty děti dát na základku? 

No, co by jsem nadělala. 

Jakou bys chtěla, aby měly vaše děti práci? Mluví o tom? 

Ne. Akorát Leonka říkala, že by si chtěla udělat kadeřnici, nebo něco takového 

říkala. Že jí hodně baví líčení, kosmetičkou se stát. Kluci ještě nic, jsem neslyšela, o čem 

se baví. 

7.3.1.42 A co by pro to Leonka musela udělat? 

Já nevím, jestli nějaký učňák je. Mně se zdá, že ani ne, v té škole. 
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7.3.1.43 A myslíš, že to budou mít těžké, když budou chtít jít na učňák? 

Já nevím, těžko říct. To oni sami poznají. 

7.3.1.44 A vy jako rodiče jim v tom budete moct pomoct? 

Jo. 

7.3.1.45 A v čem? 

Tak rozmluvit jí, aby to vydržela. Sice já nechci, aby se šla dcerka učit, protože 

nevíš, co se může stát. Co když třeba najde si někoho? U nás je ve zvyku, že si hned 

najdou přítele. Že otěhotní a že to nedodělá. Tak ale manžel s tím nedá pokoj, tak ať to 

zkusí. 

7.3.1.46 Manžel má nějaký učňák? 

No. 

7.3.1.47 A má výuční list, že to dodělal? 

Ne, nedodělal. Protože on byl z děcáku, takže nedodělal. Je možné, že aj jo, já 

jsem se na to neptala. Protože když tam byl do osmnácti, je možné, že se tam učil, nevím. 

7.3.1.48 A myslíš, že si děcka najdou práci? 

Jo. 

7.3.1.49 A i kdyby neměly učňák? 

No tak tady na Vsetíně je dost možností, aby se mohly vyučit. Je tady jakási 

škola. Od sestry cerka chodí. Do školy, normálně na obchodku.  

7.3.1.50 Chodily vaše děti do školky? 

Chodily no. Tady, jak je park. 

7.3.1.51 A jak dlouho? 

Rok. 

7.3.1.52 Každý jeden rok před nulkou? 

No, před nulkou. 
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7.3.1.53 A ten poslední rok je pro děti zadarmo? 

Ne, já jsem ho platila. 

7.3.1.54 A ta maličká půjde taky do školky? 

Ještě nevím.  

Kolik je ti let? 

Třicet dva. 

Jak dlouho bydlíš na Pavlači? 

Pomalu čtyři roky. 

7.3.1.55 Kde jsi bydlela dřív? 

Na desítce. 

To jsou všechny otázky, děkuji za rozhovor. 

 

 

7.4 I (matka tří dětí, 30 let) 

 

Vzpomínáš si na to, jak jsi chodila do školy? Co se ti ve škole líbilo? 

Líbilo se mi tam jenom některé učení. 

Co třeba? 

Třeba mě hodně zajímal dějepis, zeměpis, potom výtvarná výchova a nejvíc mě 

zajímala hudebka. Hudebka, tělocvik, tady tyto věci. 

Co se ti nelíbilo? 

Matematika, český jazyk. Jeden učitel se mi tam nelíbil, můj třídní. To bylo 

strašné. 

Byl přísný? 

Moc. Nás bil tam. 

To jsi byla na zvláštní škole? 
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No, od první do devítky. 

Chodila jsi předtím i do školky? 

Chodila jsem do školky, potom v Rokytnici do první třídy, do druhé, potom tadyk 

jak máme kino Vatra. Tam jsem chodila do čtvrté, páté a pak na Jasence, tam jsem 

ukončila tu devítku. 

A to byla pořád zvláštní škola? 

No, ona se stěhovala.  

Šla jsi pak ještě jinam? 

Ne, já jsem byla těhotná. 

Kolik máš dětí? 

Tři. Šarlota, Adrian a ještě Honza. 

A jak jsou staré? 

Šarlota má čtrnáct, Honza má šest a Adrian dva roky a pět měsíců. 

Na jakou školu oni chodí? 

Na zvláštní. 

A od první třídy? 

Ne, Šarlota chodila do základky, na Jiráskovu, na Trávníky. A pak jsme 

emigrovali a pak jsme se vrátili a ona hodně byla pozadu. 

A vrátila se do které třídy? 

No do první a druhé třídy. No oni na základní škole to, co mají pozadu, oni se 

k tomu nechtějí vracet, jedou dál. Tak Šarlotka to nezvládala, protože byla hodně pozadu, 

tak mi nabídli, jestli bych ji nepřeložila do zvláštní školy. Tak jsem ji tam musela dát. 

Protože se k tomu nechtěli vracet. 

Nešlo to ani kdyby propadla o rok níž? 

Ona už propadla právě. No a Honza teďka půjde taky do základky. 

On je teď v nultém ročníku a byl na zápise? 

No, zápis jsme udělali v Luhu. 
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Takže nastoupí do ZŠ v Luhu? 

No takhle, on tam udělal zápis a já jsem jim říkala, že podle toho, kde se 

přestěhujem. Jestli se přestěhujem u toho MEZU, tak ho dám tady, na Trávníkách, jestli 

jinde, nevím kde, buď do Rokytnice, nevím. Podle toho. 

Ale na zvlášní ho dát nechcete? 

Ne. On zápis udělal, zkusím to s ním. Co za to dám? 

A myslíš, že když bude na základce, že to pro něho bude lepší? 

Určitě. 

V čem? 

Tak i v tom učení. Prostě chci, aby z něho něco bylo, to jako hodně mi na tom 

záleží. Oni v té zvláštní škole jsou tady hodně pohromadě ty Romové a hodně se učí od 

sebe ty děcka. Tak jako je to aj mezi váma, to je jasné. Ale jako my máme jinačí 

mentalitu a vy taky. A já nechci, aby Honza byl takový jako třeba, no prostě chci s ním 

zkusit nějaké změny. 

Čím bys chtěla, aby Honza byl? 

Tak jako ještě jsem o tom nepřemýšlela, to by se on musel rozhodnout. 

Chtěla bys, aby se vyučil? 

Jo, určitě. 

Myslíš, že si pak najde práci? 

Tak to je jasné. Jako když vyjde školu a bude mít tu lepší školu za sebou, tak není 

problém. 

A co Šarlota? Na co je dobrá? 

Šarlota? Na učení ne. Vůbec. Na nějaké předměty jo. Ale na ty těžší ona není. 

Třeba číst neumí pořádně. Ona čte jak prvňák. My s ní děláme, co chceme, ale nic. 

Nevydrží, vůbec. 

Myslíš, že po škole ještě někam půjde? 

Ona se chce jít učit na ten kuchař, číšník. 

A rozhodovali jste se dlouho, že půjdete s Honzou na zápis na základku? 
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No já jsem trochu pochybovala, že to nezvládne. Abych se přiznala, já jsem ho 

tam nechtěla dát. Kvůli manželovi a Šarlotě. Že oni jsou tady a chtěla jsem ho mít takhle, 

aby byl pod dohledem manžela. 

On manžel na zvláštní škole pracuje? 

No, on je tam asistent učitele. Tak jsem ho chtěla mít, aby byl Bobe (Honza – 

pozn. autorky) u něj. No ale pak jsem se tak rozhodla s manželem, že to zkusíme, tu 

základní. 

A manžel byl taky pro? 

Byl. Protože takhle jsme to zvažovali. Oni by šli třeba tady do zvláštní. A nevím, 

kde budeme bydlet. O to mi jde, víš? Aby ho někdo vodil do školy. Není kdo. Protože 

manžel má být už na půl osmé už ve škole, otevírat šatny a  to všecko. A kdyby sme 

například bydleli u toho MEZU, tak já bych neměla strach ho pustit sama. Tak jako 

odnesla bych ho třikrát, čtyřikrát, ale jinak by chodil aj sám. Protože Adrian je ještě 

hodně malý. On takhle po ránu hodně spí, až tak do devíti. Někdy spí aj do deseti. No ale 

večer nespí. 

A ty starší dvě děti chodily do školky? 

Ne. Ony už byly ty nulté ročníky, tak tam chodily. 

A chodily tam jeden rok? 

No Šarlota jenom jeden rok a Honza už chodí druhý rok. 

Jak dlouho bydlíš na Pavlači? 

Dva roky. 

A kde jsi bydlela dřív? 

Na Jiráskově. 

A už víte, kde se budete stěhovat? 

No, to záleží na městě. Teď se spravují u MEZU. A že prý něco dělají na Poschle, 

ale tam ještě nic nedělají. Že do června bysme tady neměli být. 

A těšíš se? 

No trošku se bojím. Protože sme měli soud. Nemám smlouvu na byt. Sice dluh 

nemám. Měla jsem vynechané dva měsíce, tak skrz to mi nedali smlouvu. Pak jsem to 
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všecko urovnala, plus penále za dva měsíce. Ale už mě obžalovali a jako odsoudili mě. 

No a oni mně dali termín, dva měsíce. Ale já jsem neměla žádný dluh. Já jsem se k tomu 

neodvolala a dala jsem si schůzku se starostou. I s manželem, protože manžel pracuje aj 

pro ty Romy, do té rady, co je tady na městě. Tak jsme si dali schůzku a já jsem mu 

vysvětlovala, že mě za dva měsíce chcou vyhodit. Řekli, že to záleží všecko na mně, 

jestli si mě tady nechají. On mi říkal, ať se nebojím, že byt dostanu, že jsme slušná 

rodina, že manžel pracuje a tak. Že nás dobře znají, že o nás dobře víja a tak, víš? Ale 

ještě se bojím. 

Proč myslíš, že většina dětí z Pavlače chodí na zvláštní školu? 

Takhle to řeknu. Že to je chyba těch rodičů. Že kdyby to zkusili s děckama, je dát 

na základku, tak určitě by je základka neodmítla. 

A co Adrian? Chcete ho dát do nulky, až bude větší? 

Určitě. Proto jsem s ním chtěla chodit do klubovny, aby se něco naučil. 

A pak bys chtěla, aby šel taky na normální základku? 

Určitě. Já to budu zkoušet. Já se budu snažit, aby tam Honza mohl vyjít devítku. 

A jak mu v tom budeš moct pomoc? 

No Adrian už je větší. Jak byl malý, tak jsem neměla tolik času s Honzou trávit na 

tom učení, ale teďkom už je Adrian větší, já mu můžu dát do ruky papír, ať si kreslí, a já 

budu mít víc čas a budu se Honzovi věnovat. Určitě. 

Kolik je ti let? 

Třicet. 

Děkuji za rozhovor. 

 

 

7.5 J (matka pěti dětí, 32 let) 

 

Vzpomínáte si na to, jak jste chodila do školy? Co vás tam bavilo? 

Všechno. 
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A na některý oblíbený předmět si vzpomínáte? 

My jsme třeba hráli volejbal, tak to. 

Který předmět se vám nelíbil? 

Ne. 

Nevzpomínáte si na žádný? 

Nevím. 

A na kterou školu jste chodila?  

No na Sychrov. 

Aha, do zvláštní? 

Do zvláštní. 

A celou dobu, osm roků? 

Ne ne ne, já jsem šla ze šestky, já jsem propadla dvakrát. 

Aha. Takže v šestce jste školu skončila? 

Jo. 

A potom jste hledala práci? 

Chodívala jsem ve Valmezu, sletovat sklo. Ve Valmezu, jsem tam chodívala. Pak 

jsem dala výstup. 

Pak jste šla na mateřskou? 

Jsem byla těhotná. Kolik mi bylo? Patnáct? 

A kolik máte dětí? 

Pět. 

Jak se jmenují a v které jsou třídě? 

Dominika v osmé.  

Ta je nejstarší? 

Ne, Dominika ve třetí. Radka v osmé. 

Tak ta je nejstarší? 
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No. Samek v první. Alexandr nultý ročník. Jirka v pomocné, čtvrtá třída. 

A ostatní chodí na zvláštní? 

Na zvláštní, no. 

A na co jsou děcka šikovné? 

Šikovné, matematika, chválí to. On zlobí ve škole. Třeba kreslíja, výstavky dělají, 

to dělají děcka. 

A jakou byste chtěla, aby děcka měly práci? 

Radka se chce učit kuchařkou, číšničkou. 

To se dá tady na Vsetíně? 

Že prý jo. Jirka se chystá, že bude, já nevím, jestli on půjde do té učiliště, když 

nic ani neumí počítat, psát neumí, číst neumí. 

On je v té pomocné, protože mu to nejde? 

On se snaží, ale že mu ta paměť nejde, jak má jít. 

A v pomocné škole je míň hodin než ve zvláštní? 

On má to třeba od deseti hodin do dvanácti. Ale já ho třeba pustím na půl osmé, 

jak chodíja děcka, ho tak nechám. Chodí s nima. Já jsem ve škole s Alexandrem. Do 

nultého ročníku, do deseti, do jedenácti, brečí tam.  

A mu je pět, šest roků? 

Ne, sedm. 

Takže dostal odklad? 

Ne, neví, jestli má jít do té první třídy nebo do pomocné. 

A kdy se to rozhodne? 

Já nevím. Má jít do první třídy, ale já jsem s ním byla na psychiatru, jsem se měla 

tam dneska stavit, jsem tam nebyla. On mi řekl, že má paměť, má sedm roků a že má 

paměť na tři čtyři let. Tak mu to nejde na sedm let, ale na tři čtyři let. 

A Samkovi škola jde? 

On už má devět roků. A chodí do první třídy. 
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Takže dostal odklad? 

Ne, on propadnul. 

A co Radka? 

Ani jednou nepropadla. Ani jednou. 

Co Dominika? 

Dominika jednou propadla. Ta se snaží ve škole, že jí to jde. Chválíja si ji 

učitelky. 

A už Dominika mluví o tom, čím by chtěla být? 

Ještě ne. 

A líbí se vám, že by Radka byla kuchařkou? 

Jo, ať se snaží. 

A co pro to bude muset dělat? 

Já nevím, to všecko záleží na ní. 

Myslíte si, že si pak děcka najdou práci? 

Tak určitě jo. Když se snažíja, tak určitě budou mít práci. 

Vy jste někdy uvažovala, že byste je dala na základní školu? 

Ne. Oni říkali, že to by nešlo, že by to bylo lepší do té zvláštní školy. 

Takže to rozhodli učitelé? 

No. 

A vy si taky myslíte, že by jim nešla základní škola? 

Tak Radce by to šlo. Ale těm ne. 

Ani Dominice? 

Ne. Že jí nejde to čtení hodně. 

A některé z dětí bylo ve školce? 

Ve školce ne. Oni chodívali od šesti let, pěti let do toho nultého ročníku. Na 

Jasenku. 
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Už od pěti let? 

Radka a Jirka tam chodil. Tady ty jsem ještě malé měla. 

Tak oni chodili jeden rok do nulky a potom do první třídy? 

Do první třídy. 

A v nulce se už Alexandr něco naučí? 

No, dobré to je, že se třeba učíja počítat od jedničky do pěti. Pak tam třeba mají 

udělat jedno kolečko, dvě kolečka, učí se počítat. 

A baví ho to tam? 

Ne. Volá mě domů. Já třeba odejdu na záchod, jsem tam třeba chvílu. Nevidí mě 

a už tam brečí. 

A čím to je? 

Protože hodně, jak to říct, on je většinou se mnou. Strašně je na mě závislý. Já 

třeba odejdu a už mě hledá. Třeba já spím na postele. Třeba druh se mnou třeba spal na 

jedné postele a on byl závislý, že on si ke mně lehnul. No tak já jsem si musela lehnout 

k němu, k Alexandrovi. Tak on spí tam a my spíme tady. 

A myslíte, že z toho vyroste? 

Já nevím. Ale určitě jo, je poslední kluk. Se z toho ještě dostane, je malý. Tak má 

sedm roků, teď bude mít 27.8. sedm roků, tak já nevím. Bude v první třídě a já s ním 

furt? Že by to nešlo. Potom musela by jsem do družiny s ním jít, do čtyř hodin. Já bych to 

nestihla, při tom vařit děckám. 

Kolik je vám let? 

Třicet dva. 

Jak dlouho tady bydlíte? 

Dva roky.  

A kde jste bydlela předtím? 

Na Pavlačáku. 

A kde je to lepší? 

Tady, stokrát. Chodíme třeba do lesa s děckama, chodíme všude. 
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A doma mluvíte hlavně česky nebo romsky? 

Většinou romsky. 

A ve škole se mluví jenom česky? 

Česky, česky se mluví ve škole. Třeba něco rozumí, ten malý, ten Alexandr. Ale 

počítat umí do dvaceti. Všechno mu jde. Je strašně závislý na mě. 

A ti starší si s váma povídají o škole? 

Ne. 

A myslíte, že je to ve škole baví? 

Tak určitě jo, myslím. Kdyby je to nebavilo, tak by to řekli. Holka je ve družině 

do čtyř hodin, i Samek. 

Všichni? 

Ne, Samek a holka, Dominika. Kolik má? Jedenáct roků. Ve škole je do čtyř 

hodin. Přijde z tama domů nebo já pro ně chodím. Teďka jsem řekla, ať přijde sama. 

Jirka chodí sám, Radka chodí sama a když jde holka do školy,  tak ona je přinese oba 

dva. Tak to mám lepší. Doma zostanu. 

A co byste radši, aby chodil Alexandr do pomocné nebo do první třídy? 

Já nevím. Tak do první třídy, myslím, že? Protože má sedm roků, že by zase 

nemohl se odklad udělat. To by nešlo už. Tak zkusíme ho buď do první třídy, jestli mu to 

jde. A jestli mu to nepůjde, tak bude do pomocné u Jirky. 

A na zápise už byl? 

Byl. On ty zkoušky že prý udělal. No ale dali mu toho třeba málo. Říkali, 

sluníčko, jak třeba vypadá, on řekl, že žluté. Travička, že zelené. To mu třeba jde. On se 

snaží, ale nevím. Většinou třeba ve škole, jdeme dva dni, jeden den třeba nemůžeme, tak 

se omluvím, že třeba zajdu pro někoho něco vyřídit, tak mě nechají. Napíšu omluvenku, 

tak mu to omluvíja. 

Děkuji za rozhovor. 
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7.6 K (matka dvou dětí) 

 

Vzpomínáš si na to, jak jsi chodila do školy? Co tě tam bavilo? 

Nechodila jsem. 

Vůbec? Do žádné třídy? 

Ne. 

Kolik máš dětí? 

Dvě. 

A jak jsou staré? 

Malý má sedm. 

Dominik? 

No. A já nevím, manžel ví, co ten velký, já nevím. Kevin. Má tak patnáct. 

Takže Kevin už nechodí do školy? 

Ne, Kevin ne.  

A Dominik? Chodí do první třídy nebo do nulky? 

Ne, druhé. 

Už do druhé třídy? 

No. 

A na co je šikovný? 

Já nevím. 

A Dominik chodí do zvláštní školy, tady na Turkmenskou? 

Tady. 

A přemýšlela jsi, že by chodil na základní školu? 

Ne.  

Je to na této lepší? 

Dobrá tady třída. 
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A učitelé? 

Taky. Jsou hodní. 

Líbí se Dominikovi ve škole? 

Jo. Je dobrý, chodí do školy. 

A čím bys chtěla, aby byl? 

Dělat práci. 

A ten starší? 

Dělá práci. 

A jakou? 

Já nevím. 

On už s vámi nebydlí? 

Chodí tady. Spí u babičky. Ještě nemá ženu. Já doma dělám, vařím. 

A chtěla bys, aby se Dominik něčím vyučil? 

Chtěla, ale nevím. Je ještě malý. 

Jak dlouho tady bydlíš? 

Já nevím. Dlouho. 

A byla jsi zaměstnaná? 

Ne. 

Kolik máš roků? 

Já nevím, manžel ví. Manžel ví, kolik mám roků, já nevím. 

Děkuji za rozhovor. 
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8 ROZHOVORY SE ZÁSTUPCI INSTITUCÍ, KTERÉ SE 

ANGAŽUJÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ ROMŮ: 

 

8.1 L (pracovnice Charity) 

 

Mohla bys mi přiblížit, jak probíhá vzdělávání romských dětí na Vsetíně? 

Nemám to spočítané na procenta, ale pokud vím, tak minimálně takových 90% 

romských dětí chodí do zvláštní školy, i když ta škola se teď jmenuje základní. Ale podle 

mých informací se ty děti stále vyučují podle osnov zvláštní školy, takže já budu 

používat termín „zvláštní škola“, i když je zvláštní přejmenovaná na speciální. Nevím, 

jestli o tom máš nějaký přehled. Já jsem se v tom snažila zorientovat, ale nerozumím 

tomu, proč se to teda jmenuje „základní“. Takže já budu říkat „zvláštní“. Čeho jsem si 

mohla všimnout, aniž bych chtěla něco kritizovat, tak co jsem si všimla dětí třeba v šesté 

třídě, i ve vyšších třídách, neumí pořádně číst, takže mám otazníky nad tím, co vlastně ta 

škola dětem přináší. Jsou tam na ně,  podle toho co jsem si všimla, kladené velmi nízké 

nároky. Já zas nechci moc kritizovat, protože vím, že když je tam učitel proti skupině při 

sobě držících romských dětí, tak asi proti nim nic moc nenadělá, když se ty děti 

rozhodnou, že ho nebudou poslouchat, že je to nezajímá. Takže myslím si, že ten 

pedagog to má těžké. Ale objem znalostí, co si z té školy děti odnesou je malý. A pokud 

ty děti mají z té školy jít na nějakou střední školu, pokud to není učiliště přímo navazující 

na zvláštní školu, tak se prostě nechytají. S tím mám osobní zkušenosti tady. 

Vy ty děti ze zvláštní školy doučujete? 

Protože není naše kapacita omezená, tak jsme hledali, komu se věnovat. A 

zaměřili jsme se na děti, které chodí do základní školy, protože jim rodiče, kteří mají 

zvláštní školu, nepomůžou. Takže doučujeme tady děti, které chodí na základní školu. 

Máme děti z druhé třídy, třetí, čtvrté, páté třídy. S šesťačkou jsme pro nezájem skončili 

spolupráci a věnovali jsme se i osmákům a deváťákům, teď už jsou někteří na učňáku. 

Máme tady tři děcka, co chodí na učňák. Ne ten, co navazuje na zvláštní školu, pro 

absolventy zvláštní školy, ale normální učiliště přímo na Vsetíně. Jedna holka chodí už 

do druháku na obchodku. Ona absolvovala normální základku, takže se celkem bez 
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problémů chytla a chodí si tady jenom psát na stroji. Učí se tu psát všemi deseti, 

samostatně. 

A ty další děti? 

Ty další dvě šly ze zvláštní školy a jsou na oboru servírka, číšník na Rybníkách. 

Vloni šli s tou holkou, co je na obchodce, i další. Zkusili to. Poprvé za tu dobu, co já si 

pamatuju. Dřív to ani nebylo možné. Ze zvláštní školy museli jít na učňák, který byl pro 

žáky ze zvláštní školy. A teď i proto, že učiliště bojují o žáky, je vzali. Udělili výjimky a 

vyšli jim vstříc. Ředitelka byla maximálně ochotna jim to studium umožnit. A oni se 

nechytali. Jediný, kdo tam zůstal, byla holka, která měla základní školu. Byly tam další 

čtyři děcka. Byly chytré, inteligentní. Dokonce jedna z nich až do šesté třídy chodila do 

základky a až potom přešla na zvláštní, ta podle mě měla hodně velké předpoklady. Ale 

narazili. Pro ně to byl šok, jenom to, že mají psát čtenářský deník, že mají číst knížky. 

Zaprvé, neuměli chodit do knihovny. Nebyli zvyklí číst, nebyli zvyklí se doma 

připravovat. Neuměli se vyjadřovat česky. Tím, že zvláštní škola je v romském prostředí, 

je to nedonutilo. Ale bylo tam vidět rozdíly, někteří se vyjadřovali lépe. Špatně nesli, 

když je pak učitelka vyvolala před třídou a oni tam měli ze sebe něco vykoktat. Oni to 

brali, jako že je učitelka ztrapnila. Pořád čekali nějaké výhody. Učitelé na ně brali 

ohledy, ale jinak, než si oni představovali. Mysleli si, že když mají zvláštní školu, že jim 

ty známky dají zadarmo. My jsme říkali: „Jo, my vám pomůžeme, ale musíte se to 

naučit.“ Učitelka byla i ochotná je zkoušet v kabinetě. Ale to, že se to musí naučit byl na 

ně najednou strašně velký nápor. Tak to vzdali. 

A jaké jsou další vzdělávací možnosti dětí, které absolvují zvláštní školu? 

Jsou přímo učňáky pro tyto děcka, v Kloboukách, v Kelči. Já přesně nevím, to by 

ti řekla spíš ředitelka zvláštní školy.  

A máte přehled, kolik romských dětí studuje na učilištích? 

To bude mít lepší přehled ředitelka zvláštní školy, vzhledem k tomu, že devadesát 

procent romských dětí studuje na zvláštní škole. Vím, že oni jim ty možnosti nabízejí, ale 

děti to většinou nevyužívají. Vím, že tenhle rok nastoupili dva žáci na učňák do Kelče, 

jeden teda paradoxně ze základky. On si takhle zjednodušil život, že šel na jednodušší 

učňák. Kamarádi šli do Kelče, ale vydržel tam jenom jeden, ten ze zvláštní školy. Ten ze 

základky už teď pracuje. Měl tam nějaké problémy, tak skončil. Tak letos, kromě těch, co 

jsem jmenovala, šel na učňák jediný kluk, co vím. Ale nevím, třeba jsem něco 
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nepostřehla. Bavíme se o tom s děckama, které tady chodí do taneční skupiny, s holkama. 

To je zajímavé, připadne mi, že větší zájem o vzdělání mají holky. 

Čím to je? 

Nevím. Jestli jsou cílevědomější. Možná je to oborem. Kdyby ti kluci měli nějaký 

obor, který by je zajímal. Spousta z nich chtěla jít na mechanika, ale není tak jednoduché 

se tam dostat a není jednoduché tam vydržet. Oni musí vidět, že to pro ně má smysl. 

Kdyby tu školu měli dělat jenom pro papír, tak by to byla velice slabá motivace. A když 

to dlouho trvá, tak je to taky odradí. Kdyby věděli, že budou dva roky studovat a potom 

si seženou dobrou práci, tak do toho půjdou. Věřím, že polovina z nich určitě. Ale jak 

nevidí výsledek, nevidí žádný efekt, tak proč by se namáhali. 

Zmiňovala jsi, že na zvláštní školu chodí devadesát procent romských dětí. 

To je nějaký oficiální údaj? 

Ne, to je můj odhad. Já jsem si to nikdy nepočítala. Já nevím, kolik je ve Vsetíně 

dětí školou povinných. Ale můžu ti vyjmenovat, kolik dětí chodí na základku. Tak podle 

toho si můžeš udělat nějakou představu.  

A kolik? 

Možná něco zapomenu. Na Ohradu chodí jedna holka, Na Trávníky chodí, pokud 

se dobře pamatuju, šest dětí. Nejvíc chodí do Luhu. Většina z nich, co chodí do Luhu, se 

nám tu chodí doučovat z těch nižších ročníků. A do vyšších ročníků, to je sedmá, osmá 

třída, to jsou děti, co plavou v některých předmětech, ale nechtějí doučovat. I když mně 

tatínek té jedné holky říkal, že chce na učňák a že se možná do doučování přihlásí. Takže 

tam jsou tři děcka na druhém stupni, čtyři. A na prvním stupni je pět dětí, co se hlásí 

k tomu, že jsou Romové. A pak tam jsou ještě dva kluci, jedna ta rodina se vůbec nestýká 

s Romy a druhá rodina se tváří, že ani Romové nejsou. 

S těma dvěma tedy nespolupracujete? 

No tam je to těžké, jeden ten kluk si sám řekl, že by tu chtěl chodit taky, ale ti 

rodiče prohlásili, že mají jiné doučování. Teda nevím jaké, ale oni chtějí demonstrovat 

to, že jsou jiní, než tady ti Romové. 

A na Integru chodí nějaké děti? 
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Jo, vidíš, to jsem zapomněla. Tam chodí co vím tři. Ale je možné, že jsem ještě 

někoho zapomněla. Do Rokytnice nechodí nikdo a na Sychrov chodily, ale už vyšly. Jo, 

jedno dítě tam je. 

A děti z Pavlačáku, které chodí na základku, chodí jen do Luhu? 

Ne, jedno dítě z Pavlačáku chodí na Ohradu. A z desítky, to je ten opravený 

Pavlačák naproti průmyslovce, chodí děti na Trávníky. 

V čem vidíš příčiny toho, že ve srovnání s majoritou jen malé procento 

romských dětí navštěvuje základní školy? 

V čem vidím příčiny? To je nadlouho. Některé věci, přiznávám, jsem si 

nastudovala z knih. Ale věřím tomu, že to tak je. Tady přetrvává nějaký trend, který se 

vypěstoval za nějakých minulých čtyřicet let. Za komunistů nebyli Romové uznáni za 

národnostní menšinu. To znamená, že když dítě, které vyrostlo v romském prostředí, jeho 

mateřský jazyk byla romština, přišlo k zápisu a nerozumělo, tak bylo označeno za hloupé 

a šlo automaticky do zvláštní školy. Za prvé, režim podle mě jim ublížil a oni si na to 

zvykli. A za druhé si za ty léta zvykli, že zvláštní škola rovná se romská škola. A bohužel 

myslím si, že to přetrvává. Tenhle postoj není jenom v jejich myšlení, ale i v myšlení nás 

ostatních, bílých. Mám pocit, že lidi si pořád myslí, že Romové jsou nějací méněcenní. 

Jsou braní za nějaké zaostalé, necivilizované, méně inteligentní. A spousta lidí se 

opravdu diví, proč si myslíme, že ty děti by měly na to tu základku udělat. Takže 

všeobecný postoj. Ale hlavně romský. Třeba někteří mladí rodiče, jak v tom vyrostli, 

jsou zvyklí na to, že Romové chodí přece do zvláštní školy. U některých třeba jsem si 

všimla, že vůbec neviděli, jaký je rozdíl mezi základní a zvláštní školou. Jedna maminka 

mi řekla: „Co děláš z našich dětí blbce? Tahle škola není špatná.“ Ona to brala tak, jako 

že „naše romská škola není špatná“. A říkala: „Co shazuješ naše děcka?“, když jsem 

mluvila o tom, že tam ty děti nemají co dělat. Řekla jsem jí: „Já nedělám z vašich dětí 

blbce, ty děláš ze svých dělí blbce, když svoje chytré dítě dáváš do zvláštní školy.“ Jí to 

nedocházelo, že zvláštní škola je pro děti, které nemají na to zvládnout základní školu. 

Myslím si, že teď se to mění tím, že se s nimi někteří lidi snaží komunikovat a 

vysvětlovat jim to. Možná, ale myslím, že jejich myšlení je hodně zasekané. Zvláštní 

škola rovná se romská škola. A pro ně je to hrozně těžké měnit, tyhle stereotypy. Taky 

protože se bojí rasismu. To byl hrozný problém: „Dítě bude samo ve třídě bílých dětí, já 

mu to neudělám“. Oni své děti mají hodně rádi a nechtějí, aby se trápily. A zvlášť, když 
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jedna nejmenovaná paní jim řekne, že dětství by mělo být šťastné a že si myslí, že by se 

děti neměly trápit ve škole. Tak proč by se trápilo na základní škole? Myslím si, že tohle 

uslyšíš. Asi víš, od koho. Mluvím o zvláštní škole. Ti pedagogové mají s Romy vztahy. 

Romové dají své dítě na zvláštní školu, protože ví, kam je dávají. Pro ně to není 

nepřátelské prostředí, to je romské prostředí, oni se tam cítí bezpečně. Znají učitelky, ví, 

co od nich můžou čekat. A když jim ty učitelky nebo ředitelka něco řeknou, tak oni na ně 

dají. Můžou na ně mít hodně velký vliv. Romové se nechají ovlivnit tím, co oni řeknou. 

To mi připadne strašně nebezpečné. 

A myslíš, že naopak k bílým učitelům je nedůvěra? 

Celkově k bílým je nedůvěra. A pro Romy je základní škola nepřátelské prostředí, 

protože mu nerozumí. Je to škola bílých. To je jako bychom my měli jít mezi Romy. 

Taky by nám to nebylo příjemné. Nebo dát své děti mezi romské děti. Asi by každý měl 

strach, co to s ním udělá. Takže oni se bojí, že se tam bude trápit. Základní škola má na 

ně nějaké požadavky, vyšší. Třeba další argument, který je jim říkán, je, že se tam víc 

platí. Přitom sociálka je ochotna jim všechno proplatit, aspoň co jsem slyšela. To by ti 

řekla G. Jsou tam vyšší finanční nároky, musí se některé knížky a pomůcky platit a jsou 

tam dost vysoké nároky na domácí přípravu, což na zvláštní škole vůbec není. Na 

zvláštní škole děti do třetí třídy chodí do družiny a potom už, pokud vím, nedostávají 

úkoly, takže dítě ze zvláštní školy není zvyklé se doma připravovat. Já si myslím, že ta 

škola se přizpůsobila tomu, že nebyla schopna z těch dětí vytřískat, aby ten úkol z domu 

donesli. Já chápu, že se na té škole přizpůsobili nějaké situaci. Že dítěti dali úkol, ale jeho 

domácí sešit na druhý den nebyl, protože ho mladší sourozenci doma roztrhali. Tak to asi 

vzdali, jim dávat domácí úkoly. A pro Romy je to jednodušší. Já co jsem si všimla, 

myslím, že je to normální lidská vlastnost, a u Romů to takhle funguje, že oni volí 

vždycky cestu nejmenšího odporu. Takže pokud si mohou zvolit školu, ve které po nich 

nic nechcou, málo se tam platí, je to tam jednoduché po všech stránkách, tak co by tam 

dítě nedali. Pokud nevidí nějakou tu jinou motivaci, vyšší. Teď ti rodiče, kteří mají 

zvláštní školu, tomu, co se učí, nerozumí, takže ví, že dětem nepomůžou. A pokud oni by 

tady neměli nějakou podporu, jakože teďka tady je díky nějakým neziskovkám, které 

vznikly až během několikati posledních let, tak by na základní škole ty děti opravdu 

nemusely obstát. Pokud nejsou nadprůměrně inteligentní. Co si myslím, na základce 

obstály buď děti, které měly opravdu skvělé zázemí v těch rodičích, a nebo byly 

nadprůměrně inteligentní. 
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Kde se to bere v některých rodičích, že přes všechny překážky usilují o to, 

mít dítě na základce? 

No tak to se můžeš konkrétně zeptat jedné maminky, která dělá u teréňáků a svoji 

dceru dala na základku. To je ta holka, co je teď na obchodce, co jsem o ní mluvila. 

Nevím. U těch, co jsou teďka na prvním stupni, tak vím, že je to i vlivem nějaké 

komunikace. Že se jim to vysvětluje a ti rodiče třeba takhle začnou uvažovat. Ale u těch 

vlaštovek z dřívějška, to se asi budeš muset zeptat těch rodičů. To, co je teďka zažité, ten 

trend, že děcko jde do zvláštní školy, po zvláštní škole zůstane na podpoře a nejde ani na 

učňák, to si myslím, že je nemoc porevoluční. Tohle dřív nebylo. Když vezmeš třeba 

generace třicetiletých, pětatřicetiletých Romů, spousta z nich má učňáky. A to až teďka 

se zažilo, že je pro ně lepší na učňák nejít. Oni rezignovali. Říkají: „Co moje děcko bude 

chodit na učňák, když stejně nesežene práci? Tak radši ať jde na podporu a má peníze.“ 

Oni to berou tak, že aspoň mají dřív peníze. Protože nevěří tomu, že dostanou práci. 

Protože mají svoji zkušenost, zvlášť, když jsou rodiče sami nezaměstnaní. Třeba mají 

učňák a nikde je nechcou, tak proč. I když si myslím, že rodiče, kteří sami mají nějaké 

vzdělání, tak jim víc dochází, že ty děti to potřebují. Ale přesto. Vidí, že i lidi s učňákem 

práci neseženou. Tak co se jejich děcko bude „trápit někde na škole? Tak ať si jde na 

podporu a ať si založí rodinu.“ Tohle si myslím, že je hodně chyba v systému. Že po 

revoluci se to nepodchytilo. Teď se horko těžko něco zachraňuje. 

Mluvila jsi o postoji zvláštní školy k Romům. Jaký je postoj základních škol? 

Myslím si, že jsou vstřícné. Nevím, jak to bývalo dřív, možná, že se něco malinko 

posunulo. Nevím kvůli čemu, možná kvůli tomu, že teď každá škola čím víc má žáků, 

tím je radši. Vím tady jen o jedné škole, kde jsme teda narazili. Byla ta Pracovní skupina, 

kde byli i Romové, a byli tam pozvaní ředitelé škol. A ti ředitelé se všichni vyjadřovali 

dost vstřícně a pak teda jedna paní z jedné školy se vyjádřila tak zajímavě, že Romové 

řekli: „A je to pravda, jsou tam rasisti, tam děcko nedáme.“  

Co si myslíš o přípravných ročnících? 

Můj osobní názor. Spousta dětí bez nich by se těžce chytala ve škole. Posuzuju 

vsetínskou situaci. Je to skvělé, ty učitelky jsou tam skvělé. Viděla jsem přípravu 

v přípravném ročníku, ta učitelka ty děti učila neuvěřitelným způsobem. Teda říkala, že 

záleží na tom, jak má poskládané děti v ročníku. Ale jeden rok uměli dokonce sčítat a 

odčítat do desíti, ještě než šly k zápisu. Ona je úplně vycepovala, dostala je nejvýš, jak 
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mohla. Sama byla z toho taková trochu zklamaná, když potom rodiče většinu těch dětí 

dali na zvláštní školu. Říkala, že se tady úplně zbytečně snažila. To bylo v době, kdy sice 

zřizovatelem byla zvláštní škola, ale měli pronajaté prostory tady na sychrovské škole, 

protože zvláštní škola tenkrát byla na Jabloňové, byla maličká a všichni se tam nevlezli. 

Takže měli pronajaté nějaké prostory na Sychrově v základce, tam byla právě ta nulka a 

myslím nějaká první třída, a v bývalé mateřské školce na Sychrově měli první, druhou, 

třetí třídu. A v době, kdy to měli v pronájmu mimo zvláštní školu, tak mi to dávalo 

smysl. Někdo tady kritizoval, že když to zřizuje zvláštní škola, že je to všechno o ničem. 

A já jsem říkala: „Mně to nevadí, kdo to zřizuje, ale ty děti se učí chodit do našeho 

gádžovského prostředí, chodí tam na obědy, už si navyknou tu cestičku do základky, už 

by tam mohly zůstat.“ V nulce se připraví maximálně na zápis a přišlo mi, že je to taková 

přirozenější cesta. I když někdo říkal, že jsou tam jenom romské děti a bylo by lepší, 

kdyby byli namíchaní. A je to pravda. Pro ně je to vždycky lepší. I když jim učitelky 

zakazují v době, kdy jsou ve třídě, spolu mluvit romsky, tak není to to samé, jako když 

bílé děti, které romsky neumí, se s nima snaží komunikovat. Tak je to nutí mluvit česky. 

Podle mě by pro ně byla možná lepší školka na naučení té komunikace v češtině. Já u 

těch dětí vidím, že se neumí česky vyjadřovat. Jako velký problém vidím, co jsem si 

neuvědomovala až do té doby, dokud jsem se s těma děckama nedoučovala, že strašně 

velký vliv tam má jazyková bariéra. Aspoň u vsetínských Romů. Protože třeba 

v Olomouci se už skoro nemluví romsky. V Ostravě se taky mluví spíš česky než 

romsky. A tady se mluví romsky. Já to nevidím jako špatné, ale vidím, že ty děti to 

hendikepuje. A pokud se s nima někdo nedoučuje, narazí. Se čtvrťačkou, co má prvouku, 

jsme narazili na jeden termín „vyvřelé horniny“. Kreslili jsme si sopky, protože ona 

nevěděla, co to je sopka. A to je čtvrtá třída. A jaké termíny jsou použité v učebnicích 

páté, šesté, sedmé třídy, v těch specializovanějších předmětech. A to už je pro ně hodně 

náročné. Oni rozumí těm základním věcem, ale neznají takové ty specifičtější odborné 

termíny. Nechytají se. Já sama jsem s tím měla problém, když se ta holka učila horniny. 

Lovila jsem v paměti. Ta knížka, podle které se učila, byla hodně těžce napsaná, na to že 

to byla čtvrťačka. Ale to jsem odskočila od toho, že si myslím, že je lepší školka, ale pro 

to dítě je to psychicky náročnější. Myslím si, že ho to traumatizuje. Ono se podle mě cítí 

svobodněji v tom svém prostředí. Ale znám romské maminky, které daly své děti do 

školky, a děti byly v pohodě. 

A školku si musí platit? 
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Mně se zdá, že poslední rok je zdarma. Myslím, že zavedli, že by měl být povinný 

a zdarma. Nevím, ale dá se to zjistit. Takže nultý ročník mi přestal dávat smysl, no 

nepřestal, ono to má vždycky smysl. Ale když se zvláštní škola přestěhovala do jedné 

budovy, tak jak to nazvala jedna paní, zvláštní škola si vychovává děti pro sebe. Já jsem 

tomu nejdřív nechtěla věřit, ale většinou tam ty děti zůstávají. A teď co se stalo, asi to víš 

od D., jakým způsobem tady proběhly zápisy. Kdy už vyloženě šlo natvrdo o to, získat ty 

děti, a že někdo vyloženě využil toho, že ten nultý ročník je v té budově.  Bohužel se mi 

nepodařilo tu pozvánku od rodičů dostat. Dostali pozvánku, ať přijdou do školy. Ale 

nechci pomlouvat, protože jsem to neviděla. Podle mých informací tam ani nebylo 

napsáno, o co jde. Takže rodičům dětí, které chodí do nultého ročníku přišla pozvánka 

„přijďte do školy“. Oni teda přišli, aniž by věděli, o co jde, a bylo jim řečeno: „děláme 

zápis“. Byli tam čtyři psychologové z poradny, zrovna. 

To je běžné? 

Ne. Normální je, že jde dítě na zápis na základní školu. Pokud se té učitelce něco 

nezdá, pak doporučí vyšetření v poradně a rodiče tam na nějaký objednaný termín musí 

přijít. U romských rodičů je s tím problém. Dejme tomu, chci věřit tomu, že si poradna 

jenom zjednodušila to, že rodiče tam potom na ty termíny nepřijdou. Oni tam mají 

blokovanou hodinu, kdy jim to rezervujou, a je to pro ně potom problém. Že se to 

natahuje zbytečně, a jak tam dokopat ty rodiče, aby tam s dětmi přišli. Takže pro ně to 

dejme tomu bylo jednodušší. Když nic jiného. Takže už tam byli čtyři psychologové a 

dělal se zápis. A teď to byli třeba rodiče, se kterými my jsme byli rozhodnutí, že je 

doprovodíme k zápisu na základku. A oni chtěli normálně na zápis na základku. Já jsem 

přišla do té jedné rodiny a slyším: „Ale jako já už ji mám zapsanou na zvláštní.“ A teď 

jsem nevěděla co, ale říkala jsem, že to nevadí. Bylo vidět, jak předtím uvažovali  o 

základní škole, tak potom, co jí řekli, že malá je nezralá, tam nechtěli. Na zvláštní jí bylo 

řečeno: „Ona je šikovná, všechno umí, ale ona by tu základku nezvládla.“ Všechno 

udělala, všechno zvládla, ale. Tak ta maminka, když to slyší od odborníků, a když viděla, 

že všichni Romové už mají zapsané děti na zvláštní škole, tak se začala bát, co kdyby ta 

její holčička byla jediná na základce. Tak řekla, že už ji má zapsanou. Tak jsem jí řekla: „ 

Jdou tam i jiní rodiče, nepůjdeš tam sama. Pojďme zkusit udělat zápis na základce, jak 

tam dopadne.“ Já jsem nejdřív byla naštvaná, že ten zápis na zvláštní byl dřív, ale pak to 

vlastně pomohlo tomu, že jsme si mohli udělat srovnání. My jsme tam šli se čtyřma 

maminkama a minimálně tři děti, co jim řekli ve zvláštní škole, že nemá na základku, 
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normálně zapsali. Jedna holčička, ta umí už poznávat písmenka, ona už některé jména 

rozloží na písmenka, ale je trošičku fixovaná na maminku. Tak té řekli, že základní školu 

nedá, protože na to psychicky nemá. Ona ta maminka šla s ní i na zápis na základku a 

tam si nikdo ničeho nevšiml, že by měla nějaké problémy. Velice šikovná, perfektní. A 

nebo to, že někdo blbě vyslovuje, není známka nějaké horší inteligence. I kdyby měl celý 

život blbě vyslovovat, tak není blbý. 

A vy jste si vytipovali děti, které teď půjdou do první třídy? 

To vzešlo vlastně od D. Je to dobrý nápad, že jsme si zjistili, které děti by měly jít  

k zápisu, a oslovili jsme rodiče. Rozdělili jsme si je, půlku má Diakonie, půlku my 

v Charitě. I proto, že na to nemáme kapacitu. Tak jsme začali navštěvovat tyto rodiče, 

zjistili jsme, jak na tom jsou děti znalostně. Jestli není potřeba ještě něco dohnat a doučit, 

co by měly umět před zápisem. Většina těch dětí chodila do nulky a byli z tama 

připravené. To je ten paradox, že z tama sice jsou připravené, ale jiným způsobem jsou 

zas připravené k tomu, aby zůstaly na zvláštní škole. Takže vědomostně jsou dejme tomu 

připraveni. I když teda s tou holčičkou, co blbě vyslovovala, by bylo třeba víc 

komunikovat v češtině. Kdyby třeba nechodila do nulky, ale chodila do školky, tak by se 

v tom trošičku mohla posunout. Ale nevidím to jako hrozný problém. Tam jde o to, že ty 

děti nějakou inteligenci mají. To, že jsou dejme tomu zanedbané, že třeba se neumí 

správně vyjadřovat nebo neumí pořádně držet tužku, to se dá dohnat. I když je to pro ně 

těžší, je to větší nápor v první třídě. Ale furt to neznamená, že jsou blbé, což mi připadne, 

že někdo zaměňuje. A i co jsme se bavili s tou paní z poradny. Ona ti podrobně popíše, 

jakým způsobem dělají testy, podle kterých se testuje zralost toho dítěte, jak je to 

všechno vědecké a úplně profesionální. Já tomu věřím, ale je to ušité na míru bílým 

dětem. A když jsme se jí ptali na to, jestli si to uvědomuje, tak jo, ona si to uvědomuje, 

ale „přece žijeme v České republice a kdo se jim tady bude přizpůsobovat? A prostě stát 

nemá peníze na to“, to řekla ona, „udělat speciálně romský test, to by stálo hrozně moc 

peněz, a to trvá dlouho, než se takový test udělá a proč by se měl dělat.“ Ale tady jde o 

to, že se tu při ohodnocení toho dítěte nepočítá s romskými specifiky, a potom ty děti 

vycházejí z toho hodnocení trošičku jinak, než asi jsou. 

A jak je možné, že některé děti prošly zápisem na základce a přitom na 

zvláštní jim to psychologové nedoporučili?  
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Já jsem u toho  zápisu na zvláštní škole nebyla, a já ti teďka neřeknu, u kterého 

dítěte to přímo řekl psycholog. U té holčičky, co už umí písmenka, u ní to řekla ta 

učitelka z nulky. Abych zas nikomu nekřivdila, chápu, že ona měla špatnou zkušenost, 

kdy maminka ji chtěla nechat ve třídě a odejít a holčička se chtěla vykroutit paní učitelce 

a hryzla ji. Ta učitelka s ní má nějaké špatné zkušenosti, takže ona řekne, že tu základku 

nezvládne. Má nějakou zkušenost, já to beru, nechci jí křivdit. V tomhle případě to teda 

asi neřekl psycholog. Já nevím, kde všude řekl psycholog, že je to dítě nezralé. A zvláštní 

bylo, že třeba o jiné holčičce, která právě blbě vyslovovala, prý v nulce říkali, že je 

nejlepší ze třídy. A teď když probíhal tady ten zápis, tak řekli že je šikovná, všechno, ale 

- Nevím, co znamená to „ale“. Že „přece jenom by jí bylo líp v té zvláštní škole“. A u 

zápisu její maminka z toho byla překvapená, když ji furt v nulce chválili. Učitelka jenom 

naznačila, kvůli tomu vyslovování: „Neuvažovali jste o vyšetření, o odkladu?“ a ta 

maminka měla slzy v očích. A učitelka to nemyslela, jako že by holčička byla blbá, ale 

připadlo jí, že ještě není zralá na nástup do školy, kvůli tomu, že špatně mluví. Ona to 

nakonec nenapsala ani do těch papírů, že navrhuje odklad a vyšetření. V poradně se 

otestuje to dítě a řekne se, jestli je zralé, nezralé, nebo je méně inteligentní a nemá na 

základní školu. Když se řekne, že je nezralé, doporučuje se odklad. Ona říkala, že za 

dvacet minut u zápisu nepozná to dítě. Ona se totiž té maminky ptala : „A mluvíte s ní 

doma česky?“ A ona: „Jo, mluvíme.“ A přitom já když jsem v té rodině, tak ta holčička 

není nucená mluvit česky, ona všechno říká romsky. Takže i když oni na ní mluví česky, 

ona komunikuje v romštině, takže v tom si myslím, že byl ten problém. A to se dá do září 

ještě všechno pěkně dohnat. A nebo v první třídě to pro ni bude trošičku náročnější. Já ty 

děcka znám, oni se neumí vyjadřovat v češtině, ani v nulce. Oni přijdou do nulky a musí 

se naučit češtinu používat. Já vím, že je to pro ně těžké, ale já v tom nevidím problém. A 

ta učitelka to pak pochopila, myslím si, že pro to měla porozumění. 

A jak to bude s těma dětma, které jsou teď zapsány současně na zvláštní i 

základní školu? 

To bych taky ráda věděla. Bojím se toho, že o ně budeme do září bojovat. 

Zvláštní škola bude bojovat a my budeme bojovat naopak. Jak jsem říkala, že tady byl 

nějaký trend a že je těžké tady ten stereotyp, to myšlení Romů nějak rozbít. Někteří 

mladí rodiče si jsou sami vědomí toho, že vzdělání do budoucna bude důležité. Ale pro 

ně je to tolik překážek, které dítě a oni budou muset překonat, že to třeba vzdávají. A 

navíc. Romové uvažují kolektivně. To, co dělá většina, dělám i já. A tohle mi připadne, 
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že je největší problém, který tam je. A já jsem to zažila u prváčků, teďka už jsou to 

třeťáčci, když se rozhodovalo o tom, jestli teda zkusí, jestli ti rodiče aspoň po letech zase 

zkusí ty děti zapsat do základní školy. Tak to bylo takové rozhodování, chvíli jo, chvíli 

ne. A nakonec jsme měli jít k zápisu. S několikati rodiči jsme se bavili a oni byli 

rozhodlí, že dítě chtějí dát na základku, že to aspoň zkusí. My jsme říkali: „Tak to aspoň 

zkus, jestli se mu nebude dařit, tak do zvláštní ho můžeš dát vždycky. Naopak ne.“ A jak 

viděli, že ostatní rodiče trvali na tom, že chtějí dát děti do zvláštní školy, tak oni vyměkli. 

Tak jsem to brala tak, že je to ztracené, protože oni taky řekli, že ho dají do zvláštní 

školy. A tenkrát, to bylo paradoxní, v tom zaúčinkovala bývalá ředitelka zvláštní školy. 

Nevím proč. Hodně lidí ji obviňovalo z toho, že ona za to může, že ty děti na zvláštní 

školu chodí, tak asi chtěla dokázat, že to tak není, nevím. Ty rodiče si pozvala. Jde o to, 

že ona to s nima uměla, teďka je na důchodě. Ona řekla: „Proč? Já vám je tady vzít 

nemůžu.“ Najednou řekla, že je na zvláštní školu vzít nemůže. Já nevím, proč to řekla. 

Nerozumím tomu. Nevím, jak to bylo předtím, já jsem se do té doby v tom neorientovala. 

A ona si k tomu ještě pozvala mě, já jsem tenkrát dělala praxi na městském úřadě, u 

teréňáků. Já jsem tam dělala rekvalifikační kurz. Takže ona si k tomu pozvala mě asi jako 

nějakého zástupce z města, aby měla nějakého svědka, že ona je ta, kdo ty rodiče 

přesvědčuje, ať jdou děti na základku. Takže jsem tam u toho byla, tak jsem to slyšela. 

Říkala: „Já vám je tady nemůžu jen tak vzít.“ A přitom třeba vím, že paní doktorka D. 

brojila neustále proti ní, protože má teda i důkazy na to, že spousta těch dětí tam bylo 

přijato i bez vyšetření. Což si myslím, že nynější ředitelka tuhle chybu neudělá, protože 

ona aspoň tvrdila, že 80% těch dětí tam musí mít doporučení, jinak by nedostala nějaké 

dotace. Že tam musí být 80% dětí, co má od psychologů ohodnocení, že nemá na 

základní školu. Protože oni předtím byli neustále obviňováni z toho, že tam berou i děti 

inteligentní a děti, které nemají vyšetření, které tam nemají, co dělat.  

Doktorka D. je obvodní dětská lékařka pro děti z Pavlače? 

No. Bylo by zajímavé si s ní popovídat, ale má dost vyhraněné názory. Ona hodně 

bojuje proti zvláštní škole. No a ta ředitelka se zeptala, proč je nedají na základku. A to 

bylo zajímavé, ona v tom pomohla. Já jsem věděla, že když tenhle rok se několik rodičů 

rozhodne ty děti dát na základku, tak že oni vlastně pomůžou těm ostatním rodičům, že 

ten další rok pro ně to rozhodnutí nebude tak těžké. Že oni nastolí nějaký nový trend. To 

bylo hrozně napínavé, protože jedna maminka říkala, že má jedno dítě tam a druhé by 

měla tam a že nezvládne ráno děti vodit na dvě strany, do zvláštní a do základky. 
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Ředitelka řekla: „No dobře. Když vám město zařídí, že vám tam děti bude vodit?“ Teď já 

jsem nemohla za město nic slíbit, ale jsem teda přikývla, že jo. A oni zase, že se bojí, že 

tam dítě bude samo. A ředitelka : „ Když se domluví s tou školou, že tam to dítě nebude 

samo, že tam budou dvě, tři ve třídě?“ A ještě řekli několik argumentů proč, a ona na 

všechny našla řešení. A teď ti rodiče seděli a čekali, co udělají ti druzí. To bylo to 

nejhorší. A jedna Romka to zachránila, ta řekla: „Tak jo, tak to teda zkusíme, ne?“ A oni 

všichni, že jo, že to zkusí. Takže takhle to dopadlo, aspoň teda z těch Romů, co byli 

rozhodnutí, že k zápisu půjdou. Až na to, že to bylo: „Jo, ne, jo, ne...“ A celé ty 

prázdniny napětí. Já jsem ještě před prvním zářím nevěděla, jestli si to na poslední chvíli 

nerozmyslí. Tam stačí, že oni řeknou nějakou pomluvu, nebo něco, a všichni se sprčí. 

Jsou takoví strašně lehce ovlivnitelní. No a sranda byla totiž to, že potom když byli 

někde v druhé třídě, v pololetí, zvláštní škola byla přejmenovaná na základní školu. A 

těm rodičům bylo řečeno: „Co budete dítě trápit, my už jsme taky základní škola, 

budeme mít úplně stejné možnosti jako děti ze základní školy.“ Takže některé děti rodiče 

přeřadili v pololetí druhé třídy do zvláštní školy. Takže to bylo takové, že tady se někdo 

snaží a potom nic. 

A ty zápisy, o kterých mluvíš, proběhly v kterém roce? 

Pokud jsou to teď třeťáčci, tak tady jsem nastoupila v srpnu 2003, tak to bylo 

v únor 2003, pokud se nepletu. 

Chtěla bych se ještě více dozvědět o vaší instituci. Můžeš mi říct, jaké jsou 

vaše silné a slabé stránky v oblasti vzdělávání Romů? 

Problém je v tom, že nemáme moc času na terén. Hrozně ráda bych s těmi rodiči 

trávila nějaký čas, i takový přátelský. Já neustále těžím z toho, že s mnohými jsme byli 

dřív přátelé. Ale bohužel tam teď jenom přijdu, vyzvednu si dítě a pak ho vrátím. 

Kolikrát mě ta maminka zve na oběd, a já nemůžu. Vztahy mám hezké, myslím si, že je 

tam důvěra. A proč si myslím, že tam ta důvěra je, není ani kvůli tomu, že tam byly 

nějaké přátelské vztahy, ale spíš že oni vidí, že jsme spolehliví. To je pro mě to zajímavé, 

že pro ty rodiče je to strašně důležité. Že dítě se vrátí, kdy se řekne, že si ho vyzvedneme, 

kdy řekneme. Pro ně je tohle strašně důležité. Že když něco řekneme, že to platí. Že se 

nemusí bát, že se mu něco stane, protože my si pro něho dojdeme. Něco jiného by bylo, 

kdyby jsme byli na Pavlačáku. Ale my jsme mimo, takže tam jde o to, že oni se bojí, aby 

se jim něco nestalo, když jde dítě po cestě. Takže i to, že se zatím nikdy nic nestalo, je 
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pro ně důležité. To je třeba pro ty rodiče. Myslím si, že by třeba bylo dobré, kdyby jsme 

s nimi mohli mít lepší vztahy, ale víc času na komunikaci s nima není. To záleží asi i  na 

počtu zaměstnanců. Ubyly nám dvě zaměstnankyně, tak to tady teď táhneme ve dvou, 

než se to nějak vyřeší. No a pro ty děti je důležité, aby to bylo zajímavé. Myslím si, že to 

hodně pozitivně ovlivnila J., moje vedoucí, co tu nastoupila. Protože ona to dětem umí 

zpestřit, aby je to tu bavilo. Takže to není jenom suché učení. Třeba dneska budeme mít 

zábavné odpoledne pro ty děcka, co se tu chodí doučovat. My jsme hledali, pro koho 

bysme to mohli dělat, protože celý Pavlačák se nám tady nevleze. Tak jsme se domluvili, 

že nejlepší to bude dělat tady pro ty záklaďáky, aby měli nějaké výhody z toho, že chodí 

na základku. My jsme museli mít nějaký důvod, proč některé děti pozveme a jiné ne. Na 

jednu stranu je to nespravedlivé. Ty děti vidí, že tady chodí záklaďáci proto, že se tu 

chodí doučovat. Máme argument. A možná i vidí, že chodit na základku je i v něčem 

výhoda. Protože v mnoha věcech to vidí jako nevýhodu. Že si musí doma dělat úkoly a 

jiné děti nemusí. Děti ta zábavná odpoledne strašně baví a začly se těšit do charity. Nikdo 

je nemusí nutit a přemlouvat. A druhá věc, musí to být trošku zábavnou formou. Že třeba 

za odměnu jsme koupili nějaké výukové programy na počítači, takže je to baví. Jim 

nedochází, že když dělají nějaké pexeso ve výukovém programu, že jde o násobilku, a do 

prasátka si nastřádají penízky a v obchůdku si můžou něco koupit na tom počítači. Jim 

nedochází, že si trénují matiku. 

A vy je doučujete individuálně? Jak často se tady jedno dítě objeví? 

No to je různé. Jsme sice neefektivní, skupinově bysme mohli zvládnout víc dětí, 

ale tady jde o to, že je mnohem lepší individuální přístup. Když třeba chodí do třídy dvě 

děcka, není problém se s nima učit dohromady to samé. Jenomže my to tady máme 

namíchané, máme tu druháčky, třeťáčky, čtvrťáčky a chodí do různých škol, Trávníky a 

Luh. Takže dá se věnovat dvěma dětem tak, že zadám jednomu nějaký úkol a věnuju se 

druhému. To jde. A je to podle potřeby. Nám tady třeba třeťáci začali chodit až v třetí 

třídě, kdy se projevilo, že už mají něco zanedbané. U některých doháníme základní věci, 

drtíme je násobilku a tak. Zajímavá věc, která zabrala, je čokoláda. Když jsem jim řekla, 

že když se naučí násobilku do šesti, dostanou čokoládu, tak to zabralo. Do té doby se to 

nebyli ochotni naučit. Vím, že je to nemůžeme naučit to tak dělat při všem. Ale člověk 

musí být vynalézavý. 

A chodí vám tu jen děti, které chodí do základky, nebo spolupracujete i 

se šikovnějšíma dětma ze zvláštky? 
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Asi bysme spolupracovali, ale není na to čas. Takže dáváme přednost 

záklaďákům. Požádala nás i babička jednoho dítěte, ono vyrůstá u babičky, a zároveň i 

ředitelka zvláštní školy, že u jednoho jediného dítěte je problém se čtením, a jestli bysme 

mu nepomohli. Tak smlouva sepsaná je, problém je to dítě tady dostat, na tom nějak 

uvázla komunikace. Ale máme to rozjednané, ještě tady nechodí, ale má se tady 

procvičovat ze čtení. Narazili jsme ještě na to, že má asi oční vadu, takže problém možná 

nebude ve čtení, ale v něčem jiném. Ale já zas nejsem moc zastánce doučování dětí ze 

zvláštní školy. Myslím si, že oni mají možnosti, jak to dělat. Můžou si třeba napsat 

nějaký projekt, a sehnat si nějakého člověka na doučování. Nevím. Ale myslím si, že se 

to dá. Nejsem ředitelka, takže nevím. Ale myslím, že oni můžou mít nějaké možnosti, jak 

najít řešení těchto věcí. Tak nevím, proč mám ztrácet čas, já to nemyslím ve zlém, ale 

když tady jsou děti, které to potřebují a nikdo jim nepomůže. Jsou tady třeba děcka, které 

tu chodí třikrát i čtyřikrát týdně. Některé děti, které to méně potřebují, tu jsou třeba 

jedenkrát týdně. Některé dvakrát. A třeba jedna holka nám tu chodí jednou za dva týdny. 

A to je proto, že oni chodí na učňák a jeden týden mají praxi a když mají praxi, tak jsou 

úplně hotoví. A jo, ještě nám tu chodí jedna holka, a ta chodí taky do zvláštní školy a to 

je takový případ, že ona má nějaký individuální program, protože má miminko. Teďka už 

bude mít sedmnáct roků, je těhotná, čeká druhé dětátko, a u toho dítěte není schopná 

chodit do školy, takže oni jí zadají, co se má doma naučit, a pak příjde do školy za 

dlouho. To jsem taky nepochopila. Ptala jsem se jí, které dny tam chodí a ona mi tvrdila, 

že tak nějak, jak se jí zachce, což se mi nechce věřit. Já si myslím, že tam musí být 

nějaká dohoda, kdy tam prostě jde. A ona ukáže sešit, kde si udělá to, co jí zadali, a 

napíše možná nějaký test z něčeho. A jak jí nešla matika, tak sem přišla. Ona tu chodila 

dřív, ale nějak to nešlo. A teďka tu už dva týdny nebyla, tak musím do té rodiny zajít se 

zeptat, co se děje. 

S těma dětma, co tu chodí, máte dobrou zkušenost, nebo přestávají chodit? 

Víš co, hodně se to tu točí, protože například nám odjedou do Anglie. Teďka 

máme stabilní děti, ale nejde slíbit, že budou stabilní. Teďka se nám to ustálilo na 

nějakých patnácti dětech, ale ono se to může všechno během půl roku změnit. Teď je to 

třeba zrovna baví tu chodit, ale nevím třeba co udělá léto. 

Už jsi zmínila některé instituce, které se v oblasti vzdělávání Romů ve 

Vsetíně angažují. Co si myslíš o jejich činnosti, spolupracujete s někým? 
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Spolupracujeme s těma školama. To je strašně důležité. Nejlepší je kontaktovat 

jak ředitele, tak učitelky. S učitelkama jak v které škole. My se musíme přizpůsobit tomu, 

jak ta škola nebo učitelka je ochotná komunikovat. Třeba s učitelkou jednoho dítěte 

máme perfektní spolupráci. Že si normálně voláme. Když dítě mi nepřijde na doučování, 

tak jí zavolám, co se děje, jestli bylo ve škole, nebo nebylo. I máme takovou vzájemnou 

kontrolu. Když mi třeba kluk tvrdí, že nemají úkol, já s ní komunikuju přes jeho deníček. 

Napíšu jí, že mi tvrdil, že nemají úkol, nebo že jsme nestihli udělat všechny úkoly a 

doděláme je příště. A ona když ví, že pracuje, tak ona to respektuje. Takže úplně skvělá 

komunikace. Jednou za čas se domluvíme a sejdeme se. To je nejlepší spolupráce, co 

mám. Pak ještě s jednou učitelkou z Luhu, tu totiž znám. Hodně pomohlo, že třeba na 

školách, kde jsme se s dětma začli učit, najednou viděli u dětí nějaký posun. Takže 

učitele a ředitele těch škol to zas posunulo ve vstřícnosti vůči nám. No takže se školama 

a potom s teréňákama spolupracujeme. 

A to je jaká spolupráce? 

Když se cokoli potřebuju zeptat, poradit. Protože oni mají přehled o těch rodičích 

i dětech. Třeba teď nám G. vypracovala seznam těch dětí, které měly jít k zápisu. Ne, že 

by byla nějaká romská evidence, to se nesmí. Ale ona si sehnala seznam dětí, které mají 

jít k zápisu, a z toho vypsala romské jména, které znala. Takže tohle. S Diakonií také 

komunikujeme, předáváme si informace, třeba že jsme si rozdělili teďka ty děti, které 

budeme na zápis připravovat. 

A co si myslíš o činnosti Diakonie? 

Já teda o nich moc nevím. Oni tam mají nějakou tu přípravu předškoláčků. Podle 

mě je úžasné, že něco takového je, protože je to konečně konkurence nultému ročníku. 

Protože po těch zkušenostech, co jsem ti říkala, tak bych byla radši, kdyby nultý ročník 

zřizoval někdo jiný. A máme tady nějakou statistiku, co jsme dostali od paní M. 

z ministerstva školství, kde udělali statistiku úspěšnosti nultého ročníku podle 

zřizovatele, jestli je zřizovatelem základní škola nebo zvláštní. A zajímavé bylo, že 

úspěšnost potom, kdy ty děti nastoupily do základní školy, tak pokud byla zřizovatelem 

zvláštní škola, tak ta úspěšnost byla skoro nulová. Takže už to něco signalizuje. Tak jsem 

ráda, že Diakonie dělá konkurenci nultému ročníku. A mají tam pedagogy, což je skvělé. 

My to tady látáme tak nějak amatérsky, než se nám tu konečně podaří pedagogy 

zaměstnat. I když jsem pochopila, že to není to nejdůležitější, to vzdělání. Protože J. je 
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talent, a nemá pedagogické vzdělání. Tam jde o srdíčko. Ale když se to spojí s tím 

vzděláním, tak to musí být úžasné. Já jsem tu práci v Diakonii neviděla, ale je to skvělé. 

A oni mají tu výhodu, v něčem je to i nevýhoda, že jsou tam, na místě, takže mají 

takovou rychlejší zpětnou vazbu. 

A existuje spolupráce s Elimem? 

Tak co vím, oni mají agenturu podporovaného zaměstnávání a je to původně pro 

postižené. Pak to rozšířili na Romy a teď to zase omezili. Asi nebyl zájem. Nevím, oni by 

ti řekli, o co tam šlo, proč se to muselo zúžit. Měli dvě kanceláře, pro postižené a pro 

Romy. Teď je to v jedné. A hledali pro Romy práci. Museli tam chodit na nějaké 

programy a co mi přijde skvělé, že udělali počítačový kurz pro Romy. Akreditovaný. My 

jsme se tady totiž taky snažili dělat pro romské ženy počítačový kurz. Dokonce nám tu i 

chodily, ale nedokázali jsme jim z toho nabídnout nějaké výstupy, nějaký papír. A 

spoustu z nich to teda odradilo, když šlo jenom o to, aby se něco naučili, a neměli z toho 

papír. Tak to je skvělé, když to Elim může dělat lépe než my a profesionálněji. 

Je ještě něco, co bys chtěla k rozhovoru dodat? 

Já jsem toho plná, je toho strašně moc. Mám strach, že jsem nějakou myšlenku 

nedokončila. Jo, připadne mi, že systém, jakým je tady školství nastavené, moc nepřeje 

Romům. Vím, že oficiálně Romové mají přístup ke vzdělání, že můžou jít na učňák a 

dokonce je to podporované, vláda do toho strká peníze, atd. Ale pokud je vůbec možné, 

aby si zvláštní škola dělala zápisy a pokud je možné, aby rodič mohl rozhodovat, že dítě 

dá do zvláštní školy, přestože dítě uspěje u zápisu na základku a na zvláštní škole nemá 

co dělat, tak tomu nerozumím. A poradna, o té jsem mluvila. Pokud se tam ohodnocují 

děti a výstupy jsou zkreslené, neodpovídají realitě, protože nejsou peníze na to udělat 

speciální romské testy. Jo, je tady vina i na straně Romů, že jsou pohodlní a líní a volí 

cestu nejmenšího odporu a oni kolikrát rozhodnou, že chcou děti na zvláštní školu. Ale 

není to černobílé. Mě štve, že lidi vidí tohle a řeknou, že si za to můžou sami. Ale nevidí 

to, že Romové tomu nerozumí, že mu na zvláštní škole někdo řekne: „Vaše dítě nemá na 

základní školu.“ Pak to ani nebude zkoušet, protože si myslí, že na to nemá. To jsou 

určitě věci, nad kterými mi zůstává rozum stát. 

Děkuji za rozhovor. 
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8.2 M (terénní pracovnice oddělení sociální prevence MěÚ) 

 

Mohla byste mi přiblížit, jak vypadá vzdělávání romských dětí na Vsetíně? 

Takže největší počet romských dětí navštěvuje vlastně bývalou zvláštní školu, 

v současné době základní a mateřskou školu, protože podle nového zákona si zvláštní 

školy mohly změnit název, takže ta naše to využila. Vlastně původně to byla zvláštní, 

pak to byla speciální a od loňského roku je to základní škola, což je taky jeden, bych 

řekla, z nástrojů nebo z motivačních prvků pro ty Romy. Že si řeknou: „Základní škola, 

takže je to stejná škola jako všecky ostatní.“ Ale ono to tak prostě není, má speciální 

režim. 

A Romové to tak vnímají? 

Někteří jo. Hlavně to mělo vliv na ty, kteří chodili do základky a když se tahle 

škola přejmenovala na základku, tak je matky přesunuly na tuhle školu, protože to byla 

taky základka. Navíc, nevím kým teda, já jsem se to doslechla od těch matek a nevím, co 

je na tom pravdy, jestli tomu mám věřit, nebo nemám. Doslechla jsem se, že jim bylo 

těma učitelkama řečeno, že to bude stejná škola, jako všechny ostatní základní školy, 

takže nevím. Je mi to divné, že to říkalo asi dvacet matek, ale na druhou stranu vím, když 

se tam objeví nějaká fáma nebo něco, tak se to šíří velice rychle. A pak už to každý 

používá, jakoby to zažil. Zas na druhou stranu je možný i tento faktor. 

Máte přesné informace o tom, jaké je procento romských dětí na Vsetíně, 

které navštěvují běžnou ZŠ a které tady tu ZŠ na Turkmenské? 

Přesné číslo nevím. 

A odhad? 

No odhadem bych řekla tak 90%. 85%, 90%. V poslední době se to ale lepší, 

jakože jsou děti i na základkách. Teď vlastně nevím, jestli mám povídat i o té naší práci, 

jak to začalo vlastně s motivací na základky. 

Ano, to mě zajímá. 

Takže před asi třema rokama, vlastně když začala tady ta terénní práce, tak jsme 

měli snahu zaměřit se na vzdělávání těch dětí a změnit ten trend rodičů dávat děti do 
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zvláštní školy. O prázdninách, vlastně to bylo ještě před zápisem, zápisy jsou v únoru, 

takže v lednu jsme si zjistili děti, které by měly jít k zápisu. A matky jsme začali 

motivovat k tomu, aby ty děti nedávaly automaticky do zvláštní, ale aby je daly do 

spádové školy k zápisu a že vlastně potom se rozhodne, jestli mají na tu základku nebo 

půjdou prostě na zvláštní, ale aby to zkusili, že za to nic nedají. K těm matkám se chodilo 

několikrát týdně, pořád se zpracovávaly, pozývaly se na různá sezení, aby prostě měly co 

nejvíc informací o tom. A tam šlo o to ovlivnit dvě, tři matky a ostatní by se prostě 

chytly. No tak bylo to něco takového nového mezi nima, tak pár matek se toho chytlo, že 

je tam dají. Protože většina těch dětí žije na Pavlačáku, spádová škola byla Luh. Takže 

s těma matkama se rozhodlo, že se půjde v určitý den na zápis, že půjdou společně, aby 

šli pospolu. Takže šly na zápis do základky. Jenže u zápisu všechny řekly, že chcou děti 

stejně dát do zvláštní. Takže učitelky s nima udělaly zápis, ale tehdy to bylo ještě tak, že 

povinností bylo dát to dítě na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Takže 

vlastně všecky poslaly do pedagogicko-psychologické poradny, některým řekli, že mají 

na základku, některým že nemají, takže zase nastala ta naše práce, kdy jsme až do 

prázdnin motivovali ty matky, podporovali je v tom, aby když mají to rozhodnutí 

z poradny, aby je nechali na té základce. A myslím, že se nám to podařilo, protože v září 

nastoupilo do základky sedm, ne osm dětí, to byl školní rok 2003/2004. Ty byly 

rozdělené do dvou tříd, ale převažovali tam kluci, myslím, že tam bylo sedm kluků a 

jedna holčička, takže oni si utvořili takovou skupinku. Ti bílí sice na ně nebyli zvyklí, ale 

řekla bych, že je ani tak neodlišovali od sebe, ale oni si vytvářeli tu svoji skupinku, 

protože se o přestávkách drželi pohromadě, mluvili mezi sebou romsky, ti bílí jim 

nerozuměli a hodně tam mezi nima bylo takových, kteří si rýpali do těch starších bílých 

dětí. Stalo se, že třeba na ně byly narážky, nebo tak, ale hodně častější bylo, že oni měli 

narážky na ty bílé. No ale tak nějak to šlo, nějak se to udělalo. A systém té práce s nima 

vlastně spočíval v tom, že pracovnice šla ráno na nádraží, matky je měly dovést na 

nádraží na zastávku, tam si je vyzvedla ta pracovnice, nasedla s nima do autobusu, dojeli 

do Luhu, tam vlastně s nima šla do šatny, oni se rozdělili do tříd. Domluvila se 

s učitelkou, třeba když věděla, že je někdo nemocný, nebo že nepřijde, řekla to učitelce 

nebo předala omluvenku od matky, domluvila se s ní na úkolech nebo tak a z té školy šla 

vlastně k rodičům. U těch, u kterých nevěděla, proč nepřišli na zastávku, tak si je obešla, 

proč teda nepřišli. Jestli mají omluvenku, jestli byli u lékaře, jestli dodržuje dítě ten 

režim, že je doma, pokud je nemocné. Pokud to byly děcka, které byly už dlouho 
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nemocné, tak jim donesla úkoly, sedla si s nima, udělala je s nima, nebo pokud si to 

matka chtěla s dětma udělat sama, tak jí vysvětlila, v čem ten úkol spočívá. Nebo zase 

vybrala ty úkoly, které už byly hotové na donesení do školy, no a potom po skončení 

vyučování, tzn. kolem té půl dvanácté, vlastně jela pro ty děcka. Ve škole byla 

domluvená místnost, kde s nimi napsala úkoly a dovedla je zpátky. Ze začátku si ty 

děcka úkoly dělaly ve škole, ale potom se to s rodičema domluvilo tak, že třeba půlku si 

udělali ve škole a druhou půlku už si rodiče udělali s nima doma. Takže ona zase 

vysvětlila rodičům, co mají doma dělat a tak. Takže takhle to fungovalo ten první rok. 

Průběžně potom odpadávaly ty děti, buď teda že nestíhaly, pár dětí se ukázalo, že na tu 

základku nemají, přestože je poradna doporučila. Potom začalo to první vyměňování těch 

dětí mezi základní a zvláštní školou, že prostě některé odešly. Jedno dítě teda v polovině 

první třídy zase přišlo ze zvláštní školy, to byla taková výměna. Tuším tu první třídu jich 

vyšlo sedm. Potom vlastně nastoupily do druhé třídy a mělo to pokračovat, už vlastně na 

konci první třídy odpadlo to ranní dojíždění, ony už to zvládaly samy si nastoupit. Tu 

samou motivaci jsme opakovali s dalšíma matkama, ale vlastně na základě toho, že tam 

zůstalo tolik dětí, se to stalo až takovou prestiží pro ty ostatní matky. A už se nám vlastně 

samy hlásily, že by chtěly dát děcka do základní. Takže my jsme s nima zase absolvovali 

ty zápisy a už to bylo, bych řekla, na lepší cestě, že tam byl větší zájem rodičů, větší 

aktivita. Že třeba ti rodiče nesouhlasili s tím, aby se s nima psaly úkoly ve škole. Oni si 

s nima chtěli ty úkoly dělat doma. Takže to prostě jenom ten teréňák zkontroloval, jestli 

to mají, nemají. Fungovalo to, bylo to dobré, ten druhý rok. Potom v pololetí, vlastně 

v roce 2005 vznikl ten školský zákon. Zvláštní škola se přejmenovala, a teď nastalo 

úplné boom, přechod většiny dětí na zvláštní školu, že je to tam lepší a kdesi cosi. A teď 

to ovlivnilo strašně moc i ty matky, které už tam měly třeba dvě děti, že už taky nad tím 

uvažovaly. Já teda nechci obviňovat zvláštní školu. Já chápu ředitelku, jestli jí tam 

pětkrát denně přijde matka a přemlouvá ji, aby tam vzala to dítě, tak aby od ní měla 

pokoj, pokud tam to místo má, že ho vezme. Ale myslím si, že u některých, že si to 

vyloženě vydupali, protože některé učitelky na té základní vím, jak se tím trápily, že ty 

děcka odešly. Několikrát si s těma rodičema sjednali schůzku, aby jim vysvětlili, že je to 

škoda, že to děcko má na základku, že je dobré, že prostě je zbytečné, aby šlo na zvláštní. 

A čím to je, že i přesto, kolik argumentů slyšeli, chtěli mít své děti na 

zvláštní? 
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Já si myslím, že pořád jsou tam ty vlivy toho stereotypu. Že vždycky se děcka 

daly do zvláštní. A říkají: „Mě už tam chodí dvě děcka, tak toto třetí tam půjde taky, ať 

mám všecky na jedné škole.“ To je jedna z věcí. Pak taková ta tradice, že oni sami tam 

chodili a oni ji považují za svoji školu, jakože to pro ně není zvláštní, to je pro ně jak 

kdyby jejich škola. Navíc oni všecky ty učitele znají, jsou tam romští asistenti, jsou tam 

ve svém prostředí, protože všichni, co tam chodí, jsou jejich rodina, jsou to příbuzní, ať 

vzdálení, či blízcí. Teď další věc, oni to nepovažují za školu, která jejich dětem dává 

něco míň, protože oni když tam chodili, tak se něco málo naučili, ale vidí, že jejich děti 

v dnešní době toho ví víc. Vidí, že se tam toho naučí daleko víc než oni, tak se jim nezdá, 

že by to byla škola, která by jim dávala něco málo. No a potom je to to, že to mají blízko 

a to, že tam všecko mají zadarmo. Já teda myslím, že v podstatě všecko. Neslyšela jsem, 

že by měly za něco kromě obědů platit. Kdežto na té základce, tam se jede do divadla, 

tam je stovka, jde se do plavání, teď na autobus. 

A vy jim nějak v tomhle finančně pomáháte? 

Ne. My jsme pomáhali, když jsme měli děcka na základce a učitelka té teréňačce 

řekla, že se pojede příští měsíc do divadla a potřebují stovku. Takže ta teréňačka si obešla 

maminy, řekla jim to a do určitého data řekla, že to musí v té škole zaplatit. Pokud to 

nezaplatili a učitelka tu teréňačku upozornila na to, že to nezaplatili, tak tam byla ještě 

možnost, že by se to zaplatilo ještě z dávky. Že z té dávky to poslala pracovnice přímo do 

školy. Takže někdy se to domlouvalo hromadně, a někdy, když se jednalo, já nevím, 

třeba že něco potřebovali do školy, vybavení nebo učebnice nebo něco, tak se jim na to 

poskytla hromadně jednorázovka. Že se to vyřídilo vše najednou. Teréňačka přinesla ze 

školy potvrzení, donesla to těm sociálním pracovnicím a ty matky si to přišly podepsat. 

A šlo to takhle žádat vícekrát? 

Jak kdy, podle toho, na co to bylo. Protože ony vlastně berou ty peníze, co jsou 

v té dávce, v podstatě na výživu a na to dítě. Takže by si to měly hradit ze svého. Podle 

toho taky, o jakou částku se jednalo. Do té stovky to většinou bylo z jejich dávky, nad 

stovku už na to něco dostaly. Ale není to pravidlem, záleží na tom, o co se jedná. 

Zaujalo mě, jak jste zmiňovala, že pro ty rodiče, co dali děti na základku, to 

byla prestiž. 

No přesně tak, mě to přišlo, že oni byli takovým vzorem pro ty ostatní. Hodně se 

začalo mluvit o tom, že ta zvláštní škola nedává dětem ty možnosti, že na té základce je 
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to přece jenom lepší. A ty děti ze základky, my jsme to tak chtěli pojmout, že by měly 

prostě nějaké výhody oproti těm ostatním. To znamená, že bysme s nima chodili na 

výlety, že bysme s nima chodili do plavání, prostě jenom ty z těch základek, aby se ještě 

víc zvedla ta cena toho, že chodí na základku. Takže jsme je určitým způsobem 

upřednostňovali. I v tom, že my jsme měli z dotace na terénní práci nějaké peníze na 

pohoštění, tak jsme za to kupovali nějaké oplatky nebo tak a dostávali takové motivační 

odměny. Třeba za vysvědčení dostávali, já nevím, knížku, čokoládu nebo něco takového. 

Když dostali nějakou dobrou známku, dostali oplatek nebo když se šlo třeba ze školy a 

chovali se, protože někdy s nima byl strašný problém, většinou s těma klukama, že 

utíkali, takže když se podařilo je v pořádku dovést do školy i ze školy, tak za to dostávali 

nějaké žvýkačky nebo něco takového. A to se samozřejmě rozkřikne mezi ostatníma 

děckama, že oni dostávají a tamti ne, takže jsme se snažili ovlivnit ty děti, aby samy 

měly zájem jít do základky, a apelovaly na své rodiče, že chcou jít taky do základky. No 

jenže to bylo vlastně jeden rok, potom jsme tu dotaci nedostali, takže se to zmírnilo a 

potom nastal ten boom s tím přeřazováním, takže tím se to strašně poškodilo, ten nárůst 

toho vlastně, toho, že ti rodiče si sami začali uvědomovat, že to vzdělání má nějaký 

smysl, tak to bylo přerušené tady tímhle. No když budu ještě pokračovat s těma prvníma 

ročníkama, tak v loňském roce 2004/2005 nastoupili do první třídy vlastně dvě děti. U 

jednoho se po měsíci zjistilo, že je na tom tak mentálně špatně, že na to mít fakt nebude, 

no a druhá po dvou měsících odjela do Anglie, takže tam to bylo vlastně ukončené. 

Přestože tahle holčička měla velkou šanci se tam udržet, protože předtím chodila do 

školky, takže nastoupila do školy s těma děckama, se kterýma chodila do školky. Takže 

to mě strašně mrzí, že tahle odjela. A nevím, jak to bude, protože pokud ty děti odjedou 

do Anglie hodně malé, tak potom špatně mluví česky, ony nerozumí. Ony umí anglicky, 

romsky a česky je to velký problém. A ta čeština není jednoduchá, i když jsou tady.  

A jak to bylo v letošním školním roce? 

No letošní školní rok byl ještě složitější. Takže když to vezmu tak, tak teďka 

máme ve třetí třídě tři děti, doufám, že jsem na nikoho nezapomněla, tři kluci tam teda 

jsou a ve druhé třídě máme jednoho kluka a dvě holky, jedna teďka v pololetí zase přešla 

na zvláštní. Takže taky tři děti. A v první třídě není teď nikdo. Z těch teda, co jsme se 

angažovali v té jejich motivaci k docházce. Kromě toho tam jsou děti, které tam dali sami 

rodiče, ale ty už jsou většinou na druhém stupni, takže tam je asi takových pět, šest dětí, 

které tam chodí už samostatně. A to mě třeba těší u nich, že to jsou děcka, které, teďka se 
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přestěhovali do centra, ale dřív bydleli na Trávníkách a oni několik roků jezdili 

z Trávníků do Luhu. Takže to mě třeba hřálo u srdce, že nejsou všichni stejní, že i přes tu 

dálku prostě dají ty děcka do té základky. 

A oni chodili do Luhu, i když to měly blíž na ZŠ Trávníky? 

Já nevím, jestli tam začali chodit dřív a už tam zůstali. Nevím, kde bydleli dřív. 

Ale nechali je v tom Luhu. A letos jsme se domluvili, protože tady vznikla v loňském 

roce Pracovní skupina pro spolupráci s Romy pod Radou města a pod Sociální komisí 

města. Původně vznikla z toho, že se setkávali teréňáci s neziskovkama a řešili nějaké 

problémy, co by bylo a nebylo třeba v rámci té práce s Romy. Potom se vlastně řešil 

problém s tím bydlením na Poschle, takže při řešení tohoto problému se navrhlo, aby 

vznikla pracovní skupina, která se bude zabývat těma koncepčníma otázkama a tou 

problematikou Romů na Vsetíně obecně. Teď nevím přesně datum, kdy vznikla, ale mě 

se zdá, že o prázdninách 2005 bylo její první setkání. Skupina má dvanáct členů. Jsou 

tam zástupci Romů, ti byli zvoleni ve volbách, které se konaly mezi Romama a 

zorganizovala je s náma neziskovka a byly to klasické volby podle volebního systému 

jako třeba komunální volby. Sice nebyly ty kartičky s kandidátama, každý mohl volit 

koho chce, nad 18 let, aby byl obyvatelem Vsetína. A každý mohl volit čtyři lidi. A 

spočítaly se hlasy, a kdo měl nejvíc, první čtyři, se stali členy té pracovní skupiny. Takže 

to jsou zástupci Romů, pak je tam zástupce vedení města, tj. místostarosta, zástupci 

neziskovek. 

Kterých? 

Elim, Diakonie, Charita, pak jsme tam vlastně já, teréňák, jako zástupce města a 

paní B. za odbor sociálních věcí a pak je tam vlastně ještě zástupce kraje, paní B., ona je 

vlastně krajská koordinátorka pro národnostní menšiny. A tahle pracovní skupina se 

schází jednou měsíčně a zabývá se právě těma problémovýma oblastma tak obecně a 

snaží se hledat nějaké řešení, jak z toho ven, jak nastavit cestu, jak zlepšit tu situaci. 

V poslední době, vlastně od počátku, jsme se teda zabývali hlavně bydlením a 

vzděláváním. Jenže vzhledem k tomu, že to bydlení se ze začátku neřešilo, nikdo nic 

nevěděl, město se k tomu nijak nevyjadřovalo, až vlastně v současné době, poslední 

měsíc, dva, se začalo mluvit o té Poschle, o tom, že to je definitivní řešení a tak. Takže se 

ta otázka zase otevřela, ale do té doby jsme se zabývali hlavně vzděláváním a jak zvýšit 

počet dětí na základkách, respektive snížit počet dětí ve zvláštní. A jednali jsme o tom 
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s řediteli základek, které jsme měli pozvané a vlastně naším cílem nějakým 

dlouhodobějším je ještě pořád vznik přípravných ročníků při základních školách. Protože 

v současné době je přípravný ročník při zvláštní škole, což já nevím, ale mě to přijde 

úplně nesmyslné. Protože nám bylo řečeno, že když se to zkoušelo při základní škole, že 

to nevyšlo, rodiče neprojevili zájem a stejně dali všichni své děti do přípravného ročníku 

na zvláštní škole. Jenže to bylo v době, kdy tady téměř nikdo ještě s Romama nepracoval 

a nebyly neziskovky, nebyli teréňáci. Oni sice hovoří o tom, že jim bylo všecko 

vysvětleno, že se s nima o tom mluvilo a tak, ale dovedu si představit, jak to jednání 

probíhalo, když jsem účastna toho, když jde nějaký Rom vyjednávat. Tak on to 

poslouchá, ale jakmile ten bílý začne mluvit v kuse, něco vysvětlovat, o něčem 

přesvědčovat, a on se v polovině ztratí, tak potom už jenom kýve hlavou, vůbec neví, o 

čem to bylo. Takže oni měli všichni pocit, že jim to odkývali a potom si je dali, kam 

chtěli. Myslím si, že to chtělo delší motivaci, chtělo to před tím motivaci, ne až po 

vzniku, určitě s nima pracovat. 

Je některá ze základek na Vsetíně ochotná zřídit přípravný ročník? 

No ti ředitelé se v podstatě vyjádřili k tomu tak, že by se tomu nebránili, pokud by 

byl zájem ze strany rodičů. Ale musel by být zájem ze strany i majoritních rodičů, 

protože aby to mělo vlastně smysl té integrace, tak by tam musely být obě ty skupiny. V 

podstatě bych řekla, že ti ředitelé, já se jim na jednu stranu nedivím a ono je to i logické, 

mají strach z toho, že pokud by si zřídili přípravný ročník a byly by tam pouze romské 

děti, tak bílí rodiče přestanou dávat děti na tuhle základní školu a vyberou si jinou. 

Protože ten trend je takový, že majorita nechce mít s Romy nic společného. Ať si žijí 

někde jinde a my si budeme žít tady. Takže myslím si, že ten problém není v dětech, 

protože ty se vždycky nějak domluví, ale problém nastává vždycky u rodičů. Ale to jak u 

bílých, tak u Romů.  

A myslíte, že by to byl problém i na Trávníkách a v Luhu, kam už nějaké 

romské děti chodí? 

V podstatě si myslím, že nebyl, ale někdo musí nastartovat to zřízení, někdo musí 

dát asi nějakou takovou tu záruku, že tam ti rodiče půjdou, aby to nebyla marná snaha. 

Což na tom teďka skončilo vlastně nějaké další pokračování tady těch přípravných 

ročníků, že nevíme, jestli by za prvé měli zájem rodiče majority. A navíc jsme přišli na 

to, že asi nejefektivnější by bylo, kdyby ten přípravný ročník byl pod každou základní 
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školou, aby ti majoritní rodiče si nemohli vybírat : „Tady ho nedám, tady jsou cigáni.“ 

Ale budou na každé škole, takže v podstatě pak nebudou mít na výběr. Potom jsme 

uvažovali tím směrem, že možná lepší než přípravný ročník, by bylo začít pracovat 

s těma Romama ještě dřív a snažit se je nacpat do školek. Pro předškoláky je poslední 

rok mateřské školy zdarma. Já jsem to teda zjistila letos, mně to nebylo pořád jasné, jak 

to funguje v praxi. Když mám třeba, já nevím, pětiletého, má nastoupit příští rok do první 

třídy a letos teda absolvuje ten poslední rok mateřské školy zdarma, potom půjde 

k zápisu a dostane odklad. Tak mně nebylo jasné, jestli to má zase zdarma nebo co. Tak 

jsem se o tom informovala na školském odboru a bylo mi řečeno, že jo. A že navíc tyto 

děti mají přednost před dětma pracujících matek. Takže to mi přišlo jako zásadní věc, že 

to je docela dobré, že by se v tomhle dalo něco udělat. Bohužel jsem to zjistila na 

poslední chvíli, takže nevím, jestli se nám už letos podaří nějaké děti do té mateřské 

školy dostat. 

Zápisy do mateřské školky už proběhly? 

Já jsem se dívala do kalendáře a nemůžu si vzpomenout, já ten kalendář totiž 

nemám doma. Nemůžu si vzpomenout, kdy byly zápisy a mám tušení, jestli nebyly tento 

nebo příští týden, ale kolegyně mi říkala, že až v dubnu, že to bývá začátkem dubna. Tak 

nevím, to musím ještě zjistit.  

A víte o nějakých romských dětech, které teď chodí do školky? 

Ne. Teďka není žádné, myslím. Všechny jsou v tom přípravném ročníku na 

zvláštní škole. 

A máte informace, kolik je dětí v přípravném ročníku? 

To nevím. Ale vím, že tam mají dvě třídy. Navíc pan zástupce ředitelky ze 

zvláštní školy se vyjádřil v tom smyslu, že oni by nebyli proti, kdyby se ty přípravné 

ročníky otevřely při základkách, že by jim to ulevilo, tak nevím. Ale trošku jsem se 

v tom zamotala, já jsem chtěla říct, že tím, že jsme se tím zabývali v té Pracovní skupině, 

tak jsme si dali za úkol dostat letos co nejvíc dětí na ty základky a to takovým způsobem, 

že Diakonie, já nevím, jestli jste byla v tom klubu? 

Byla. 

Tak oni si vlastně otevřeli ještě jeden byt a tam vlastně docházejí děti předškolní, 

ale ještě před tím nultým ročníkem. Takže oni už je nějak takhle připravují před tím na 
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vstup do té školy, potom by měly absolvovat ten nultý ročník a pak by měly jít na 

základku. Toto bude vlastně jedna z cest, jak připravit ty děti. My jsme měli pozvanou 

paní doktorku S. z pedagogicko-psychologické poradny, a ta nám sdělila, že prostě ty 

děti v první třídě nebo v přípravném ročníku se teprve učí, co by už měly umět, když 

jdou do školy. To znamená, že rodiče jim nedávají ten základ, to poznávání barev a tak, a 

tu základní výchovu, to jim potom chybí v té první třídě a na tom to všechno stojí. Takže 

říkala, že by byla lepší ta práce ihned, odmalička. My jsme totiž řekli, že nechceme 

nahrazovat tu práci těch rodičů, ale spíš ji nějak doplnit nebo ukázat rodičům, jak by měli 

tu výchovu vést. Proto taky třeba do Diakonie můžou někdy děti samy a někdy tam 

můžou s rodičema. Takže to si myslím, že  je dobrý krok dopředu, ale samozřejmě, že se 

to nevyřeší za rok. Takže to je první věc. Druhá byla, že vlastně neziskovky si rozdělily 

děti, které měly jít letos k zápisu, a před tím zápisem je doučovaly, já nevím, jestli pět, 

šest měsíců. 

Kolik bylo těch dětí? 

Tuším, že osmnáct, dvacet. Takže si je rozdělily, a chodily je doučovat, aby 

uměly na ten zápis ty základní věci, jako barvy, tvary, básničky, písničky. No a zároveň 

vlastně motivovaly ty matky k tomu, aby je daly na tu základku. Aby i byly u té přípravy, 

aby viděly, co to děcko všecko umí, že má na to, aby se vzdělávalo na základní škole. 

Problém letos byl v tom, v čem vlastně byl i loni, že zápisy na základní školu jsou 

v určitém termínu, v únoru. Zvláštní škola  nemusí vyhlašovat zápis, ale vlastně s tím 

novým školským zákonem bylo schváleno, že může. Dříve se nesmělo, protože tam šly 

děti, které neměly na základku, prošly pedagogicko-psychologickou poradnou, která je 

doporučila na zvláštní. Od toho nového školského zákona se mohou vypisovat zápisy, to 

znamená, že toho zvláštní škola využila a vypsala zápis ve stejný den jako všecky ostatní 

základní školy a napsala to těm dětem do deníčku. To znamená, že všechny děti, které 

chodily do přípravné třídy, měly v deníčku, že zápis se koná tehdy a tehdy, v tolik a tolik 

hodin. Tak když rodiče otevřeli doma deníček a viděli, že zápis je tam, tak už je 

nezajímala nějaká základní škola a většina dala děti na zápis tam. My jsme o tom mluvili 

s paní ředitelkou zvláštní školy ještě před vánocema, o tom, že to není moc dobré, že ty 

zápisy jsou ve stejný den. Je to určitá motivace k tomu, aby ti rodiče šli na zvláštní, že 

jako chápeme, že oni chcou taky mít nějaké děti, ale určitě se shodnem na tom, že 

prioritou pro ty děti je co nejvyšší dosažené vzdělání. No paní učitelka tvrdila, že pro ně 

je to taky priorita, aby děti měly co nejvyšší vzdělání, ale myslí si, že pro ty děti je 
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zvláštní škola to nejlepší, protože oni nemají na základku ve většině případů. A myslí si, 

že ta škola jim dává daleko víc, než by jim dala základka, protože tam mají různé 

kroužky a jsou tam všichni jedna rodina atp. No a naopak řekla, že by požádala o 

spolupráci u dětí, které vyjdou z devítky, protože už se potom nechcou hlásit na žádné 

učiliště. Tak jí bylo vysvětleno, že to už je trošku pozdě, že je jasné, když nemají to 

základní vzdělání, že na učilišti se asi dost dlouho neudrží, ale ona si trvala na svém, že 

až po devítce. No a tvrdila nám, že v loňském roce byly zápisy daleko později za 

zápisama ze základní školy, což není pravda. Já jsem tehdy u sebe ten důkaz neměla, což 

mě mrzí dodneška. Já mám plakát, oni ještě v těch lokalitách vyvěšovali plakáty, kdy 

teda ty zápisy jsou, tak jsem si ten jeden plakát vzala a mám teda i informace o tom, kdy 

byly zápisy na základkách. Takže se to dá lehko porovnat. Ona tvrdila, že to v žádném 

případě nebylo ve stejný den a že chápe, že to je lepší, když půjdou na základku a když ty 

zápisy na základku budou první a potom až budou zápisy na zvláštní. No a v letošním 

roce byly zápisy na zvláštní o čtrnáct dní dřív. Tím pádem všechny matky, které jsme 

měly domluvené na tu základní školu, samozřejmě je zapsaly na zvláštní. Takže potom 

jsme dělali ještě takové akce, že týden před zápisama jsme je všecky obcházeli, i my 

teréňáci, i ti z neziskovek a pořád jsme do nich hustili, ať je jdou zapsat ještě na základní. 

Sice správně by nemuseli, protože stačí zápis na jedné škole a vlastně potom si rodič 

rozhodne, na kterou školu dítě dá. A pokud má ta škola kapacitu, tak ho může přijmout. 

Jenže my jsme nechtěli riskovat to, že na zápise na té zvláštní škole nebude mít takový 

posudek, který by mělo při zápisu na základní škole, takže jsme se snažili ještě je 

přemluvit, ať je dají na zápis do té základní. Tak u některých se nám to podařilo, někteří 

tam přišli. Zajímavý příklad je jedné maminky, která byla se svým dítětem na zápise ve 

zvláštní škole, kde jí řekli, že to dítě vypadá na odklad, že ještě není dostatečně zralé a 

určitě by mělo projít vyšetřením, pak šla do základní a tam ho přijali bez problémů. 

Obrázek si jistě udělá každý sám. Navíc letos to bylo zvláštní v tom, že při zápise na té 

zvláštní škole, tam měli psychology, oni dělali hned vyšetření školní zralosti, což mi 

přijde úplně nepřijatelné, ve stejný den dělat zápis a ještě vyšetření. 

A je to zákonné? 

No není to protizákonné. Co zákon přímo nezakazuje... Takže to mi přišlo úplně 

mimo. Tak pár děcek přijato na základku letos bylo, otázkou je, jestli je tam dají. Protože 

tady je to všecko teďka propojené. Tuším, že pět dětí najisto by mohlo na základku jít, 

jenže maminy teďka řeší to, kam se přestěhujou. Aby to ty děcka neměly daleko. Takže 
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oni teďkom většinou počítají s tím, že půjdou na tu Poschlu, proto nechcou, aby to dítě 

bylo přijato na ZŠ Luh. Že to budou mít daleko. My jsme se jim snažili vysvětlit, že je 

lepší, když to dítě někde budou mít přijaté, a potom, podle toho, kde budou bydlet, se 

domluví s jinou školou o přechodu, ale ať je přijaté na základku. Pokud má škola 

kapacitu, tak je přijme, pokud ne, nepřijme. Ale já jsem jim říkala, že tam není problém 

v tom doprovodu, to se jim zajistí, to může fungovat dál. Teďkom ten doprovod 

nefungoval, protože nebyly děti, ale může to zase kdykoli začít. Teď to vlastně visí na 

tom stěhování. No ale máme rozjetou takovou akci, že vlastně pořád do těch mamin 

nenápadně hučíme o té základce. Já myslím, že oni pořád potřebují být utvrzované v tom, 

že udělali dobře, že je dali k zápisu na základku. A navíc oni pokud jsou v té romské 

komunitě pohromadě, tak jsou neustále ovlivňováni těma ostatníma, kdy dvě, tři ženské 

se do jedné pustí: „Proč ho dáváš na základku, ho dej sem, máš to lepší...“ A v nich to 

začne hlodat a potom se o tom začne bavit s dalšíma maminama, které jdou na základku, 

a už to jede už to v těch hlavách šrotuje, jsou zmatené a neví, co a jak. Takže se snažím, 

když s nimi mluvím a řeším něco jiného, tak se ptám: „A tak ještě sis to nerozmyslela?“ a 

podporuju ji v tom, že udělala dobře, aby čas od času měla pocit, že se na ni 

nezapomnělo, aby si to sama nerozmyslela. 

Vy mluvíte jen o matkách, a co otcové? 

No já mám pocit, že romský otec je jenom na zplození dítěte a možná na to, aby 

si v té rodině dupnul a bylo po jeho, ale jinak mi přijde jako úplně neužitečný prvek. 

Protože většina těch otců doma nic nedělá, do ničeho se nezapojují, o všechno se starají 

maminy. Proto se to řeší s maminama. Maminy mají na starosti vaření, úklid 

v domácnosti a péči o děti a zároveň by s těma děckama měly chodit do školy a ještě je 

doučovat. Takže to je takové zvláštní. Jako snažíme se zapojit i otce, alespoň při tom 

hlídání dětí, když mamina něco vyřizuje a tak. Ale většinou se k tomu staví tak strašně 

pasivně. U nás v majoritě, když jsou rodiče, takže hodně tam pomůže to, když ten otec 

pomůže té matce aspoň s něčím. Jenomže tady to má na starosti ta žena. Já vím, že jsem 

se kolikrát divila, jak to nemůže stíhat, když chlap jí pohlídá děcka a ona tam půjde, ale 

když jsem zjistila, že chlap nepomůže a jestli ona má čtyry děcka, s jedním by měla jít na 

kontrolu tam, s druhým tam a třetího by měla odvést do školy, tak to fakt nejde. Tak se 

ani tomu nedivím, nechci je omlouvat, nechci říct, že je to tak vždycky, ale dost často se 

setkávám s tím, že  třeba nejstarší dcera, která má být ve škole, je doma, protože hlídá 
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děcka, protože mamina s tím nejmenším musí jít do nemocnice. A to majorita těžko 

chápe, že se to nedá zvládnout při té jedné osobě. 

Vy jste zmiňovala některé neziskovky, mě by zajímalo, jaký je váš postoj 

k nim? 

Já jsem ráda, že tady jsou, protože těm děckám, které nastupují na základku, jsme 

ze začátku poskytovali i doučování, nejenom psaní úkolů, ale i to doučování. A to se 

potom při té terénní práci moc nedalo zvládat. Potom jsme si to rozdělovali, jak se to 

dalo, ale zabralo to strašně moc času a ani jsme neměli moc času na tu přípravu, na to, 

abysme těm dětem mohli nabídnout ještě něco jiného, než jenom to doučování v rodině. 

A ty děti to velice rychle vycítily. Někteří měli zájem, rodiče měli zájem, takže dítě bylo 

doma, učilo se. Ale některé ne, rodiče na ně nestačili, děti nebyly doma, většinou zdrhly, 

když mě uviděly, bylo to takové složitější. Teďka, když jsou ty neziskovky, tak oni si je 

pozvou, nebo pozvou, u nás to funguje tak, že je strašně těžké rodiče někam dokopat, 

pokud to nebude u baráku, takže oni si pro ty děti chodí. Vezmou si tam to dítě, nějakou 

dobu se s ním učí a to dítě ví, že teď se bude učit a pak si budou hrát, a mají to takto 

proložené. Navíc ti záklaďáci jsou zvýhodnění tím, to teďka mluvím o Charitě, že oni se 

tam, tuším jednou za měsíc, zúčastňují nějakých společných akcí, her nebo tak. A to je 

pro ně taková motivace, že když tam budou chodit, tak potom můžou přijít a můžou si 

tam hrát půl dne a je to super. Takže já to strašně vítám, tady toto. Vím, že oni teďka 

sami jsou nabytí, že nestíhají, ale myslím si, že to je perfektní přístup, jak nastolit to 

doučování. A co se týče Diakonie, tak myslím, že bezvadně podchytili tu předškolní 

výchovu, to myslím, že je super. 

A co Elim? 

Elim se nezaměřuje na děti, ale na dospělé, protože Elim má agenturu 

podporovaného zaměstnání, kde měl projekt na podporu vzdělávání Romů. Tam se 

hledala práce pro Romy, zprostředkovávala se jim práce a oni dělají motivační kluby a 

tuším, že doučování práce na počítačích. Takže oni je připravují na to, jak si hledat práci, 

jak se prezentovat, jak psát životopisy a tady ty věci, takže to už je spíš pro ty dospělejší. 

Zajímalo by mě, v čem vidíte slabé stránky vaší práce tady v té oblasti 

vzdělávání romských dětí? 

No, ani nevím. Co bysme ještě mohli navíc? Problém je v tom, že ta terénní práce 

zahrnuje úplně všecko. Takže mně někdy přijde, že se zabýváme vším a ničím. Že do 
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všeho vidíme, ale ne všechno dotáhneme do takového konce, jak bysme chtěli. Ať už to 

nezvládáme kapacitně, jsme sice tři pracovníci a někdy se to zvládá úplně v pohodě. Ale 

v případě, kdy je jeden nemocný a dva na školení, tak se to nakupí a zrovna v tu chvíli, 

kdy je potřeba ten problém řešit, se neřeší a on se pak přesouvá a zvětšuje. Takže já bych 

to viděla v tom, že někdy není možnost to dotáhnout až do takového konce, jak bysme 

chtěli. Dám příklad třeba na tom vzdělávání, že bych třeba chtěla víc si hlídat ty maminy, 

víc navštěvovat tu školu, víc být v kontaktu s těma učitelama a s těma rodičema. Ale má 

to na starosti v podstatě kolegyně, to vzdělávání. Jenže oni jak chodí na školení, kdy 

vlastně jednou, dvakrát měsíčně jsou pryč, tak tím už se narušuje ten kontakt s tou 

školou. Někdy s ní nechcou spolupracovat rodiče, takže je to takové složitější. A i když 

se ji snažím někdy nahrazovat v těch věcech, tak zase na to nemám čas. Prostě dělám 

plno jiných věcí, protože mám na starosti dotace a tady to všecko a jednání s vedením a 

takové věci. A teďka vlastně mám na starosti ještě kontrolování nich, jestli všecko 

splnili, to co mají, takže mi přijde, že někdy to absolutně nemůžu zvládnout. Někdy mi 

přijde, že v pohodě, že by jsem to klidně zvládla i za ně, že prostě brnkačka, ale někdy 

mám pocit, že to nejde. A bojuju s tím vlastně od začátku, jak si to nějak nastolit, abych 

to dělala průběžně a dotahovala ty věci až do konce. A pořád bojuju s tím, když ten klient 

nechce, tak co s ním? Pořád za ním chodit, motivovat ho a nebo prostě ho nechat tak? 

Takže nevím. Doufám, že mi v tom pomůže to, že od letošního roku máme supervizi, tak 

doufám, že po třech letech si v tom konečně udělám pořádek. Ani nevím, jestli to jde, říct 

si, že teďka se věnuju tomuto, teďka tomuto, když do toho chodí ti klienti s různýma 

problémama, které jsou akutní, nevím. Možná by to šlo, kdyby nás bylo víc, ale to určitě 

nebude. Spíš míň, bych řekla. Snaha je co nejvíc ten počet snížit, pořád z města jsou tam 

takové tlaky. A je problém, dneska to vidím jako problém, nebo mám trošku chaos 

v tom, že určitě vím, že teréňák by měl být jak Rom, tak bílý. Ale problém je v tom, že 

ten Rom potřebuje pořád nad sebou nějakou kontrolu. Já vím, že bez toho Roma bych se 

do té lokality nedostala a nebyla bych tam, kde jsem dneska. Ale dneska, když už tam 

jsem, vím, že někteří Romové důvěřují víc mně než jim a že některé věci si zavinili sami, 

proč jim nedůvěřují. Takže je to takový problém, že kromě toho, že já řeším problémy u 

klientů, tak já je řeším ještě u svých kolegů. Tak to mi narušuje určitou důvěru klientů. 

Že často musím obhajovat, proč oni udělali to, a proč udělali tamto. Já jsem si vždycky 

myslela, že pro Roma je jednodušší dělat tu terénní práci, protože on je všecky zná, oni 

mu většinou věří a proč by to tam prostě nemělo fungovat? Jenže problém vidím v tom, 
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že když se dá Romovi funkce, on jak kdyby se začne povyšovat nad ostatníma, což si 

myslím, že se stalo i u nás, ale potom se to dostalo do normálu. A na druhou stranu, když 

Rom dostane funkci, tak ostatní Romové mu to závidí a dělají všechno proto, aby ho 

dostali z té funkce. U nich to není tak, že ho budou podporovat, aby konečně „jeden z nás 

se tam dostal, on nás bude reprezentovat, on nám pomůže“. Oni jsou rádi, že tam je Rom, 

že tam mají třeba někoho z rodiny, ale když on jim nevyhoví ve všem, co oni chcou, tak 

se to okamžitě otočí proti němu. On pro nás nic nedělá, on tamto, a žalujou a všecko 

možné na něm vidí. A to je ten hlavní problém, že si nehledají vinu u sebe, že se to 

vždycky hodí první na všecky ostatní. 

Vy jste už zmiňovala různé důvody, proč rodiče upřednostňují zvláštní školu. 

Napadají vás nějaké další, které byste chtěla dodat? 

No abych neříkala, že to je jenom tradice a tak. Já bych k tomu, že to je tradice, 

zvyk, finančně výhodné, je to pohodlné, sami Romové toho zneužívají, ještě připojila,  

abych to neházela všecko jenom na ně, že i ta škola se docela snaží je tam dostat. Jako 

každá škola chce mít co nejvíce žáků, protože žáci jsou peníze. Nemám žádné důkazy, 

písemné, nebo tak, abych obviňovala tu školu, ale mám pocit, že se to nemyslí upřímně. 

Prostě z toho, co ta škola dělá, nemám pocit, že to myslí úplně pro jejich dobro. Protože 

podle mě už v tom přípravném ročníku není možné, aby se počítalo s tím, že po 

přípravném ročníku půjde dítě na tu jejich školu. To mi přijde nepřijatelné. A dělají se 

takové kroky, že se jim to píše do deníčku, že se jim to říká, letos totiž ten zápis byl bez 

toho, že by se jim to do těch deníčků zapsalo. Děti byly ve škole a asistenti přišli pro 

rodiče a potom se udělal zápis. Takže tohle mi přijdou kroky nelogické, ale průhledné. A 

nebo to, nevím, jestli je to taková praxe, slyšela jsem, že jo, a nejenom od Romů, ale to 

jsou všecko věci z doslechu, ale přijde mi to divné, když se to opakuje, že žáci, kteří jsou 

takoví ti zlobivější, takoví ti hyperaktivní a takoví „nezvládnutelní“, tak chodí na dvě 

hodiny do školy. Chodí do pomocné školy. Prostě mě to přijde, že pokud je dítě, které ty 

učitelky nezvládají, které jim narušuje to vyučování, oni doporučí vyšetření psychiatra a 

psychiatr doporučí chodit do školy jenom na dvě hodiny. Takže pro rodiče je to taky 

výhodné, pro mnohé ty rodiče je to výhodné, že chodí jenom na dvě hodiny. Nemusí 

platit obědy, chodí tam jenom na dvě hodiny, pak ho mají doma, může jim něco 

pomáhat. To mi přijde zbytečné ubližování těm dětem. Je to sice základní škola, ale 

s nějakým speciálním režimem, tak si myslím, že by tam měli být takoví speciální 

pedagogové, aby při deseti lidech ve třídě zvládli jednoho „nezvladatelného“. Takže 
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nevím. Mám z toho pořád takový divný pocit, že se tam dělá na těch dětech takové zlo. I 

když neříkám, že jsou tam všichni, kteří patří do základky. Určitě tam jsou děcka, které 

by tu základku nezvládly a pro které je dobré, že můžou chodit aspoň do takové školy. 

Určitě bych tu školu nezrušila úplně, aby neexistovala. Bylo by sice pro děcka lepší, 

kdyby navštěvovali základky a v nich ty speciální třídy, ale myslím si, že taková ta 

pomocná škola je určitě taky potřeba, protože někteří jsou na tom mentálně tak špatně, že 

by nic jiného nezvládli. Ale aby se z děcek normálních dělali blbci jenom proto, že rodiče 

budou mít vyšší dávku nebo škola si uleví, tak mi to přijde jako hnus. 

Je ještě něco, co byste chtěla k rozhovoru dodat? 

Já nevím, jestli vás zajímá jenom základní vzdělávání, já jsem tady nemluvila o 

středním. Protože na střední školy se logicky nehlásí proto, že nemají základní vzdělání. 

Takže buď je tam nevezmou, nebo je tam vezmou a tam se během prvních dvou měsíců 

zjistí, že vůbec neví, o čem je řeč. Protože nemají ty základy, oni si připadají méněcenní 

mezi těma ostatníma, neví o co jde, pořádně neumí číst, takže velice rychle tu školu 

ukončí. Přestože to pro ně není nijak výhodné, protože dostanou dávku až od osmnácti. 

Takže oni jsou doma, sice chodí na pracák, ale nedostávají nic a rodiče je živí z přídavků. 

Tak toto vidím jako problém v tom následném vzdělávání, kdy vlastně zvláštní škola je 

z deváté třídy vypustí a teďka si běžte, kam chcete a oni teprve po deváté třídě přicházejí 

mezi tu majoritu. A zjišťují, že to není tak jednoduché. Já nevím jestli o tom víte, ale 

existuje program na podporu vzdělávání romských žáků na středních školách, takže ty 

školy si na ně můžou žádat peníze, a z těch peněz je jim hrazeno stravné, veškeré 

pomůcky, ošatné na praxi a tak. Takže to je vlastně pomoc těm rodičům, kteří na to 

nemají a kteří třeba neberou peníze ze sociálky, takže nemají kde vzít ty peníze navíc, na 

nějaké kurzy nebo tak. Tak my jsme se snažili zároveň s tím základním vzděláváním 

rozjet i to následné, střední. V prvním roce, co jsme se pokoušeli je motivovat, aby šli na 

ty učňáky, jsme měli pět děcek, které šly tady na obchodku, z toho čtyři děcka byly ze 

zvláštní, jedno bylo ze ZŠ Trávníky. No a čtyři kluci šli na zemědělku, na opraváře 

zemědělských strojů. Po měsíci skončili ti čtyři v té obchodce, protože to absolutně 

nezvládali. Oni se styděli za to, že neuměli pořádně číst, styděli se za to, že nerozuměli, 

co se po nich v té matematice chce a přestože někteří chodili na doučování na charitu, tak 

to nezvládali. Tak tam zůstala jedna, která byla ze základky, a ta je letos ve druháku. Z té 

zemědělky skončili taky všichni, v podstatě z toho samého důvodu. Navíc mám 

podezření, že se tam ti mistři k nim nechovali dobře. Oni teda kluci nic nenaznačovali, 
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ale řekli mi to kamarádi, bílí, že se tam k nim nechovali moc dobře. No a v letošním 

školním roce nastoupily dvě děcka na Turkmenskou na obor číšník. Ti tam teda vydrželi 

doteďka, přestože jsou oba dva ze zvláštní školy. Chodí na doučování do charity a 

vlastně to vypadá, že je to spíš z jejich vlastní iniciativy, že tam chcou chodit. Kluk, co 

tam chodí, mně to říkal, když byl v osmé třídě, že tam chce jít určitě a furt se mě na to 

ptal, jestli by tam mohl jít. Tak to mě těší, že oni sami chcou. Spíš mi přišlo, že to jsou ti 

rodiče, co je od toho zrazovali, že říkali: „Oni tam budou chodit měsíc a pak se na to 

vykašlou.“ a ty děcka říkaly: „Ne, já to vydržím.“ A teď jsou v podstatě bezproblémoví. 

Ještě takovou vsuvku, my jsme měli oslavu, tady co slavila jedna paní ze sociálního 

odboru, pozvala vlastně celý odbor do Bečvy (restaurace – pozn. autorky) a obsluhovali 

nás právě tady ti dva. Mě se to strašně líbilo, já jsem byla nadšená, že oni byli tak super, 

prostě úplně bezvadné, že vlastně tady ti lidi ze sociálky vidí, že se taky snaží. A když 

jsem to pak té naší kolegyni říkala, že to byli ti naši Romáci, které jsme tam dostali, tak 

ona mi nechtěla věřit, že to byli Romáci, protože ten jeden je takový bělejší, že nevypadá, 

a ta druhá vypadá zas jak mulatka, protože má matku Romku a otce Vietnamce. Tak si 

ani nevšimla, že to byli Romáci. Mně to přišlo super, že je nechají obsluhovat, že si 

takhle získají praxi. No a nastoupili ještě dva na učiliště do Kelče na tuším zedníky nebo 

něco takového. Jeden skončil po půl roce, jeden tam teda ještě je. Takže v letošním roce 

máme tři a jedna vlastně z loňského roku. Tak jsme se letos informovali i na letošní 

deváťáky, ale přihlášky se ještě, já vím, že se o tom mluvilo, ale nevím, jestli se dávaly 

nebo nedávaly. Já se to dozvím potom od asistentů, kam vlastně se hlásili a já potom 

spolupracuju s těma školama po informační stránce, že je informuju o tom, že je ten 

program na tu podporu, že si můžou žádat. Letos se mi podařilo přemluvit střední školu 

Turkmenskou, protože oni nikdy nechtěli. Ale asi je ti dva přesvědčili, že když tam 

vydrželi do pololetí, že už tam zůstanou, tak si požádali o tu dotaci. A ten kluk s tou 

holkou si chtějí dělat barmanský kurz, takže uvidíme, jak to vyjde. Jsou to takové 

vlaštovky, ale myslím, že je to důležité pro ty ostatní, protože to jsou asi po deseti letech 

lidi, co jsou na střední škole, protože jinak vlastně poslední vyučení jsou z doby 

komunismu. 

Děkuji za rozhovor. 
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8.3 N (vedoucí Pedagogicko-psychologické poradny) 

 

Mohla byste mi přiblížit, jak vypadá vzdělávání Romů na Vsetíně? 

No tak tady na to já zrovna odborník nejsem, protože nejsem pedagog, jsem 

psycholog, takže já přicházím s romskými dětmi do styku v situaci, kdy nějaký ten 

problém ve vzdělávání na škole nastane, respektive ten první kontakt je před nástupem 

do první třídy. Ty děti nám od zápisu posílá škola a já vstupuju jako člověk, který 

zjišťuje úroveň rozumových schopností těchto dětí. Obecně mohu říct, že tady v té 

vsetínské oblasti bývají romské děti nedostatečně připravené na školu. V hodně rodinách 

se mluví romsky, takže jim chybí základní česká slovní zásoba, některé děti vůbec 

nekomunikují česky před tím šestým rokem, no a chybí takové to základní penzum 

vědomostí, které ostatní děti mají z té rodiny už dávno zautomatizované. To jsou barvy, 

prostorová orientace, pravolevá orientace, práce s tužkou, uvolnění ručičky, 

grafomotoriky, tady toto nebývá. A hlavní brzda je v tom řečovém projevu, že ta česká 

slovní zásoba chybí. Je pravda, že často saháme k odkladu těchto školních dětí, protože 

jsou nepřipravené. 

Co děti během té doby, než jdou k dalšímu zápisu, dělají? 

Tady na Vsetíně při základní škole Turkmenská bývá už léta otevírán přípravný 

ročník, je to něco na přechodu mezi mateřskou školou a už trošku i ta příprava na tu 

školní práci. Ten takzvaný přípravný ročník se otevírá každý rok. Je pravda, že tam chodí 

pouze romské děti. Řada bílých dětí by tu přípravnou třídu rovněž potřebovala, ale rodiče 

to neakceptují proto, že by tam to jejich dítě bylo jedno ve zbytku třídy romské.  

A máte představu, kolik dětí, které jsou ve věku, kdy mohou do přípravného 

ročníku chodit, tam chodí? 

Řekla bych že většina. Protože ono už skutečně je tu taková navozená tradice. 

Většinou ty děti mají nějaké starší sourozence, kteří na tu Turkmenskou chodí, je tam 

vazba, že rodiče znají paní ředitelku, znají učitelky, a chápou tuto školu jako svoji školu. 

My spíš narážíme na obtíž, kdy zjistíme dítě intelektově odpovídající základní škole a 

rodiče to odmítají. Oni chtějí do své školy. Ne do základní. To jsou tady na Vsetíně 

opravdu výjimky, to je rodin, které bysme asi dali na jednu ruku, do pěti rodin, které drží 

děti na základní škole, považují si to za čest a za svoji prestiž a dělají maximum pro to, 

aby si tam ty děti udrželi. A jsou už třeba na druhém stupni. My je máme v péči. 
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Většinou jsou to děti, které mají nějakou specifickou poruchu učení. Takže ty máme 

minimálně jednou za dva roky tady na kontrole, takže vidíme, jak nám rostou a jak nám 

dělají radost. 

Máte informace, jaké je procento romských dětí, které chodí na ZŠ Turkmenská a 

které chodí na ostatní základní školy? 

To snad ani nebude procento, spíš promile. Zanedbatelné množství dětí 

navštěvuje základní školu. Já mám tady skutečně pocit z toho vzorku dětí, které prošly 

mýma rukama, že tady nefunguje Gausova křivka. 

Můžete mi to přiblížit? 

Podle Gausovy křivky 64% dětí je intelektově v normě a pak ty zbytky jde jedna 

část směrem nahoru a ta druhá část směrem dolů, a nám to tady chodí spíš teda dolů. 

Takže převažuje úroveň nadání na hranici defektu. Což by nemělo být. 

Dá se říct, u kolika procent dětí? 

Nevím, jestli si to troufnu to takhle odhadnout. Já bych řekla, že převážná většina 

dětí, víc než 50% je v tom pásmu mezi hlubokým podprůměrem a defektem a 

zanedbatelné procento jsou teda už mentálně retardované děti, nejen lehce, ale i středně. 

Ty těžce už nejsou v naší evidenci, to už je práce speciálně-pedagogických center, ty už 

námi neprocházejí. A zanedbatelné procento je v normě. Dolní norma. Víc jsem neměla 

na vyšetření dítě než dolní průměr. 

Vaším vyšetřením projdou všechny děti, které jdou do ZŠ Turkmenská? 

Musí. Protože k tomu, aby tam byli zařazeni, tak musí mít vyjádření školského 

poradenského pracoviště, což jsme my. 

To musí být i teď, když se bývalá zvláštní škola přejmenovala na základní 

školu? 

Ano. 

A podle jakých testů se testují rozumové schopnosti těchhle dětí? 

Chcete slyšet názvy, říká vám to něco? Tak je to taková běžně používaná škála 

diagnostických technik, které používáme pro všechny děti. Samozřejmě, že nejsou 

speciální techniky pro romské děti, protože jejich vzdělávání probíhá tak, jako u 

ostatních dětí. Jsme příliš malá země na to, abychom mohli pořídit speciální techniky pro 
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romskou minoritu v naší společnosti, i když se to snažíme, nužno podotknout, trošičku 

přizpůsobit. Že využíváme často techniky neverbální. Že počítáme s tím, že v oblasti 

toho slovního vyjadřování mají handicap, díky tomu, že řekněme je to pro ně druhý 

jazyk, ne jejich mateřský, že často pracujeme s takovými technikami, které slovo 

nepotřebují. To je třeba Ravenův barevný dětský test, ale protože pro tu školu 

potřebujeme mít nějaký přehled a vlastně doporučení, jak tu verbální složku rozvíjet a 

kam se nejvíce zaměřit, tak používáme Stenforbinetovu vývojovou škálu tady pro tento 

věk předškolní a raně školní, ať už kteroukoli revizi včetně poslední čtvrté revize tohoto 

testu. 

8.3.1.1 To jsou testy běžně v České republice používané? 

Ano. 

8.3.1.2 A testy zaměřené na minoritu se používají v jiných státech, u nás 
ne? 

Tady ne. Myslím si, že je to dáno tím, jak jsme malí a chudí. Protože 

standardizovat psychodiagnostickou techniku stojí mnoho peněz, protože do toho musí 

být zapojeno hrozně moc lidí, kteří sbírají data mnoho času a vlastně i ten vzorek musí 

být rozmanitý. 

Rodiče s dětma chodí přímo tady do poradny, nebo se potvrzení dávají 

přímo na školách? 

Řeknu vám to takto. Běžný standardní postup je, že rodiče s dětmi přicházejí 

k nám. Vsetín má takovou specialitu, že romští rodiče nereagují na ty pozvánky. 

Zřídkakdy se trefí do dne, pokud už se vůbec rozhodnou přijít k tomu vyšetření, i když to 

mají vysvětleno ze školy, od romského asistenta, ze všech stran, tak zřídkakdy se trefí do 

dne nebo do týdne, do hodiny už v žádném případě. A taky se někdy netrefí tím dítětem, 

že přivedou úplně jiné, než jsme pozvali. A tady odborný pracovník stojí. Snažili jsme se 

to ošetřovat takovým způsobem, vlastně škola nám vypomáhala v tom, že získala 

písemný souhlas rodiče s vyšetřením a přivedl nám tady to dítě romský asistent.  

To znamená škola na Turkmenské? 

Ano. A co se týče těch školních zralostí, tak letos jsme udělali takový experiment, 

že „šla hora k Mohamedovi“. Celá poradna jsme se sbalili, kompletně v počtu všech pěti 

lidí i s paní sociální pracovnicí a vyrazili jsme s kufříkama, s testama na Turkmenskou a 
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tam nám vyšli vstříc, že nám poskytli místnosti, kde jsme měli podmínky a klid k tomu 

vyšetřování. Klid v uvozovkách, protože ty maminky byly na chodbě a protože 

samozřejmě to vyšetření jednoho dítěte trvá cirka hodinu a už tam byly nervózní a už tam 

docházelo nejenom k hádkám, ale pomalu už se napadaly i fyzicky, protože tam došlo 

k rozepřím, která přišla dříve. A naneštěstí ten den, který byl pochopitelně dlouho 

dopředu dohodnut, protože ten zápis byl oficiálně vypsán, úředně vyvěšen, udělal se 

velký mráz, bylo na Vsetíně mínus dvacet, takže komunita Poschla vyslala jednoho 

tatínka, který přišel říct, že je velký mráz a že tedy nepřijdou. Tak pan zástupce ředitele 

sedl do auta a ty děti nám tam navozil. Takže i když jsme udělali tenhle krok kupředu, 

tak zase nám počasí nebylo příznivé. 

A pro vás to bylo praktičtější nebo složitější dělat vyšetření na ZŠ 

Turkmenské? 

Pro naši práci to bylo znesnadňující, protože u toho vyšetření potřebujete hlídat 

spoustu věcí a člověk potřebuje být v tom svém. Vědět, kam můžu sáhnout a jestliže 

jsem zvyklá, že mám nějakou pomůcku po ruce a tam to u toho stolečku nešlo, musela 

jsem ji mít na jiném stole za zády, odcházet, přicházet, zase mi uniklo třeba co mezitím 

to dítě udělalo, takže pro nás to bylo komplikovanější a bylo to náročné a postupovali 

jsme vlastně ne úplně čistě, bych řekla. Z toho důvodu, že máme vyšetřovat vlastně 

jenom dvě děti denně. Ne z toho důvodu, že bysme to nevydrželi, ale je to zatěžující 

práce a to dítě má nárok na odpočatého diagnostika. A po čtvrtém dítěti už opravdu 

nevíte, dělala jsem to s tímhle nebo s tím předchozím? Protože to vyšetření má nějaký 

postup, který se vám nepodaří úplně dodržet, musíte trošku se přizpůsobovat tomu dítěti, 

když mu něco nejde, sáhnete po něčem snadnějším, aby byla motivace, a pak zase se 

zkoušíte vrátit. Není to z tohoto pohledu úplně čisté, ale netrápím se tím, protože vím, že 

ty děti nebudou s námi v kontaktu jenom tady při této příležitosti. Že to budou naši 

klienti a že se s nimi budeme setkávat dál a že to prvotní vyšetření je vlastně skutečně 

spíš sledování té grafomotoriky, zrakové, sluchové percepce a to v uvozovkách IQ není 

ten nosný údaj, který z tohoto vyšetření vytěžíme. Tam jde spíš o to, abysme se odborně 

podívali na to, jestli je to dítě připraveno na čtení a psaní a na systematickou školní práci. 

To IQ je k tomu ten faktor vedlejší. 

Jaký byl výsledek, kolik dětí tím vyšetřením prošlo a kolik nebylo 

doporučeno? 
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Jako všechny ty děti jsme doporučovali do té přípravné třídy, aby se dohonilo to, 

co ještě bylo třeba. I včetně dívenky, která by mohla po té přípravné třídě pokračovat na 

základní škole a tam nám maminka rovnou řekla, že s tím nebude souhlasit. Že bude její 

dcera chodit na tuto školu, kde chodily všechny ostatní děti a kde další děti chodit budou, 

protože je tam zvyklá. 

K zápisu šly vlastně i děti z přípravného ročníku, je to pravda? 

Ano. 

A ty dopadly jak? 

Ty jsme nedělali tam v té škole. K tomu už potřebujeme ty komfortnější 

podmínky, takže ty procházejí individuálně tady tím vyšetřením. Nevím, možná se 

mýlím, ale co mně prošlo rukama, nemohla jsem doporučit základní školu, ale nejsem 

tady sama. 

I po tom roce v přípravné třídě? 

Ano, tam se doplní, když to řeknu úplně laicky, doplní se to, co ostatní naše děti 

umí od maminek zhruba tak ve věku tří let. 

Víc ne? 

Ne. Já nevím, určitě budete i v kontaktu s těmi pracovníky Diakonie, ti jsou velice 

nastaveni, že budou s těmi dětmi pracovat, budou tady to všechno doplňovat a budou 

stimulovat všechny schopnosti a dovednosti. Ale i při té maximální stimulaci se já 

osobně domnívám, že ta úroveň nadání se dá posunout maximálně o jedno pásmo. 

A to je nedostačující k tomu, aby zvládli základní školu? 

No. A asi hodně velkou roli hraje to, že děti ve škole potřebují každodenní 

pravidelnou péči nějaké dospělé osoby. A to romští rodiče nejsou. Oni tím neprošli, takže 

to nedávají ani té generaci těch svých dětí. V tom globálu. Máme ty výjimky tady na tu 

jednu ruku, na které jsme pyšní. 

A nevidíte cestu v nějakém doučování? Je ta rodina až takovou překážkou? 

Ty nabídky určitě jsou i ze strany vyučujících na těch jednotlivých školách, i 

teďka nově ta Diakonie. Ale pokud jsem slyšela, třeba naposled jsme byli na takovém 

delším posezení na základní škole Luh, tak tam paní učitelka říkala, že ten Rom tam 
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nezůstane na doučování, takže i když ona podá tu ruku ku pomoci, tak prostě on cvrnkne 

domů. Ale to jsme už ošetřili jinak, že o tohohle chlapečka se starají ti z Diakonie. 

Vy jste mluvila o tom, že děti, které mají odklad, dále vyšetřujete. 

Po tom roce. Častěji než po roce vyšetřovat je v podstatě bezpředmětné, protože 

je třeba, aby se mohl nějaký ten pokrok zaznamenat. 

Poté, co začne dítě chodit na ZŠ Turkmenskou, už k vám na vyšetření 

nechodí? 

V podstatě jestliže tam to dítě prospívá a nemá žádné problémy výchovné, ani ve 

škole, ani v rodině, tak s ním v kontaktu nebýváme, až když opouští základní školu. 

Protože pak je třeba vlastně aktualizovat úroveň rozvoje těch rozumových schopností a 

lékař dětský potvrzuje přihlášku na další školu. Takže tam se spíš vyjadřujeme k tomu, 

jak náročná by ta střední škola mohla být, jakým způsobem se nám to vyvinulo. Takže dá 

se říct, že pokud dítě prospívá normálně a posunuje se z ročníku do ročníku, tak ho 

vidíme v té první třídě a pak až v té deváté. Když je nějaký problém, ať už ve stavu plus 

nebo mínus, protože někdy se na nás škola obrátí, že je to žák výborný, že má samé 

jedničky a jestli by mu nebylo lépe na škole základní, tak i za cenu toho, že by to dítě 

ztratilo další rok, protože mají většinou ten rok ztracený přípravkou. Na základní škole 

by ve stejném ročníku nemohl pokračovat, protože ty osnovy měl rozvolněné. Musel by 

se o rok vrátit. Takže to je trošku nepříjemné pro ty rodiče, i to, že jim řekneme otevřeně, 

že se mu budou muset více věnovat a sami. Základní škola Turkmenská hodně 

rodičovských povinností saturuje v družině. Že tam paní vychovatelky napíšou s dětmi 

úkoly, vysvětlí jim učivo a děti přijdou domů a mají hotovo. Taky na mě někdy kulí oči, 

když se zeptám: „S kým se učíš doma?“ 

Ty děti, které se po devítce rozhodnou jít na učňák, si vybírají učiliště, které 

zvládnou? 

Hodně z těch dětí nechce pokračovat. Mnohdy mně tvrdí, že to nemá smysl, že i 

kdyby se vyučili, tak že Roma stejně nikdo nezaměstná, a mnohdy se mě snaží 

přesvědčit, že pracovat prostě nemohou, že jim to dělá špatně. Že když se ohnou třeba 

k nějaké práci na těch školních pozemcích, že se jim nahrne krev do hlavy a potom 

nevidí, takže nemohou pracovat a potřebují spíš ten důchod. Je to pro nás samozřejmě 

čitelné, že to dítě je namotivováno, aby se stavělo do mnohem horší pozice, než je. A to 

oni zase neodhadnou, že něco až tak jednoduchého nemohou. 
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A máte informace, kolik romských dětí teď studuje na středních školách a 

učilištích? 

To ne. Ona ta středoškolská populace jde mimo nás, oni už nás tolik nepotřebují, 

to gró je skutečně od těch šesti do těch čtrnácti, pak se ozvou disfunkční děti před 

maturitou, aby měly zohledněny písemnou část maturitní zkoušky a tím to v podstatě 

končí, to jsou takové vlaštovky. Ale to gró té klientely je skutečně ve věku té základní 

školy. 

A jaké jsou vzdělávací možnosti absolventů ZŠ Turkmenská? 

Zcela otevřené, na kteroukoli školu, podmínkou je vykonání přijímacích zkoušek. 

Mají handicap v tom, že cizí jazyk bývá vyučován jenom formou nepovinného předmětu 

a až v těch posledních ročnících, nevím, osnovy neznám, protože nejsem pedagog, ale 

řekněme, kdyby to měli šestou, sedmou, osmou třídu nepovinný předmět dvě hodiny 

týdně, je rozdíl když to děti mají od čtvrté třídy a možná hodinu denně. Takže tam je 

trošku nepoměr. Vím, že je zase možná spolupráce s těma středníma školama, středními 

odbornými učilišti, tak jak každý právní subjekt je k té spolupráci ochoten. Že třeba 

mohou zpracovat pro toho studenta z Turkmenské školy individuální vzdělávací plán, 

kde třeba odborné předměty jsou zachovány a cizí jazyk je redukovaný. Ale to už záleží 

na dobré vůli každé té školy. My můžeme třeba něco navrhnout, ale ta škola nás bere spíš 

jako hlas poradní a pokud mají dost studentů, kterým se nemusejí tak věnovat a 

papírovat, tak to dělat nebudou a nikdo je k tomu nepřinutí. Mají-li nedostatek studentů, 

pak jsou ochotní třeba k takovýmto krokům, které jim přináší práci navíc. Za tu cenu, že 

toho studenta mají ve škole. Teda žáka, podle nového školského zákona jsou i 

středoškoláci žáci, já to nemám pořád zafixované. 

A byly dřív ty možnosti absolventů zvláštní školy taky stejné nebo omezené? 

Nebylo to takto otevřené, to je otázka posledních let, neřeknu vám, přesně vám tu 

novelu nezařadím. Ale dřív byla vazba ze zvláštní školy – odborné učiliště, ze střední 

školy – střední odborné učiliště nebo střední odborné školy, gymnázia. Ale teď opravdu i 

absolvent Turkmenské se může přihlásit na gymnázium a udělá-li přijímací zkoušky, 

bude přijat. 
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8.3.1.3 A je ještě v něčem jiném ta změna zvláštní školy ve školu základní? 

V podstatě osnovy jsou asi adekvátní jako byly dřív. Ona se zase chystá nějaká 

novela. Teď jedou v podstatě dva vzdělávací programy na té Turkmenské, jako ta bývalá 

zvláštní škola a bývalá pomocná třída pro ty děti alespoň středně mentálně retardované, 

protože oni mají i stacionář pro těžce zdravotně postižené. A měly by ty linie být nějak 

tři, ale to je ve stádiu zrodu. Ale jinak já osobně to cítím tak, že není nějaká zásadní 

změna, že šlo jenom o to odstranit to slovo „zvláštní“. Některé se jmenují základní školy 

praktické, některé jsou jenom základní škola a adresa. Vlastně tady ve Vsetíně a ve 

Valašském Meziříčí je ta škola jenom základní škola a mateřská škola a adresa. Ty, co 

jsou v obcích mimo Vsetín mají přídomek základní škola praktická.  

8.3.1.4 A ta mateřská znamená přípravný ročník? 

Oni mají i mateřskou školu. 

Vy jste mluvila o přístupu romské rodiny k dětem, o schopnostech těch dětí. Jsou to 

příčiny toho, proč většina romských dětí nechodí na běžné základní školy, nebo 

vidíte příčiny ještě v něčem jiném? 

Asi bych si troufla říct, že motivace ke vzdělání ze strany těch dospělých, rodičů, 

i té širší rodiny není dostačující. Oni mnohdy mi tady hodně zmiňují prarodiče. Já si 

myslím, že u nich je typická úcta k prarodičům. Jde to vycítit z toho, co mi tady povídají. 

Třeba maminka sedí u toho vyšetření a to dítě se na ni obrátí tak, že musím zasáhnout, že 

takovýmhle způsobem se s maminkou nemluví. Ale ve vztahu k babičce to není. Takže 

nejenom ta veřejnost rodičovská, ale i ta prarodičovská málo stimuluje. Nevidí v tom 

důvod. A naopak vidím, že mi tady ti vycházející často papouškují názory v tom smyslu, 

že: „Stejně mě nikdo nezaměstná, protože jsem Rom.“ 

Zmiňovala jste Diakonii, která jako neziskovka něco v oblasti vzdělávání Romů 

dělá. Co si myslíte o jejich činnosti? 

Oni jestli tomu dobře rozumím, tak ošetřují volný čas těch dětí takovým 

klubovým způsobem, chodí cvičit, chodí plavat, chodí tancovat, ale taky je tam nějaká ta 

výuka, kde je potřeba. Myslím si, že je to bezvadná věc. A že by to možná mělo jít 

hlouběji, ne až k těm dětem školním. Ale aby se dalo něco nacvičit, to, co by se dalo 

nacvičit před tím nástupem do školy. Že by bylo možná dobré zkusit, jestli by to 

fungovalo, kluby i třeba pro maminky tříletých dětí. Pod vedením odborníků. Já jsem si 

myslela, že jsem vymyslela nějakou světobornou záležitost a spojovala jsem se s panem 
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inženýrem Ž. a on říkal, že něco takového buď už jede a nebo se co nevidět rozjede. Oni 

mě totiž pozvali na jedno své jednání, takhle vlastně o nich vím. 

8.3.1.5 Umíte si představit spolupráci mezi neziskovkou a vámi? 

Určitě, oni tady už byli za mnou, chtěli poradit, jakým způsobem s těma 

předškolákama, chtěli vědět, jak vlastně vypadá vyšetření školní zralosti, aby věděli, 

kterým směrem s nimi pracovat. Takže jsem doporučovala i nějakou literaturu, probrali 

jsme, jak to vyšetření vypadá, to jsem jim dopodrobna vylíčila. Ukázala jsem jim i ty 

techniky a to, co vlastně po těch dětech chci, aby mi třeba nakreslili a jak už má být 

vyspělá kresba v předškolním věku. A říkala jsem jim, že by bylo dobré, kdyby si získali 

šikovnou zkušenou paní učitelku z mateřské školy, protože ta by je mohla metodicky 

vést, dávat jim podněty tady v tomto směru. Jeden z těch lidí z  Diakonie byl pedagog, 

učitel, a říkal, že už někoho chystají, masírují k té spolupráci a že je to na dobré cestě. 

Takže toto bych viděla jako přínosné, kdyby se šlo do toho nižšího věku a zaangažovat 

do toho ty maminky, aby věděly, jak na to. Protože mnohdy nám rodiče říkají: „Já bych 

mu pomohl, ale já nevím jak.“ A když jim řekneme jak, tak ono je to baví den nebo dva a 

pak už mají jiný program. Tam není ta vytrvalost. 

A nevnímáte tu práci Diakonie jako konkurenční k přípravnému ročníku, co 

je na Turkmenské? 

Oni jedou odpoledne, mimo vyučování. 

Diakonie? 

Já bych řekla. Že ty aktivity saturují ten volný čas těch dětí. 

Tak by podle vás bylo přínosné, kdyby děti chodily do Turkmenské a 

odpoledne se připravovaly v Diakonii? 

Ano. Já myslím, že jakékoli propojení v rozumné míře, protože ty děti musí mít i 

čas na to, aby se vyběhaly, aby zase neměly program od rána do večera. To je třeba i tu 

volnou hru dětem dopřát. A nejenom pořád něco organizovat, byť je to hra. Ale je to 

svazuje. Všechny děti, nejen romské. I majoritní děti chápou do jisté míry, byť svoji 

zájmovou činnost, ale je organizována, je pravidelná a je od-do. A je to příslušný den 

v týdnu, je to povinnost. I když tam chodí rády. Ale je to povinnost, tam musí. A na to 

volné vyběhání, já si myslím, že minimálně dvě, raději tři hodiny, by mělo mít dítě úplně 

pro sebe, aby se mohlo věnovat tomu, co chce. Aby si buď lehlo k televizi nebo aby se 
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vyběhalo venku nebo si hrálo s tím, co ho těší. A aby to bylo podle jeho chuti. Jinak má 

stále povinnost a neodpočívá, nerelaxuje, nesbírá síly na další pracovní den. 

Už jste mi toho hodně řekla, co dělá poradna v oblasti vzdělávání romských 

dětí, mohla byste se zaměřit ještě na vaše slabé stránky? 

No určitě by se jich dala najít spousta, i když se člověk sebevíc snaží, tak vidíme, 

že komunikace je velice neprůhledná záležitost. Že máme pocit, že jsme si porozuměli 

s rodiči a ve škole je pak ta informace jiná, než jsme podávali rodičům. Že to vnímají 

jinak, přijmou část a část vnímají jinak. A proto je dobré, že se jim to i píše. Takže určitě 

ne vždycky si získáme ty rodiče, tu jejich důvěru. Že si prostě nesednem, docela lidsky si 

nesednem, že jim nejsme sympatičtí nebo se jim zdáme příliš strozí, profesionální, 

nevím. I když se opravdu snažíme, ale je to to, co nás živí, to co denně vlastně děláme.  

Možná někdy jsme jako zdravotníci, lékaři, že si myslíme, že tomu musí ta druhá strana 

rozumět, co je to dysfunkce. A my se ptáme: „Máte nějakou povědomost o dysfunkci?“ 

Protože vidíme, že je to třeba nejstaší dítě, že maminka nemá zkušenost se starším 

dítětem, které by nějakou poruchou trpělo. „Máte o tom povědomost?“ „Jo, něco jsem o 

tom četla.“ Tak to berem, že už to ví. A ona to neví, ona to potřebuje vysvětlit. U 

maminky, která je tu s druhým nebo třetím dítětem a už ti starší sourozenci prošli 

ambulantní nápravou, tak tam je to už něco jiného, tam si to můžeme dovolit. Možná, že 

někdy se nám tohle povede, že nám to ujede, že nedostatečně vysvětlíme. A já jsem měla 

dneska zrovna nejstarší dítě maminčino a podle popisu učitelky se mi zdálo, že by tam 

mohlo vězet to nebezpečí vývojové poruchy učení. Tak jsem tu maminku vyloženě 

vyděsila, protože ona netušila, co by to mohlo být, takže byla najednou takhle nastražená 

a opatrná, co by to, jak by to a pak jsem se musela opravdu snažit to dopodrobna 

vysvětlit, nehledět na čas. Ten čas je taky náš nepřítel, že se musíme vejít od nějakého 

od-do, a někdy postačí a někdy ten rodič potřebuje ještě něco doříct, na něco se vyptat, 

něco osvětlit. Takže se snažíme, když vidíme opravdu obavu toho rodiče, tak se snažíme 

s ním tady sedět klidně i hodinu a půl a dovysvětlit. A druhá pravda je, že musíme sdělit 

někdy nepříjemnou skutečnost a ten rodič ji prostě popře. Protože ji nechce slyšet. To je 

normální, špatnou zprávu se nejdřív, pokud je ještě fatální, se snažíme v té první fázi 

odmítnout: „Ne, to není možné, tak to není.“ To je asi v té naší práci nejmíň příjemné, 

když musíme sdělovat nepříjemnou zprávu. Každý rodič má to dítě pod svýma 

křídélkama. 
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8.3.1.6 Máte evidované, kolik vsetínských dětí jde k zápisu? 

To vím jedině ze Vsetínských novin, že tu bylo asi 200 dětí a to je tak všechno. 

Kolik romských? Když jsme tam byli u toho zápisu, tak mám pocit, že jich bylo 24, tři 

byli nemocní. 

8.3.1.7 A to bylo 24 dětí, které ještě nemělo za sebou přípravný ročník? 

Různě, asi různě. My jsme tam byli čtyři, takže bych mohla mluvit za svoji 

čtvrtku, která mi prošla rukama. Na takové statistické přehledy nám nezbývá čas. Jo, dělá 

se statistický výkaz po ukončení školního roku. Ale ten se odešle a s ním pracuje paní 

ředitelka. Já jsem šéf jenom tady elokovaného pracoviště. Paní ředitelku máme ve 

Valašském Meziříčí. Takže to se zpracuje za Valašské Meziříčí a za nás nějaký ten 

statistický výkaz. Ale po číslech jsem se věru nepídila. Určitě by mě paní ředitelka 

nechala nahlédnout, ba i okopírovat, ale já osobně jsem nějak tady tu potřebu necítila, 

abych věděla údaje o regionu. 

Ještě bych se chtěla ujistit, jestli jsem to správně pochopila. Děti, které jsou ve věku, 

kdy mají nastoupit na povinnou školní docházku, dostanou pozvánku k zápisu a 

pak teprve, když mají odklad, jdou do přípravného ročníku? A nebo je rodiče do 

přípravného ročníku dávají dřív? 

Máte na mysli jenom romské děti? 

Ano. 

Každopádně i když jsou ty děti mladší a nemají povinnost nastoupit do školy, to 

řeší školský zákon, to jsou děti, které do 31.8. dosáhnou věku šesti let. Ale do toho 

přípravného ročníku mohou děti mladší, nicméně měly by předtím projít vyšetřením u 

nás, protože k tomu zařazení do přípravného ročníku školský zákon ukládá vyjádření 

školského poradenského pracoviště. Někde jsme nezbytná součást, někde nejsme. Není 

to úplně logické, kde jsme a kde nejsme. 

Pokud se stane, že poradna dítě doporučí na běžnou základní školu a rodiče 

ho přesto budou chtít mít na ZŠ Turkmenská, může tam jít? 

Zákonný zástupce má svaté právo rozhodnout o svém dítěti. Náš hlas je 

poradenský, proto jsme poradna. My se snažíme radit v zájmu dítěte, v jeho optimálním 

rozvoji, ale to, co rozhodne rodič nebo jeho zákonný zástupce, to platí. Totéž i 

v opačném případě. Dítě, které selhává na základní škole, a bylo by mu lépe na škole, 
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konkrétně tady na Turkmenské, a rodiče nechtějí souhlasit, nechtějí akceptovat ten 

přestup z jakýchkoli důvodů, tak to dítě setrvává na té škole, s tím, že v podstatě nový 

školský zákon povoluje opakovat jednu třídu na prvním stupni, pak dítě postupuje 

věkem, s pětkama třeba, v šesté třídě na druhém stupni může znovu jednou opakovat a 

dál postupuje věkem. Ti pedagogové, počítám, na něj mluví cizím jazykem, když to dítě 

ustrne někde na úrovni druhé třídy a teď s těma ostatníma musí postupovat. A tady taky. 

Ti rodiče mají svaté právo nechat ho takhle sedět v té škole a koukat. Slyší zase učivo 

vyšší třídy a vyšší třídy a ono nemá osvojené to učivo x tříd pod tím. V tom vidím to 

neštěstí toho školského zákona. Ale rodič prostě nechce, aby bylo dítě vzděláváno na 

škole, která speciální vzdělávací potřeby toho dítěte uspokojí a bude tam navíc zažívat i 

úspěch a bude motivováno tím úspěchem. Tak prostě nenaděláme nikdo nic. Můžeme 

jenom přesvědčovat, vysvětlovat, snažit se, ze strany školy, ze strany nás, že by to bylo 

pro toho jejich potomka to nejoptimálnější, ale když rodič řekne: „Nedám ho tam“, tak 

ho tam hold nedá. 

8.3.1.8 A stává se to? 

Možná, že by to bylo v počtu do pěti, akorát že není poměr té komunity romské a 

majoritní společnosti. Většinou ti rodiče potřebují čas na to, aby té myšlence uvykli, aby 

si to skutečně osahali, že se tomu dítěti na základní škole nedaří. To je vždycky mozajka 

mnoha faktorů, že děti jsou kruté, že se jim třeba vysmívají. Takže když dítě začne chodit 

domů plačící, tak pak ten rodič většinou řekne: „Ale tohle tak teda nenechám.“ A pak 

k tomu sáhne. Ale někdy to trvá teda dlouho. A často bývá na to první nepříjemné sdělení 

rodičům reakce: „Tam ho nedám!“ My jim říkáme: „Ano, jasně, máte svaté právo. Když 

by byl problém, volejte.“ A většinou to trvá rok, rok a půl a volají. 

A ještě se vrátím k tomu, když dítě u zápisu na běžné škole neuspěje, tak jde přímo 

k vám? 

Ano. No, neuspěje, šestileté děti nemají šanci neuspět. Mohou se rodiče dozvědět, 

že se škole zdá něco ne dobře připravené a mohou jim doporučit jít k nám na poradnu. A 

zase ti rodiče musí chtít. Pokud nebudou chtít a dítě dosáhne šesti let do 31.8. a rodiče si 

to budou přát, tak on na tu školu nastoupí. Spíš my jsme potřeba v případě, kdy dítě sice 

dosáhne šesti let, u zápisu se nic nápadného nejeví a rodiče chtějí odklad. Z různých 

důvodů. Často že jejich dítě stůně, je nesoustředěné, jeví se jim hravé, čekají další 
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přírůstek do rodiny, prvňák by byla zátěž, spousta věcí, dostavují barák, budou se 

stěhovat, budou jinde, už chtějí zahájit školu v té jiné obci. Cokoli to může být. 

8.3.1.9 A o odklad školní docházky žádají i romští rodiče? 

To je spíš záležitost majority. Že chtějí pro děti opravdu připravit komfortní start 

ve škole, bezproblémový. 

8.3.1.10 Chtěla byste na závěr k rozhovoru něco dodat? 

Že bych nerada, aby to moje povídání vyznělo, že přece jenom je ta romská 

komunita tady na Vsetíně taková nějaká horší ve srovnání s majoritou, to bych nerada. 

Tak jak jsou přepečliví a velmi milující rodiče v majoritní společnosti, tak jsou v té 

minoritě a jak jsou odmítající a trestající a zneužívající tam i tam. Před řadou rodičů 

smekám bez ohledu na to, do které komunity patří a řady dětí je mně líto. A není v našich 

silách jim pomoct. Takže oboje je možné tam i tam. Asi statisticky by to bylo obdobné 

ale zase musí se vzít v potaz ta skutečnost, že vzorek dětí, který prochází naším 

zařízením není standard. K nám jdou děti, které mají problém. Děti, které nemají 

problém, k nám nikdy nepřijdou. Odpromují a v životě jsme je neviděli. Ale máme děti, 

které měly problém a odpromují a postaví se hezky do života. 

Děkuji za rozhovor. 

 

 

8.4 O (ředitel Diakonie) 

 

8.4.1.1 Mohl bys mi přiblížit, jak probíhá vzdělávání romských dětí na 
Vsetíně? 

Znám to asi desítky let, kdy vzdělávání zásadně ovlivňuje zažitý princip, že 

romské děti jsou vzdělávány na zvláštní škole. Asi s ohledem na romskou mentalitu je to 

velmi nepříznivý faktor, protože Romové, kde si zvyknou, tam chodí. A má to takový 

dvojí rozměr. Zvláštní škola, jak jí asi velí náplň práce, se snaží tam ty Romy mít a 

s nimi pracovat. Určitě s nimi pracuje v rámci svých možností dobře, a tedy činí akce, 

které podporují to, aby tam romské děti chodily. Pak tady bylo několik pokusů, aby se 

dostalo víc dětí do běžných typů základních škol. Je nužno podotknout, že došlo k jedné 
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zásadní změně minulý rok. A to, že neexistuje zvláštní škola. Všechny školy jsou 

základní, a teď se vlastně o to hůře vysvětluje Romům, že by měli chodit do základní 

školy, ale do jiné. Takže trošku se to vlastně zkomplikovalo. A za ty roky, kdy zvláštní 

škola byla jediná alternativa, tak se vyprofiloval na Vsetíně fakt, že tam chodí téměř 

výlučně romské děti, takových 85%. Protože děti neromských rodičů chodí raději do 

zvláštních škol, které jsou v okolních obcích. Raději dojíždí, aby nebyli paradoxně 

menšinou v tom „romském zařízení“. Takže to mělo nepříznivý dopad i v tomto směru, 

že vlastně ta škola se vyprofilovala jako romská. A do toho jsme vstoupili před více než 

třemi lety s tou aktivitou diakonskou, jako první. Byl to určitě takový průlom, ale ze 

začátku jsme nesledovali nějaké vzdělavatelné zaměření, bylo to spíše nízkoprahové 

zaměření a potom Komunitní centrum. A teď, řekněme poslední rok, jsme vyzkoušeli 

něco nového. Myslím si, že velmi úspěšně, a prokázalo se, že to je v podstatě taková 

nejnosnější lynie. Zkusili jsme s malými dětmi individuálně pracovat a překlenout tu 

neschopnost rodiny připravovat děti, vysílat a motivovat je do školy, protože to sami 

nezažili. A to stylem nahradit, aniž bychom tu rodinu rozbili, ponížili nebo odstranili, což 

není úplně jednoduché, ale jde to, a pomoct těm dětem nastoupit na základní školy místo 

na zvláštní a snad je tak připravit na další studium. Taková zajímavá informace, vznikla 

tady taky před rokem, v podstatě aktivitou neziskových institucí, Pracovní skupina pro 

spolupráci s Romy, která má jeden ze základních směrů, který sleduje vzdělávání. A tam 

jsme měli setkání se zdejší vedoucí pedagogicko-psychologické poradny, která zmínila, 

že po půl roce studia na zvláštní škole, by dítě, pokud by chtělo přejít na běžnou základní 

školu, mělo dělat rozdílové zkoušky. Po půl roce je tak dramatický propad, že by podle ní 

mělo dítě dělat rozdílové zkoušky. Teďka je velmi nepříznivé, že ta představa zvláštní 

školy, reprezentovaná paní ředitelkou, je taková, že by se nemělo bránit romským dětem 

nastupovat na zvláštní školu. Měli by se tam nechat studovat celých devět let, a pak se 

máme o ně zajímat. To je taková představa paní ředitelky. Naše představa je, že čím dřív 

bude dítě chodit do standardního prostředí, náročného, tím má větší šanci. Máme 

zkušenost zase dvojí. Elim, který zaměstnává Romy, vidí, že Romové prošli zvláštní 

školou a až na nějaké výjimky jsou téměř nezaměstnavatelní nebo dál nemůžou 

pokračovat ve studiu. Protože nemají schopnost z toho prostředí, které je výlučné, ze 

zvláštní školy, nastoupit do prostředí, které už nepočítá s tím, že ty děti prošly něčím 

jiným, než ostatní, byť to jsou obyčejné učební obory. Ale to prostředí pro ty Romy je tak 

složité, tak těžké, komplikované, neznámé, náročné, že oni to neustojí, v podstatě ani ty 
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nejjednodušší učební obory. Právě proto, že devět let žili v úplně umělém prostředí. Pak 

tam byl jeden zajímavý zážitek právě jednoho člena komise, který říkal, že jeho 

manželka, která prošla tou devítiletou zvláštní školou dodnes neumí číst. A já znám 

Romy, kteří čtou hůře než moje nejmladší dcera, která je v první třídě. Je to tam 

evidentně špatně nastaveno, ta realita je zatím taková. 

Máš přesné informace o tom, jaké je procento romských dětí na Vsetíně, 

které navštěvují běžnou ZŠ a které speciální ZŠ, tedy bývalou zvláštní školu? 

Některé informace máme, některé nemáme. To bych musel pohledat, úplně 

z hlavy to přesně nevím. Ale řekněme, že zásadně ročně nastupuje zhruba kolem dvaceti 

dětí do prvních tříd. Podle toho, jaký je ročník. Takže toto je číslo, které nastupuje každý 

rok. Z toho například minulý rok, nemýlím-li se, z těch osmnácti nebo dvaceti 

nastupujících, patnáct bylo ihned diagnostikováno pro zvláštní školu, ostatní většinou 

dostávali odklad, takže defakto celá populace je ocejchovaná, že nemá na to, aby 

studovala základní školu. My jsme tento rok učinili takový pokus, že by děti nastupovaly 

do základních škol. Když jsme to sdělili zvláštní škole, tak ona udělala cílenou akci, že 

vyhlásila zápisy o dva týdny dřív, než běžné školy a vlastně všechny děti, kromě jedné 

rodiny se šly přihlásit tam, takže se to značně zkomplikovalo. Drtivá většina byla 

označena, že by měla studovat zvláštní školu. Oni si tam přizvali i zástupce pedagogicko-

psychologické poradny, kteří je ihned diagnostikovali. Což považuju za neprofesionální, 

protože si představuju, že když romské dítě jde k zápisu, je to poměrně mimořádný den. 

Psychika musí být značně někde jinde a v té době ho diagnostikovat považuju za velmi 

problematické a domnívám se, že by se to dalo opravdu dobře vyargumentovat, že je to 

celé špatně nastaveno. Ani časově si myslím, že na to nemůžou mít, ani to prostředí školy 

není vyhovující, protože oni šli do té zvláštní školy za nimi. Je to v podstatě, domnívám 

se, jednak cílený záměr, jednak takové ulehčení práce, protože opravdu je problém zase 

ty rodiče dostat do pedagogicko-psychologické poradny, aby na vyšetření šli. 

A bývalá zvláštní škola, když je teď školou základní, potřebuje potvrzení od 

pedagogicko-psychologické poradny? 

Potřebují, protože v rámci zvláštní školy mají určitý režim, pro který potřebují, 

aby dítě bylo diagnostikováno. A kdyby nemělo potvrzení, tak by do té školy ani 

nemohlo chodit. 

A v čem spočívá ta změna zvláštní školy ve školu základní? 
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Ta změna je v podstatě velmi nešťastná. V podstatě aby se smylo to stigma z těch 

zvláštních škol, školy se přestaly nazývat zvláštními, všechny jsou základní a tady tyto 

školy jsou speciální školy. Časem se určitě zažije nějaký terminus technikus, ale v této 

době je to matoucí, protože je to běžná základní škola, která má různé režimy a může tam 

vzdělávat i ty děti nejenom toho výseku, do kterého spadají ty romské děti, ale i děti 

složitější, ještě s vážnějšími problémy, co spadají do pomocné školy. 

Jaké jsou další vzdělávací možnosti dětí, které absolvují tuto speciální školu? 

Já myslím, že mají přesně ty možnosti, co ostatní děti, ale nemají reálnou šanci. 

Oni můžou nastoupit kamkoli, v tom jim asi nic nebrání, ale reálnou šanci nemají. A to 

právě ty děti, které nastoupí, tak to studium neustojí. Nastoupí na tu školu, ale po měsíci, 

dvou, nevydrží. To je prostě havárka a jestli to nezměníme, tak jsme prohráli. No a teď je 

tady ta věc, že přece jen se začíná rozbíhat projekt, kdy budeme doučovat romské děti. 

Tento měsíc se dělají přípravy a já si od toho slibuju, že podaří-li se nám vydržet nějakou 

dobu, tak že to bude veliký průlom. Ty děti začnou více studovat na základních školách. 

Protože kdo zná tu situaci v romských rodinách, tady žijou běžně dvě romské rodiny 

v bytě, který má rozměr třicet pět metrů čtverečních i včetně záchodu, chodby a kuchyně, 

což je velký obyvák. A teď tam je deset lidí a tam aby dvě děti studovaly. Jednak pro to 

není prostor, jednak to ani nikdo neumí. Tak je to opravdu bez té intervence zvenčí 

nemožné. I zvláštní škola nabízí doučování, určitě. Ještě velký problém jsou nulté 

ročníky. Existují nulté ročníky, ale výlučně na zvláštní škole. Takže vlastně ještě dřív, 

než dítě oficiálně začne studovat zvláštní školu, tak rok chodí na tu školu do nultého 

ročníku. Znovu se vrátím k tomu, že Romové, na co si zvyknou, tak vzorec toho chování 

je potom velmi složité změnit. Prostě si zvyknou na to, že všichni sourozenci, bratranci, 

sestřenice tam chodí. Je to velmi obtížné, i když třeba rodiče svolí, tak v poslední chvíli 

si to rozmyslí. Pak je další naše snaha rozběhnout nulté ročníky na základních školách. 

Tak nevím, jestli se nám to podaří, protože i to má svá úskalí. Ale učinili jsme kroky, aby 

se to zkusilo, takže jsme se zkontaktovali s krajským úřadem i městem a zkoušíme 

rozběhnout aspoň třeba dva nulté ročníky. Domnívám se, že jedna příznivá okolnost by 

nám mohla pomoct, v podstatě přece jenom dětí ubývá a i pro ty školy běžného typu, i 

kdyby třeba neměli vztah k té problematice, tak není nezajímavé, že tam přijde pár dětí 

navíc. Když jich nebude moc, tak jim to snad tolik nebude vadit a přece jen dostanou 

státní příspěvek. Takže to může pomoci. Horší by to bylo, kdyby populační ročníky byly 

silné, to by byl problém. 
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A na čem teď stojí otevírání nultých ročníků při základních školách? 

Stojí to v podstatě na tom, aby se rozhodl zřizovatel, tzn. v této chvíli město, a 

kraj aby to povolil, protože to musí povolit. A musí se samozřejmě domluvit s nějakou 

školou, protože pro to musí zřídit člověk místo, musí mít na to úvazek. Ale je to 

trošilinku problém, protože člověk nikdy neví, jestli se ty děti přihlásí nebo nepřihlásí. Ta 

praxe je taková, že měsíc po zápisech do základní školy je zápis do nultého ročníku, což 

vlastně už proběhlo také. Takže tento rok nevím, jestli se nám to zpětně podaří iniciovat, 

že by se třeba ke konci běžného školního roku, třeba v květnu, červnu, ještě nějaký 

otevřel. 

A ředitelé základních škol by k tomu byli svolní? 

My jsme to předjednávali a v zásadě někteří ano. Protože jsou školy, kam některé 

ty romské děti v podstatě jdou, což je Luh, Sychrov, některé děti jsou na Trávníkách, 

takže já myslím, že na těchhle školách by to bylo vhodné. Je tam třeba součinnost té 

školy, města, protože město je zřizovatel těch škol základních, ne zvláštní, té je zřizovatel 

kraj, to je právě nepříznivé. Je třeba říct ještě jednu zajímavou myšlenku, kterou tady 

město poměrně osvíceně začíná zvažovat, že převezme zvláštní školu od kraje a zruší ji. 

Prostě zruší tu možnost, aby děti chodily do toho zvláštního režimu a přinutí je, aby 

chodili do běžné školy. A s tím vznikne řada problémů určitě, ale ten základní bude 

vyřešen. Že ty děti budou mít šanci, aspoň některé, projít tou základní docházkou běžné 

školy. 

To znamená, že by se zrušila celá zvláštní škola na Vsetíně? 

Tady by se zrušila zvláštní škola, ale určitě ne sakum prásk. Jenom ta část, která 

dělá tu zvláštní školu opravdu, protože pomocná škola a nějaký učební obor by tam 

zůstaly, i ta mateřská školka. Ale ta zvláštní, specielní škola by se zrušila a to je příznivé, 

to se mi docela líbí ten námět. Je to samozřejmě obtížné, protože to znamená přece jenom 

pro několik pedagogů z té zvláštní školy, že by přišli o místo, a to je složité. Umím si 

představit, že na té škole to vyvolává napětí a nepříznivé reakce, žel nedá se tomu 

vyhnout. 

A není riziko, že by ty děti místo do základních škol přesouvali do ročníků 

pomocné školy? 
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Tam už by nemohli. Tam může chodit jen, kdo je diagnostikován v určitém stupni 

demence. A to oni samozřejmě nemají. Naopak nás velice mrzí, že ty děti jsou 

diagnostikovány, protože pro zajímavost my jsme několik dětí dovlekli do běžné školy 

na zápisy, poté, co byly zapsány na zvláštní školu a co byly dokonce diagnostikovány. A 

tam normálně prošly bez jakýchkoli připomínek, ani je neposlali na vyšetření. I v tom je 

vidět, že to není zcela korektní. A to jsme přitom prosili tady zdejší Pedagogicko-

psychologickou poradnu, aby tento rok zkusili měkčí metr a děti zbytečně 

nediagnostikovali jaksi nepříznivě. Asi jsme nebyli úplně oslyšeni. 

Ty už jsi něco zmiňoval, přesto se zeptám, v čem vidíš příčiny toho, že jen 

minimum romských dětí navštěvuje běžné základní školy? 

Prostě je to zvykem. V této chvíli je to zvykem, to je nejvážnější problém. Rodiče 

většinou tou školou prošli, komplet rodiny celé, sourozenci, bratranci, sestřenice, tam 

chodí. Ta škola vytváří prostředí, které je měkké, tzn. ty děti si z tama nosí jedničky nebo 

dvojky, kdežto když jdou na základní školu, tak nosí trojky, čtverky. Je tam na ty děti 

malý nárok, nemusí dělat tolik úloh nebo vůbec nedělají úlohy, není tam takový problém 

s náročností učiva, takže mají devět let dosti havaj. A v tom výraznou roli hraje dosti 

nepoučenost rodičů, protože pro neznalost rodiče podceňují to vzdělání, protože to sami 

nezažili. V romské rodině jsem nezažil nějaké velké, nebo řekněme, žádné povzbuzování 

ke studiu, to tam neexistuje, že by bylo důležité studium. Takže je potom obtížné děti 

motivovat k vyšším výkonům, když ostatní běhají venku a on by se měl učit. To je velmi 

náročné. Tak si potom myslím, že většinová společnost nezná tu aktuální nebo reálnou 

situaci a nevytváří nějaké mechanismy, aby podpořila všechny ty dobré snahy, které by 

pomohly Romům a v posledku všem. Takže i ta malá informovanost většinové 

společnosti, která ve svých různých orgánech potom rozhoduje o určitých změnách nebo 

principech, to taky značně ovlivňuje. Kdyby lidé byli v té společnosti trošku 

informovanější, znali tu realitu a přistoupili by na to, co by pomohlo, tak asi by to taky 

pomohlo. 

Už jsi mluvil o tom, co dělá Diakonie. Můžeš mi přiblížit, v čem jsou vaše 

silné stránky v oblasti vzdělávání Romů? 

Já myslím, že Diakonie jako instituce má nějaké silné stránky, které trošku 

obecně platí, ale někde je využívají, někde ne. Na Vsetíně silné stránky Diakonie jsou 

v takové možná jednoduché věci, že jsme uprostřed té komunity. To není úplně běžné, je 
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to určitá souhra, myslím si, i shody okolností i takové jisté odvahy, která byla tam 

v nějaké chvíli prokázána, že se to riskne a že se tam půjde. To si myslím, že je důležité, 

protože je to takový signál určité chutě navázat vztah a ten si myslím, že tu je. Takže to 

je ta oproti jiným místům velmi důležitá premisa pro tu dobrou práci. Pak si myslím, že 

to je mimořádný personál. To se nedaří všude, aspoň co já znám, je to opravdu dost 

mimořádné. Myslím si, že se tady projevují takové hluboké kořeny ve sboru a v tom 

evangelictví, které je tady poměrně široce zakotveno oproti jiným místům, že tady jsou 

skvělí pracovníci a to si nemůžu vynachválit. Mají vzdělání poměrně vysoké, pracují 

zatím vytrvale, s takovou obětavostí. Takže to si myslím, že je druhá věc, kterou dělá 

určitě i to zázemí sborové a zázemí města, které myslím si v zásadě, i při určitých 

názorových rozdílech, je dosti vstřícné. A to není přednost Diakonie, ale toho města. 

A jaké jsou vaše slabé stránky? 

Myslím si, že je dost problém vytvořit atmosféru takovou, aby člověk, který 

nastupuje do této služby, do té práce, do té Diakonie, prožil takovou jistotu, že pokud 

bude dělat dobře, tak jednak má tu práci jistou a jednak bude přiměřeně nějakým 

způsobem oceněn. Granty dostáváme na rok a docela se to hýbe. Takže to je taková slabá 

stránka naší práce, která snad není naším problémem, ale týká se asi všech neziskových 

organizací. Ale promítá se do toho docela významně. Já sám jsem šel do té role, v které 

jsem, s velkým rozhodnutím vytvořit opravdu takový způsob práce, aby lidé, zvláště kteří 

budou dobře pracovat, aby když budou chtít, tady mohli zůstat hodně dlouho, aby tu 

jistotu měli. Ale je to dost neřešitelné, když se každý rok rozhoduje znovu, přece jen to 

není úplně jisté. Je to jeden problém. Ten druhý, myslím si, že ještě přece jenom nejsme 

takoví borci, nejsme tu dlouho, ještě se potřebujeme dovyvinout, potřebujeme se 

zakotvit, potřebujeme se osvědčit. Přece jenom to chce delší dobu, aby ty informace, 

které víme, jsme vstřebali, prožili, abychom jim mohli uvěřit. Abychom si osvědčili, že 

to, co si myslíme, že funguje, že to je dobře. Věřím, že za další takové dva roky už tady 

tuto poznámku mít nebudu. To už si myslím, že bude za náma, že už budeme po pěti 

letech taková usazenější instituce, která ví, co dělá. Přesto musím říci, že už v této chvíli 

jsem si jist, že někteří z těch našich pracovníků jsou bezesporu schopni velmi kvalitní 

lektorské práce na určitých souvislostech, protože už něco mají za sebou, co zase jiní 

nemají, protože ta práce je poměrně intenzivní, takže ta zkušenost jde trošku rychleji. 

Přesto všechno musíme jako instituce ještě prozrát, aby jednou z toho těsta bylo dobré 

pečivo. 
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Ty jsi mluvil o tom, že působíte uvnitř komunity. Máte nějakou zpětnou 

vazbu od Romů, jak se na vaši práci dívají? 

Romové ve zpětné vazbě nemají příliš velký problém. Takže zpětná vazba od 

Romů je poměrně jednoduchá v takovém tom globále. Prostě Rom řekne hned, co si 

myslí, okamžitě projeví svůj postoj, nikdy to nějak dlouze neschovává. To je určitá 

přednost. Nicméně existuje i určitý záměr, kdy se dělají takové řekněme půlhodinové 

pohovory s těmi klienty, kde součástí toho je taky taková zpětná vazba. A těch bylo 

dělaných minulý rok kolem šestiset, takže toho není úplně málo. A jsou nejrůznější 

podněty, které zpracovává právě ta Pracovní skupina práce s Romy. Nicméně zrovna 

nedávno jsme na celostřediskové poradě narazili na to, že bychom měli mít ještě takový 

veřejný systém hodnocení kvality práce jednou za půl roku, takže to si musíme 

odzkoušet. Jestli se tam nedělá něco špatně, udělat to v tom větším, nejenom v tom 

individuálním pohovoru. Ještě se v tom určitě budeme vyvíjet. 

Zmiňoval jsi město a spolupráci s ním, spolupracujete v oblasti vzdělávání 

Romů ještě s jinými organizacemi? 

Já myslím že tady, a to je další pozitivní věc, jsou vztahy poměrně dobré. Jsou 

osobní kontakty mezi těmi vedoucími pracovníky i mezi terénními pracovníky, přesto 

sem tam si můžeme „lézt do zelí“ a nezbytně i lezeme. Ale opravdu je zatím pěkná 

spolupráce. Takže s Charitou přes tu práci s dětmi a s maminkami, s rodinami, tam se 

trošku křížíme. Ale hledáme cesty, jak být zdárně využitelní a v zásadě při těch počtech, 

jaké jsou, je dobře, že pracujeme tam i tam. Přes ten Elim to není tak kolizní, ten je 

zaměřený přece jenom spíše na zaměstnávání. A s městem, s terénními pracovníky, to 

jsou takoví styční lidé, kteří jsou ve styku se všemi institucemi, tak s nimi podle potřeby 

spolupracujeme. Vidím, že to zázemí, ten základ je dobrý. Já si myslím, že to je klíčová 

věc, když se něco rozbíhá, že se dají dobré základy. Když se něco blbě postaví, dá se to i 

opravit, ale když se dají špatné základy, tak se to může leda zbořit. Takže já tady 

odhaduju, že ty základy jsou dost dobře udělány. 

A se školami spolupracujete? 

Asi bych nemohl říct, že je to úplně dotaženo, protože zatím jsme měli takové 

jedno setkání s řediteli vytipovaných základních škol, kde je předpoklad, že romské děti 

chodí a budou chodit. S těmi, se mi zdá, jsme si poměrně rozuměli. Ne, že by nám padali 

kolem krku, ale rozuměli asi té naší potřebě a vcelku vstřícně se k tomu stavěli. Zatím 
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jsme si řekli takový cíl, že bychom rádi, aby do těch prvních tříd nastupovali třeba dva, 

tři Romové, aby nevznikla taková vlna, aby je to zase nevedlo k tomu, že by vytvořili 

vnitřně gheto v té škole. Protože když by byly v každém ročníku tři děti, tak je to na 

škole hnedle dvacet sedm dětí. To si myslím, že je tak akorát, neumím si představit, že by 

jich tam bylo padesát. 

Ale to by se změnilo, kdyby se na té škole otevřel přípravný ročník, ne? 

Nemuselo. Ta představa je, že do toho nultého ročníku by neměli chodit jenom 

Romové. Přípravné ročníky jsou i pro ostatní děti, takže naše představa právě je velmi 

obtížně naplnitelná. S těmi rodiči překlenout to, co jsem zmiňoval, tu závislost na té 

zvláštní škole, je velmi obtížné. Optimální by bylo najít mechanismy, jak se domluvit, že 

nastoupí tři děti do Luhu, tři na Sychrov, tři na Trávníky, dvě na privátku, dokonce bych 

si teoreticky uměl představit, že tam nastoupí čtyři, protože si realisticky myslím, že ne 

všechny děti to ustojí. Takže když nastoupí čtyři, dvě děti odpadnou, dvě zůstanou, jsme 

na fantastickém výsledku. Kdyby polovina romských dětí prošla základní školu, to by byl 

průlom obrovský. Ale je to daleká cesta. Tohle jsme si řekli, k tomu by i ti ředitelé byli 

nakloněni. V okamžiku, kdy tohle nastane, bychom rádi s těmi učiteli, kteří by učili ty 

děti, spolupracovali. Protože je zjevné z těch rozhovorů s řediteli, že nejsou poučeni, 

přestože oni jsou vstřícní, tak to vědomí, tu znalost i ten vhled do věci nemají a brání jim 

to trošku v takovém náhledu na Romy. Úplně typické je, když člověk se zeptá toho, 

s kým, hovoří, aby řekl něco dobrého o Romech, tak kromě toho, že umí dobře tančit a 

mají rádi muziku, tak nikdo neumí nic říct dobrého. Nikdy to nepromýšlel. Je velmi 

obtížné pracovat s někým a pozitivně ho ovlivňovat, když si o něm nemyslíš, že je dobrý, 

že má něco dobrého v sobě, že má nějaké přednosti, že mě v něčem převyšuje nebo že 

jsme rovnocenní partneři. Přitom sám znovu a znovu objevuju, jak je toho mnohem více 

u Romů, co jsem nikdy nedoceňoval, protože to nevyvstává. Třeba bezdomovci. Mezi 

Romy je minimum bezdomovců. U nás určitě 99% bezdomovců jsou Neromové. To je 

zajímavé, nenechají padnout toho člověka úplně, to společenství ho podrží. I staré lidi, 

neexistují Romové v domovech důchodců. A není to jenom tím, že třeba dřív umírají. Je 

to tím, že rodina se stará. 

Myslíš, že stěhování romských rodin z Pavlače bude mít nějaký dopad na to, 

na kterou školu budou děti chodit? 
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Ta realita je nám v podstatě neznámá, ale předpoklad je asi takovýhle: V této 

chvíli se mluví o třiceti, třiceti čtyřech bytech, které budou na Poschle. To znamená, že 

zase se přesunou všichni do jednoho krdelce tam na Poschlu. Pak několik málo rodin, ale 

především mladších, se asi dá do nějakých jiných ubytovacích prostor. Takže v zásadě se 

celá ta komunita, teď je jich padesát, pak bude třicet čtyři, bude to jakási změna, ale 

přece jenom se celá přesune. To je velmi nepříznivé. Ale teoreticky by to mohlo 

paradoxně tuto věc dobře ovlivnit. Jenom pro zajímavost, odsud je to na Poschlu 2,5 km, 

takže ta vzdálenost je poměrně daleká. Je rozdíl, jestli rodiče budou chodit 2,5 km a nebo 

čtyři, protože odsud na zvláštní školu je to další 1,5 km. Takže já si myslím, že i to v 

podstatě pozitivně ovlivní. Předpokládám, že nebude takový velký problém se domluvit, 

aby některé chodily na trávnickou školu, což je vlastně nejblíž, některé na Privátku (ZŠ 

Integra – pozn. autorky), protože to je taky jakž takž po ruce. A pak už to bude složité, 

protože všechny už jsou stejně daleko. Ale možná to pomůže. Dokonce jsme zvažovali 

takovou věc, kterou by dokonce i město podpořilo, že bysme rozváželi děti do škol, 

kromě zvláštní. Ale zase myšlenka to byla pěkná, ale asi by nebyla úplně veřejností, 

myslím i odbornou, i romskou, přijata. Ale hledáme nějaké cesty, jak podpořit ty děti, 

aby studovaly na základních školách. Takže může, spíše to může pomoci, když budou dál 

od zvláštní školy. 

Chtěl bys ještě na závěr rozhovoru něco dodat? 

Já nevím, jestli jsme zmínili to doučování školních dětí, co se tady rozbíhá. Teď 

se rozbíhá evropský projekt, který musí trvat nejméně tři roky, takže bude určitě trvat i 

déle a věřím, že stále. Budeme doučovat romské děti a v tom je podle mě veliká šance 

rozšíření spektra, že dítě i po té škole bude mít prostředí, ve kterém se bude moct učit. 

Takže od toho si hodně slibuju. 

To znamená, že u vás bude probíhat doučování stejně jako na Charitě? 

Doučování probíhá i na Charitě, ale tím, že Charita je přece jenom trošku z ruky, 

tak ten jejich dosah je na poměrně velice úzké spektrum dětí. A to je jeden z bodů, který 

jsme řešili, protože tam se prolínají a budou prolínat ty naše činnosti a vznikají tam 

takové otázky. Tak jsem spočítal, kolik romských dětí chodí do školy. A když si 

spočítáte, kolik dětí, řekněme dvacet dětí přibližně nastoupí do první třídy, je tu devět 

tříd, takže 180 dětí chodí do školy. A tam se věnují jedincům. Optimální by bylo 

doučovat se se 180ti dětmi, protože oni to opravdu doma nemají, až na veliké výjimky to 
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doma nemají. A k tomu bysme v podstatě měli jednou dospět a potom od toho pomalinku 

upouštět. Protože předpokládám, že vychováme jednu generaci, která se s  námi bude 

doučovat, budou mít pak jednou svoje děti a s těmi už se potom snad doučovat budou. 

Pak budeme pomalinku přecházet na jiné typy práce, pak budeme dělat romský folklór, 

pak budeme křepčit, tančit. Teď se tomu já trošku myšlenkově bráním, protože se mi zdá, 

že v této chvíli je tu obrovský problém. Problém Vsetína je čeština. Neumí česky. Dítě do 

základní školy téměř výlučně mluví romsky. To je jedna z věcí, kterou fatálně podceňují. 

Dítě, které nastupuje do první třídy, je v podstatě cizojazyčné. S ním se pracuje jako 

s Čechem, není na to žádná metodika, nikdo na něj nebere ohledy. Nebo když se do 

pedagogicko-psychologické poradny to pěti, šestileté dítě dovleče, tak ono do té doby 

mluví doma romsky a celý ten test je v češtině. Oni ani rodiče často nerozumějí otázkám, 

které kladou ti „vyšetřovatelé“. Takže podle mě je to velmi nespravedlivé a takové 

nekorektní, protože v podstatě by měly být individuální testy, měly by zohledňovat tady 

toto, byť rozumím tomu, a já jsem toho sám zastánce, že celá ta otázka směřuje 

k integraci, že se musí učit česky, v tomhle musí být bravurní, prostě musí ten jazyk 

zvládat. Ale jaksi rozhodnout na počátku života, že ten jazyk nezvládá, pak nezvládá 

testy, nezvládá ty naše standardy, které požadujeme ke vstupu do základní školy, a tím 

pádem ho diskvalifikujeme na celý život. Je to opravdu nevhodné, špatné, devastující. 

Ještě něco špatného bych řekl, ale není to slušné. 

Děkuji za rozhovor. 

 

8.5 P (ředitelka ZŠ Turkmenské) 

 

Mohla byste mi přiblížit, jak vypadá vzdělávání romských dětí na Vsetíně? 

Tak vzdělávání romských dětí se nesleduje nějak zvlášť, i když je zcela zjevné, 

kde se romské děti převážně vzdělávají. Ale tu vzdělávací možnost mají tak jako každé 

jiné dítě u nás, tzn. děti mají možnost chodit do předškolního vzdělávání, poté normálně 

jít k zápisu na základní školu a tam se vzdělávat. Ovšem je složitější situace v té 

komunitě ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, jak nazýváme obecně tady tuto 

komunitu, kde to sociokulturní znevýhodnění hlavně spočívá v tom, že děti doma se 

svými rodiči komunikují hodně ještě romsky na Vsetíně a proto jejich slovní zásoba a 
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předpoklady pro vzdělávání jsou na velmi nízké úrovni. Proto řada dětí, velké procento, 

v dřívějších letech končila na tzv. zvláštní, potom speciální škole, i když jak znovu 

podtrhuji ty jejich možnosti byly jako u všech ostatních dětí. Děti chodily k zápisu na 

základní školu a až poté, když neuspěli a nevyhověli požadavkům zápisu, šly na školu 

speciální. No a vzhledem k tomu, že tato situace asi nebyla ojedinělá na Vsetíně, ale 

celkově, tak v roce, kolik to tak mohlo být, to bych musela nahlédnout do kroniky, v roce 

1995 nebo tak nějak, začalo pokusné ověřování systému tzv. přípravných tříd. Ty 

přípravné třídy byly zaváděné při těch tehdy ještě zvláštních školách a myslím při 

základních třídách to bylo možné zřizovat, tak jako je tomu dosud. A my jsme se toho 

ujali ve škole, bývalá paní ředitelka odvážně přijala tuto nabídku a myslím, že je to jedna 

z nejúspěšnějších akcí pro romské děti, která u nás v republice je financovaná, protože 

rozdíl dítěte, které prošlo tímto předškolním vzděláváním a dítěte, které šlo k zápisu 

z rodiny je naprosto nesrovnatelný. Konstatovaly to všecky učitelky, které dělaly zápis 

do prvních tříd. Takže systém těch přípravných ročníků je teda vynikající a myslím, že se 

nám podařilo vytvořit takovou dobrou tradici u nás, že rodiče mají zájem a že tedy sami 

poznali, že je to prostě dobrá věc pro ty děti a nemáme vůbec problém s naplňováním 

těch přípravných tříd. A rodiče se snaží zodpovědně nastavené podmínky plnit. 

Jak staré děti jdou do přípravného ročníku? 

Pětileté, čili předškolní děti. To je mimo vlastně cyklus toho školního vzdělávání, 

je to taková příprava na tu školní dráhu. 

A rodiče už ví, že v pěti letech sem dítě mohou přivést? 

Ano, my uděláme takový zápis a dítě dochází do naší školy, zvykne si na práci, na 

prostředí školy a v průběhu toho roku je cíleně vychováváno, vzděláváno a získává ty 

poznatky, které by při tom zápisu mělo dítě mít. Samozřejmě tady záleží na tom, jestli 

chodí pravidelně, jak často. Děti, které se dostavují pravidelně, tak prostě ty výsledky 

jsou výborné. 

Do přípravné třídy je nepovinná docházka? 

Je to samozřejmě nepovinné, ale my máme nastavené trošičku ty parametry pro 

rodiče tak, že když už to dítě přihlásí, tak ho musí omlouvat, nemohou si ho nechat 

doma, jak se jim zlíbí. Děti chodí na školní stravování, přes projekt ministerstva školství 

jsme pro ně zřídili i družinu, takže zůstávají i nějakou krátkou dobu ve školní družině, 

čili si po obědě odpočinou a mají vysloveně takové ty herní aktivity. Takže setkává se to 
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se zájmem ze strany rodičů a je to výborná věc. No a poté děti buď chodí na základní 

školu nebo v letošním školním roce jsme poprvé vypisovali zápisy k nám do školy. Dříve 

chodily vždycky děti na základní školu a teprve ti, co neuspěli, chodili na 

psychologickou poradnu a tam prošli psychologickým vyšetřením a pokud ta 

psychologická poradna doporučila vzdělávání dětí u nás na naší škole, tak nastoupilo. 

Žáček dostal rozhodnutí a začal chodit k nám. Tady ty základní školy praktické jsou 

určeny pro žáky se zdravotním postižením no a tam do této kategorie spadají děti jak 

s lehkou mentální retardací, žáci zdravotně postižení a žáci sociálně znevýhodnění. Takže 

vlastně je to škola, která je určena žákům z této komunity, i když samozřejmě pokud se 

vyskytne, a to už zpravidla poznají učitelky a dokáží diagnostikovat v přípravné třídě, 

nějaké dítě, které by dostačovalo tempu základní školy, tak rodičům vřele doporučujeme 

a snažíme se, aby tam dítě nastoupilo, a aspoň zkusilo to základní vzdělávání. Nemám 

statistický přehled, kolik žáků chodí na základní školy tady na Vsetíně. Určitě chodí, ale 

neřeknu vám, kolik těch dětí chodí a je takhle vzděláváno. 

A kolik dětí tak chodí do přípravného ročníku? 

Tak podle samozřejmě populační křivky nějak se to odvíjí, tak my máme jeden i 

dva ročníky, letos třeba máme dva ročníky otevřené, v každém tak třináct, čtrnáct dětí, 

takže je to hodně dětí. 

Dá se říct, jaké je tam procento romských a neromských dětí? 

To jsou vysloveně, měli jsme tam i neromské děti, ale v letošním školním roce 

jsou to jenom romské děti. 

A oproti minulým letům ten počet dětí v přípravném ročníku stoupá? 

Tak kolísavě, tak podle zájmu. Letos plánujeme otevřít jenom jednu třídu. Protože 

z kapacitních důvodů ani nemáme možnost otevřít další třídu. Tak jsem sama zvědavá, 

jak to všechno dopadne z organizačního hlediska. 

V čem spočívá ta změna, že se zvláštní škola přejmenovala na základní? 

Tak podle zákona jednoznačně poskytujeme základní vzdělání, čili jsme v síti 

škol, které u nás poskytují základní vzdělání. Osnovy naší školy jsou, co se týká 

náročnosti upravené vzhledem k druhu postižení toho dítěte, prostě vzhledem k tomu, 

jaké dítě k nám přichází. Takže jsou jednodušší, ale v každém případě rozsah toho učiva 

je takový a osnovy jsou takové, že poskytují prostě základní vzdělání. I ty romské děti, 
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pokud by v plné šíři zvládly tyto osnovy, tak skutečně garantuji, že jsou plně připravené 

zvládat nejrůznější obory učilišt, kde mají možnost z naší školy nastoupit. Samozřejmě, 

že i žák, který by se k nám dostal, a zjistilo by se, že ty osnovy jsou pro něho 

nedostačivé, že má větší schopnosti, tak okamžitě reagujeme pohovory s rodiči a snažíme 

se toho žáka dostat na základní školu. I takové případy se stávají, i když výjimečně, ale 

stávají. 

Proč se jmenujete základní škola a mateřská škola? 

Mateřská, protože máme jedno oddělení mateřské školy při nemocnici. Tak jenom 

z toho důvodu. I školy při nemocnici patří do systému speciálního. To jsou děti zdravotně 

oslabené, takže při nemocnici na Vsetíně je jedna třída základní školy, jedna třída 

mateřské školy. Je to pro děti, které se vyučují v době hospitalizace. Na dětském 

oddělení funguje ta naše školička, předškolní děti má v péči ta mateřská škola. No a 

základní škola má školní děti, které jsou nejenom na dětském oddělení, ale třeba i na 

oddělení chirurgie nebo jiném oddělení nemocnice, a jsou schopné vzdělávání, o tom 

rozhodne lékař. To je, aby nemusely zbytečně dohánět učivo a jednak aby jim byl 

zpříjemněn ten čas v nemocnici, protože tam se většinou děti nudí a vítají tady tu formu 

dovzdělávání. 

Vy jste mluvila o zápisech, že letos jste zkusili poprvé udělat zápis na tuto 

školu. Jakou s tím máte zkušenost? 

Zkušenost máme velice dobrou, pro děti byly připravené takové testy, kde měly 

prokázat takové základní vstupní znalosti. Několik dětí i se stalo, že neuspěly, a jinak 

všechny děti ještě prošly psychologickým vyšetřením, kde skutečně nám poradna dala 

osvědčení, jestli to dítě má takovou nedostačivost, že tedy skutečně je k nám vhodně 

zařazeno. 

Tím prošly všechny děti? 

Všechny děti, které k nám byly zapsány. 

Já tomu ještě dobře nerozumím. V čem je rozdíl mezi tímto vaším zápisem a 

zápisem na ostatních základních školách? 

No já jsem to neporovnávala, ale patrně v nějaké větší náročnosti, v těch testech. 

Ty si dělá každá škola svoje? 



 206 

Každá škola si připravuje takový vstupní pohovor se tomu dá říct spíš než nějaký 

test. 

A psychologickým vyšetřením děti u běžného zápisu na ostatních školách 

neprocházejí? 

Neprocházejí, jen když neuspějí, má škola možnost je poslat na psychologické 

vyšetření nebo dává odklad školní docházky. Při tom odkladu musí být vyjádření 

psychologa a vyjádření lékaře. 

A co je s dětma, které neprojdou vaším zápisem? 

Ti mají odklad školní docházky. Protože tam jsme zjistili, že to dítě by nezvládlo 

ani tu naši jednoduchou první třídu. 

Takže podruhé půjdou do přípravné třídy? 

Půjdou, ale to jsou dvě děti nebo tři, to přesně nevím. Ale ty děti, byť třeba byly 

dlouhodobě nemocné v tom přípravném období, nemají úplně ty nejzákladnější věci. 

Prostě třeba v průběhu toho roku byly tři týdny, čtyři týdny ve škole. Tak určitě za tu 

dobu se nemohly připravit. Je tam většinou na vině nemocnost toho dítěte, že teda nebylo 

skutečně připravené. 

Kolik dětí bude letos nastupovat do první třídy? 

Já vám to úplně přesně neřeknu, na zápise v základní škole v Luhu byly nějaké 

děti, novinové články něco uvádějí, myslím si, že to nejsou správné informace. Já jsem si 

teda panu řediteli i telefonovala, abychom se nějak domluvili, protože romští rodiče 

nerespektují, že už mají třeba vydané rozhodnutí nebo tak. Tak abychom měli jasnou 

představu, že teda tu naplánovanou třídu naplníme. Ale pan ředitel nakonec konstatoval: 

„Podle zkušenosti víme, že se to pozná až prvního září,“ což je pravda, kam vlastně ti 

rodiče to dítě nakonec dovedou.  

To znamená, že oni si teď mohou vybrat? 

No tak teoreticky by to tak být nemělo, protože ten rodič už má vydané 

rozhodnutí od dubna, no ale jestli si ho nechal vystavit i na základní škole - My se teda 

navzájem informujeme, které děti byly u nás na zápisu, ale přesto, tady na městském 

úřadě se vyvíjí v letošním roce extrémní, bych řekla, aktivity pro to, aby romské děti šly 

k zápisu na základní školu. Já proti tomu vůbec nic nemám. Já nedělám žádnou ani 
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propagaci této své školy, i když bych na to měla plně asi oprávnění. Ale ti rodiče sami, 

asi už ví ze zkušenosti, že prostě by ty jejich děti s těmi svými předpoklady tu základní 

školu těžko zvládaly, tak proto se rozhodují zcela jednoznačně. Ti kritici tady toho 

postoje vychází z toho, že my tu máme tu přípravnou třídu a že už si ty děti tady zvyknou 

chodit. Ale není to pravda. Jsou to lidé, kteří v této škole nikdy nebyli, nepracují s těmi 

dětmi a divím se, kde se odvažují tyto soudy brát. Já bych si nikdy nedovolila poškodit 

dítě, kdybych věděla, že fakt zvládá tu základní školu. Je to prostě věc takového 

otestování těch učitelek v přípravné třídě, bych řekla. Paní učitelky se obě dvě shodně 

vyjádřily už v polovině roku, že letos je strašně slabý ročník, nejsou tam děti, které 

vyčnívají. Potom projdou tím psychologickým vyšetřením, je to rozhodnutí rodičů, na 

které se nevytváří žádný nátlak. Spíš jsem v údivu z toho, že někdo si dovolí na základě 

jenom svého přesvědčení tvrdit, že ty děti mají na základní školu a že je jim snad 

dokonce bereme i ty, kteří k nám nepatří, což skutečně není pravda. Možná sledujete teď 

tisk, ale teď se to objevilo v řadě novin, takové články, že ti rodiče předem určili dráhu 

svého dítěte, že bude na sociálních dávkách. Dyť to přece vůbec není pravda. My letos 

máme všechny žáky, kteří vycházejí, zapsané do učilišť. Jestli v těch učilištích ovšem 

zůstanou, to už je druhá věc. Ale to už není naše zodpovědnost, že řada těch dětí tam 

nezůstane. To není učiliště, které je ve Vsetíně, dítě přijede po týdnu, čtrnácti dnech, 

řekne: „Mně se tam nelíbí“ a rodič řekne: „Tak zůstaň doma.“ A veškeré úsilí a snaha 

školy je pryč. 

Na které učiliště děti nejčastěji chodí? 

Mají možnost jednak na Vsetíně učiliště vhodné spíš pro chlapce, tady je zedník, 

natěrač, potom je to učiliště vysloveně specializované, zaměřené na takovéto děti v Kelči. 

Potom by mohli jít do Valašských Klobouk, tam se nám hlásí děti z pomocné školy. Tam 

jsou taky různé obory a jsou tam dvě učiliště ve Valašských Kloboukách. Do toho 

jednoho učiliště, které má školu praktickou a tam mohou pokračovat ve vzdělání děti 

z pomocné školy, nám teďka nastupují dvě děti. Takže bych řekla takový úplně ideální 

stav. Mě osobně by nesmírně těšilo, kdyby na Vsetíně vznikla vrstva nebo pár jedinců, 

kteří by dokončili nějakou střední školu, nebo pedagogickou školu. A mohl by na škole 

tohoto typu, jak jsme my, působit romský vzdělaný pedagog, ale bohužel nejsou sto 

zatím takového cíle dosáhnout. A stále se mluví o integraci, integraci, to je strašně 

krásné, takové zaklínadlo, bych řekla. Ale u nás ta integrace je víc než kde jinde, na naší 

škole, protože tu máme bílé děti, i když v menšině. Tak to soužití funguje a žádné 
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rasistické projevy tady nejsou, protože máme malé skupinky. A to bych chtěla zdůraznit. 

Že vlastně ti, co mluví o tom, že děti na speciální škole jsou diskriminované, nebo jak by 

se to dalo označit, nebo že je jim upírána ta správná dráha na té základní škole, tak vůbec 

nezná princip vzdělávání a přístupu k těm dětem tady na tomto typu zařízení. My jim 

poskytujeme vlastně nadstandardní služby ve vzdělávání. Tím, že dětí je málo ve třídě, že 

tu máme vysloveně individuální přístup ke každému žákovi ve výuce. Jsou tu předměty, 

které na základní škole nejsou: řečová výchova, logopedická péče, komunikativní 

dovednosti a jinak vlastně všechny předměty, které na té základní škole jsou. Máme 

fyziku, chemii, přírodopis, čili dítě získá základy tady těchto oborů. A hodně tu máme 

pracovního vyučování, protože ty děti jdou do učebních oborů, prostě takovou tu 

manuální zručnost potřebují pěstovat a získat a to jim škola umožňuje. Jak chlapcům 

v dílnách, tak děvčatům. 

Jste potom v kontaktu s dětma, které se dostanou na učiliště? 

No tak podívejte se, ti žáci odchází od nás, my jsme s nimi v kontaktu tak, že 

přijdou a povykládají nám. Nebo se stávají případy, že dítě, třeba z loňského roku děvče, 

nepřihlásí se, díky rodině tam nebyl absolutně zájem, aby se šla vyučit, i když by to 

zvládla. No a přišla letos, že už poznala, že přece jenom je to nuda, tak jsme vyplnili 

přihlášku, udělali jsme to pro ni, i když to vlastně už vůbec není naše povinnost, 

kontaktovali jsme učiliště, i po termínu oni to zařídili, tak uvidíme. Stojí to vždycky za 

to. Takže ti žáci u nás mají ty nejlepší podmínky ke vzdělávání. Navíc jsou to děti, kde 

jsou v prostředí, kde přicházejí do kontaktu s kriminalitou, prostě je to často závadové to 

prostředí, ve kterém žijí, nebo to jejich okolí je závadové. A můžu říct, že u nás mají 

veliké množství kroužků, které mají bezplatně: kroužek rukodělný, výtvarný, keramický, 

počítačový, sportovní, anglického jazyka, arteterapie, takže širokou paletu těch kroužků 

mají k dispozici, a to je vlastně nejlepší prevence proti kriminalitě, že děti mají nějaké 

smysluplné trávení toho času. A nehledě na to, že my jsme škola velice úspěšná třeba 

v těch výtvarných soutěžích, a děti se zúčastňují nejrůznějších výtvarných soutěží 

celostátních, takže jsme velice úspěšní. Děti si jezdí pro ceny do zoologické zahrady do 

Dvora Králové, do Prahy na Romano Suno a nebo do Lidic, tam jsme získali několik 

Lidických  růží, taky různé místní soutěže, prostě významná ocenění ve velkém. Já si teď 

momentálně nevzpomenu na množství těch soutěží. Jsou jich desítky, které během roku 

absolvují. A je to vždycky spojeno, že těm dětem umožníme, aby si za doprovodu 

pedagoga nebo těch rodičů jely vyzvednout cenu. A má to nesmírný, si myslím, dopad, 
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že zažívají pocit úspěchu, že něco dokáží, že se mohou uplatnit. Takže to jsou takové 

možnosti, které jim ta škola dává a které jsou významné. 

Můžete mi říct, jaké je procento dětí neromských na této škole? 

Asi tak 20%, zhruba. My máme tady na této škole jednak tu základní školu 

praktickou, o té se bavíme, potom máme ještě základní školu speciální, dříve tedy 

pomocnou, kde máme šest tříd, a tam je výrazně opačný ten poměr neromských dětí. 

Tam jsou myslím jen tři romské děti a jinak ostatní jsou děti majoritní společnosti. Ve 

speciální škole jsou děti s těžkým postižením, hlubší retardací, kombinovanými vadami, 

dvě třídy máme nechodících dětí. 

A jaké jsou počty dětí na vaší škole? 

My máme šest tříd v pomocné škole, tedy základní škole speciální a v té třídě je 

průměrně pět dětí. No takže asi třicet dětí přibližně v té škole. Musela bych si vzít 

seznamy dětí, abych vám to řekla úplně přesně. A v té škole praktické je celkem, 

z každého ročníku máme zastoupenou třídu a máme dvě první třídy a dvě třetí třídy. 

A po kolika žácích? 

Tak na té škole praktické na prvním stupni máme tak do deseti dětí, no a na tom 

druhém stupni vlastně taky. Tam je to slabší, spíš máme víc dětí na tom prvním stupni, i 

když by to mělo být vlastně opačně. Ale stává se potom v průběhu té školní docházky, že 

mnozí odjedou do Anglie, tady ta migrace taky existuje. No a taky je to možná tím, že ta 

populační vlna už začíná narůstat, že ty druhé třídy, první třídy, letos taky budeme mít 

dvě první třídy, čili ty ročníky teď už začínají být dost silné. Nevím, jestli je to všeobecně 

ve společnosti a ještě se to neprojevuje, ale tady v té romské komunitě ty ročníky, které 

teď nastupují, jsou silnější. 

Vy jste už mluvila o příčinách, proč je většina romských dětí ze Vsetína na 

této vaší škole, jsou ještě nějaké příčiny, které byste chtěla zmínit? 

No já si myslím, že je to opravdu těmi kulturními vzorci, které Romové v sobě 

mají. Nechci prosím vás, nikdy nemluvím o všech, ale mluvím o většině. Vzdělání pro ně 

není hodnota, nějaká podstatná pro život. Bez vzdělání se dá přežít. Myslím, že velmi 

negativní vliv mají i ty skutečnosti, že rodiče jsou hodně nezaměstnaní, bez práce, tady 

na Vsetíně, takže děti nemají ty správné vzory ve svých rodičích. Mohu ale říct, že 

malinko se přece jenom začíná ten jejich postoj měnit. Tak přece jen vidí, že někteří 



 210 

prošli nějakými doškolovacími kurzy, mám pět romských asistentů pedagoga u nás, to je 

pro ně takový velký vzor. Řada z nich teď letos byla zaměstnaná na městském úřadě 

v technických službách, takže přece jenom je tady nějaká snaha nějaké to zaměstnání 

získat. A oni si musí uvědomit, že skutečně bez vzdělání to nepude. A já jim to 

miliónkrát opakuju, i učitelé, že vzdělání, výuční list je cenná věc, která jim v životě 

bude přinášet obrovské výhody. Zdůrazňujeme, že jsme v Evropské unii, na takovém 

širším trhu práce a že tyto skutečnosti se nezbytně projeví v dalším životě a v životě 

jejich dětí. Tak nakolik to berou vážně nebo neberou, řekla bych, že ukáže nejbližší doba. 

A já vám říkám, podařilo se nám skutečně letos opravdu všechny ty děti umístit, já jsem 

velmi ráda. V Kelči otevřeli takový dobrý obor - pečovatelská služba v sociálních 

sférách. Myslím si, že je to velmi dobrý obor pro děvčata, když třeba budou maminky a 

budou se věnovat rodině, ale přece jenom obrovské množství informací a zkušeností 

získají. A nebudou rovnou v těch patnácti doma, což já vidím jako tristní věc, pokud se 

to tak stane, ale všechny děti se snažíme usměrnit, aby nastoupili na nějaký učební obor. 

Bohužel se stává, že tam většina těch dětí nevydrží. Je tu ten tlak ze strany rodičů. Ne 

jako je to v majoritní společnosti, ti rodiče si velmi dobře uvědomují, co to vzdělání pro 

děti znamená a postupují pro to oběti finanční, ty děti kolik roků drží na školách, aby 

každý získal to maximum, na co má. Kdežto tady tento postoj opravdu není. Chybou je, 

že nejsou nějak omezeni ti rodiče, kteří neumožní vzdělávání těch dětí, že nejsou na tom 

nějak finančně hůře. Protože ten rodič když ví, že dostane tu dávku tak jak tak, tak pro 

něho to nic neznamená. Ani pro něho neznamená nic ten fakt, že oni mají třeba v té Kelči 

veškeré vzdělávání zadarmo. Cesty mají zdarma, oděvy, veškeré pomůcky, což je 

obrovská věc, obrovský přínos pro ně. No ale neváží si toho, když dokáží po měsíci školy 

odejít, stačí říct jenom: „Mně se tam nelíbí, mě je smutno“. Dalším takovým rysem 

romské komunity je skutečnost, že se rádi shlukují, všechno dělají dohromady, v té větší 

skupině cítí jakousi takovou sílu, prostě je to jejich tradice, by se dalo říct. A domnívám 

se, pokud třeba tady na tom Vsetíně nedojde k takovému zabydlení těch rodin mezi tu 

společnost, tak se dlouho ty postoje nemůžou změnit. Musí dojít k začlenění co možná 

největšího množství těch rodin, samozřejmě ne všech. Ale teď se tady zrovna řeší ta 

otázka Pavlačového domu. Já nevím, nejsem o tom informovaná, jenom z tisku, co si 

přečtu, jak se ta situace bude řešit. Řešilo se to i na vládní úrovni, věřím tomu, že pro 

město je to strašně těžký problém, finančně bych řekla nezvládnutelný. Ale jestliže dojde 

k tomu, že ti Romové budou přestěhováni někde za město, vytvoří se tam jejich gheto, 
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tak nepůjdeme cestou dopředu. A půjdeme cestou zpět. Určitě nějaké procento těch 

nepřizpůsobivých, chápu takový postoj. Ale rozhodně takoví ti snaživější, ti co u nich je 

záruka toho přizpůsobení, opravdu že přijmou ty standardy většinové společnosti, tak 

těm opravdu umožnit, aby splynuli, aby převzali taky ty vzory. Jestliže nedojde 

k začlenění těch rodin, tak nemůže dojít ve školním věku k tomu začlenění. Kdo o tom 

mluví, tak to je naprostá utopie. My to vidíme. Už samotný fakt od majoritní společnosti 

přijmout Roma někde v domě, to je určitě velký problém. Ale jestliže ti lidé časem zjistí, 

že třeba tady s touto rodinou se dá žít, tak si myslím, že se postupně změní pohledy na 

tuto komunitu. Jedině takto. A my pro to děláme obrovské množství, že třeba z knihovny 

knížky dětem dáváme do těch rodin, aby ty děti měly kontakt s knihou, s obrázkem, ptali 

se: „Mami, co to je?“  To romské dítě neumí poznat třeba kočku. A neumí to pojmenovat 

česky. A potom mluvit o  nějaké diskriminaci myslím, že je velmi nekvalifikované a 

neodborné. 

Vy jste mluvila o tom, že romští asistenti jsou dobrými vzory, v čem je ještě 

výhodou je ve škole mít? 

Tak oni nám tady plní takového prostředníka mezi tou komunitou a školou. 

Jakýkoli problém se řeší, tak zajdou do rodiny, vyřídí. Ihned takový kontakt. Potom u 

těch mladších dětí, v těch přípravných třídách a v prvních třídách jsou přímo ve třídě, 

pracují s učitelkou a tam vlastně jsou takovým komunikačním mostem, protože tam ty 

děti opravdu velmi špatně rozumí, takže přeloží. I ty učitelky už mají určitou slovní 

zásobu. A přece jenom je to takový pocit důvěry, je to „někdo z nás, kdo k nám patří“. A 

potom pomáhají samozřejmě u těch menších dětí v sebeobsluze, při obědě, při nějakém 

dozoru, při doprovodu do kina, do divadla, na plavání, na exkurze. Spolupracujeme tady 

s organizacemi, které jsou pro Romy, takže ve městě je Charita, je tam nějaký klub pro 

romské matky a nějaké doučování dětí. Takže je to hlavně komunikační most mezi 

komunitou a námi. Dítě onemocní, nejde do školy, tak se tam jde podívat do rodiny, co 

se děje, nějaké problémy s vybíráním, placením za obědy, prostě vždycky pošleme 

asistenta, je to takové pružné. 

Zmínila jste Charitu a jejich doučování, co si o jejich činnosti myslíte? 

No podívejte, na té Charitě mají založený nějaký klub, já úplně detailně nevím, na 

jakém principu, jestli to organizuje město. Ta Charita to asi založila. Naše školní družiny, 

které my máme pro mladší školní děti, fungují u nás školní družiny, kde se děti nejenom 
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teda baví, hrají, ale také se i připravují na vyučování. A právě v těchto odpoledních 

hodinách oni jednou za týden do té Charity dochází. Tak tam přijdou do jiného prostředí, 

přijdou do kontaktu s těmi asistentkami z města, že tam prostě pro ně připraví nějaký 

program. Tak víceméně mohu říct otevřeně, že co se týká kvalifikovaného postoje, 

myslím, že zastaneme si ještě snad lépe tady toto poslání, které máme v tom volném 

čase. Ale jde tady o to, že se dostanou zase do jiného prostředí, nemají jenom to školní. 

No a nějaká ta spolupráce tady existuje. No a ti na Městském úřadě, právě ta Charita má 

nějaké asistentky, které se starají hlavně o vzdělání na základních školách, že je doučují. 

My jsme teda moc dobrou zkušenost neměli. Nám jedno oddělení družiny funguje, takže 

tam dochází žáci, šesťáci, páťáci, ti trošku starší, když jsou nějakou delší dobu nemocní 

nebo potřebují to čtení docvičovat, tak prostě paní vychovatelka si je tam bere a 

doučování s nimi organizuje. 

A v čem nemáte dobrou zkušenost s Charitou? 

No tak měli jsme. Jednou jsme se obrátili, chlapec je ve výchově babičky a měl 

nedostačivost v těch čtenářských schopnostech. Tak jsme se domluvili, že Charita by 

mohla pomoct, se nabízeli, ale prostě nechodili si pro něho v domluvené dny a dalo by se 

říct tím nedůsledným postojem z té jejich strany z toho sešlo. Tak jsme to zrušili a chodí 

to té družiny a tady to přece jenom funguje. 

Jsou na Vsetíně ještě nějaké další instituce, co s romskými dětmi pracují? 

No co se týká toho doučování, já vím jenom o té Charitě. Oni ještě mají na tom 

Pavlačovém domě nějaký klub založený, taky myslím Charita to organizuje, ale na jaké 

bázi nebo jaký program pro ně mají, to teda si netroufám hodnotit. 

Mohla byste ještě k závěru rozhovoru shrnout vaše silné a slabé stránky? 

No tak naší silnou stránkou je určitě ta tradice, bezpochyby. Ta důvěra těch 

rodičů, že děláme, ti rodiče jsou o tom přesvědčeni, že děláme pro ně hodně. Většina těch 

rodičů jsou žáky naší školy a musím říct, že jako jedna z mála institucí máme autoritu. 

Potom ještě k silným stránkám patří kvalifikovaný personál, který umí odborně pracovat 

s těmito dětmi. Speciální pedagogiku má hodně pedagogů na škole. Dále je to ten fakt, že 

píšeme pro děti projekty a že teda se snažíme připravit pestrou nabídku i těch 

mimoškolních aktivit. Ale i v průběhu školy taky víceméně na projekty získáváme 

peníze, na zájezdy dětí, na školní výlety, na exkurze. No a potom k těm dobrým stránkám 

školy patří ta existence třeba tanečního souboru, který má výbornou úroveň, potom ta 
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tradice těch výtvarných soutěží, to je to, čím se můžeme chlubit a co taky má dlouholetou 

tradici. No a k těm slabým stránkám patří skutečně to, že pracujeme s rodiči těch 

romských dětí, kteří nejsou vždycky přesvědčeni o tom, že to vzdělání má tu hodnotu. Že 

nejsou ochotni pro ty své děti, pro to jejich vzdělání obětovat finance. Nebo i čas. Rodiče 

zveme, aby se účastnili těch zájezdů, ale není ten zájem celkově, jaký by měl být. Takže 

to je takovým handicapem pro nás. I kdo dlouhodobě působí na té škole, tak musí mít 

hodně trpělivosti, aby viděl nějaké výsledky své práce, že to k něčemu vede. Ale já 

myslím, že ten pokrok opravdu je. Kdo už dlouhodoběji působí na škole, tak vidí, že 

skutečně úroveň je vyšší. 

Ještě vás napadají nějaké slabé stránky vaší práce? 

No slabou stránkou třeba je, že jsme vnímáni veřejností jako “cigánská škola“. To 

nás vlastně dá se říct i diskriminuje, protože je řada dětí, které by mohly chodit k nám, 

ale rodiče se zaleknou toho etnika, které tady je, a dojíždějí takové děti s mentální 

retardací až třeba do Horní Vidče. Takových dětí je hodně. Tak to bych řekla je taková 

nepříjemná skutečnost, i když ty děti u nás v tom spolunažívání jsou na tom dobře. 

Samozřejmě nějaké spory jsou, ale těch dětí je málo a máme soustavný dohled nad nimi a 

ty děti k  nám mají důvěru, dá se říci. Četla jsem nedávno v učitelských novinách, že 

ředitel, který si myslí, že na škole nemá šikanu, o ní neví. A záleží na tom, co všechno do 

toho pytle hodíme, co si pod tím představíme. Určitě se setkáváme s tím, že kluci si 

vjedou do vlasů, nebo že se prostě nemají moc v lásce, že se kamarádí zase ty skupiny 

jenom mezi sebou, bílí s bílýma, Romové s Romy. Ale existují i výjimky, bych řekla. Ale 

v tom soužití těm bílým dětem je taky dobře tady na té škole. Ale přesto ta veřejnost to 

tak vnímá, s tím se těžko dá co dělat. 

A romská minorita to tak taky vnímá? 

No tak myslím si, že ano, že jsme škola pro ně. Ale přesto, ne že bych tohle 

tvrdila, že se představuji představitelkou školy, ale prostě si skutečně myslím, že je to pro 

jejich vzdělávání ta nejlepší možná příležitost. Samozřejmě vyjímám ty, kteří to nadání 

mají vyšší a tyto rozhodně bez pardonu patří na tu základní školu. To jako bez diskuse. 

Ale pokud ne, tak je to tak, jak to je. A nezměníme to jenom nějakými slovy. Ta práce, 

kterou my tady děláme, je velmi těžká. 

Chtěla byste na závěr rozhovoru ještě něco dodat? 
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Tak zrovna letos máme čtyřicáté výročí založení a trošičku se obracíme, díváme 

se zpět. Budeme mít teď krásnou výstavu na městském úřadě, takže jste zvaná na 

vernisáž a vydali jsme, musím říct, krásný kalendář na rok 2007 s výtvarnými pracemi 

dětí. Taky jsem se zamýšlela nad těmi postoji třeba té předrevoluční společnosti a teď. 

Tak určitě jsme se stěhovali na mnoho míst a mnohokrát jako škola, a neměli jsme vždy 

důstojné podmínky, často nevyhovující, na pěti pracovištích jsme byli roztroušeni. A 

často ve třídách, které nebyly třídami. Nedůstojné, ale „pro vás je to dobré“. Asi tak. 

Kdežto po tom roce 1989, 1990 vznikly ty pomocné školy, třídy, rozvíjí se tady to 

speciální školství pro ty nejhůře postižené děti. Vlastně vzdělavatelné jsou teď všechny 

děti. A to si myslím, že je obrovský klad, že tyto postoje u nás zdomácněly. A pohled na 

takové postižené děti se postupně mění k lepšímu. A díky tomu, že náš zřizovatel je ve 

Zlíně, tak jsme získali celkem důstojné podmínky. Jsme druhý rok na tomto místě, tak 

doufám, že teď nedojde k nějakým změnám, postojem, bych řekla, fanatiků nebo jak to 

nazvat, prostě postojem lidí, kteří nejsou v obraze, nemají zkušenosti. Jo kdyby tady 

pracovali tři čtyři roky a řekli: „Tak, my to vidíme jinak, my do toho jdeme.“ , tak 

klobouk dolů. Ale od lidí, kteří nikdy nepůsobili mezi romskými dětmi ani půl roku ani 

rok, a troufají si vznášet jakési takové, bych řekla, utopistické vize, tak se samozřejmě 

může zdát, že to není normální. Nebo třeba ve Zlíně, kde je romská komunita malá, tak 

nechodí do té speciální, bývalé zvláštní školy nikdo, ani třeba jeden Rom. Ale tam je jich 

několik a jsou to takové rodiny, dvě rodiny znám, to jsou ty nejlepší rodiny, které tam 

odešly. Takže tam se není čemu divit. Ty děti by stejně chodily i na Vsetíně na základní 

školu. Ale tady ta komunita není na moc dobré úrovni. 

A ty kritiky, které zmiňujete, jsou ze strany Zlína? 

Ne, města. My nejsme městské zařízení, takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet 

všechno dál. 

Já vám děkuji za rozhovor. 

 

 

8.6 Q (ředitel ZŠ Luh) e-mailová korespondence 

 



 215 

V čem vidíte příčiny toho, že ve srovnání s majoritou jen malé procento romských 

dětí navštěvuje běžné základní školy? 

V romské komunitě převládá snaha o sdružování komunity a větší část je 

soustředěna na ZŠ speciální, kterou považují za školu vlastní. 

8.6.1.1 Kolik romských dětí navštěvuje vaši školu? 

cca 17 (není sledovaným údajem) 

8.6.1.2 Jakou s nimi máte zkušenost? 

Různou. Mnoho jich po dvou letech na vlastní žádost (a mnohdy bezdůvodně) 

odešlo na jinou - vlastní - ZŠ speciální. Problematická spolupráce s některými rodinami. 

Ti, kteří zůstali do 9. tř. bez větších problémů ukončí ZŠ. Problémem je cestovaní do 

zahraničí a návraty. 

8.6.1.3 Jsou nějaké specifika ve vzdělávání romských dětí ve vaší škole? 

Myslím, že ne. Mají stejné podmínky s ostatními. 

8.6.1.4 Zvažujete zřízení přípravného ročníku na vaší škole? Proč? 

Ne. Není důvod k větší koncentraci. Třídu má ZŠ Turkmenská. 

8.6.1.5 Uvažujete o zaměstnání Romů jako asistentů pedagoga? Proč? 

Ne. Zachování stejných podmínek pro všechny žáky. Nutno dobře naučit česky, 

aby znalost jazyka nebyla limitující pro další studium. 

8.6.1.6 Jaké jsou silné a slabé stránky vzdělávání romských dětí ve vaší 
škole? 

8.6.1.7 Většinou slabší sociokulturní prostředí, malá znalost českého jazyka. 

Silné : stejné podmínky pro všechny, dobré zapojení do aktivit školy. 
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9 ROZHOVORY O KOMUNITNÍM CENTRU 

S ROMSKÝMI MATKAMI: 

9.1.1.1  

9.2 R 

 

9.2.1.1 Myslíte, že vaše dítě chodí do komunitního centra rádo? Jak to 
poznáte? 

Protože ona vždycky když se ráno probudí, tak se těší do školky. A já mám z toho 

taky radost. 

9.2.1.2 Co se vám tam líbí? 

Já mám radost, že tam holka jde a že jí to baví. 

9.2.1.3 Co se vám naopak nelíbí? 

Je to bez problémů. My bysme ještě o to měli zájem, že naše děcka měly chodit 

do školky, tam aby se vybíraly peníze, aby tam měly to, co děcka chcú.  

9.2.1.4 Když byste tam mohla něco změnit, co byste změnila? 

Nic. 

9.2.1.5 Myslíte, že je pro vaše dítě dobré, že do tohoto centra chodí? Proč? 

Hm. Tak poslouchejte. Ona třeba má tři roky. Za tři roky pude do školy. A teď už 

bude umět pořádně mluvit česky, bude tomu rozumět, aby měla dobré známky ve škole, 

aby měla zájem o to, aby tam ráda chodila. 

9.2.1.6 Proč myslíte, že tam více rodičů nepřivede své dítě? 

Když jsme se o tom bavili, tak mi řekli, že tam berou děti od třech let do školy. 

Takže tady ty děcka, které mají tři roky, tak tam chodí. 

9.2.1.7 A myslíte, že tady na Pavlači rodiče ví o klubu, co se tam dělá? 

Jak maminky z toho mají radost, tam chodíja pravidelně. 
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9.2.1.8 Chodíte i v pátek, kdy je program pro rodiče? Proč? 

Já tam máloco chodím. Když tak tam jde tady ta nevěsta s nima, a když to je pro 

maminky, tak ona tam chodí. 

9.2.1.9 A nechtěla byste se tam někdy v pátek podívat? 

Jo, ale třeba nemám čas. 

9.2.1.10 A víte, co tam dělají? 

Ne. Já říkám, když tak jde s nima ona. 

 

 

9.3 S 

 

Myslíte, že vaše dítě chodí do komunitního centra rádo? Jak to poznáte? 

Určitě. Každé ráno říká, že chce jít do školky. 

9.3.1.1 Co se vám tam líbí? 

Co se mi tam líbí? Tak je tam všecko pěkný. Jak pro děcka, tak pro dospělý. 

9.3.1.2 A co se vám poslední dobou nejvíce líbilo z toho, co jste dělali pro 
ty dospělé? 

Asi ty vánoční kolečka. 

9.3.1.3 Co se vám naopak nelíbí? 

Nevím. Co se mi tam nelíbí. Je to tam dobré. Pro děcka, tak pro dospělý. Dobře je 

to tam udělané. 

9.3.1.4 Když byste tam mohla něco změnit, co byste změnila? 

Co bych změnila? Aby ta školka trvala dýl. Ne třeba celý den, ale třeba o tři, čtyři 

hodiny dýl. 

9.3.1.5 Myslíte, že by to děti bavilo? 

Protože oni přichází domů a chtějí zpátky do školky, a už je tam zpátky nepustí. 
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9.3.1.6 Myslíte, že chodit do komunitního centra je pro vaše dítě dobré? 
Proč? 

Aby se naučila nové věci. Do školy. 

9.3.1.7 Proč myslíte, že tam více rodičů nepřivede své dítě? 

Nevím. 

9.3.1.8 Chodíte i v pátek, kdy je program pro rodiče? Proč? 

Chodím někdy, jak mám čas. 

 

 

 

 

9.4 T 

 

9.4.1.1 Myslíte, že vaše dítě chodí do komunitního centra rádo? Jak to 
poznáte? 

Rád. Protože on už je tady zvyklý a vždycky jak se ráno probudí, on už ví, on už 

mě prostě volá. A říká mi „ klubu, klubu“ On už je tady zvyklý.  

9.4.1.2 Co se vám tam líbí? 

Tak jako líbí se mi tady, že toto je umožněno pro ty děcka tady, hodně. Že prostě 

doma se nudíme, doma to známe, že prostě hodně jsou tady aktivní ty děcka, že se 

můžou něco naučit. A prostě jsem z toho úplně nadšená, to dřív nebývalo. A jsem ráda, 

že to tady funguje. 

9.4.1.3 Co se vám naopak nelíbí? 

Tak všeobecně, aj pro ty maminky? Tak jedna věc se mi nelíbí, jenom jediná věc 

se mi tady nelíbí. My ženy, měly bysme mít aerobik, a jako hodně mi vadí tady taková 

věc, že holky, které jsou mladé, co nechodíja do školy, nemají děcka vůbec,tak oni 

chodíja na aerobik do školy, do tělocvičny. A pro nás nechcou to umožnit a my musíme 

chodit až do charity na Sychrově…. 
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9.4.1.4 Když byste mohla něco v Komunitním centru změnit, co byste 
změnila? 

Určitě jo. Teď mě nenapadá nic. Že je to tady pořád stejné. Pořád stejné tady. 

Nějaký akce, kdybychom mohli udělat. 

I třeba někam vyjet? 

No, nějaké akce. Jako nejenom pro ty děti. I třeba pro maminky, pro tatínky, 

prostě tak. To je dobře, že tady máme tu klubovnu, máme se kde scházet, máme se kde 

učit, protože hodně věcí jsme se tady naučili. Což i když jsme chodili do školy, mě 

v životě nenapadlo dělat adventní věnec, já jsem to neuměla. Abych ti pravdu upřímně 

řekla, já jsem chodila do školy, ale nerada. Jako ze začátku jo, ale potom ke konci už 

nerada. Jako nezajímaly mě takové věci. Vždycky jak byly pracovky, tak pracovky jsem 

měla ráda, ale vždycky jsme buď šili, nebo něco takovýho, ale takové věci jsme nedělali. 

To mě hodně baví, jako ty výrobky. 

9.4.1.5 Myslíte, že chodit do komunitního centra je pro vaše dítě dobré? 
Proč? 

Je. Něco se tu naučí. 

9.4.1.6 A proč myslíte, že tam více rodičů nepřivede své dítě? 

Nevím. Tak oni víte co, to je jak - oni, já je znám, ty Romy. Já je nechci 

pomlouvat, ale to je jejich výmluva, že musíja uklízet, musíja vařit, a za chvilku pro děti, 

do školy, takové hodně únavné výmluvy. A jako aj ve sboru, třeba já se jich zeptám, oni 

hodně křesťani tady byli, tady celý Pavlačák, tady mívali jsme skupinky, tady dole, ve 

sklepě, jako byli hodně povzbuzeni a jako pak jsme řekli „choďte do sboru v neděli“, a 

oni nepřijdou kvůli jídlu, že musíja vařit a uklízet. A nebo že chtěli spát. No prostě jak 

jsem to naznačovala, že to je jejich výmluva. Hodně i lenost. Protože jestli já něco 

slíbím, a jestli já ti řeknu „tak jo, jo, platí to“, tak přece musím si to dopředu rozmyslet. 

Neřeknu ti jo, ale musím říct, proč bych ti mohla říct ano. Protože já chodím do sboru a 

vím, co se píše: „tvoje ano buď ano a tvoje ne, ať je ne.“ Prostě hodně jsem z toho 

zklamaná, že hodně lidí něco slíbí, a nedodrží to. Třeba nějaké aktivní věci. 

9.4.1.7 A myslíte, že mají představu, co se tady s těmi dětmi dělá? 

Jo, mají. Oni víja, že tady děcka můžou být, že se můžou něco naučit. 
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9.4.1.8 Chodíte i v pátek, kdy je program pro rodiče? Proč? 

Tož líbí se mi to. Zas druhá věc se mi nelíbí. Že třeba je společné maminky 

s děckama v pátek, a některé maminky pošlou tady ty děcka samy. A oni si tady ty děcka 

dělají, co chcou. Třeba já bych tady Adrianka samotného nenechala. Protože já jsem 

ráda, že tady může být ten Adrian, a on se hodně učí tady. Že už dělá „hlava, ramena, 

kolena, palce“ a kvůli češtině, víš. Že rozumí česky. A teďka ty děcka se hodně tady 

bijou, a tady z klubu, až sou moc hodní na ty děti. Víš, a oni si jako nedovolíja praštit to 

děcko. Třeba já: „Adriane, co to děláš?“ Praštím ho. Právě proto tady ta maminka s těma 

děckama musí být. Oni jim dávají všecko, tady z klubu, oni si s nima zahrajou, oni jak 

malí kluci jsou. My si s nima taky zahrajem, zazpíváme, dětské ty písničky, a to všecko. 

 

 

9.5 U 

 

9.5.1.1 Myslíte, že vaše děti chodí do komunitního centra rádo? Jak to 
poznáte? 

Chodí rády. Tak jak to poznám? Když už je ráno, kolem sedmé, osmé hodiny,oni 

jsou už vzhůru a už ten velký jenom čeká, dokud tam půjde. A chce tam celý den být. 

9.5.1.2 Co se vám tam líbí? 

Tak, já vám řeknu tak, jak tam holky jsou dobrý, tak kluci tam dobrý, děcka si 

s nima rozuměj. S J., s A., s M. 

9.5.1.3 Co se vám naopak nelíbí? 

Tak já jsem ještě to nepoznala. J. například, tady co pořád je učí, on bez děcka 

nebude. Když jde ven, on si chytá ho za ruku, ho za druhou ruku, já si na ně nemůžu 

stěžovat. 

9.5.1.4 Když byste tam mohla něco změnit, co byste změnila? 

Já, co by jsem změnila? Co já vím? Nevím. 
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9.5.1.5 Myslíte, že je pro vaše dítě dobré tam chodit? Proč? 

Já tam máloco chodím, akorát ráno je tam odnesu, koukám, jak si tam hrajou. No 

hrajou si tam. 

9.5.1.6 Proč myslíte, že tam více rodičů nepřivede své dítě? 

Tak já řeknu tak. Dneska tam byla jedna holčička, ona že prý si tam hrála, a 

nevím, kdo přesně z tama, že ji odvedl dom. A já si myslím, nezlobte se, že pokud 

dostávají peníze, pro ty děcka, tak já si myslím, že ty děcka si tam můžou hrát. Jestli 

například si sedne na stůl, tak ji radši něco řeknu, ať to nedělá, nebo půjde domů. A ne, 

že ji vezmu a odnesu ji dom. Proto taky dostávají peníze. Jednou něco šli ukázat děckám 

do města. A nevím, A. nechtěla vzít Dušana, jenom Štěpánka, že toho mají dost. A J. 

řekl, že si vezme jak Dušana, tak Štěpána.  

9.5.1.7 Chodíte i v pátek, kdy je program pro rodiče? Proč? 

Ne, já řeknu tak, tam máloco chodím v pátek, nebo mám ještě kojence, a 

s kojencem a s malým tam jít, co má teprv rok a půl, co je v kočáru - tak já tam nemám 

co chodit. Ale i naše ženské tam chodijou, každý pátek. A když nemůžu, já mám strašně 

ráda toho J. On ví, že pro mě to je moc, nebo manžel není doma, on je v práci pořád. On 

mi normálně vezme Štěpánka a Dušanka. On je fakt výborný ten J. On taky umí 

s děckama. Ale fakt on umí s děckama. Jak se pobaví s děckama. Jak umí s nima mluvit. 

Já se mu až divím. Že je chlap. Umí. 

 

 

9.6 V 

 

9.6.1.1 Myslíte, že vaše dítě chodí do komunitního centra rádo? Jak to 
poznáte? 

Ano. Takže jsou tam šťastné, že si tam hrají, i s druhými si hrají. Jsou tam 

spokojené, i já. 

Co se vám tam líbí? 

Líbí se mi to, že se k děckám chovají dobře. To se mi líbí. 
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9.6.1.2 Co se vám naopak nelíbí? 

Nelíbí se mi, že tam mění pravidla, co tam mají být. Že tam chodíja děcka 

v pondělí, ve středu samé, a že tam nechodíja maminky s děckama, to se mi nelíbí. 

9.6.1.3 A myslíte, že by to šlo nějak změnit? 

Jo, pokud by třeba ředitel udělal nějakou besedku pro maminky, s nima si 

promluvil a řekl by, že „musíte chodit, jak to má být“, myslím, že by to dodržely. 

To je dobrý nápad. 

Rozumíš, to není v pořádku. Jedna maminka tam třeba s děckama chodí furt. A 

druhé maminky tam jenom přivedou děcka. A to není férové. Oni můžou doma vařit a já 

tam musím trčet s děckama. Rozumíš. 

9.6.1.4 Co jiného by se dalo změnit? 

Taky by se třeba mohly dělat pro ty děcka nějaké krúžky.  

9.6.1.5 Aha, něco, co by bylo pravidelně? 

No, třeba ty děcka baví tančení, zpívají tam, třeba nějaké hry, třeba nějaké 

divadlo. 

9.6.1.6 Myslíte, že je pro vaše dítě dobré tam chodit? Proč? 

Je to dobré kvůli tomu, že půjdou do té nulky, do přípravky, a že se ty děcka 

naučí česky, a budou připravené na to. 

9.6.1.7 A ráda byste, aby vaše děti pak šly na základku? 

Třeba jo, když budou mít dobrou češtinu a budou zvládat, tak proč by ne. Když se 

tady učíja jak ve školce. Tak proč by ne. Teďka je lepší ta možnost, že je tady ta 

klubovna, jsou tu pro ty malé ty přípravky, co mají chodit do té nulky, tak už budou 

vědět ty základní věci. 

9.6.1.8 Proč myslíte, že tam více rodičů nepřivede své dítě? 

Já vám řeknu tak. Kdyby jim záleželo na tych děckách, tak pro ty svoje děcka 

udělají všecko, rozumíte. Kdyby chtěly, aby se to děcko naučilo česky, aby děcko se 

naučilo poznávat barvy, počítat, tak si myslím, že by tam s nima chodily. A když té 

mámě je to jedno - Každá maminka není stejná. Mně záleží na tych děckách. Já bych 

chtěla, aby se něco naučily.  
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9.6.1.9 A myslíte, že rodiče, které tu děti nevodí, že vědí o tom, co se tu 
dělá? 

Jo, oni víja o tom, ale jsou takoví. 

9.6.1.10 Chodíte i v pátek, kdy je program pro rodiče? Proč? 

Tak třeba děláme tam nějaké výzdobky,  třeba že se tam bavíme o nějakých 

problémech, s L., že nám něco poradí. A to jsme spokojeni. 

 

9.7 W 

 

9.7.1.1 Myslíte, že vaše dítě chodí do komunitního centra rádo? Jak to 
poznáte? 

Tož, vím že tam chodí ráda, v té klubovně, jako že tam chodím občas s ní i já. No 

a přijde domů vždycky veselá, je spokojená prostě. 

9.7.1.2 Co se vám tam líbí? 

Líbí se mi to, že tam ti pracovníci, co tam  pracujou, že se chovají k děckám 

slušně.  

9.7.1.3 Co se vám naopak nelíbí? 

Nelíbí? Tak to vám neřeknu. 

9.7.1.4 Není nic co by se vám teď nelíbilo? 

Ne. 

9.7.1.5 Když byste mohla něco v Komunitním centru změnit, co byste 
změnila? 

Tož, tam se učíja dobře, jako učí je tam ty základní věci, co mají poznávat, takže 

dobré. 

9.7.1.6 Tak byste nezměnila nic? 

Ne. 
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9.7.1.7 Myslíte, že chodit tam je pro vaše dítě dobré? Proč? 

No protože, já vám to řeknu takhle, upřímně. My doma spíš mluvíme cigánsky. 

Jako romsky. A když ona tam jde, tak oni tam mluvíja česky, takže už umí mluvit česky. 

Něco se přiučí, barvy tam zná. Jako, naučí se dost věcí. 

9.7.1.8 A proč myslíte, že tam víc rodičů nepřivede svoje děti? 

No tak asi se jim tam nechce, já nevím.  

9.7.1.9 Chodíte i v pátek, kdy je program pro rodiče? Proč? 

Takže tam jdeme a něco tam děláme. 

9.7.1.10 Ráda něco vyrábíte? 

No, to jo. 

A vyhovuje vám, že se tam znáte? 

No my jsme tam skoro už jako kamarádky, známe se všechny jménem. My si tam 

rozumíme, se všema. My jsme rády, že máme tu klubovnu. 
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Text souhrnu  

Nízká vzdělanostní úroveň romského obyvatelstva vyvolává otázku, jaké jsou 

vůbec aspirace Romů na vzdělání. Cílem této práce je najít faktory, které aspiraci Romů 

na vzdělání ovlivňují. Na tyto faktory je nahlíženo jednak ze strany romské minority, 

jednak majority. V teoretické části práce je popsán přístup majority ke vzdělávání Romů 

v průběhu dějin. Stěžejní je pak přiblížení vzdělávání romských dětí v rámci současného 

systému vzdělávání v České republice. Důraz je kladen na to, jaký je dopad tohoto 

systému na vzdělávání Romů a jaké jsou specifika romských dětí ve vzdělávání. 

V empirické části je zkoumána aspirace na vzdělání u Romů ze Vsetína. Výzkum 

byl proveden metodou polostrukturovaných rozhovorů, kdy byly osloveny na straně 

minority romské matky a na straně majority zástupci institucí, které se nějakým dílem 

angažují v oblasti vzdělávání romských dětí. Faktory ovlivňující aspiraci na vzdělání 

byly zkoumány v situaci, kdy se Romové rozhodují, na kterou školu nastoupí jejich dítě, 

tedy zda budou preferovat běžnou základní školu, nebo školu se zjednodušenými 

osnovami.  

Výzkum ukázal, že na aspiraci Romů působí řada faktorů, objektivních i 

subjektivních. Z těch subjektivních na aspiraci nepříznivě působí zejména vztah Romů ke 

vzdělání, na které nekladou přílišný důraz a jehož význam pro další život si dostatečně 

neuvědomují. Dále na aspiraci působí neuspokojivé předpoklady romských dětí pro vstup 

do základních škol a preferování schůdnější cesty v podobě bývalé zvláštní školy. Také 

výrazným faktorem je vnímání bývalé zvláštní školy jako školy pro Romy a strach 
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z cizího, neromského prostředí. Negativně aspiraci Romů ovlivňují i objektivní faktory, 

z nichž vytyčím zejména přístup bývalé zvláštní školy, která nastavuje podmínky tak, 

aby Romové tuto školu preferovali. Rovněž musím zmínit přístup Pedagogicko-

psychologické poradny, která nepřihlíží k romským sociokulturním odlišnostem, a tak 

nepříznivě posuzuje školní zralost dětí. Vedle toho jsou tu základní školy, které nejsou 

připraveny k tomu, aby vzdělávaly děti z romské minority. Z faktorů, které pozitivně na 

aspiraci Romů na vzdělání působí, jmenuji na straně Romů zvyšující se zájem o vzdělání 

a ochotu některých měnit stereotyp umísťování dětí do bývalé zvláštní školy. 

Z objektivních faktorů zvyšujících aspiraci je to zejména práce terénních pracovníků a 

neziskových organizací, kteří motivují rodiče a snaží se Romům pomoct překonávat 

překážky ve vzdělávání. To je také účinná cesta, jak zvýšit aspiraci Romů na vzdělání. 

 

 

 


