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ANOTACE
Tématem této diplomové práce je předškolní vzdělávání dětí ze
sociokulturně znevýhodňujícího prostředí. Autorka se cíleně zaměřuje na děti
z romské minoritní skupiny.
Záměrem autorky je pokusit se zmapovat aktuální stav předškolního
vzdělávání těchto dětí a zjistit postoje a názory na tuto problematiku u
učitelek mateřských škol a romských rodičů.

ANNOTATION
The subject of this diploma work is pre - school education of children
from socio - culturally disadvantaged backgrounds. The autor is purposefully
aiming at children from the Romany Gypsy minority group. The author's aim
is to attempt mapping the topical state of pre - school education of these
children and to inquire into the attitudes and opinions of pre - school teachers
and Romany Gypsy patente on this issue.
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ÚVOD

Výchova a vzdělávání dětí ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí je
v posledních letech velice důležitým a často diskutovaným tématem.
Dosavadní opatření zaměřená na odstranění bariér ve vzdělávání těchto dětí
jsou podle dostupných informací využívána především pro děti z romských
komunit. Autorka této diplomové práce několik let pracovala v mateřské
škole, kde se v rámci své pedagogické praxe s romským dítětem nesetkala.
Následná zkušenost získaná působením ve funkci pedagoga přípravné třídy na
základní škole přivedla autorku k tématu předškolního vzdělávání romských
dětí, na které se cíleně v diplomové práci zaměřuje.
Školní neúspěšnost romských dětí je v našem vzdělávacím systému již
fenoménem. Způsob výchovy v romské rodině, její často nízké sociální
postavení (spojené s dlouhodobou nezaměstnaností rodičů) a všeobecně nízká
vzdělanostní úroveň příslušníků romské menšiny, nemohou zajistit vhodné
podmínky pro vytvoření základů klíčových kompetencí dítěte, které jsou
předpokladem pro jeho další školní vzdělávání.
Autorka v diplomové práci představuje některá dosud zavedená opatření,
jejichž cílem je zvýšit šance socio - kulturně znevýhodněných dětí na
úspěšnost v jejich školním vzdělávání. Seznamuje také s některými
aktivitami v rámci podpory včasné péče o děti z romských komunit, zejména
pak s činností vybraných nestátních neziskových organizací.
V praktické části se autorka zabývá zjišťováním postojů a názorů učitelek
mateřských škol na problematiku předškolního vzdělávání romských dětí.
Zároveň se v druhé části výzkumného šetření zaměřuje na romskou rodinu.
Cílem je především zjistit postoj romských rodičů k předškolnímu vzdělávání
dětí, ale i vzdělání jako takovému.
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1. Osobnost dítěte předškolního věku

1.1 Předškolní věk

Existuje určitý rozdíl v chápán pojem předškolní věk (období). Označuje se jím buď
doba od narození dítěte do začátku povinné školní docházky, nebo doba, kdy dítě
zpravidla navštěvuje mateřskou školu ( 3 - 6 let). Někdy je takto označován jen
poslední rok před vstupem do základní školy. Většina autorü při věkovém vymezení
předškolního období dává přednost době mezi 3. a 6. rokem.

„Předškolní období trvá od 3 přibližně do 6 let. Konec této fáze není určen jen
fyzickým věkem, ale především sociálně, nástupem do školy. Ten s věkem dítěte sice
souvisí, ale muže oscilovat v rozmezí jednoho, eventuálně i více let" (Vágnerová, 2000,
s. 102).

1.2 Charakteristika vývoje dítěte ve věku 3 - 6 let

První roky života předurčují do značné míry rozvoj psychických a fyzických
předpokladů i sociálních postojů dětí a mají klíčový význam pro utváření jejich
osobnosti. Děti jsou velmi přizpůsobivé a aktivně se zajímají o vše, co se kolem nich
děje. Aktivita dítěte se odráží v jeho zájmech, ty jsou zatím krátkodobé. Vznikají na
základě potřeby a následné motivace. Mezi třetím a šestým rokem narůstá iniciativa
dítěte, touží po společnosti vrstevníků a po poznání. Hlavní činností dítěte je hra, která
je spontánní (přirozená), samoúčelná (bez dalšího účelu). Experimentace přetrvává po
celé předškolní období, i když se postupně zvyšuje úroveň činnosti. V období docházky
do mateřské školy (tj. překročení hranice úzkého kruhu rodiny) se velmi rychle rozvíjí
symbolická hra a nápodoba, takže od jednoduchého situačního napodobování, kdy dítě
např. zachází s medvídkem, stejně jako maminka s ním, dojde na konci předškolního
období do stadia složitých námětových a dramatizujících her, ve kterých zvládne
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představovat nejrůznější sociální role v náročném dějovém kontextu. K námětové hře
říká Helus:
,, Objev možnosti něco dělat a prožívat „jako " je pro rozvoj dítěte velmi
Tato možnost fantazijního
možnosti expanzivního

,,převtělování"

do čehokoliv a kamkoliv uvolňuje

sebeuskutečňování

ujasňování problému, překonávání

významný.
obrovské

s velkými přínosy pro poznání sebe, okolí,

potíží (kompenzaci nedostatků).

Ruku v ruce s touto

mentální expanzivitou jde expanzivita sociální: Dítě se stává partnerem rozhovoru a
diskuzí, protože se rádo ptá, vyjadřuje názor, nesouhlasí a „ví" to či ono lépe" (Helus,
2001, s. 105).
Stejně dobře jako se projevuje ve hře, vyjadřuje se dítě svým vyprávěním a také další
oblíbenou činností tohoto věku, kreslením.
Kresba lidské postavy se objevuje přibližně po třetím roce a má své specifické znaky.
Pro dítě je od raného věku nej významnější lidský obličej, proto dítě kreslí nejprve
hlavu. Vývojově následujícím detailem v kresbě postavy jsou končetiny (dítě si
uvědomuje jejich význam pro jakoukoli aktivitu). Primárním zobrazením lidské
postavy jsou tedy hlavonožci. Trup se objevuje teprve se vzrůstající zkušeností a
s rozvojem poznávacích procesů. Ke konci předškolního věku se dětské kresby stále
více podobají skutečnosti. Dítě nyní kreslí spíše to, co vidí (Vágnerová, 2000).
V kresbě se odrážejí různé psychické i jiné procesy, jde například o kognitivní přístup
ke ztvárnění tématu, o celkovou úroveň jemné motoriky a senzomotorické koordinace,
o schopnost vizuální percepce, respektive o soustředěnost na vizuomotorickou činnost.
Projevuje se v ní typ temperamentu a emoční prožívání, v tématické kresbě lze zjistit i
způsob nazírání a postoj k určité skutečnosti, například rodinným vztahům či
sebepojetí. Z toho vyplývají možnosti využití dětské kresby: Kresba může poskytnout
orientační informaci o celkové vývojové úrovni dítěte. Kreslení poskytuje i možnost
motorického, respektive celkového uvolnění, snižuje napětí, nejistotu a nedůvěru
(Zelinková, 2001).
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„ Charakteristickým

znakem tohoto věku je postupné uvolňování vázanosti na rodinu a

rozvoj aktivity, která už není tak samoúčelná,

umožňuje například dítěti, aby se

uplatnilo a prosadilo ve vrstevnické skupině. K uvolnění této závislosti
osvojení běžných norem chování, znalost obsahu rolí a přijatelná

přispívá

úroveň

komunikace "(Vágnerová, 2000, s. 102).
Helus (2004) vidí významné vývojové proměny dítěte v tomto období jako nově
otevírající se možnosti, kterých je třeba využít. Zároveň však představují i meze, které
je třeba respektovat.
Každé dítě je jedinečné, má své individuální potřeby, vlastní tempo vývoje. Aby bylo
spokojené, šťastné a jeho rozvoj probíhal harmonicky, je nutné jeho potřeby znát, být
vnímavý k jejich individuálně či vývojově podmíněným projevům.

„ Vývoj dítěte je ovlivňován učením a zráním. Zrání je dáno geneticky a projevuje
změnami v organismu.

Podněty z vnějšího prostředí mohou zrání stimulovat,

se

nebo

tlumit. Proto jsou děti různě připravené pro osvojování nových vědomostí i dovedností
a získávají je v různých oblastech nestejně rychle. Především na počátku
docházky je třeba počítat s tím, že některé dítě v oblastech, které jsou

školní
předpokladem

pro osvojení čtení, psaní a počítání (vizuální rozlišování znaku, rozvoj řeči,
symbolu apod.), nedosáhlo úrovně dostatečné k zahájení návyku těchto
Nerespektuje

- li učitel tento stav a nevychází

očekávaných

výsledku" (Zelinková,2001, s.21).

li z něj, nemůže

chápání

dovedností.

dosáhnout

Pro nastínění vývojových proměn dítěte v tomto období je využito tří oblastí:

1.2.1 Tělesný a pohybový vývoj

V tomto období se postupně mění tělesné proporce, přibývá svalové tkáně, postava
se protahuje, ruce i nohy se prodlužují, hlava se v poměru k tělu zmenšuje (což ovšem
platí pro celé období růstu). Mozek v předškolním věku ještě podstatně dozrává, jeho
nervová vlákna se opouzdřují a zvyšuje se tak rychlost vedení vzruchu. Dítě dýchá
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pomaleji a hlouběji, jeho srdce bije pravidelněji a pomaleji, celý organismus je
výkonnější (Říčan, 2004).

Pohybový vývoj není již tak dynamický, jako v době od narození do tří let, základní
pohybové dovednosti jsou v podstatě zvládnuty. Jde spíše o zlepšování pohybové
koordinace, větší hbitost, eleganci pohybů, dítě je obratnější, zručnější, což je
výsledkem zrání a stimulace pohybového aparátu.
Sledujeme vývoj hrubé motoriky (chůze, běh, lezení,) a motoriky jemné (pohyby
rukou, prstů, mluvidel, oční pohyby).
Úrovní vývoje hrubé i jemné motoriky, pohybovou koordinací, senzomotorickou
koordinací a dále též úrovní vývoje psychiky je ovlivněn rozvoj grafomotoriky (soubor
psychických činností vykonávaných při psaní). Rozvoj těchto funkcí je velmi dobře
patrný například v kresbě. Pokroky ve vývoji jemné motoriky se projevují i
v sebeobsluze a manipulačních činnostech ve hře (Zelinková, 2001).

Dítě ve třech letech již ovládá pohyby rukou natolik, že dokáže napodobit různé
směry čáry. Napodobí horizontálu, vertikálu, je schopné nakreslit kruh. Ve čtyřech
letech zvládne kresbu křížku, v pěti čtverce a zhruba v šesti trojúhelníku. Kresba
člověka je pak pro dítě většinou nej zajímavějším tématem (Langmeier, 1998).

,, Motorika je pojem označující celkovou pohybovou

schopnost organisme.

významnou roli ve vývoji dítěte. .Je prvním prostředkem
světa, podílí se na vývoji kognitivních

v procesu poznávání

Hraje
okolního

funkcí " (Zelinková, 2001, s. 50).

Motorický vývoj a vývoj emocionálních, duševních i sociálních schopností je velmi
silně provázaný. Silná touha po činnosti a pohybu je základ pro motorické učení,
důležitý proces v socializaci dítěte. V předškolním věku dítě disponuje základními
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formami sportovní motoriky, neboť umí chodit, běhat, šplhat, skákat, házet, chytat.
Tyto je pak možné nadále rozvíjet.
Dobré ovládání těla a jeho funkcí činí dítě nezávislým na pomoci dospělých. Umožňuje
mu samostatné jednání, ale také osvojování různých znalostí, schopností a dovedností
za podpory dospělých. Pro rozvoj „zdravého" sebevědomí dítěte jsou pohybové
činnosti přirozenou aktivitou. Potřeba pohybu je v předškolním věku dominantní, proto
je vhodné toho využít a dát dětem dostatečný prostor k nej různějším spontánním i
řízeným pohybovým činnostem.

„ Tak tedy čtyřleté dítě (a ještě lépe pětileté) už nejen dobře utíká a seběhne hbitě ze
schodů, ale i skáče, leze po žebříku, seskočí z nízké lavičky, stojí déle na jedné
umí házet míč po způsobu dospělých. .Jeho větší zručnost se projeví v rychle
soběstačnosti"

noze,
narůstající

(Langmeier, 1998, s. 85).

1.2.2 Kognitivní vývoj

Rozumový vývoj se v předškolním věku nachází ve stádiu předoperačním (podle
Piageta, 2 - 7 let). Dítě ještě přesně nechápe myšlenkové operace, jeho uvažování a
jednání v konkrétních situacích či úkolech je nepřesné, výrazně jej ovlivňuje postupný
vývoj dalších psychických funkcí. Dítě nedokáže postupovat logicky po krocích, které
se mohou v mysli opakovat a současně porovnávat. Jeho úsudky jsou zcela závislé na
jeho názoru, velmi často na vizuální podobě. Zpočátku dítě myslí v tzv. předpojmech
(konkrétní označení objektu, které nemá obecnou platnost).

„ Typickým znakem myšlení předškolních
nepropojenost,

dětí je jeho ůtržkovitost,

chybí mu komplexní přístup"

nekoordinovanost

a

(Vágnerová, 2000, s. 107).

Postupně se rozvíjí názorné a intuitivní myšlení (podle Piageta v období 4 - 7 let).
Dítě uvažuje v celostních pojmech, které vznikají na základě vystižení podstatných
podobností objektů a jevíi.
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Jedním ze základních znaků myšlení předškolního dítěte je egocentrismus, což je podle
Vágnerové „ulpívání na subjektivním
subjektivních

preferencí"

pohledu a tendence zkreslovat úsudky na základě

(2000, s. 105).

Dalšími charakteristickými znaky myšlení jsou fenomenismus a prezentismus (důraz
na vnější podobu světa, fixace na nějaký obraz reality a s tím související vazba na
přítomnost, na aktuální podobu světa); magiěnost (dítě si pomáhá v chápání světa
fantazií, nečiní velký rozdíl mezi skutečností a fantazijní produkcí); absolutismus
(definitivní platnost každého poznání, souvisí s potřebou jistoty).
Fantazie má harmonizující význam, projevuje se i animismem, event,
antropomorfismem (přičítání vlastností živých bytostí, popř. lidí všemu kolem sebe);
arteficialismem (všechno se nějak „dělá") (Vágnerová, 2000).

S rozvojem myšlení velmi úzce souvisí rozvoj řeči.

Celé předškolní období je z hlediska jejího vývoje rizikovým a je nutné sledovat, zda
vývoj probíhá rovnoměrně. Od 3 let je možné významným způsobem ovlivnit proces
zdokonalování mluvních dovedností, cíleně podporovat zájem o řeč, je na místě
podporovat spontánní zájem dítěte o četbu knížek. Důraz by měl být kladen na rozvoj
těch funkcí, kterými je ovládnutí řeči podmíněno (sluchové vnímání, zrakové vnímání,
motorika mluvidel). V období předškolního věku narůstá slovní zásoba (na konci
období asi 3000 slov). „Rozsah slovní zásoby je ovlivněn prostředím,
jeho rozumovými

schopnostmi

i osobními předpoklad".

v němž dítě žije,

(Zelinková, 2001. s. 89).

V předškolním věku je jazyk chápán a používán na úrovni odpovídající stupni
rozvoje poznávacích procesů. Verbální kompetence se zdokonalují v obsahu i ve
formě. Otázky typu „proč", „jak" nejen obohacují znalosti dítěte (dětského slovníku),
ale rozvíjí také správné vyjadřování. Tímto způsobem se děti učí chápat komplexnější
vztahy mezi objekty, učí se též používat příslušně slovní výrazy. Jejich správné užívání
potvrzuje pochopení vztahů, které označují. Rozvoj jazykového c i t u j e pomalý a
předškoláci dělají při užívání gramatických pravidel stále chyby. Kolem čtyř let
začínají děti mluvit v delších a složitějších větách, později v souvětích. Stále se však
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objevují nepřesnosti a agramatismy. Významnou složkou řečového vývoje v tomto
období je tzv. egocentrická řeč (řeč pro sebe, postupem věku se stává řečí vnitřní).
Dítě dokáže přijatelným a srozumitelným způsobem sdělovat druhým své názory,
pocity, potřeby a přání. Vyhledává stále intenzivněji komunikačního partnera a
přibližně od čtyř let také začíná rozlišovat různé způsoby komunikace (Vágnerová,
2000).

Tříleté dítě mluví většinou nesrozumitelně, již rozlišuje jednotné a množné číslo, mluví
popisně a klade stále více otázek. „Mezi čtvrtým a pátým rokem začíná
jednotlivá

slova ve větě, k rozvoji této schopnosti

rytmizují"

(Pokorná, 2001, s. 180).

mu pomáhají

rozlišovat

říkadla, která řeč

Vnímání dětí v tomto věku j e charakteristické neschopností systematického prohlížení
jedné části po druhé, dítě ještě nedokáže vnímat celek jakou soubor detailů a
nerozlišuje příliš ani základní vztahy mezi nimi. Objekt vnímá buď globálně, nebo j e
schopné zaměřit se pouze na detail a neuvažuje o další možnosti.
Myšlenkové výkony spojené s pozorováním spočívají ve schopnosti očí umět fixovat
pohyblivé a pevné cíle. Významné místo vedle sluchu, zraku a hmatu zaujímá také
kinestetické vnímání (pohybové cítění), které dítěti umožňuje poznávat funkce a
pohyblivost různých částí svého těla, kontrolovat rovnováhu, orientovat se v prostoru.
Dochází k významnému rozvoji sluchové analýzy, syntézy i diferenciace.

Orientace v čase je nepřesná, koncentruje se na přítomnost. Minulost a hlavně
budoucnost mu mnoho neříkají, tyto pojmy nemají ještě přesnější obsah.
Dispozice k orientaci v prostoru jsou vrozené a patřičnou stimulací se může vyvinout
ve schopnost. U m o ž ň u j e dítěti řešit vztahy mezi objekty v prostoru, v rovině a na
přímce. V oblasti prostorové představivosti hovoříme o orientaci v prostoru v rovině
vertikální (nahoře - dole, nad - pod), horizontální (vlevo - vpravo), předozadní (vpředu
- vzadu,před - za). Pravolevá orientace nastupuje vývojově jako poslední. Její význam
se mění vzhledem k poloze těla. (Vágnerová, 2000).
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Pozornost ve třech letech zaměřuje dítě spíše bezděčně, pozoruje pouze na základě
svého zájmu. Zde je důležitá motivace dítěte, snaha jej zaujmout. Postupně se rozvíjí
pozornost záměrná, která závisí na vůli dítěte.
„ Předškolák už dokáže sledovat dosti dlouhý děj, vžívá se do něj, považuje

ho

zprvu za realitu, teprve postupně poznává, že jde o totéž „jakoby" jako ve hře.
Vyžaduje vyprávění a předčítání pohádek znovu a znovu, i když je třeba už umí
nazpaměť a pohotově opravuje náhodné drobné chyby předčítajícího

" (Říčan, 2004, s.

132).
Paměť je spíše mechanická, logická se vyvíjí s ostatními poznávacími procesy,
zpočátku si dítě spontánně zapamatuje, co jej zaujalo, záměrně si zapamatovává spolu
se zaměřováním pozornosti, kolem 5. roku. Lépe si pamatuje konkrétní události.

1.2.3 Emoční vývoj a socializace

Erikson označuje období předškolního věku za věk iniciativy (třetí fáze
socializačního rozvoje osobnosti.). Projevy iniciativy jsou zpravidla obsaženy
v jakémsi nadšeném pronikání dítěte do prostoru kolem sebe jak fyzicky, tak duševně.
Dítě je již dostatečně senzomotoricky rozvinuté, a také jeho představivost, fantazie,
myšlenkové pochody se dostávají na úroveň, která mu umožňuje vykládat si svět
kolem sebe. Přestože jsou jeho poznání zkreslená jeho nezralostí a ovlivněná vlastním
názorem, půjde nyní stále vpřed a bude chtít znát stále víc. Velkou posilou a motivací
v jeho aktivitě jsou nadšené reakce okolí dítěte. Je dobré aktivitu dítěte povzbuzovat,
ovšem je důležitě ji zároveň kultivovat. Je jisté, že dítě se učí mnohému od dospělých a
starších dětí. Dospělí mohou jeho učení regulovat a různým způsobem usměrňovat,
cíleně rozvíjet osobnost dítěte. Nejefektivněji lze na dítě působit v oblasti, kde je
připraveno na určité vedení pozitivně reagovat. Veškeré učení musí být pro dítě hra,
musí je to bavit (Helus, 2001).
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Socializační proces probíhá od narození. Dítě navazuje sociální kontakt nejprve
s matkou, dále s dalšími členy nejužší rodiny, postupně se vztahy rozšiřují na
vzdálenější členy rodiny a s narůstajícím osamostatňováním dítěte vzrůstá i potřeba
navazování sociálního kontaktu s okolím mimo rodinný kruh. Podmínkou k překročení
této hranice je zajištění pocitu jistoty a bezpečí v rodině, která i v předškolním období
stále zůstává pro dítě nej důležitějším prostředím z hlediska jeho uvádění do
společnosti.
„ Socializační

proces zahrnuje tři vývojové

aspekty:

1. Vývoj sociální reaktivity, tj. vývoj bohatě diferencovaných
v bližším i vzdálenějším

společenském

2. Vývoj sociálních kontrol a hodnotových

emočních vztahu k lidem

okolí.
orientací. .Jde především

o vývoj norem, které si

jedinec postupně vytváří na základě příkazů a zákazů udělovaných

mocnými

dospělými

a které pak přijímá za své. Ty pak jeho individuální chování usměrňují do mezí
určených společností

(tak, aby společnost jako celek byla chráněna). Chování

je však nejen omazováno

hranicemi, v nichž se muže pohybovat,

na jejichž dosažení je orientováno

jedince

ale je určováno i cíli,

úsilí jedince (hodnoty materiální a kulturní).

3.Osvojení sociálních rolí, tj. takových vzorců chování a postojů, které jsou od jedince
očekávány ostatními čteny společnosti,
společenskému

postavení

a to vzhledem k jeho věku,

pohlaví,

apod.

Socializace probíhá po celý život člověka, a to ve sledu rozmanitých

interakcí

s druhými lidmi. Předškolní období muže být do jisté míry chápáno jako

jedince

kritické,

zejména pokud jde o osvojování sociálních kontrol a sociálních rolí" ( Langmeier,
1998, s. 90).

Při socializačním procesu jde zejména o vnitřní prožívání dítěte, l o je
základem pro jeho celý emoční vývoj. Ten pak velmi úzce souvisí s rozvojem vlastního
scbcpojetí, následného sebehodnocení a sebekontroly. S rozvojem poznávacích
procesů dítě začíná uvažovat samo o sobě, vzniká vědomí vlastní identity. Děti dokáží
popsat své vlastní fyzické rysy, své vlastnictví, osobní preference. Popis je soustředěn
na znaky právě přítomné v dané situaci. Sebehodnocení většiny předškolních dětí je
nestabilní, závislé na vnějších aspektech situace. Teprve později, ve školním věku se
děti zaměřují více na psychologické vlastnosti, schopnosti a emoce (Langmeier, 1998).
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Sebehodnocení je vzhledem k citové a rozumové nezralosti jednoznačně závislé na
názoru jiných osob, zejména rodičů. Dítě přejímá názor dospělých na sebe sama tak,
jak je mu prezentován. Nezralost sebepojetí předškolního dítěte se může projevovat
majetnickými sklony. Dalším znakem je nekritičnost a přehnaný důraz na sebe sama.
Ztotožnění s rodiči slouží jako obohacení dětské identity, posiluje sebevědomí
dítěte. Zároveň mu pomáhá diferencovat žádoucí i nežádoucí vlastnosti a projevy
chování, které by si mělo osvojit. Ztotožnění se v tomto věku projevuje značným
důrazem na vnější znaky. Součástí identity se stává cokoliv, co k dítěti patří, tj. jeho
osobní teritorium. Důležitou součástí dětské identity je vlastnictví, což se projevuje i
verbálním vyjádřením tohoto vztahu. „Moje" je součástí já.
Součástí identity předškolního dítěte jsou i všechny sociální role, které má. V této
době nabývají na významu především ty, které přesahují rámec rodiny a signalizují
jeho pozici v jiném sociálním prostředí. Tyto role potvrzují dosažení určitého
postavení, které se projeví i v sebepojetí (Vágnerová, 2000).

IJ dítěte se rychle rozvíjí schopnost seberegulace. Na základě sociálního učení
nápodobou (identifikací, především s rodiči) a podmiňováním (mechanismus odměny a
trestu) dostává k tomu, že začíná své jednání řídit vlastními instrukcemi, zpočátku
pronášenými nahlas. Kolem třetího roku si uvědomuje vlastní já, sílí negativismus, dítě
se snaží dělat vše po svém, objevují se první počátky sebekontroly. Dítě postupně
opouští při sebeřízení hlasitou řeč, řídí se spíš myšlením, schopnost sebekontroly
rychle narůstá. Vývoj vnitřních sociálních kontrol (svědomí) je závislý na řadě
podmínek, nejdůležitějším je zde vztah rodičů a dítěte. Postupně dochází k narůstající
regulaci chování, ale i k útlumu okamžitých emočních reakcí a k přehodnocení situace
(Langmeier, 1998).

Dítě se tedy začíná přizpůsobovat obvyklým normám chování daných socio-kulturním
prostředím, ve kterém žije. Morální uvažování se vyvíjí v závislosti na celkovém stupni
vývoje dítěte a na jeho získaných zkušenostech. Dítě akceptuje taková pravidla
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chování, která mu předkládají jím uznávané autority, především rodiče. Přijímá
jakékoliv normy bez úvahy o jejich kvalitě, které zatím není ani schopno. Obecně
žádoucím chováním je tzv. prosociální chování (pozitivní chování respektující druhé
lidi). Toto se rozvíjí zároveň s dosažením určité úrovně empatie (vcítění), se schopností
ovládání agresivity a vlastních aktuálních potřeb. Jedním z předpokladů pro jeho rozvoj
je uspokojení dětské potřeby jistoty a bezpečí, dále dosažení určité úrovně kognitivních
kompetencí (zejména decentrace dětského hodnocení). Toto chování je také výsledkem
sociálního učení nápodobou i pomocí vysvětlování a podmiňování (Vágnerová, 2000).

1.3 Potřeby

„Potřeba je nárokem jednotlivce

vůči prostředí. Potřebou je člověk motivován.

nám pomáhají udržet základní životní funkce a žit plnohodnotný

Potřeby

život" (Havlínová,

2000, s. 27).

Každý člověk, dítě i dospělý, má své potřeby (biologické, psychické, sociální). Na
jejich uspokojování závisí nejen jeho přežití, ale také prožití života. Asi nejznámější
model lidských potřeb vytvořil psycholog A. Maslow. Potřeby znázorňuje jako
pyramidu. Základnu tvoří potřeby fyziologické, nad nimi postupně stojí potřeby
bezpečí, sounáležitosti, uznání, na vrcholu stojí potřeba seberealizace. Toto utřídění je
univerzální a lze podle něj přistupovat ke každému člověku bez rozdílu (věku,
postavení, kultury, náboženství...).
„ Dosah uspokojování

potřeby závisí na jejím postavení v celkovém uspřádání

které jev tomto modelu hierarchické.
z neuspokojených

potřeb,

Zvláště v dětském věku se frustrace

potřeb v nižších patrech pyramidy prosazují a

znesnadňují

uspokojení vyšších potřeb. Teprve v dospělém věku můžeme očekávat, že člověk dá sám
přednost uspokojení ze seberealizace

před zahnáním hladu" (Havlínová, 2000, s. 28).

Na tuto základní pyramidu navazuje model potřeb předškolního dítěte, který vytvořili
psychologové Z. Matějček a J. Langmeier:
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1. Potřeba určitého množství, kvality a proměnlivosti podnětů.
2. Potřeba určité stálosti, řádu a smyslu v podnětech.
3. Potřeba prvotních citových a sociálních vztahů.
4.

Potřeba identity, společenského uplatnění a společenské hodnoty.

5. Potřeba otevřené budoucnosti neboli životní perspektivy.

Opravdová říká: „Přesto, že potřeby představují

silné individualizovanou

součást

osobnosti dítěte, jsou pro stanovení dílčích cílu výchovného a vzdělávacího
uchopitelné. Se znalostí obecného na základě co nejvšestrannějšího
můžeme posoudit individuální

úroveň a stanovit potřebnou

dítěte. Hlavním nástrojem pro dosažení žádoucího
pozorování

působení

poznávání

míru naplňování

účinku je soustavné,

a jeho hodnotící rozbor spolu s pedagogicko-psychologickou

dítěte
potřeb

citlivé
diagnostikou,

které umožňují dítě poznat a stanovit prognózu výchovného postupu, který by měl dítěti
padnout jako šaty ne míru" (Opravdová, 2002, s. 38).

Potřeba určitého množství, kvality a proměnlivosti vnějších podnětů - dítě potřebuje
podnětné prostředí, podporující jeho přirozenou zvídavost a psychickou aktivitu.
Období předškolního věku je dobou získávání zkušeností. Jde tedy o to, aby dítě,
vzhledem ke svému vývoji, v patřičnou dobu mělo dostatek (ne však přebytek)
vhodných podnětů a příležitost jich maximálně využít.

Potřeba jistoty, stálosti, smyslu, přirozeného řádu - dítě je třeba smysluplně vést
k iniciativě a tvořivosti. Je třeba zajistit pravidelný program, pravidelné střídání
činností, dítěti navozujeme pocit jistoty. Dítě se v činnostech potřebuje ujistit (a být
ujištěno blízkou autoritou), že již něco dovede a zná, což jej motivuje k dalšímu učení.
Řád pro dítě znamená vědomí pevné osy, kolem které se každodenní činnosti
soustřeďují.

Potřeba prvních citových a sociálních vztahů - úroveň sociálně-emočního vývoje dítěte
bývá výhradně ovlivněna citovou vazbou rodiny, zejména matky dítěte. Dítě však
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potřebuje navazovat vztahy s vrstevníky, rovněž s jinými dospělými osobami mimo
okruh rodiny. Potřebuje spoluprožívat, učit se o přátelství, musí se naučit toleranci a
respektu.

Potřeba identity (vlastního společenského uplatňování a společenské hodnoty) - dítě
má potřebu být rovnocenným členem týmu, mělo by zažít jak roli soupeře, tak roli
spolupracovníka. Roli vítěze i poraženého. Má se učit prosazovat své zájmy,
uspokojovat své potřeby, ne však na úkor ostatních. V období předškolního věku
probíhá rozvoj nejrůznějších sociálních rolí, rozvíjí se i zdravé sebevědomí dítěte.

Potřeba otevřené budoucnosti (životní perspektivy) - Již v předškolním věku dítě touží
po samostatnosti v rozhodování a jednání, vzhlíží k určitým cílům, kterých chce
dosáhnout. Postupné osamostatňování je spojeno s vědomím, co už všechno chci,
umím a tedy i smím dělat, a přirozenou důvěrou ve vlastní síly a schopnosti i přízeň
okolí. Je třeba dát dítěti prostor pro tvořivé jednání a experimentaci, posilovat vědomí
vlastního já. Je-li příliš dlouho ponecháno v dětinské závislosti (tj. na to jsi ještě malý),
může u něj být vypěstována pohodlná pasivita a závislost nebo nepřiměřeně
revoltující reakce (Opravdová, 2003).

1.4 Význam rodiny

,, Dětství je dobou, v níž se odehrávají zásadní změny ve vývoji jedince,
nej intenzivnější

růst a vývoj probíhá v době předškolní"

přičemž

(Kolláriková, Pupala (eds),

2001, s. 124).

Rodina je základním společenským prostředím dítěte a měla by uspokojovat
všechny jeho potřeby. Rodiče jsou pro dítě vzorem nejen mužské a ženské role, ale
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postoju, chování a jednání vůbec. Představují ideál, s nímž se dítě ztotožňuje, což je
velmi důležitá úloha. Ti, kdo dítě od narození vychovávají a pečují o ně, jsou ti, kteří
mu utvářejí základy jeho budoucí osobnosti. Rodiče jsou také základními a
nejvýznamnějšími prostředníky socializačního procesu, kterým dítě prochází. Rodinné
prostředí by mělo dítěti nabízet dostatek podnětů k všestrannému rozvoji jeho
osobnosti, mělo by to být prostředí citově vřelé a stálé, jakýsi přístav jistoty a bezpečí.
Pro dítě má rodina nezastupitelný význam, má rozhodující vliv na celkový rozvoj jeho
osobnosti, zvláště právě v nejranějším období jeho dětství, a to jak v oblasti tělesné,
duševní tak i sociální.
„ Opakovaně bylo konstatováno,

že dítě se za první čtyři roky svého vývoje naučí víc

než za kterékoli další čtyřletí" (Kolláriková, Pupala (eds.), 2001, s. 124).
Výchova v rodině pokládá základy včdomí zodpovědnosti, povinnosti, úcty a
ohleduplnosti. Důraz by měl být kladen více na vztahy s lidmi než na výkon a prestiž,
což ovšem v dnešní době nebývá vždy pravidlem. Dítě je zrcadlem svých rodičů,
rodina se odráží v jeho charakteristikách.
„ Dnešní dítě je více než kdykoli předtím aktivní a dopředu
Postupující liberalizace a demokratizace
dítěte v rodině i ve společnosti.
rodičů XOpravdová,

nasměrované.

výchovy přináší také změny v rovině

Dítě se do značné míry stává

vztahu

partnerem

2002, s. 2 1 - 2 2 )

Vzdělání se stává vysoce ceněnou hodnotou. Nesmí se však zapomínat na to, že dítě
má své vlastní potřeby a v tomto věku vyžaduje především pevné citové zázemí,
trpělivé a vlídné zacházení, pozitivní stimulaci a dostatek porozumění. Velmi potřebuje
pomoc a podporu dospělého (Opravdová, 2002).

Rodiče by měli být na svou rodičovskou roli náležitě zralí a připravení, jelikož
vytvořit dítěti optimální rodinné klima, s nímž se dítě identifikuje, není snadný úkol.
Dítě si v rodině osvojuje nejrůznější zájmy a cíle, normy chování, rodinnou morálku,
styl soužití, v neposlední řadě i vztah k hmotným statkům (tj. vybavení domácnosti,
osobní předměty, estetické předměty... věci, které rodina považuje za hodnoty, které je
třeba zachovat). To vše nadále opakovaně uplatňuje ve svém dalším životě. Dítě si
v kontaktu s okolím vytváří vnitřní obraz světa. Ten do jisté míry odpovídá tomu, do
jakého světa a jakým způsobem ho rodiče uvádějí.
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Rodina určuje sociální status dítěte, prostřednictvím rodiny si také dítě postupně
uvědomuje své místo a svou roli ve společnosti. Rodina uvádí dítě rovněž do
mezigeneračních vztahů. Rodina, sociální vztahy v ní a způsob výchovy budou pro dítě
zázemím, ze kterého bude vždy vycházet.
Kolem třetího roku života dítěte se situace pozvolna mění. Okruh společenských
kontaktů dítěte se rozšiřuje a má se obohacovat. Proto dítě potřebuje ve větší míře
zkušenost ze společné hry s vrstevníky a vztahů s jinými dospělými mimo okruh
rodiny. Cenná je pro toto období návštěva mateřské školy, jako dalšího prostředí, které
mu smysluplně a cílevědomě zkušenosti zprostředkovává. Dítě je vyváděno ze své
přirozené (pro tento věk samozřejmé a normální) dětské sebestřednosti, začleňuje se do
skupiny ostatních dětí, učí se řídit společnými pravidly, přijímat určitá omezení a
hlavně spolupracovat s druhými. Většina dětí předškolního věku se u nás předškolního
vzdělávání účastní (Matějček, 1986).
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2. Romské etnikum v ČR

V roce 1991 byl Romům přiznán statut národnostní menšiny. Při Sčítání lidu, domů a
bytů k 1.3.2001 se k romské národnosti přihlásilo 0,11% obyvatel, což skutečnému
počtu etnických Romů neodpovídá. Romové tvoří podle odborných odhadů asi 2 - 3%
české populace, tím se stávají nejpočetněji zastoupenou etnickou skupinou u nás.
Zároveň jsou skupinou obyvatel nejvíce ohroženou sociálním vyloučením, které se
týká vzdělávání, zaměstnání i bydlení Romů. Významně k tomu přispívá vzdělanostní
struktura romské populace. Souvislost nízké úrovně vzdělání s nízkými šancemi pro
uplatnění na trhu práce má všeobecnou platnost, pro romskou menšinu má však drtivý
dopad (Národní zpráva o rodině, 2004).

Romské etnikum, žijící v naší republice, tvoří několik subetnických skupin.
Nejpočetnější z nich je skupina slovenských Romů, pocházejících ze slovenských
romských osad, kde žili po staletí usedle a do českých zemí přišli až po roce 1945.
Další skupinou jsou maďarští Romové, pocházející z jižního Slovenska.
Početně třetí skupinou jsou olašští Romové s velmi specifickou a dobře zachovanou
kulturou i jazykem. Tato skupina Romů nejdéle na našem území kočovala. Olašští
Romové jsou i v současné době charakterizováni jako společenství okolnímu světu (i
ostatním romským skupinám) uzavřené, vyznačující se konzervativností v dodržování
svých zvyklostí a tradic.
Podle L. Gorala (1998) olašští Romové označují ostatní skupiny názvem Rumungre
Roma a nazývají je prisluhovači gádžů.Používají jazyk, kterému jiné romské skupiny
nerozumí, jejich společenství funguje na základě vnitřních pravidel, která ostatní
skupiny neznají.

„Romové se mezi sebou dělí do mnoha skupin a velmi těžce nesou, že
populace nečiní rozdílu mezi těmito skupinami,
mají odlišné historické zázemí a zkušenosti,

které mezi sebou téměř

většinová
nekomunikují,

nezasahují do záležitostí druhých

nevytvářejí společná manželství, ani se vzájemně nestýkají.

Vztahy mezi

skupin,

jednotlivými
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skupinami Romů jsou většinou horší než s ostatním obyvatelstvem
původů"

neromského

(Goral In Šišková 1998, s. 75).

„Sami sebe nepovažují za jednolité

etnikum. Etnografové

udávají, že u nás žije nejméně

šestnáct romských kmenů a považují rivalitu mezi nimi za stejně vážný sociální
jako napjaté vztahy mezi Romy a neromskou společností"

problém

(Matoušek, 1997, s. 125).

Podle výzkumů I. Gabala většina majoritní společnosti hodnotí romskou komunitu
značně negativně a tato tendence se jeví jako stálá. Většina veřejnosti příliš nerozlišuje,
vnímá Romy jako celek, který si zaslouží odmítání a není nakloněna jejich přítomnosti
ve svém blízkém okolí. Romové a jejich problémy nevzbuzují zájem nebo soucit.
Veřejnost je činí odpovědnými za jejich osud (Gabal, 1999).

Na území České republiky žije již jen nepatrný zbytek původních subetnických
skupin Sinti (německých Romů) a čaských a moravských Romů. Tyto skupiny tvořily
předválečné romské komunity v Čechách a na Moravě a byly ve většině vyvražděni
během druhé světové války (Hubschmannová,1993).

Z demografického hlediska romskou menšinu charakterizuje vysoký podíl dětí a oproti
majoritní populaci velmi nízké zastoupení starých osob.
„ Zastoupení

0

14 letých je ve srovnání s úhrnem obyvatelstva

téměř dvojnásobné,

zatímco zastoupení

v romské

populaci

osob 50 letých a starších dokonce třikrát

nižší"

(Národní zpráva o rodině, 2004 , s.203).
Charakteristickým znakem romské populace je vysoká, málo regulovaná plodnost žen,
která zpětně ovlivňuje věkovou strukturu Romů (Kalibová, 1997).
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2.1 Romská kultura

,, Dějiny Romů jsou z větší části rekonstrukcí.

Romové svou historii

hmotných památek se zachovalo minimum, a to jen z posledních

nezapisovali,

dvou století. Zprávy o

Romech v kronikách, letopisech a archivech jsou kusé a zlomkovité"

(Sekyt In Šišková,

1998, s. 69).

Významnou etnickou specifikou je jazyk romština.
Bývá přiřazována k indoevropské jazykové skupině, ale nese stopy všech zemí, kudy
Romové procházeli a kde se déle zdrželi. Romština má poměrně malou slovní zásobu a
rozšiřuje se proto přejímáním slov z jiných jazyků. Má mnoho dialektů a některé
skupiny Romů si navzájem nerozumí. Dodnes se tento jazyk přenáší v romských
komunitách zejména ústním podáním. Romština, jako taková, je jazykem vhodným
k přehánění, k vyjádření velkých citů a družnosti. U ní je důležité mluvit se zápalem,
velmi jsou ceněny originální slovní obraty. V současné době se někteří vzdělaní
Romové usilovně zdokonalují v romštině, pokoušejí se vytvářet nové pojmy a slova, a
tak usilují o sjednocení českých variant romštiny (Rybář, 2000).
Rovněž dnes již existuje možnost romštinu studovat (v rámci studia romistiky) na
některých vysokých školách, postupně se rozvíjí také jako jazyk literární.
„ Dnes se v Cechách již zřejmě nestává, že by dítě vyrůstalo výlučně v romském
jazykovém

prostředí.

V důsledku změn ve způsobů života Romu a silného

asimilačního

tlaku (i vlivu sdělovacích prostředku) je tomu spíše naopak: romské dítě dnes vyrůstá
buď v jazykovém

prostředí bilingvním, nebo v prostředí romského etnolektu

češtiny"

(Žlnayová, 1995, s. 17).
Dnešní mladí Romové tedy většinou Romsky dobře (či výlučně romsky) nehovoří,
tento jazyk však nezavrhují.

Součástí asimilačních tlaků totalitního režimu bylo (vyjma krátkého období kolem
roku 1968) záměrné potlačování rozvoje kulturních aktivit Romů. S rokem 1989 se tato
situace mění a začíná se rozvíjet dramatické umění, romská hudba, výtvarné umění,
literatura. V současné době je romská kultura majoritní společností pozitivně
přijímána, a to zejména v oblasti hudebního a dramatického umění. Významným
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počinem v této oblasti romské kultury je též založení Muzea romské kultury v Brně,
které funguje od roku 1991. „Kultura a z ní zejména umění se osvědčuje
významný prostředek

komunikace

mezi protikladnými

jako

skupinami "(Balvín, 1996, s. 23).

J. Balvín považuje za velkou naději Romů mladou generaci. S tímto názorem nelze
nesouhlasit. Romské děti získávají zkušenosti na různých festivalech, existuje značné
množství tanečních a hudebních (pěveckých) kroužků, děti se účastní výtvarných a
sportovních soutěží, romská hudba se stále více prosazuje mezi (nejen romskou)
mládež. Balvín říká: „Smyslem rozvoje romské kultury, zejména umění, je nejen
posilování

identity, ale i rozvoj interkulturních

vztahů ve společnosti.

vzdělávání jsou velkou silou v rukou učitelů a vychovatelů,
současný převážně kontroverzní

Kultura a

ti mohou výrazně

ovlivnit

vztah mezi majoritou a romskou minoritou " (Balvín,

1996, s. 24).

„ Vzdělávání romských dětí ľ českých školách je třeba vnímat jako problém,
řešení může do značné míry ovlivnit současnou situaci soužití romské
s majoritou. Otevřeme cestu k multikidturalizaci

celé společnosti

jehož

minority

ľ naší zemi"

(Balabánová, 2002, s.l).

Z tradičních prvků romské kultury je vhodné blíže představit romské pohádky a romské
písně,
neboť jsou významnou specifikou Romů, vypovídají o jejich životě a uznávaných
hodnotách a je jich možné dobře využít při práci s dětmi předškolního věku.

Romské písně

Představují nejživější složku romského folklóru. Tradiční romské lidové písně se
žánrově dělí do dvou hlavních kategorií. První skupinu tvoří halgato (písně k poslechu,
označení převzato z maďarštiny). Tyto písně přinášejí konkrétní poselství, text hraje
důležitější roli než melodie. Ty jsou táhlé, pomalé a emotivně podtrhují obsah písně.
Zpěv je obvykle velmi prožíván jak tím, kdo zpívá tak posluchači. V halgato se zpívá o
několika tématech - sociální tématika (bída, osiřelost apod.); žalostné písně vyjadřují
trápení Romů (bída, smutek, tajná láska, nevěra) a současně sem spadají písně, které v
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textech kritizují chování druhého člověka. Halgato zpívaly ženy. Tradičně byl sólový
zpěv u Romů vždy výsadou žen, muži se starali o hudební doprovod.
Druhou skupinu představují rytmické písně společně s tanečními popěvky. Tzv. čapaše
(původ u olašských Romů) a čardáše (typické pro usedlé Romy) jsou u dětí velmi
oblíbené pro svůj rytmus. Text se podřizuje melodii, má převážně humorný obsah.
Existují též písně s vězeňskou tématikou (o životě za mřížemi, stesku po domově,
příčinách uvěznění apod.).
Romové mají i svou moderní populární hudbu, která se inspiruje nejrůznějšími žánry a
styly. V současné dobč se tato hudba stále více prosazuje v médiích (Rybář, 2000).

Romské pohádky

„ Česká pohádka začíná často určením místa a času: „Za devaterými horami, za
devaterými řekami žil před mnoha a mnoha lety jeden král... " Toto místní a časové
vymezení romským pohádkám

chybí. Umístěním do vzdáleného prostoru a času se

český vypravěč od svého vyprávění distancuje, dává ho do závorky s nadpisem „ to je
jen pohádka".

Romská pohádka je příběh, který je v okamžiku vyprávění

přítomen"

(Sekyt, 1998, s.72).
Pohádka (paramisi) je typickým žánrem romské lidové slovesnosti. Hlavně v minulosti
měly svou nezastupitelnou úlohu, pomáhaly Romům vzdálit se od tvrdé reality. Dokud
Romové žili v osadách, scházeli se i vícekrát týdně v podvečer (nejčastěji u obydlí
vypravěče) a poslouchali vyprávění. Délka pohádky byla závislá na umění vypravěče.
Mistr v dlouhých pohádkách byl nazýván velkým vypravěčem. Především se hodnotily
jeho vyjadřovací schopnosti. Jazyk se odlišoval od stylu běžné řeči. V pohádce musela
zaznít „šukar lava" (krásná slova). Při těchto sezeních byli vypravěči výhradně muži,
ženy vyprávěly jen v kruhu rodinném. Děti se dlouhých vyprávění neúčastnily.
Krátká romská pohádka je i dnes známá. Romové sem zahrnují všechny krátké
prozaické útvary s humorným obsahem (např. příběhy o zdánlivě hloupém Romovi,
který je majoritou považován za hloupého jen proto, že nerozumí jejím hodnotám,
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kterým však rozumět nepotřebuje, neboť k ničemu nejsou). Krátké pohádky se
vyprávějí při rodinných sešlostech, na návštěvách, při vartování u mrtvého.

„ Vím v mule (duchy mrtvých) je dodnes velice silná Celý rituál je zaměřen na udržení
dobrého vztahu se zemřelým. U otevřené rakve drží po tři dny stáž... " (Hájková In
Šišková, 2001, s. 1 3 4 - 135).

Dalším žánrem slovesné tvorby jsou hádanky, přísloví, pořekadla, žertovné
průpovídky. Mají společný r y s - jazykovou úspornost. Rozšířené jsou jazykové hry,
kterými si Romové ověřují znalost vlastního jazyka. Všechna přísloví, pořekadla a
moudré výroky se shrnují pod názvem godaver lava (moudrá slova).
I v dnešní době jsou oblíbená vyprávění s ustálenou tématikou (historky o přízracích,
duších mrtvých, čarodějkách a bytosti nazývané Sladká matka či sestra, která vyměňuje
nepokřtěné děti). Řadí se sem i vzpomínková vyprávění ze života Romů (Rybář, 2000).
Romové vkládali do svých příběhů životní zkušenosti a důvtipné rady. Zpochybňovali
autoritu moci a bohatství. V pohádkách se odrážela romská chudoba a nevzdělanost,
opovrhování životním stylem majority a zároveň i vyjádření snahy o jeho dosažení.I
v romských pohádkách je patrná úcta ke vzdělaným lidem. Romské pohádky jsou
v čase přítomné a jsou odrazem života. Na rozdíl od českých pohádek často nekončí
šťastně. Je třeba si uvědomit odlišnost romských pohádek, jejich specifičnost. Malé
romské děti např. nechápou přirovnání „jí jako Otesánek" (Chrást In Balvín a kol.,
1999).

2.2 Vliv sociokulturního zázemí na vývoj romského dítěte

Tradiční romská rodina je výrazně patriarchální. Rodiče si více přejí syny než dcery.
Pro romskou ženu je nejvyšší hodnotou mít děti, i v očích muže tím hodnota ženy
stoupá. Děti se rodí hned, jakmile je žena pohlavně zralá. Není zvykem, aby žena
rozhodovala, kolik bude mít dětí. Rozhoduje muž. Ten od ženy očekává co největší
plodnost. Neplodná žena může být mužem zapuzena a hanba padá i na její příbuzné.
Dětství je ve srovnání s většinovou populací kratší. Rodina je pro Romy vysokou
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hodnotou, možná vyšší než pro neromy. „ Romská rodina i přes četné vnitřní
je navenek jednotná

šarvátky

a pocit solidarity uvnitř je téměř absolutní "(Sekyt In Šišková,

1998, s. 74). To ovšem neznamená, že romské rodiny jsou stabilní. I v nich se
vyskytuje stále více rozvodu a rozchodu. Stabilita rodin je také výrazne ovlivňována
nepřítomností některého z dospělých, který je ve výkonu trestu, či nepřítomností dítěte,
které se dostalo z rozličných důvodů do ústavní péče. K tomu je nutné přičíst
nemizející sklon Romů k migraci (Matoušek, 1997).

Romská rodina je širší, soudržná s vysokou frekvencí vzájemných kontaktů.
Vyznačuje se soužitím třech až čtyřech generací. Za blízké členy rodiny je považováno
celé rozvětvené příbuzenstvo. Pokud spolu přímo nežijí v jednom bytě, žijí spolu
v jednom domě, ulici...co nejblíže sobě. Velmi intenzivně se stýkají, hlídají si (někdy i
vychovávají) děti. V rodině existuje odlišná společenská hierarchie: nej užší kontakt je
s matkou, otec je reprezentantem rodu (na rozdíl od neromských rodin, kde dnes otec
často přebírá mnoho výchovných povinností vůči dětem, dokonce zůstává na
rodičovské dovolené). „ Výchova malých dětí je převážně v kompetenci

matky.,Již

v útlém věku (6-7

sourozence,

let) by se děvčátka měla umět postarat o své mladší

pomáhat matce a učit se vařit jednodušší jídla. Celá výchova děvčat je zaměřena
aby byla připravena

tak,

vdát se a uměla se v nové rodině dobře chovat"(I lájková In

Šišková, 2001, s. 138).

Na výchově dětí spolupracují ženy. Romské matky se o své malé děti starají s velkou
láskou a něhou. Odmalička pečují o jejich fyzické blaho. „Při výchově je dítě více
respektováno

ve svých pocitech a přáních. Nechodí například spát, když o tom

rozhodnou rodiče, ale když se samo cítí unaveno"

(Hájkovi In Šišková, 2001, s. 139).

Matka má s malým dítětem velice pevnou citovou vazbu. Tento vztah je založen na
empatii. Dítě neustále konejší, chová, hladí. Díky této rané péči jsou Romové po celý
život „taktilnější". Jejich komunikace je založena na množství dotyků v nichž není
třeba slov. Mluvní projev dítěte proto není korigován. Jazyková výchova v romské
rodině je komplikována častým bilingvismem (v rodinách se češtiny užívá stejně jako
romštiny), popřípadě je hovorová čeština silně ovlivněna prvky romštiny
(mnohoznačnost slov, nepřesné pojmy, posunutý přízvuk, malá slovní zásoba...),
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šestileté romské dítě tedy v podstatě nezná žádný jazyk, ve kterém by mohlo být
vyučováno (Sekyt in Šišková, 1998).
„ Pro romského předškoláka je důležité, aby se naučil s přijatelnou

mírou

přesnosti

slovní zásobě zobrazující jak jeho sociální romské prostředí, tak širší sociální
majority. Zde je vhodné vycházet z literatury pro dětí, jež by byla

prostředí

společným

východiskem pro určitou společnou část individuální slovní zásoby romského a českého
předškoláka"

(Kamiš In Balvín a kol., 1996, s. 30).

Romové jsou typičtí svou emocionalitou, která se promítá do veškerého jejich
chování a jednání. „Je-li Rom zoufalý, je to vidět na dálku - a bohužel při tomto
rozpoložení

nevidí ostatní věci, které jsou pozitivní a neohrožující.

Není

schopen

nadhledu. Romská asistentka říká: „ Roma či romskou maminku musíte nechat
chviličku se jen dívat a chlácholivě popisovat její stav duše (v komunikaci
zrcadlení pocitů). Pak si sedněte a věcně začněte řešit problém...

vykřičet,

hovoříme o

" (Šišková, 2001, s.

146). Emoční vývoj romských dětí je tímto faktem ovlivněn, a proto potřebují ze
strany pedagogů pochopení a určitou míru tolerance jejich chování. Ve zvýšené míře se
u nich též vyskytuje potřeba jistoty a bezpečí, podpory ze strany pedagoga.
Sebehodnocení dětí je déle závislé na aktuální situaci.
„ Emocionální prožívání romských dětí je bouřlivé, emoční reakce často
často zachází do afektu. Egocentrické

neadekvátní,

zaměření emocí přetrvává často do školního

věku. Mají sníženou schopnost seberegulace

"(Trochtová, 2002, s. 15).

Mladší děti v romské rodině dlouho nejsou vedené k sebeobsluze a samostatnosti, vše
dělá matka či starší sestra. „ Postavení starší sestry v rodině je významné, téměř vše
dělá za ostatní a v důsledku toho dost často nemá čas na sebe. Proto se nezřídka

stává,

že nejstarší sestra má ve škole nejhorší prospěch "(Sekyt In Šišková, 1998, s. 159).

Vztahy v romské rodině jsou přesně hierarchizovány, nezbytná je úcta
k starším.V rámci sourozeneckých vztahů je možno pozorovat užší vazby než u dětí
neromských. Je to dáno postavením dětí v rodině. Nejstarší chlapec přebírá roli otce (v
jeho nepřítomnosti). V těchto rolích často vystupují i ve škole.
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Každé dítě má v rodině svoje místo a svoji přezdívku, rodiče s dětmi brzy jednají jako
s dospělými, rovnocennými partnery. Jsou zasvěcovány do problémů rodiny a berou na
nich účast. Také proto rychleji dospívají. Nebývalým způsobem se u nich rozvíjí
sociální vnímání a chování, ovšem na úkor bezstarostného dětství (Balabánová, 1995).
Modelové chování rodičů víc vychází z rodových tradic, než v českých rodinách. Dítě
přebírá tyto modely a cesta jiným směrem (ve vyšším věku) mu připadá nereálná.
Tento fakt se uplatňuje zejména v jejich motivovanosti ke školnímu vzdělávání. „ Ještě
donedávna rodiče nepřikládali

velký význam vzdělání svých dětí. Romové

z prostředí, pro které je vertikální sociální mobilita nepřirozená
nepřijatelná.

pochází

a v podstatě

Pevný sociální systém nepřipouštěl jakýkoli vzestup napříč

kastami.

Současná situace je již odlišná, ale pevně zakořeněný systém stále přetrvává

jako

dominující faktor při pohledu na vzdělání "(Hájková In Šišková, 2001, s. 138 - 139).
Rodiče se víc orientují na uspokojování aktuálních základních potřeb dětí a celé rodiny
(jídlo, ošacení...). Budoucnost pro ně nemá význam, jejich myšlení je zaměřeno na
přítomnost. Uspokojování etických, poznávacích a estetických potřeb je velmi
omezeno. Rodiče si s dětmi téměř nehrají (ve smyslu záměrných rozvojových činností),
nemotivují je k poznávání, nečtou jim knihy. Vychova je zaměřena na praktické
dovednosti. Pokud se u dítěte projeví hudební nadání, pak je v tomto směru plně
podporováno. Rozdílnost přístupu romské menšiny ke vzdělávání má za následek
výrazné školní problémy. Z pohledu vzdelanostní úrovně rodičů je většina romských
dětí znevýhodněna v tom, že rodiče by jim často chtěli pomoci k lepšímu životnímu
uplatnění, ale nejsou toho sami schopni. „Někteříautoři

sledovali vliv

sociálního

postavení rodiny a školního vzdělání rodičů na úroveň výkonu jejich dětí. Prokazují, že
většina dětí, u kterých se projevují poruchy psaní a čtení pochází ze sociálně
vrstev s nižším vzděláním

nižších

rodičů.

Valtinová pomocí dotazníkové

metody zkoumala podrobně sociální status rodin dětí

s dyslexií a jejich postavení v rodině. V porovnání

s kontrolní skupinou

zjišťuje

v rodinném prostředí dyslektiku tyto nevýhodné faktory (Valtin, 1970, volně podle s.
2 OS):

1. Oba rodiče dosáhli pouze základního
2. Dítě má tři a více

vzdělání.

sourozenců...
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3. Dítě je v pořadí sourozenců
poslední

teprve na třetím nebo dalším místě podle stáří, nebývá to

dítě.

4. Rodina žije ve stísněných bytových
5. Matka se v žádném zaměstnání

podmínkách.

nezaučila.

6. Rodiče nevlastní žádné knihy, ani ši je nepůjčují z knihovny.
7. Rodiče nečtou

časopisy.

8. Dítě nevlastní žádné

knížky.

9. Děti si kromě toho, co je předepsáno

ze školy, doma nečtou

10. Opožděný vývoj řeči - v 18. měsíci dítě ještě nezná jednotlivá
nemluví v jednoduchých

(40%).
slova, ve třech letech

větách.

11. Porucha řeči u dítěte.
12. Dítě zažilo tři nebo čtyři změny učitelů při základní výuce čtení a psaní.
13. V rodině dítěte jsou další členové, kteří měli potíže při výuce čtení a psaní.

Na základě těchto faktorů, pokud se objevují v anamnéze dítěte ve vyšším počtu,
usuzuje Valtinová na možnou vyšší pravděpodobnost
učení"

výskytu specifických

poruch

(V. Pokorná, 1997, s.85 - 86). Také z tohoto důvodu je třeba zařazovat děti

z romských komunit do předškolního vzdělávání co nejdříve, aby se tak zvýšila
možnost včasné kompenzace nedostatků rodinné výchovy.

Sociální kontakty dětí s vrstevníky v rámci komunity jsou velmi živé, téměř ničím
neomezované. Výběr her v rámci této komunity je omezen materiálními podmínkami i
zkušenostmi dětí.,. Romské děti ve většině nechodí do mateřských škol a nemají tedy
žádnou zkušenost s jinými než romskými dětmi ani s organizovanou

kolektivní

r/w7as7/"(Balabánová, 2002, s. 5). I Iry většinou nejsou omezované zásahem dospělých,
jsou proto zdrojem odlišných zkušeností v porovnání s dětmi neromskými, např.
manipulace s nebezpečnými předměty (nožem, zapalovačem, cigaretami apod.).
Konstruktivní hry a jiné hry zaměřené na rozvoj kognitivních funkcí v romské rodině
chybí. „Romové vychovávají své děti k „přežití" ovšem v civilizovaném
výchova se vyznačuje značnou emocionalitou

a současně neschopností

čemukoli jinému než je nezbytně nutné, vše ostatní je považováno

světě.

Jejich

rodičů děti učit

za

nepotřebné "(Balabánová, 2002, s. 5).
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Děti se ve svém domácím prostředím také častěji než neromské děti setkávají
s patogenními jevy, jako jsou alkoholismus a jiné toxikománie, násilím, kriminalitou,
což má negativní dopad na formování jejich osobnosti. Již v útlém věku některé děti
získávají první zkušenosti s kouřením, alkoholem, hracími automaty, drobnými
krádežemi. Mají zkreslené představy o tom, co je správné a nesprávné. Výrazný deficit
v sociálním vývoji lze pozorovat ve hře romských dětí. Mají problémy s převzetím role
v námětových hrách, v rozvíjení děje hry, což se může odrazit i v rozvoji myšlení a řeči
(Trochtová, 2002).

Romové vždy ctili zákony svého rodu a dodržovali normy stanovené pouze vlastní
společností. Necítili se být vázáni normami většinové společnosti. Z toho vyplývá
jejich „nepřizpůsobivost" a „nedodržování pravidel". Takto je ve většině vnímá
majoritní populace (Rybář, 2000). „Romové jsou vybaveni úžasnou empatií. Snad proto
nám dokážou říkat to, co chceme slyšet, a nezabývají se až tolik tím, je-li to pravda"
(Sekyt, 1998, s. 73).
,, Rozdílné podmínky života Romu, jejich tradice, hodnoty a zkušenosti,
specifický systém norem a ovlivnily i způsob jejich komunikace,

vytvořily

tolik potřebný

pro

spolupráci školy s rodinou "(Šišková, 2001, s. 145).
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3. Předškolní výchova a vzdělávání dětí ze sociokulturně znevýhodňujícího
prostředí

„Předškolní

výchova zabezpečuje

uspokojování přirozených

potřeb dítěte a rozvoj

jeho osobnosti. Podporuje zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dětí, vytváří
předpoklady jejich pozdějšího

vzděláván." (Průcha, Walterová, Mareš, 2003, s. 186).

Předškolní vzdělávání, jehož nedílnou součástí je předškolní výchova, je legitimní
součástí systému vzdělávání, představuje jeho počáteční stupeň. Předškolní vzdělávání
podporuje výchovné působení rodiny, doplňuje je o specifické podněty, rozvíjí je a
obohacuje. Je organizováno především v mateřských školách, může být realizováno též
prostřednictvím přípravných tříd.

„ Předškolní výchova je chápána jako široké socializační působení především
rodiny s možností využívat ke spolupráci

veřejnou výchovnou instituci"

v rámci

(Opravdová,

Kropáčková, 2005, s. 17).

Jádrem problému vzdělávání romských dětí je společenské postavení romské
komunity ve většinové společnosti. Především z historických a sociálních důvodů je
tato komunita vytlačena na okraj společnosti a Romové na základě toho zaujímají
negativní pozici vůči všem opatřením, která jsou směrována ze strany majority.
Předsudky a negativní zkušenosti se uplatňují na obou stranách a jsou příčinou
vzájemné nedůvěry, která poznamenává sociální komunikaci mezi jedinci obou skupin
od útlého věku. Škola není často pro většinu romských dětí místem, které by
považovaly za přátelské (Balabánová, 2002).
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3.1 Současná legislativa

Dnešní podoba nejen předškolní výchovy a vzdělávání je výrazně ovlivněna
politickými, ekonomickými i společenskými změnami, které se udály po roce 1989.
Cílem transformace školství a vzdělávání, probíhající od roku 1989, bylo vytvoření
demokratické a humánní školy, která by poskytovala všem členům společnosti stejné
šance na dosažení odpovídajícího stupně vzdělání. Toto východisko se jeví jako ideální
vzhledem ke vzdělávání dětí ze sociálně nízkého prostředí, dětí se zdravotním
postižením, dětí z různých minorit.

Politika vlády ČR zaměřená na Romy prošla velkými proměnami.
Koncepce politiky vlády C 'R vůči příslušníkům
jejich integraci do společnosti

romské komunity,

napomáhající

byla v konečném znění přijata dne 24. června 2000

vládním usnesením č. 599/2000 a je i v současné době základním politickým
východiskem pro přístup k romským komunitám. Cílem je začlenění do společnosti při
výslovném zachování a naopak rozvíjení etnické, případně národnostní identity Romů.
Obsahuje řadu úkolů, které průběžně plní státní orgány v uložených časových
horizontech. Nejvíce úkolů bylo uloženo Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy
České republiky (dále MŠMT ČR) a jedním z nej významnějších se jeví úkol přijímat
různá opatření směřující k multikulturnímu

charakteru českých škol (Frištenská, Víšek,

2004).

Již dříve se stát snažil vyjít vstříc opatřením, která by zmírňovala problémy dětí
z romské minority ve výchovně vzdělávacím procesu.

Usnesení vlády ČR č. 210 ze dne 28. dubna 1993 k situační zprávě o problematice
romské komunity ukládá MŠMT ČR realizovat opatření, která vedou k odstranění
jazykového handicapu romských dětí jako jedné z hlavních příčin nízké vzdělanosti
romské populace. Jako jedno z prvních řešení problematiky vzdělávání romských dětí
se v našem školství objevuje zřizování přípravných tříd. Toto řešení vyplynulo z výše
uvedeného usnesení vlády a úkolu uloženého MŠMT ČR. To se rozhodlo jako
experiment ověřit efektivitu přípravných tříd na vzorku populace v různých okresech.
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Na základě dopisu MŠMT školským úřadům ze dne 7. června 1993 jsou od školního
roku 1993/94 zřizovány přípravné třídy pro děti ze sociokulturně znevýhodňujícího
prostředí. Dne 25. června 1997 vydal odbor základního vzdělávání a mimoškolní
výchovy MŠMT Statut pokusného ověřování přípravných tříd č.j. 12 748/97 - 20.
Tímto statutem zavedl pokusné ověřování přípravných tříd pro děti ze sociokulturně
znevýhodněného prostředí od 1.9.1997 do 30.6.2000 (Pipeková a kol., 1998).

Vládní usnesení č. 686 z 29. října 1998 „Zpráva o situaci romské komunity v ČR
a současná situace v romské komunitě" (tzv. Bratinkova zpráva - velmi kritický
dokument o polistopadové situaci Romů) dává podnět k dalším změnám. Pod vlivem
tohoto dokumentu se začala v dalších letech formovat již zmíněná tzv. koncepce
integrace Romů. Bylo např. potřebné provést úpravu Statutu pokusného ověřování
přípravných tříd (č.j. 14 169/98 - 2). „Touto úpravou je dána možnost Romům, aby se
mohli sami zapojit do pomoei při překonávání

komunikačních,

adaptačních

a dalších

překážek na počátku školní docházky. MŠMT doporučuje základním a zvláštním
školám, kde se vzdělává větší počet romských žáku, zřídit funkci „romského

asistenta"

(Šotolová, 2000, s.44).

Od roku 2000 jsou přípravné třídy pro děti za sociokulturně znevýhodňujícího
prostředí zřizovány na základě metodického pokynu č.j. 25 484/2000 - 22. Na základě
stejného metodického pokynu jsou zaměstnáváni též asistenti pedagoga (romští
asistenti). Vzhledem k pozitivním výsledkům těchto opatření je zřizování přípravných
tříd a funkce asistenta pedagoga zakotveno v zákoně č. 561/2004 Sb„ o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), který
vstoupil v platnost 1. ledna 2005.

Podle dostupných informací využívají i v současné době školy pozitivních opatření
na podporu školní úspěšnosti dětí ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí
převážně pro děti z romských komunit. Významné procento dětí romského etnika jistě
tvoří součást uvedené cílové skupiny, lato skupina je však ve skutečnosti širší. Proto
vznikla potřeba definovat tento termín, vymezit podmínky, za kterých je dítě takto
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znevýhodněno, zakotvit je v legislativě a zároveň do vzdělávacích programů zanést
povinnost k vytváření optimálních podmínek, které povedou ke kompenzaci handicapů
dětí tímto prostředím znevýhodněných.

Školský zákon (ě. 561/2004 Sb.) definuje toto prostředí v §16 o vzdělávání dětí se
speciálními potřebami, jako:

a) rodinné prostředí s nízkým sociokulturním postavením, ohrožené sociálně
patologickými jevy

b) nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova nebo

c) postavení azylanta a účastníka řízení o udělení azylu.

Pro zlepšení dostupnosti předškolního vzdělávání (v mateřských školách) všem
dětem byla dosud realizována dvě opatření. Nový školský zákon (č. 561/2004 Sb.)
zavádí poslední ročník v mateřské škole jako bezúplatný a dále změna zákona o státní
sociální podpoře (č. 117/1995 Sb.) umožňuje, aby dítě po dovršení tří let věku
navštěvovalo předškolní zařízení až na čtyři hodiny denně, aniž by rodič ztratil nárok
na rodičovský příspěvek. Tyto dvě změny by mohly zvýšit míru zájmu o předškolní
vzdělávání v mateřských školách.

3.2 Význam přípravné třídy a funkce asistenta pedagoga

Přípravná třída
Vzdělávací program přípravné třídy (konkrétní cíle, formy a obsahy vzdělávání) je
zapracován ve školním vzdělávacím programu školy (ŠVP), při které je třída otevřena a
musí vycházet z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP
PV), jímž se řídí veškeré institucionální předškolní vzdělávání v ČR. Přípravné třídy se
mohou zřizovat při základních, výjimečně mateřských školách. Jsou určeny pro děti
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s odkladem školní docházky, výjimečně pro děti pětileté. Přípravnou třídu je možné
zřídit při počtu nejméně 8 dětí, naplňuje se do počtu 15 dětí, výjimečně více. Děti do
třídy přicházejí na doporučení speciálně pedagogického centra nebo pedagogicképsychologické poradny, se souhlasem rodičů a ředitele školy. Přípravná třída se
nezapočítává do povinné školní docházky, děti nejsou klasifikovány, součástí
dokumentace je třídní kniha, třídní výkaz, katalogové listy. Jestliže je přípravná třída
zřízena při základní škole, počítá se do doby 20 vyučovacích hodin týdně. Při mateřské
škole se podřizuje režimu mateřské školy. Cílem přípravné třídy je systematicky
připravovat děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí na bezproblémový start
povinné školní docházky v 1. třídě a pomoci dětem adaptovat se na školní prostředí.
Základem je organizovaná činnost formou her, těžiště práce spočívá v rozumové
výchově, která zahrnuje jazykovou a řečovou výchovu, rozvoj matematických
představ, rozvoj poznání. K. tomu se samozřejmě připojuje nácvik zručnosti a
praktických dovedností (důraz je kladen na rozvoj grafomotoriky, sluchového a
zrakového vnímání). Důležité je u těchto dětí také zaměřit se na společenské a
hygienické návyky. (Pipeková a kol., 1998).

Součástí výchovně vzdělávacího programu má být průběžná pedagogická
diagnostika prováděná nejlépe ve spolupráci se speciálním pedagogem. Na základě
vyhodnocování pokroků dítěte by měly být vypracovávány individuální rozvojové
programy pro každé dítě, u kterého to bude zapotřebí. Nezbytné je také podporovat
sebevědomí dítěte, vytvářet příznivé klima třídy, rozvíjet vztah k vlastní kultuře a
jazyku jako součástem identity dítěte. Uplatňování multikulturních přístupů by mělo
být součástí výchovně vzdělávacího programu již v předškolním věku dětí. Fontana
k tomuto říká:,, Děti v prvních třech letech života obvykle vědomí etnické
postrádají.

příslušnosti

(Aboud, 1998); avšak ve věku čtyř až sedmi let si stále víc uvědomují

odlišnost příslušníku jiných etnických skupin. ('asto se u nich

vytvářejí

předsudky "(Fontana, 1997. s. 32).
V těchto třídách je velmi obtížné zajistit dostatečné rozvinutí všech kompetencí
dítěte tak, jak jsou vymezeny v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní
vzdělávání. Někdy není v silách pedagogů, kteří zde působí, dohnat několik let
zanedbané péče o dítě (ve smyslu socializačním i edukačním). Z těchto dosavadních
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zkušeností vyplývá, že je nutné podporovat zařazování romských dětí do mateřských
škol, a to nejlépe od 3, popř. 4 let věku.
Jedním ze stěžejních úkolů pro učitele v přípravné třídě je navázat kontakt s rodinou
dítěte a získat ji pro spoluúčast na předškolní přípravě dítěte. „ Učitel je také
vycházet ze znalosti sociálního a kulturního prostředí žáků, z jejich

povinen

individuálních

projevů. Důležité je to u romských žáků, u nichž respektování jejich kultury a psychiky
je i předpokladem

vzniku příznivé atmosféry komunikace mezi učitelem a žákem,

rodinou žáka "(Balvín, 1999, s. 96). V tomto ohledu významné místo zaujímá vedle
učitele též působení asistenta pedagoga. Ten velmi napomáhá spolupráci s rodinou.
„ Pokud rodiče spoluprožívají
překonávat

s dětmi jejich úspěchy a neúspěchy, pomáhají

úskalí, zajímají se o práci svých dětí, pak se děti lépe rozvíjejí"

jim

(Pokorná,

1997, s. 86).

Asistent pedagoga

Funkci asistenta pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním lze ustanovit zejména
pro žáky z rodinného prostředí s nízkým sociálně - kulturním postavením. Je vhodné,
aby asistent dobře znal prostředí, z něhož v převážné většině žáci pocházejí (např.
romskou komunitu). Hlavními cíli jeho činnosti jsou podpořit optimální s o c i á l n ě kulturní integraci dětí (žáků) do prostředí vzdělávacích institucí. Náplň práce asistenta
stanovuje ředitel dané školy s ohledem na cíle vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami. Hlavní činností asistenta je pedagogická asistence při
výchovně vzdělávacích činnostech, pomoc dětem a jejich rodičům při adaptaci na
prostředí školy, zapojení kulturně specifického prostředí dětí do výchovně
vzdělávacího procesu. Důraz je kladen na individuální přístup k jednotlivým dětem a
pomoc učiteli při komunikaci s rodiči a komunitou v místě školy. Asistent však
představuje zejména spojovací článek mezi školou a rodinou, a to pro dítě. Romské děti
se ve škole cítí mnohem jistěji, bezpečněji.
Otcové se v romských rodinách výchově malých dětí příliš nevěnují. Přibližně
s nástupem do školy se pak začínají věnovat chlapcům, zejména tomu nejstaršímu.
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Pokud se podaří vybrat asistenta muže, pak v páru s učitelkou může tvořit pro děti vzor
chování, které z domova většinou neznají.
Povinností asistenta je absolvovat studium pedagogiky v rozsahu minimálně 80 hodin
ve vzdělávacím zařízení s akreditovaným programem, kde mu budou poskytnuty
základní informace o jeho činnosti.
Míru přímé pedagogické činnosti stanoví asistentu pedagoga ředitel školy nebo
školského zařízení v rozpětí 20 až 40 hodin týdně podle potřeby školy či školského
zařízení. Asistent je pedagogickým pracovníkem (uveden v katalogu prací pod č.
2.16.3), proto mu náleží platový tarif podle přílohy č. 2 nařízení vlády č. 330/2003 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, a 8 týdnů dovolené. Platové zařazení je možné od 4. do
8. platové třídy (Informace MŠMT č.j. 14 453/2005 - 24).

3.3 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV)

RVP PV je školským zákonem stanovený závazný dokument, klíčový pro tvorbu
dalších programů jednotlivých škol. Vymezuje hlavní požadavky, podmínky a pravidla
pro institucionální vzdělávání dětí předškolního věku (v institucích zařazených do sítě
škol a školských zařízení).
RVP PV vychází ve své základní koncepci z respektování individuálních potřeb a
možností dítěte. Snahou pedagogů má být vytvoření optimálních podmínek k rozvoji
osobnosti každého dítěte bez rozdílu. Velmi důležité je navázání úspěšné spolupráce
s rodinou dítěte.
Pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, mezi které jsou nově zařazovány
také děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí, vymezuje kromě obecných
podmínek (věcné - materiální, psychosociální, životospráva, organizace a řízení MŠ,
personální, spoluúčast rodičů) ještě některé další podmínky, které ovlivňují kvalitu
poskytovaného vzdělávání. Ty jsou ovšem konkrétně stanoveny pouze pro děti
zdravotně postižené či znevýhodněné. Mateřské školy mají také delší zkušenosti
s integrováním zdravotně postižených či znevýhodněných dětí, což se pozitivně odráží
v dalším vzdělávání pedagogů (učitelky často absolvují kurzy rozvoje grafomotoriky,
logopedické semináře, arteterapie apod.). Existuje zde síť speciálně pedagogických
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center, které poskytují zdravotně postiženým či znevýhdněným dětem ranou péči a
úzce spolupracují s mateřskou školou, do které je dítě integrováno.
Mateřské školy uskutečňují vzdělávání dětí ze sociokulturně znevýhodňujícího
prostředí podle základních obecných požadavků daných RVP PV. „Snížená
adaptabilita

sociální

či zvýšená potřeba výchovy a vzdělávání v některé oblasti vyžaduje

vzdělávacího

obsahu i podmínek

vzdělávání.

V mateřské škole jsou

úpravu

uplatňovány

speciální vzdělávací metody umožňující včasnou diagnostiku a rozvojovou

stimulaci

dětí. " (RVP PV, 2004, s. 38). Výhodou institucionálního vzdělávání v mateřských
školách je kvalifikovaný pedagogický personál. U učitelek se předpokládá, že se
orientují ve vývoji předškolního dítěte a uplatňují metody pedagogické diagnostiky
(pozorování, rozhovor, anamnéza), samozřejmě ve spolupráci s rodiči dítěte, jinými
pedagogy v rámci školy, speciálními pedagogy či psychology (v rámci PPP, SPC). Na
základě této diagnostiky jsou v případě potřeby vytvářeny individuální rozvojové
programy. Z praxe je však známo, že romské děti od tří let mateřské školy ve většině
dosud nenavštěvují a pouze jeden rok před začátkem školní docházky se jeví jako
nedostatečný.

Ukazuje, že ze strany romských komunit se míjí účinkem výše uvedená dosavadní
opatření na zlepšení dostupnosti předškolního vzdělávání v MŠ. Je třeba se zamýšlet
nad příčinami toho, že romské děti se stále účastní předškolního vzdělávání v MŠ
v nízkém počtu. Mateřské školy stále nevyužívají možnosti zřízení funkce asistenta
pedagoga pro děti z rodinného prostředí s nízkým sociálně - kulturním postavením.
Mateřská škola, jako hlavní instituce pro předškolní vzdělávání, by měla veškeré
snahy o integraci dětí z romských komunit, obzvláště dětí z nízkého sociálního
prostředí, podporovat a být v této oblasti institucí spolupracující, nabízející, iniciativní.

41

4. Včasná péče o děti sc sociálním znevýhodněním

Dne 7. 4. 2004 byla k projednání vládě ČR předložena „Informace o současné
situaci v oblasti včasné péče o děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí".
Zároveň byl předložen návrh cílů koncepce, podle které by měla být včasná péče
realizována. V konečném znění byla „Koncepce včasné péče o děti ze sociokulturně
znevýhodňujícího prostředí" (KVP) přijata vládním usnesením č. 323 v květnu 2005
(viz příloha č. 3). Tato koncepce představuje další krok v rámci předškolního
vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí a klade si za cíl v co největší možné míře
podpořit integraci sociálně znevýhodněných dětí do předškolního vzdělávání, a to
v době, kdy je možné včas podchytit a kompenzovat nedostatky rodinného prostředí
těchto dětí, tedy již od 3 let.

K naplnění cílů KVP v letošním roce přispívá dotační Program MŠMT na podporu
integrace romské komunity. Prostřednictvím tohoto programu lze získat dotaci ze
státního rozpočtu na projekt zaměřující se na předškolní přípravu romských dětí.
Zaměření projektů má být v souladu s cíli KVP (např. podpora zvýšení účasti
romských dětí v předškolních zařízeních, podpora aktivit směřujících k zapojení rodiny
do předškolního vzdělávání, monitorování situace dětí se sociálním znevýhodněním
apod.). O dotaci mohou žádat právnické osoby (včetně škol a školských zařízení) a
občanská sdružení (registrovaná nejpozději do konce roku 2005), které prokazatelně
vykonávají činnost ve prospěch příslušníků romské komunity (www.msmt.cz).

Některé školy mají v tomto směru již bohaté zkušenosti, jde především o základní a
mateřské školy, které se již v 90. letech zapojily do programů na podporu integrace dětí
z romských minorit do hlavního proudu vzdělávání (základních škol). Jsou jimi
například základní školy, které jsou v současné době součástí občanského sdružení
„Liga komunitních škol" (viz kap. 3.4) a školy, které byly od počátku zapojeny do
programu Začít spolu, který byl v CR zaváděn pod záštitou nadace Open Society
Found (viz příloha č. 4). Velkým přínosem v této oblasti je též činnost nestáních
neziskových organizací, které provozují komunitní střediska a změřují se na předškolní
vzdělávání dětí z romských minorit.
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4.1 Nestatní neziskové organizace (NNO)

V oblasti předškolního vzdělávání dětí ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí
se dlouhodobě angažují též různé NNO. Tyto organizace jsou zakládány příslušníky
majoritní i minoritní skupiny občanů s cílem pomoci příslušníkům romských komunit
ke zlepšení jejich postavení ve společnosti. Je třeba ocenit snahy těchto organizací,
jelikož vytvářejí informační síť, monitorují situaci v oblasti integrace Romů, realizují
projekty, které vedou k dalším pokrokům, zajišťují finanční prostředky, vydávají
metodické materiály pro práci s romskými dětmi.

Drom, romské středisko působící v Brně od roku 1989. Jeho cílem je napomáhat
zmírňování procesu sociálního vylučování romských komunit. V současné době
provozuje středisko v rámci aktivit Drom, o.p.s. (založena v roce 2002). Realizuje
široké spektrum aktivit, které navazují a doplňují formální vzdělávání (mimoškolní
aktivity, doučování, příprava k přijímacímu řízení, rekvalifikační kurzy apod.). V rámci
předškolní přípravy již několik let realizuje Stimulační kurz pro děli předškolního
věku. Kurz byl od počátku určen romským dětem, které nenavštěvovaly předškolní
zařízení, cílenou skupinou byly děti od pěti let. V souvislosti s rozvojem přípravných
tříd byl kurz upraven a poskytuje profesionální péči pro děti od tří let věku
(www.drom.cz).

Vzá jemné soužití, o.s.
Toto občanské sdružení j e registrovaná nestátní nezisková organizace působící
v Ostravě od roku 1997. Její snahou je vytvářet přátelské formy soužití mezi romskou a
neromskou komunitou. Metodou komunitní práce se snaží zlepšit sociální a životní
podmínky romské komunity, l oto sdružení provozuje komunitní centrum, kde se mimo
jiné zaměřuje rovněž na předškolní přípravu dětí z romských komunit.
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Nová škola, o.p.s.
Tato obecně prospěšná společnost (od 3.6.1999) je právním nástupcem Nadace Nová
škola, která byla založena v roce 1996. Ta svou činností navázala na projekty
občanského sdružení MENT.
Nová škola, o.p.s. je nestátní nezisková organizace jejímž cílem je spoluúčast na
budování občanské společnosti prostřednictvím podpory různých forem vzdělávacích
projektů směřujících k multikulturalismu ve vzdělávání a výchově k toleranci. Zvláštní
pozornost věnuje Nová škola podpoře vzdělávacích programů pro romskou komunitu
v ČR. Mezi její nej důležitější počiny v této oblasti patří Kurz pedagogického minima
pro romské asistenty základních š k o l ; Kurz romštiny pro učitele základních škol. Nová
škola byla též partnerem v projektu Tandem. V rámci tohoto projektu byly realizovány
kurzy pro pedagogy a asistenty pedagoga. Tyto kurzy byly zacíleny na efektivitu
spolupráce pedagoga s asistentem. Projekt na podporu asistentů pedagoga byl dále
rozšířen o program „Kulaté stoly". Cílem tohoto programu bylo vytvoření platformy
pro začátek intenzivní spolupráce mezi MS, ZS, asistenty pedagoga a sociálními
terénními pracovníky. Program byl uskutečňován s úmyslem nastartovat změny ve
spolupráci romských rodin, MŠ, ZŠ a veřejné správy. Trval do července 2005.
Organizuje též projekty na podporu kulturní činnosti romských dětí (literární soutěž
v romštině „Romano Suno"), vydává odborné publikace pro učitele.
Významný je též projekt Podpora komunitních škol, zahájený v září 2000. Do tohoto
projektu byly zapojeny základní školy s převahou romských žáků. Kritéria pro výběr
škol do tohoto projektu byla stanovena v návaznosti na snahu škol o integraci
romských dětí mezi své žáky a podporu romských pedagogických asistentů, působících
v těchto školách. Takto orientovaným výběrem se partnery projektu staly čtyři základní
školy v ČR (ZŠ Přemysla Pittra v Ostravě, ZŠ v Ústí nad Labem - Předlicích, ZŠ
v Brně - Křenové a FZŠ v Praze 3 - Žižkov).
Filosofie komunitní školy je založena především na dynamičnosti, schopnosti
přizpůsobit se složení svých žáků, ale i komunitám, které žijí v dané lokalitě. Klíčovým
se jeví především lidský faktor, neboť jen lidé té které komunity mohou vybudovat
komunitní školu. Tyto školy nečekají na pokyny, jak co mají udělat, ale spoléhají na
vlastní zdroje, aktivně se snaží získávat finanční prostředky a dary z nestátních zdrojů a
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dobře komunikují „uvnitř" i „ven". Tým školy musí být složen z tvořivých a
motivovaných jedinců, kteří mají o problematiku vzdělávání romských dětí skutečně
zájem. Z tohoto projektu vzniklo občanské sdružení „Liga komunitních škol", jejíž
členové navzájem spolupracují, setkávají se, vyměňují si zkušenosti apod.
(www.novaskola.org)

Občanské sdružení R - Mosty zahájilo svou činnost v červenci roku 1996 jako právní
nástupce Nadace Mosty, která vznikla v červnu roku 1992. Ve sdružení se sešli
Romové i Neromové, aby společně usilovali o vzájemné poznání a přátelské soužití lidí
různých národností a využili svých zkušeností a znalostí k pozitivnímu působení na
vztahy ve společnosti. Cílem tohoto sdružení je ve svých aktivitách naplňovat volný
čas romských dětí, přispívat ke zlepšení vzájemných vztahů mezi majoritním
obyvatelstvem a romským etnikem, získávat a poskytovat finanční prostředky na
podporu projektů v rámci integrace romských komunit, zapojovat do programů Romy.
(Šišková, 1998)
V říjnu roku 2005 bylo v budově ZŠ na Havlíčkově náměstí č. 300 otevřeno
komunitní centrum R - Mosty, kde se realizují programy pro volný čas, vzdělávání,
sportovní a umělecké aktivity romských dětí a mládeže. Komunitní centrum je
charakterizováno jako nízkoprahový klub pro romské děti a mládež, ale i pro dospělé.
Klub funguje od roku 2005. Zabývají se zde organizováním mimoškolních aktivit dětí.
Aktivity si určují děti, vybírají si z dané nabídky vždy měsíc předem. Klub nabízí
doučování, tanec a zpěv, výrobu šperků z různých materiálů (korálky, bavlnky, kůže
apod.), kreslení a malování, hry různého charakteru. Součástí vybavení jsou sportovní
potřeby na fotbal a stolní tenis. Je zde také k dispozici stolní fotbal. Do klubu mohou
docházet děti od 12ti let věku.
Mimo aktivit pro děti se zde věnují také zprostředkování rekvalifikačních kurzů pro
dospělé (např. kosmetička, manikérka apod.). Snaží se také získávat účastníky
bezplatného kurzu dokončení základního vzdělání, který pořádá v letošním školním
roce výše zmíněná ZŠ. Je navázána úzká spolupráce se sociální pracovnicí, která má
kancelář rovněž v budově školy.
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Mezinárodní křesťanská organizace Teen Challenge (dále jen TC), která provozuje
Centrum dětí a mládeže v ulici Chlumova 15, vznikla v roce 1958 v USA. Založil ji
pastor David Wilkerson, který se pokoušel pomoci mladým členům gangů k navrácení
se do normálního způsobu života bez kriminality. Záhy je otevřeno první středisko pro
narkomany v Brooklynu. Dnes je v USA 185 středisek, které se věnují dětem a mladým
lidem s problémy související s drogovou závislostí a jinými patologickými jevy.
V Evropě bylo první středisko TC otevřeno v roce 1967 v Holandsku. Následují
další země a TC se rozšiřuje po celé Evropě, kde v současné době pracuje v 31 zemích.
Tyto země spolupracují formou výměny zkušeností, pořádají výměnné pobyty pro
pracovníky center TC.
V Čechách TC navazuje první kontakty již v roce 1987. Přestože k otevření
regulérního křesťanského resocializačního střediska nejsou v socialistiském státě
vhodné podmínky, začíná školení prvních pracovníků. V roce 1994 je Apoštolskou
církví otevřeno první kontaktní centrum pro pomoc mladým lidem s výše uvedenými
problémy. V současnosti TC provozuje 8 kontaktních center v 7 velkých městech
v České republice. Zaměřuje se zejména na péči o děti a mládež ze sociálně slabého
prostředí, ohrožené sociálně patologickými jevy (násilí, drogy, prostituce, kriminalita).
Protidrogová prevence a pomoc lidem se závislostí je hlavní náplní práce TC. Tato
organizace se dlouhodobě věnuje rovněž dětem z romských komunit, organizuje
aktivity i v oblasti předškolní přípravy těchto dětí. Svou činností významně přispívá ke
zvýšení šancí romských dětí ze sociálně nízkého prostředí na pozdější úspěšné zahájení
školní docházky.
V roce 2001 bylo TC v Chlumově ulici č. 15 v Praze 3 otevřeno Centrum dětí a
mládeže (CDM). Vzniklo s cílem pomoci těm, kteří vyrůstají v nízkém sociálním
zázemí, v prostředí ohroženém sociálně patologickými jevy, prostředí nepodnětném,
kde výchova bývá zanedbávána. CDM je v podstatě polodenním centrem, otevřeným 5
dnů v týdnu od 14 do 18 hodin pro děti a mládež ve věku od 3 do 18 let. Centrum jim
nabízí možnost hygieny, sociální pomoci, doučování a přípravy do školy, prevenční
programy a volnočasové aktivity (divadlo, sport, výlety, protidrogová prevence). V létě
centrum organizuje víkendové pobyty a letní tábor.
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Dětem předškolního věku se v centru věnují od jeho založení, a to 3 dny v týdnu.
S dětmi pracuje jedna stálá zaměstnankyně a dvě dobrovolnice (studentky střední
školy). Žádný z pracovníků centra nemá pedagogické vzdělání. Jedna z dobrovolnic,
která pracuje se staršími dětmi, studuje speciální pedagogiku. Přesto se v CDM snaží
vytvářet kvalitní program, ve kterém hrovou formou rozvíjejí schopnosti, znalosti a
dovednosti dětí. Při přípravě vzdělávacího programu vedoucí centra spolupracovali se
speciálním pedagogem a přípravnou třídou ve FZS Havlíčkovo náměstí. Odtud se jim
dostalo metodické podpory. Pravidelně dochází sedm předškolních dětí (od 3 do 6 let),
dalších pět nárazově. Všechny děti od pěti let navštěvují přípravnou třídu, která je zde
rodičům doporučována.
Snaha o spolupráci s rodinami je neustálá, jedenkrát týdně pracovníci centra
provádí tzv. street work, kdy dochází do rodin, kontaktují nové klienty apod. Úsilí o
kontakt s romskou komunitou je zde velké.
Organizace má také pověření k výkonu sociálně - právní ochrany dětí a mládeže.
V současné době se vedoucí CDM (manželé Pohankovi) starají o tři romské děti,
které mají na žádost rodičů (od prosince 2005) svěřeny do pěstounské péče. Matka
dětí musela nastoupit do výkonu trestu a podmínky v rodině neumožňovaly další péči
o děti.
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PRAKTICKÁ ČÁST

Tato část diplomové práce obsahuje dvě samostatná výzkumná šetření. První
probíhalo s učitelkami v mateřských školách (dále jen MŠ), druhé mezi romskými
rodiči.

5. CÍLE

1. Cílem šetření je zjistit, do jaké míry se uskutečňuje předškolní vzdělávání
romských dětí v MŠ, v souvislosti s úpravou školského zákona (č. 561/2004 Sb.) a
jak na problematiku vzdělávání romských dětí nahlížejí učitelky MŠ.

2. Cílem šetření je zjistit postoj romských rodičů k předškolnímu vzdělávání svých
dětí.

6. HYPOTÉZY

1. Předpokládáme, že počet dětí z romských rodin bude v MŠ zastoupen ve velmi
malé míře. U učitelek MŠ očekáváme informovanost o problematice, ale malou
iniciativu vyvíjenou ze strany MŠ směrem k romské komunitě.

2. Předpokládáme, že rodiče romských dětí, kteří mají zkušenosti s komunitní školou
mají zájem o předškolní vzdělávání.
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7. METODY

Při výzkumném šetření byla využita metoda dotazníku, a to především pro
jednoznačnou výpovědní hodnotu.
První dotazník byl určen pro učitelky MŠ (viz příloha č. 1) a responedtům předán
po souhlasném vyjádření vedení MŠ při osobní návštěvě autorky.
Celkem je v dotazníku obsaženo 20 otázek.

Druhý dotazník (viz příloha č. 2) byl určen romským rodičům, obsahuje 15 otázek
a je strukturován do třech ucelených částí. První část (otázky 1 - 5) zjišťuje informace
k charakteristice sledovaného souboru, druhá část (otázky 6 - 10) je zaměřena na
zjištění informací o rodinném prostředí romských dětí včetně jazykového a třetí část
(otázky 1 1 - 1 5 ) zjišťuje postoje romských rodičů ke vzdělávání.

8. VSTUPNÍ CHARAKTERISTIKA

Praktická část diplomové práce je zaměřena na výzkum postojů a názorů učitelek
MŠ a rodičů z místní romské komunity v problematice předškolního vzdělávání
romských dětí. Cíleně se zaměřujeme na děti z romské komunity, které jsou ve
většině znevýhodněny svým sociokulturním zázemím.

Výzkumné šetření probíhalo ve školním roce 2006/2007 v Městské části Praha 3 Žižkov. Postoje a názory učitelek a ředitelek byly zjišťovány v těchto MŠ:
1. MŠ Jeseniova č. 98
2. MŠ Milíčův dům, Sauerova č. 2
3. MŠ Jeseniova č. 4,6
4. MŠ Přibyslavská č. 1
5. MŠ Vozová č. 5
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V této lokalitě je školní docházka romských dětí realizována z valné většiny v jedné
základní škole, která je součástí občanského sdružení „Liga komunitních škol" (ZŠ
Havlíčkovo náměstí 300). Předškolní vzdělávání zde probíhá v přípravné třídě, (viz
kapitola č. 4.1). Rodiče romských dětí, které navštěvují tuto školu, byly sledovou
skupinou respondentů.

8.1. Charakteristika respondcntských skupin

8.1.1 Učitelky MŠ
V mateřských školách bylo rozdáno 35 dotazníků, zpět k následnému
vyhodnocování jich bylo získáno 27. Výchozím souborem pro vyhodnocení výsledků
šetření jsou tedy odpovědi 27 respondentů.
Odpovídaly ve většině kvalifikované učitelky MŠ, starší 40 let s pedagogickou praxí
delší než 20 let. Většina v průběhu vlastní praxe pracovala s romskými dětmi.

8.1.2

Romové
V tomto šetření bylo využito spolupráce s asistenty pedagoga (zaměstnáni

v FZŠ Havlíčkovo nám.), kteří byli nápomocni při pohovorech s rodiči, protože
víme, že rodiče se v přítomnosti asistentů cítí jistěji. Dotazování probíhalo po
předchozí domluvě s rodiči ve skupinkách při několika setkáních v budově ZŠ na
I Iavlíčkově nám. Některé dotazníky byly předány prostřednictvím asistentů přímo
v rodinách (domácím prostředí). Před samotným vypracováním byl dotazník všem
přečten a ujistili jsme se, že všichni zúčastnění každé otázce rozumí. Poté rodiče
vyplňovali dotazníky samostatně. Stejným způsobem byli instruováni asistenti
pedagoga, kteří předávali dotazníky do romských rodin. 15 dotazníků bylo předáno
rodičům autorkou diplomové práce, prostřednictvím asistentů k vyhodnocení získala
II dotazníků. Upozorňujeme, že dotazník pro rodiče (viz příloha č. 2) obsahuje
pojmenování zvláštní škola, přestože se tento název v současné době již neužívá.
Romským rodičům je však tento pojem stále nej srozumitelnější.
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Na otázky odpovídali romští rodiče, celkem 26 respondentů, z toho 20 žen a 6 mužů.
14 dotazovaných bylo ve věku od 19 do 30 let, 12 dotazovaných bylo starší 30 let.
Většina dosáhla maximálně základního vzdělání a je bez zaměstnání. MS v dětství
navštěvovala nadpoloviční většina dotázaných. Z nich menší část vnímá tuto
zkušenost jako negativní.

v

8.2 Charakteristika vybraných MS

MŠ Jeseniova č. 98 má 4 třídy věkově smíšené, což je zvláště výhodné pro
sourozence navštěvující MS. Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) nese název
„Krok za krokem" a je zaměřen na všestrannou péči podporující rozvoj dětí. Učitelky
pracují se skupinkami dětí, učí starší děti pomáhat mladším, individuálně se
věnují dětem s odkladem školní docházky a dětem, u kterých se projevuje opožděný
vývoj v určitých vývojových oblastech. Z toho vyplývá, že MŠ podporuje integraci a
individuální přístup k dětem. MŠ spolupracuje se ZŠ Jeseniova a klade důraz na
spolupráci s rodiči, kterým je umožněn volný vstup do tříd.

MŠ Milíčitv dům, Sauerova č. 2 má 4 věkově smíšené třídy (2 pro děti se
zdravotním postižením), ŠVP „Hrajeme si spolu" podporuje integraci dětí
s postižením či znevýhodněním a je zaměřen především na vztahy mezi dětmi.
Koncepce školy vychází z myšlenek humanisty a pedagoga Přemysla Pittra,
zakladatele Milíčova domu. Důraz je kladen na toleranci, otevřenost a příkladný
vztah k dětem. ŠVP se zaměřuje na všestranný rozvoj dítěte podle jeho možností a
volby (formou projektů). Respektuje výchovné působení rodiny, poskytuje též dětem
speciální péči (pracují zde dva speciální pedagogové, klinický logopéd, pro zdravotně
postižené děti využívá dva asistenty pedagoga), pro rodiče předškolních dětí z Prahy
3 nově nabízí možnost využití bezplatného poradenství speciálního pedagoga, pro
konzultace je stanoven jeden den v měsíci. MŠ Spolupracuje se ZŠ Chelčického.
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MŠ Jeseniova č. 4,6 má 7 věkově homogenních i heterogenních tříd. Š VP s názvem
„Od sněženek k sněhulákům" klade důraz na rozvoj estetického vnímání a fyzické a
zdravotní kondice dětí (škola má vlastní tělocvičnu a saunu). MŠ spolupracuje
s pedagogicko-psychologickou poradnou, klinickým logopedem, se ZŠ Žerotínova.
Rodiče maj í volný přístup do tříd a na zahradu, mohou se tak lépe seznámit
s prostředím školy. Další zájemci si mohou školu prohlédnout po telefonické
domluvě.

MŠ Jaroslava Seiferta, Přibyslavská č. 1 je zřízena při ZŠ Vlkova, tím je dána úzká
spolupráce s touto školou. Má dvě třídy rozdělené podle věkových skupin
(homogenní). ŠVP je zaměřen na prožitkové učení. Škola nabízí dětem možnost
seznamovat se hrovou formou se základy počítačové techniky. U dětí se rovněž
pěstuje vztah k místu, kde žijí, výchovně vzdělávací činnosti jsou zčásti zaměřené na
výchovu k ekologickému způsobu života.

MŠ Vozová č. 5 má 5 tříd rozdělených podle věkových skupin (homogenních). ŠVP
s názvem „Jen si děti všimněte, co je krásy na světě" je zaměřen na rozvoj estetickocitové tvořivosti, rozvíjení osobnosti dítěte s komunikativními dovednostmi a
neformální spolupráci s rodinou. Filosofií výchovné práce v MŠ je rozvíjet u dětí
samostatnost a zdravé sebevědomí, a to v přirozeném a podnětném prostředí,
s využitím metod podporujících učení hrou v souladu se zájmy a potřebami dítěte.
MŠ dle vyjádření vedení školy spolupracuje s okolními ZŠ. speciálním pedagogem logopedem, pedagogicko-psychologickou poradnou a pediatrem.
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9. V Ý S L E D K Y ŠETŘENÍ V M Š

Graf k otázce č. 1
Kolik Vám je let?

7%

26%

26%

• 20-29

• 30-39
• 40-49
• 50 a více
41%

Věkové rozmezí je v rozděleno do čtyř věkových kategorií, z grafu vyplývá
procentuální zastoupení každé z kategorií v námi sledovaném souboru. Počet
jednotlivých respondentů v každé z kategorií j e uveden v závorce. Věkové kategorie:
I. 20-29 let (2), 11. 30-39 let (7), III. 40-49 let (11), IV. 50 a více let (7).

Z výše uvedených údajů je patrné, že ve sledovaných mateřských školách
převládají učitelky starší 40 let nad učitelkami mladšími 40 let v poměru 18:9.
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Graf k otázce č. 16
Jaké je Vaše vzdělání?

• kvalifikované
• nekvalifikované

19 dotázaných má pedagogické vzdělání. 8 dotázaných nemá kvalifikaci pro práci
učitelky v MŠ, neboť vystudovaly střední školy jiného typu než pedagogické. Z toho
2 do dotazníku uvedly, že v současné době dálkově studují VŠ, pedagogický obor.

Graf k otázce ě.3
Kolik let praxe s dětmi máte?

4%

15%

44%

Doba trvání pedagogické praxe jednotlivých respondentů byla opět rozdělena do
několika kategorií. Graf vyjadřuje procentuální zastoupení jednotlivých kategorií,
počet respondentů v každé kategorii je vyjádřen v závorce. I. 0-9 let (4), II. 10-19 let
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(3), III. 20-29 let (12), IV. 30-39 let (7), V. 40 a více let (1). Ve shodě s věkovým
zastoupením převládají ve sledovaných mateřských školách učitelky s více než
dvacetiletou pedagogickou praxí.

Otázkami číslo 4 a 5 zjišťujeme setkávání s romskými dětmi v praxi, tj. zda postoje a
názory na problematiku

vzdělávání romských dětí, ne které se ptáme

dotazníku, jsou podloženy praktickými
povědomí

zkušenostmi

v další části

nebo vychází spíše z obecného

veřejnosti. Naším cílem bylo dále zjistit, do jaké míry se v současné

době

uskutečňuje předškolní

vzdělávání romských dětí v MS ( v jakém počtu romské děti

navštěvují MŠ v dané

lokalitě).

Na otázku č. 4, Máte nějaké praktické

zkušenosti s romskými

dětmi?,

odpověděly učitelky takto:
Zkušenost s romskými dětmi z vlastní pedagogické praxe má 22 (81%)
dotázaných, což je převážná většina. Zbylých 5 (19%) dotázaných se s romským
dítětem v praxi zatím nesetkalo.

Na otázku č. 5, Máte v současně době ve třídě romské děti? Pokud ano, uveďte
jejich počet., odpovědělo 8 (30%) dotázaných ANO, 19 (70%) dotázaných NE.
Co se týká počtu dětí, ve slovní instrukci k dotazníku jsme doplnili žádost, aby
učitelky zapisovaly skutečný počet romských dětí ve třídě. Tj. pokud budou dotazník
vyplňovat dvě učitelky, které spolu pracují v jedné třídě a mají tedy ve své péči tytéž
romské děti, uvádí počet těchto dětí pouze jedna z nich. Snažili jsme se tak vyhnout
nepřesné interpretaci odpovědí. Do sledovaných MŠ dochází 8 romských dětí.

Na otázku č. 6, ve které dotazované hodnotí možné problémové situace pro
výchovně vzdělávací působení pedagoga při docházce romských dětí do MŠ,
neodpověděly 4 (15%) z dotázaných..
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Odpověď jiné... využilo 8 (30%) učitelek, z nichž 2 odpověděly nevím a 6 uvedlo, že
nevnímají žádnou z uvedených možností jako problém. Zbylých 15 (55%)

dotazovaných, využilo nabízené škály k jednotlivým variantám odpovědí.
Interpretace výsledků je zpracována v následujícím grafu.

Graf k otázce č. 6

Problematika docházky romského dítěte do MŠ

• temperament
• jazyková bariéra
• soužití dětí
• informovanost pedagoga
• vzájemná komunikace
• spolupráce s rodinou
• nepravidelná docházka
rozhodně

spiše ANO

spíše NE

nevím

rozhodně

ANO

NE

Možnost problematických

situací spojených s docházkou romských dětí do MŠ

hodnotilo s využitím nabízené škály pouze 55% všech dotázaných,
Procentuální

vyjádření je znázorněno

což je 15 učitelek.

na vertikální ose grafu.

Dále je v popisu uváděn počet respondentů,

kteří se u jednotlivých

variant

odpovědí přiklonili k souhlasu či nesouhlasu s odpovědí. Důrazný a méně

důrazný

souhlas či nesouhlas (rozhodně - spíše) je též znázorněn v grafu, na horizontální
Toto hodnocení nám v závěru ukazuje, jak jednotlivé

učitelky vnímají situace,

ose.

které

mohou vznikat při docházce romských dětí do MŠ. Které situace vnímají jako více
závažné, a které pro ně nepředstavují

větší

problém:
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a) Temperament a živost romských - 10 učitelek hodnotí jako problém, 5 ne.

b) Jazykovou bariéru v komunikaci s dítětem 10 učitelek za problém spíše
nepovažuje, 5 vnímá jazykovou bariéru dětí spíše jako problém.

c) Soužití dětí z romské minority s ostatními dětmi - 10 učitelek uvádí, že
vztahy mezi dětmi spíše nevnímají jako problematické. 5 učitelek připouští, že spíše
mohou být problém.

d) Informovanost pedagoga o sociokulturním zázemí dítěte pro 9 učitelek spíše
není problém, pro 6 učitelek spíše ano.

e) Vzájemnou komunikaci s rodiči 9 učitelek vnímá jako problém, 6 učitelek ne.

I) Celková úroveň spolupráce s rodinou dítěte - 11 učitelek ji rozhodně vnímá
jako problém, 4 učitelkám se spolupráce s rodinou nejeví jako problematická.

g) Pravidelnost docházky dětí do M S - 7 učitelek hodnotí spíše jako problém, 8

Shrnutí možností, které jsou nejčastěji hodnoceny jako problém:
Největším problémem pro učitelky je celková úroveň spolupráce s rodinou. Dále
uvádějí komunikaci pedagog - rodič, temperament dětí. Méně frekventovaným
problémem je nedostatečná informovanost pedagoga o sociokulturním zázemí dítěte.

Otázky číslo 7 a 8 se týkaly zájmu romských rodičů o docházku svých dětí do
mateřské

školy.

V otázce č. 7 nás zajímal názor učitelek na příčiny toho, že romští rodiče
dlouhodobě nejeví zájem o docházku svých dětí do MŠ.
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Na tuto otázku konkrétním vyjádřením odpovědělo 22 (81%) dotazovaných. 3
(11%) učitelky uvedly pouze odpověď nevím, 1 (4%) odpověděla, že se nesetkala
s nezájmem rodičů, 1 (4%) neodpověděla.
Z dostupných konkrétních vyjádření od 22 učitelek uvádíme 6 názorů, které se
zde vyskytovaly. Jsou seřazeny v pořadí 1 . - 6 . podle frekvence výskytu.

Tj. 1 .nejfrekventovanější - 6. nejméně frekventovaný:

1. finanční situace romské rodiny
2. tradičně odmítání výchovy institucí
3. mají málo informací, o změnách zákona nic nevědí, nechápou nutnost a význam
předškolní přípravy pro své děti
4. nezaměstnanost matek - nepracují, proto mají děti doma
5. nedisciplinovanost a celková nepřizpůsobivost rodiny
6. celkový nezájem o dítě

Otázkou č. 8 ověřujeme výskyt zvýšeného zájmu o zápis dětí do MŠ po uzákonění
práva dětí na bezplatné předškolní vzdělávání (tj. přednostního přijímání dětí
v posledním roce před zahájením povinné školní docházky bez poplatku za školné).
Všech 27 dotazovaných (100%) uvádí, že nezaznamenaly zvýšený výskyt zájmu o
zápis dětí do mateřských škol.

Otázkou ě. 9 zjišťujeme, zda MS vyvíjí nějakou snahu o oslovení romské komunity,
aby např. zajistila případné zvýšení zájmu o docházku dětí do MŠ, aby předávala
informace o škole a významu předškolní přípravy, aby poskytovala rady a pomoc
rodičům apod.

Všech 27 (100%) dotázaných odpovídá, že nevyvíjí snahu o oslovení místní
romské komunity. Ve dvou případech pod odpověď ne připojují „stejně jako ostatní".
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Otázka č. 10, Znáte nějakou organizaci zabývající se romskou
Pokud ano,

problematikou?

uveďte...

Převážná většina učitelek žádnou organizaci nezná, odpověď ne uvádí 22 (81%)
učitelek. 5 (19%) učitelek udává, že zná nějakou organizaci. Bližší specifikace
ukazuje,že 2 odpověděly „všeobecně, z médií", 1 uvedla pouze odpověď ano bez
specifikace, 1 uvedla politické sdružení (stranu) Romská občanská iniciativa a 1
uvedla Občanské sdružení R - Mosty.

Na otázku č. 11, Spolupracuje
organizací,

Vaše MŠ nebo Vy osobně v současné době s nějakou

která se věnuje romské problematice?,všech

27 (100%) dotázaných

uvádí odpověď ne.

Otázka č. 12, Můžete uvést alespoň jednoho autora (či název knihy), který se
zabývá romskou kulturou, romskou problematikou?
Kladně se k této otázce vyjádřily pouze 2 (7%) učitelky, konkrétně pak pouze 1
učitelka uvedla „Romské pohádky". Zbylých 25 dotázaných (93%) odpovědělo ne.

Otázka č. 13, Cítíte se být svým dosavadním
připravena

vzděláním (studiem)

pro práci s romskými dětmi? Pokud ne, charakterizujte

dostatečně
nedostatky.

13 (48%) dotázaných se cítí být dostatečně připraveno pro práci s romskými
dětmi (tato odpověď převládá u učitelek starších 401et). 12 (44%) dotázaných se
necítí být připraveno svým dosavadním vzděláním pro práci s romskými dětmi (tato
odpověď převládá u učitelek mladších 40 let). Konkrétní charakteristika nedostatků

studia se objevuje u 10 odpovědí a lze ji vyjádřit větou „Nedostatek informací o
Romech, jejich kultuře a problémech v průběhu studia."
1 (4%) učitelka uvádí odpověď nevím, 1 (4%) na otázku neodpověděla.
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Otázka č. 14, Absolvovala jste nějaký kurz či seminář zaměřený
multikulturní

na

výchovu? Žádná z 27 dotazovaných učitelek se neúčastnila kurzu či

semináře zaměřeného na multikulturní výchovu a vzdělávání. 27 (100%) odpovědí

Otázka č. 15, Navštívila jste někdy školu, kde pracují s romskými dětmi,
se seznámila se způsobem zdejšího vedení těchto dětí? Pokud ano, uveďte

abyste
jakou.

4 (15%) učitelky v minulosti navštívily školu a sledovaly práci s romskými dětmi.
Z toho 2 učitelky uvádí přípravnou třídu bez bližší specifikace (na jaké škole), 1
uvádí, že pracovala jeden rok v Romské mateřské škole na Slovensku, 1 neuvedla
žádný konkrétní příklad. Zbylých 23 (85%) učitelek nenavštívilo žádnou školu (třídu)
s převahou romských žáků, aby získaly poznatky o způsobu práce s nimi.
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Graf k otázce č. 16
Měl by učitel znát romskou historii a kulturu?

11%

4%
44%

• nutné - dobře
• možné - základy
• nedůležité
• jiné

12 (44%) učitelek si myslí, že učitel, který se zabývá romskými dětmi, by nutně měl
mít dobré znalosti o romské historii a kultuře. 11 (41%) učitelek se přiklání k názoru,
že možná je vhodné mít základní znalosti o romské historii a kultuře. 3 (11%)
učitelky zastávají názor, že není třeba mít znalosti o romské historii a kultuře, jelikož
to pro práci s romskými dětmi není důležité. 1 (4%) učitelka využila odpověď jiné...a
odpověděla nevím.

Graf k otázce č. 17
Měl by učitel znát romský jazyk?

• dobře
• částečně
• jen odlišnosti
• není důležité
52%
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Dobře ovládat romský jazyk by měl učitel, který má více romských žáků ve třídě
podle názoru 1 učitelky (4% všech dotázaných). 6 (22%)dotázaných se domnívá, že
učitel by měl ovládat romský jazyk alespoň částečně. Znalost jazykových odlišností je
dostačující podle názoru většiny z dotazovaných, k tomuto názoru se přiklání 14
(52%) učitelek.
Pro 6 (22%) učitelek není pro práci s romskými dětmi důležité znát či ovládat romský
jazyk.

Graf k otázce č. 18

Myslíte si, že asistent pedagoga (romský a.p.)
přispívá ke zkvalitnění vých. vzděl.programu?

0%7%
• ano, velký přínos

45%

• částečně
• spíše ne
• ne, je to komplikace

41%

• jiné

12 učitelek považuje práci asistenta pedagoga za velký přínos ke zkvalitnění
výchovně vzdělávacího programu v přípravné (nebo jiné) třídě. 11 učitelek si myslí,
že asistent pedagoga částečně přispívá ke zkvalitnění programu. 2 učitelky jsou toho
názoru, že asistent pedagoga spíše není prospěšný, 2 učitelky volí odpověd 1 jiné... a
uvádí nevím.
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S výše uvedenou otázkou souvisí otázky 19 a 20, které zjišťují postoj
mateřských škol k případné spolupráci s asistentem pedagoga

učitelek

(tj. romským

asistentem).

Otázka č. 19 - Při zvýšení počtu romských dětí ve třídě by s asistentem pedagoga
chtělo spolupracovat 21 (78%) učitelek. 6 (22%) učitelek spolupráci s asistentem
odmítlo.

Otázkou č. 20 zjišťujeme, proč by učitelky chtěly s asistentem spolupracovat,
v čem si myslí, že by byl přínosný pro jejich práci s romskými dětmi.
Na tuto otázku neodpovědělo 6 (22%) učitelek, které spolupráci s asistentem
pedagoga odmítají.
21 (78%) učitelek na tuto otázku reagovalo. Sestavila jsem pořadí odpovčdí podle
frekvence jejich výskytu. Uvádím jejich pořadí od 1. do 5., kdy na 1. místě stojí
nejčastěji uváděná odpověď, na 5. místě nejméně frekventovaná odpověď:

Pro spolupráci s učitelkou je asistent pedagoga přínosný z důvodu:

1. pomáhá při skupinové a individuální práci ve třídě
2. vyzná se v místní romské komunitě
3. pomáhá při komunikaci a spolupráci s rodinou dítěte
4. přispívá k odstranění jazykové bariéry
5. usnadní adaptaci dětí na prostředí mateřské školy
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10. ZÁVĚR ŠETŘENÍ

Výzkumu se účastnily učitelky a ředitelky MŠ. Převažovaly učitelky starší
čtyřiceti let, s pedagogickým vzděláním, s více než dvacetiletou pedagogickou praxí,
převážná většina rovněž uvádí vlastní praktické zkušenosti s romskými dětmi. Proto
je považujeme za soubor respondentů, jenž je kompetentní vyjadřovat se k dané
problematice.
Z výsledků šetření, prováděného v pěti MŠ v lokalitě, kde žije početná romská
komunita, vyplývá, že předškolního vzdělávání v MŠ se místní romské děti téměř
neúčastní (ve sledovaných školách je jich zapsaných 8).
Neúčast romských dětí na předškolním vzdělávání v MŠ bylo a je často spojováno
s poplatkem za školné. Podle nové úpravy školského zákona (č. 561/2004 Sb.) z roku
2005 ředitelé MŠ musí přednostně přijímat děti v posledním roce před zahájením
povinné školní docházky, a to bez úhrady poplatku za školné. Předpoklad, že ani
v souvislosti s touto úpravou zákona se zájem ze strany Romů o MŠ nezvýšil, se
potvrdil. Důvody neúčasti romských dětí na předškolním vzdělávání v MŠ spatřují
učitelky stále nejvíce ve finanční situaci romských rodin, neinformovanosti romských
rodičů, tradičním odmítání výchovy institucí („nejsou na to zvyklí, raději je mají
doma"), nepochopení významu a důležitosti předškolní přípravy dětí ze strany rodičů.
Potvrdil se předpoklad, že učitelky mateřských škol jsou obecně informované o
problematice vzdělávání romských dětí. Zároveň se potvrdil předpoklad, že
zkoumané MŠ nevyvíjejí iniciativu směrem k romské komunitě. MŠ cíleně neoslovují
místní romskou komunitu, nespolupracují s žádnými organizacemi, které se podporou
integrace romských komunit zabývají.Tím se potvrzuje také druhá část hypotézy.
Jen polovina dotázaných byla ochotna zabývat se problémy, které mohou nastat při
docházce dětí z romské komunity do MŠ a vyjadřovat se k nim. Vyhodnocení
ukázalo, že největší problém v praxi mají učitelky v komunikaci a spolupráci
s rodinou a s faktem, že romské děti jsou temperamentní a živé. V menší míře vnímají
jako problém informovanost pedagogů o sociokulturním zázemí dítěte.
Většina učitelek nenavštívila žádnou školu či třídu s vyšším počtem romských dětí
(žáků) za účelem získávání poznatků, které by mohla dále uplatňovat ve své
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pedagogické praxi. Část učitelek (převážně mladších čtyřiceti let) se necítí být svým
dosavadním studiem (vzděláním) dostatečně připravena pro práci s romskými dětmi.
Jako nedostatek uvádějí málo informací o Romech v průběhu studia. Téměř stejná
část učitelek (převážně starších 40 let) se naopak pro práci s romskými dětmi cítí být
dostatečně připravena.
Učitelky kladně hodnotí zřizování přípravných ročníků. Většina jich rovněž
pozitivně hodnotí funkci asistenta pedagoga. Při zvýšení počtu romských dětí ve třídě
by většina dotázaných chtěla s asistentem pedagoga spolupracovat. Význam
spolupráce pak nejčastěji vidí v tom, že by jim asistent pomáhal při skupinových a
individuálních činnostech. Dále by jej uvítaly, protože se orientuje v místní romské
komunitě, pomůže při komunikaci a spolupráci s rodinou.
Učitel, který pracuje s větším počtem romských dětí by měl, podle názoru většiny
učitelek, dobře nebo částečně znát historii a kulturu Romů. Polovina učitelek souhlasí
s názorem, že by měl znát odlišnosti českého a romského jazyka, čtvrtina učitelek si
myslí, že by měl částečně ovládat romštinu, čtvrtina je toho názoru, že nemusí o
romském jazyce vědět nic, protože to pro práci s romskými dětmi není důležité.
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11. VÝSLEDKY ŠETŘENÍ ROMSKÝCH RODIČŮ

Otázka č. 1 zjišťovala pohlaví respondentů a sloužila k charakteristice sledovaného
souboru. Na otázky odpovídalo 20 žen a 6 mužů.

Graf k otázce č. 2

• 1 9 - 3 0 let
• 3 1 - 4 0 let
• 41 let a více

1. 1 9 - 3 0 let - do této věkové kategorie patří 14 respondentů (11 žen a 3 muži), II. 31
- 40 let, do této věkové kategorie patří 11 respondentů (8 žen a 3 muži), III. 41 let je
jedné ženě.
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Graf k otázce č. 16
Jaké je Vaše dokončené vzdělání?

0%4%

• nedokončená ZŠ
• nedokončená ZvŠ
• základní
• vyučen (a)
• maturita
• vysoká škola

1 respondent uvádí nedokončené základní vzdělání, dokončené základní vzdělání
uvádí 16 respondentů, 8 z dotazovaných respondentů je vyučeno v učebním
oboru.Procentuální vyjádření odpovědí je znázorněno v grafu.

Graf k otázce č. 4
V současné době jste:

4°/d0%

•

studující

• d á l k o v ě studující
•

pracující

• bez zaměstnání
• na M D

50%

•

v invalidním důchodu

Studující ani dálkově studující není žádný z dotazovaných respondentů. 7
respondentů uvádí, že je zaměstnáno nebo podniká (pracující). 13 respondentů je bez
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zaměstnání, 5 z dotázaných žen je na mateřské dovolené, 1 žena je invalidním
důchodu. Procentuální vyjádření odpovědí je znázorněno v grafu.

Otázka č. 5 zjišťuje vlastní zkušenost romských rodičů s MŠ (tj. vlastní zkušenost
z dětství). Na otázku odpovědělo všech 26 respondentů. 10 (38%) respondentů uvádí,
že chodili do MŠ rádi a hodnotí tuto zkušenost kladně. 4 (15%) respondenti uvádí, že
chodili do MŠ a hodnotí tuto zkušenost negativně. 12 (47%) respondentů do MŠ
nechodilo.

Soubor otázek číslo 6, 7, 8, 9, 10 je zaměřen na rodinné prostředí

Otázka č. 6 má nastínit velikost rodiny. Na otázku,Kolik máte

dětí:

sourozenců?.

odpověděli opět všichni dotazovaní. Pro zjednodušení interpretace výsledků uvádíme
tři kategorie. 1. 1 -2 sourozence má 9 (34%) respondentů, 1 1 . 3 - 4 sourozence má 8
(31%) respondentů, III. 5 a více sourozenců má 9 (35%) respondentů.

Otázka ě. 7 zjišťuje věk rodičů při narození jejich prvního dítěte. 18 (69%)
respondentů uvádí, že první dítě měli mezi 15. až 18. rokem věku. 8 (31%)
respondentů uvádí, že první dítě měli mezi 19. a 21. rokem věku.

Otázka č. 8 zjišťuje počet narozených dětí.
1 - 2 děti má 9 (35%) respondentů, 3 - 4 děti má 17 (65%) respondentů.

Otázka č. 9 zjišťuje míru užívání romského jazyka v rodinách. Většina rodičů udává,
že romsky hovoří doma ve stejné míře jako česky, takto odpovědělo 10 (38%)
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dotázaných rodičů. 8 (31%) respondentů hovoří doma romsky výjimečně, 8 (31%)
udává, že doma romsky nehovoří, pouze česky.

V otázce č. 10 jsme se zaměřili na romské tradice a míru jejich dodržování
v současné romské rodině. Dodržování určitých tradic potvrzuje většina
zúčastněných, celkem 22 (85%) dotázaných rodičů.
Z toho 5 ve velké míře. 17 dotázaných uvádí, že dodržuje tradice, ale není jich moc. 4
(15%) respondenti odpovídají ne.
Bližší specifikace tradic se objevila u třech odpovědí, dotazovaní uvedli „vartování"
(stráž u mrtvého).

Soubor otázek 11, 12, 13,14, 15 jsme zaměřili na zjišťování postojů a názorů na
předškolní

vzdělávání dětí a vzdělání vlastního. Jedna otázka se pro

s předchozími

výsledky šetření učitelek MŠ týká informovanosti

v současnosti

mohou své dítě zapsat v posledním roce před začátkem

srovnání

rodičů o tom, že
povinné

školní

docházky do MS bez poplatku za školné a jejich dítě má při zápisu do MŠ přednost
před mladšími

dětmi.

Na otázku č. 11 a č. 12, zda je důležité, aby jejich dítě před začátkem docházky do
ZŠ navštěvovalo nějaké předškolní zařízení a jaký typ předškolního zařízení by
rodiče pro své dítě zvolili, odpovědělo všech 26 (100%) dotazovaných. Odpovědi
znázorňuji v následujících dvou grafech:
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Graf k otázce č. 16

Je důležitá docházka do předškolního zařízení?

• ano, j e to důležité
B ne, není to důležité
• nevím, n e p ř e m ý š l í m o
tom

S tím, že docházka do předškolního zařízení je pro dítě důležitá, souhlasí
20 dotázaných rodiěů.
Odpovědi zdůvodnila asi polovina rodičů, nejčastěji slovy „připravíse

na 1. třídu",

dále uváděli „jsou tam jiné děti", několik rodičů uvedlo „chodím do práce"

nebo

„ mám čas na práci doma "
Docházka do předškolního zařízení není důležitá podle názoru 2 respondentů, 4
dotázaní neví.
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Graf k otázce č. 16

Zvolený typ předškolního zařízení

• mateřská škola
• přípravná třída
• žádné, bude doma

MŠ by pro své dítě volilo 7 rodičů, svou odpověď zdůvodnili 3 dotázaní. Uvádí tato
zdůvodnění:
„ může sem už od 3 let" , „ víc hraní než učení",

„ má tam víc

hraček".

Přípravnou třídu volí 18 rodičů, odpověď zdůvodňují ve většině případů. Nejčastěji
uvádí, že jsou ve škole asistenti. Dalším častým důvodem je „neplatí se a mám děti
v jedné škole ". Někteří udávají „ bylo tam starší dítě a bylo to dobré ". Jednotlivě se
pak vyskytují odpovědi „je to blízko", „má tam

kamarády".

Žádné předškolní zařízení by nezvolil 1 dotázaný.

Otázka č. 13 zjišťovala míru informací o právu na bezplatnou předškolní přípravu
v MŠ. S touto informací bylo seznámeno 5 (19%) dotázaných rodičů. Pro 21 (81%)
respondentů byla tato informace neznámá.

Z odpovědí na otázku č. 14 jsem zjistila, že 10 (38%) rodičů by uvítalo možnost
výuky romštiny ve škole.
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9 (35%) rodičů si nepřeje, aby se jejich děti ve škole učily romsky. 7 (27%) rodičů
neví, zda by chtělo pro své děti výuku romštiny ve škole.

Z odpovědí na otázku č. 15 jsme zjišťovali postoj rodičů ke svému vlastnímu
vzdělávání.
Na otázku, zda by si ještě chtěli nějak doplnit své vzdělání, odpovědělo všech 26
(100%) dotazovaných. Odpovědi jsou znázorněny v následujícím grafu:

Graf k otázce č. 15

Chcete si doplnit vzdělání?

• ano, studuji

15%

19%

• chci, ale v á h á m
• n e p ř e m ý š l í m o tom,
nevím
• spíš ne, stačí co m á m

23%
• r o z h o d n ě ne, už ž á d n á
škola

5 rodičů odpovídá ano, studuji; 6 rodičů má zájem, ale váhá; 6 rodičů se vyjádřilo
tak, že neví, dosud o tom nepřemýšleli; 5 se domnívá, že stačí dosavadní vzdělání
(spíš ne) a 4 rozhodně odmítají jakékoli další vzdělávání.
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12. ZÁVĚR ŠETŘENÍ

Výsledky šetření ukazují, že role asistenta pedagoga ve škole má své opodstatnění.
Potvrdil se předpoklad, že spolupráce s rodiči bude o mnoho snazší, pokud do
prováděného výzkumného šetření zapojíme rodičům známé asistenty pedagoga.
Téměř na všechny otázky jsme získali odpovědi od všech zúčastněných respondentů.
Z výsledků šetření je zřejmé, že úroveň vzdělání a zaměstnanosti v romské
komunitě na Žižkově je nízká, většina rodičů uvádí základní vzdělání a většina
z dotazovaných je bez zaměstnání. MŠ v dětství navštěvovala nadpoloviční většina
dotázaných (14 ano, 12 ne). Pokud do MŠ rodiče v dětství chodili, tuto zkušenost
hodnotí v převážné většině kladně.
Výsledky z druhé části dotazníku ukazují, že současná romská rodina na Žižkově
je tradičně široká, rodiče mají převážně 3 a více sourozenců, sami mají nejčastěji 3 4 děti, potvrzuje se také v literatuře často uváděný fakt o nízkém věku romských
rodičů při narození prvního dítěte. První dítě měli dotazovaní rodiče většinou mezi
15. a 18. rokem věku.
Z výsledků šetření dále vyplynulo, že romsky se v rodinách hovoří, dotázaní
nejčastěji uvádějí, že používají tento jazyk ve stejné míře jako jazyk český.
Výuku romštiny pro své děti si ve škole přeje více než třetina dotázaných. Romské
tradice většina rodin udržuje, i když uznávají, že v malé míře. Bližší písemná
specifikace bohužel byla zjištěna pouze ve třech dotaznících, kde bylo uvedeno
„vartování" (stráž u mrtvého).
Vztah ke vzdělávání byl tématem třetí části dotazníku. Z výsledků lze vyhodnotit
preference respondentů, jejich zájem a informovanost. Zájem hodnotíme především
podle rozsahu odpovědí, zda se rodiče snaží zdůvodňovat své preference a tedy
prezentovat své názory.
Význam předškolního vzdělávání uznává většina rodičů. Zastávají názor, že
docházka dítěte do předškolního zařízení je důležitá a asi polovina všech dotázaných
se tento názor také snaží zdůvodnit. Velmi často uvádí „připravíse

na l.

třídu".

Několik dalších rodičů zmiňuje „jiné děti", což chápeme jako kolektiv ostatních dětí
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a začlenění dítěte do něj. Může jít o děti z místní romské komunity i o děti jiné,
neznámé.
Jako vyhovující předškolní zařízení rodiče pro své děti v převážné většině volí
přípravnou třídu (na Žižkově je pouze při ZŠ Havlíčkovo náměstí, která dlouhodobě
pracuje s romskými žáky). Tento výběr zdůvodňují nejčastěji přítomností asistentů
pedagoga ve škole. Dále pak je pro výběr důležité to, že do školy chodí více jejich
dětí, známé děti z místní komunity a také je zmiňována předchozí kladná zkušenost
s přípravnou třídou. Pouze dvakrát se ve zdůvodnění preference přípravné třídy
vyskytl fakt, že se zde neplatí. Uvedená fakta potvrzují hypotézu, že rodiče, kteří mají
zkušenost s komunitní školou budou své děti nadále do této instituce umísťovat a
budou jí dávat přednost před školou, která dané charakteristiky nesplňuje. Jen jeden
z dotazovaných uvedl, že je rozhodnutý nechat si své dítě do začátku povinné školní
docházky doma. O změnách školského zákona, který nyní zaručuje právo dětí na
bezplatnou předškolní přípravu, většina romských rodičů neví.
Otázku o doplnění si vlastního vzdělání rodičů jsme záměrně umístili až na konec
dotazníku. Chtěli jsme mít možnost porovnat zjištěné údaje s výsledky z otázky č. 4
(zaměstnanost). Byla zde možnost volby studující, dálkově studující. Tuto možnost
nikdo z dotazovaných nezvolil. V poslední otázce, kde se ptáme na doplnění vlastního
vzdělání, pět respondentů uvádí, že studuje. To přesvědčuje o tom, že výsledky tohoto
šetření jsou do jisté míry ovlivněny snahou nezahanbit se a nemůžeme říci, do jaké
míry jsou průkazné.
Dlužno dodat, že v letošním školním roce 2006/2007, pořádá Základní škola
Havlíčkovo náměstí v programu iniciativy společenství EQUAL bezplatný kurs pro
pražské uchazeče o ukončení základního vzdělání s názvem „Kurs pro získání
základního vzdělání". V současné době tento kurs podle dostupných informací
navštěvuje asi 10 osob.
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ZÁVĚR

Zelina (2002) uvádí, že předpokladem zlepšení situace ve vzdělávání romských
dětí je to, aby děti co nejdříve, a pokud možno všechny, chodily do mateřské školy.
Balabánová (2002) ve svém příspěvku na konferenci o integraci Romů v naší
republice hovoří o tom, že vzdělávání romských dětí je třeba vnímat jako problém. Je
nutné se tímto problémem zabývat ve všech stupních vzdělávání i v jiných sektorech
veřejné správy. Předškolní vzdělávání je ve svém současném pojetí chápáno jako
počáteční stupeň vzdělávání celoživotního a jeho význam pro život člověka je
nezastupitelný.
Romům je v současnosti přiznána jejich etnická svébytnost a rámcové vzdělávací
programy umožňují vytvoření prostoru pro aktivity směřující k řešení dlouhodobé
neúspěšnosti romských žáků. Princip individualizace v osobnostním pojetí
současného vzdělávání by měl být předpokladem k tomu, že školy ve svých
vzdělávacích programech budou respektovat složení komunity občanů, kteří žijí
v lokalitě, v níž se daná škola nachází.
V Praze 3 - Žižkov se svým pojetím výchovně vzdělávacího programu dokázala
přizpůsobit pestrému složení obyvatel FZS Havlíčkovo náměstí. Vyšla vstříc zejména
občanům, kteří patří do skupiny sociokulturně znevýhodněných, v dané lokalitě jde
zejména o příslušníky romské menšiny.
Z výsledků výzkumného šetření romských rodičů vyplývá, že zkušenost s touto
školou mění jejich přístup ke vzdělávání svých dětí. Mnozí si již uvědomují důležitost
předškolní přípravy pro děti a škola opakovaně žádá o výjimku v souvislosti
s navýšením počtu dětí přijatých do přípravné třídy. Autorka sama se v praxi vícekrát
setkala s dotazy rodičů, zda by jejich dítě. mladší pěti let. také mohlo být zapsáno do
této třídy. To však není možné. Přípravné třídy jsou koncipovány především pro děti
s odkladem školní docházky, výjimečně pro děti pětileté. Rodičům je doporučována
návštěva mateřské školy, ovšem tito ve většině upřednostňují přípravnou třídu. Z toho
je patrné, že jim vyhovuje způsob práce školy a přístup pedagogů nejen k dětem, ale i
k rodičům samotným. Nejsou také v dostatečné míře informováni o tom, co jim
současná mateřská škola nabízí. Zároveň se ukazuje, že mnohdy je důvodem
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preference jedné školy přítomnost romských asistentů pedagoga. Rodiče mají ke
škole větší důvěru a lépe s ní komunikují.
Z výsledků výzkumného šetření učitelek a ředitelek mateřských škol vyplývá, že
pozvolna dochází k proměnám klimatu v instituci předškolního vzdělávání. Učitelky
jsou všeobecně informovány o problematice vzdělávání romských dětí, pozitivně
vnímají zřizování přípravných tříd, chápou význam funkce asistenta pedagoga pro
děti se sociálním znevýhodněním, většina je nakloněna spolupráci s ním. Další směr,
kterým by se měla vydat péče o sociokulturně znevýhodněné děti, nastiňuje Koncepce
včasné péče (viz příloha č. 3). Mateřské školy v lokalitách s vyšším počtem obyvatel
z řad romské menšiny, by se podle názoru autorky měly více zajímat o aktivity, které
jsou v oblasti vzdělávání romských dětí vyvíjeny. Zároveň by měly být institucí, která
bude v tomto směru iniciativní a ochotná spolupracovat na realizaci určitých projektů.
Záleží na všech zúčastněných stranách, zejména pak na romské komunitě a
organizacích, které tyto projekty vytváří. Je třeba vyzývat ke spolupráci mateřské
školy zejména proto, že mohou zajistit kvalifikovanou odbornou péči.
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Príloha č. 1

Dotazník

1. Kolik je Vám let?

2. Splňujete svým dosavadním vzděláním požadavky na odbornou kvalifikaci pro pedagoga
v MŠ?
a) ano
b) ne

3. Jaká je délka Vaší pedagogické praxe?

4. Máte v rámci své pedagogické praxe zkušenosti s romskými dětmi?

5. Máte v současné době ve třídě romské děti? Pokud ano, uveďte prosím jejich počet.

a)
b)
c)
d)
e)
!)
g)
h)

6. Pokuste se prosím zhodnotit, zda níže uvedené možnosti mohou být při docházce
romského dítěte do běžné třídy MŠ pro pedagoga problematické v rámci jeho výchovně
vzdělávacího působení. Prosím o použití nabízené škály:
1 - rozhodně ano
2 - spíše ano
3 - spíše ne
4 - rozhodně ne
5 - nevím
temperament, živost romských dětí
jazyková bariéra (dítě)
soužití dětí z romské minority s ostatními dětmi (vztahy ve skupině)
informovanost pedagoga o specifičnosti prostředí rodiny dítěte
jazyková bariéra (pedagog - rodiče)
celková úroveň spolupráce s rodinou
pravidelnost docházky dítěte do MŠ
jiné...

7. Co je podle Vašeho názoru příčinou toho, že romští rodiče dlouhodobě jeví malý zájem o
docházku svých dětí do mateřské školy?

8. Zaznamenali jste v poslední době nárůst zájmu o zařazení do Vaší MŠ ze strany
romských rodičů?

9. Snaží se konkrétně Vaše MŠ nějak oslovit místní romskou komunitu a zajistit si tak větší
zájem ze strany romských rodičů? Pokud ano, uveďte jakým.

10. Znáte nějakou organizaci, která se zabývá podporou romských komunit? Pokud ano,
uveďte jakou.
a) ano
b) ne

11. Spolupracuje Vaše škola nebo Vy osobně v současné době s takovou organizací? Pokud
ano, uveďte jakou formou.
a) ano
b) ne

12. Můžete uvést alespoň jednoho autora (či název knihy), který se zabývá romskou
kulturou, romskou problematikou?
a) ano
b) ne

13. Cítíte se být svým dosavadním studiem (vzděláním) dostatečně připravena pro práci
s romskými dětmi? Pokud ne, charakterizujte nedostatky.

14. Absolvovala jste nějaký kurz či seminář zaměřený na multikulturní výchovu a
vzdělávání?

15.Navštívila jste někdy školu (třídu), kde pracují s romskými dětmi, abyste se seznámila se
způsobem zdejšího vedení těchto dětí? Pokud ano, uveďte jakou.
a) ano
b) ne

16. Měl by mít podle Vás pedagog, který pracuje s romskými dětmi, znalosti z romské
historie a kultury?
a) ano, je to nutné (dobrá znalost)
b) je vhodné znát základy
c) ne, není to důležité
d)jiné...

17. Měl by podle Vás pedagog pracující s romskými dětmi ovládat romský jazyk?
a) ano a dobře
b) ano, alespoň částečně
c) ne, ale měl by mít povědomí o jazykových odlišnostech
d) ne, není to důležité
e) jiné...

18. Myslíte si, že asistent pedagoga (tj. romský pedagogický asistent) přispívá ke
zkvalitnění výchovně vzdělávacího programu v přípravné (nebo jiné) třídě?
a) ano, je velkým přínosem
b) částečnč
c) spíše ne
d)ne, je to komplikace
e) jiné...

19. Uvítala byste asistenta pedagoga při zvýšení počtu romských dětí ve své třídě?
a) ano
b) ne

20. V čem si myslíte, že by pro Vaši práci s dětmi byl přínosem?

Příloha č. 2

Dotazník

1. Jste:
a)žena
b) muž

2. Kolik je Vám leť?

3. Jaké je Vaše vzdělání?
a) neukončená základní škola
b) neukončená zvláštní škola
c) základní
d) střední odborné (vyučen)
e) střední s maturitou
0 vysokoškolské

4. V současné době jste:
a) studující
b) studující při zaměstnání
c) pracující (zaměstnanec, podnikatel)
d) bez zaměstnání (veden - a na úřadu práce)
e) na mateřské dovolené
í) v invalidním důchodu

5. Navštěvoval (a) jste v jako malý (á) mateřskou školu? Pokud ano, líbilo se Vám tam?
a) ano a líbilo se mi tam, chodil (a) jsem tam rád (a)
b) ano, ale nerad (a), nelíbilo se mi tam
c) ne

6. Kolik máte sourozenců?

7. Kolik let Vám bylo, když se Vám narodilo první dítě?

8. Kolik máte dětí?

9. Jak často mluvíte doma romsky?
a) stále (pouze romsky)
b) převážně romsky (více romsky než česky)
c) výjimečně (velmi málo)
d) nikdy (pouze česky)

10. Dodržujete ve své rodině některé z romských tradic? Pokud ano, napište alespoň jednu.
a) ano, je jich hodně
b) ano, ale není jich moc
c) ne

11. Myslíte si, že je důležité, aby Vaše dítě ještě před začátkem docházky do základní
školy, chodilo do nějakého předškolního zařízení (mateřská škola, přípravná třída)? Pokud
ano, uveďte proč.
a) ano, je to důležité,
protože
b) ne, není to důležité
c) nevím, nepřemýšlím o tom

12. Jaký typ předškolního zařízení byste raději pro své dítě vybral (a) a proč?
a) mateřskou školu, protože
b) přípravnou třídu na základní škole,
protože
c) žádné, nechám si dítě až do začátku 1. třídy raději doma

13. Víte o tom, že pětileté děti mají přednost při přijímání do školky před mladšími dětmi a
nemusíte platit poplatek za školné?
a) ano
b) ne

14. Pokud by Vám škola nabídla, že se zde Vaše děti mohou učit romský jazyk, přál (a)
byste si, aby se Vaše dítě ve škole romsky učilo?
a) ano
b) ne
c) nevím
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i

III.

KONCEPCE
(PROJEKT)
VČASNÉ
PÉČE
O
DĚTI
ZE
SOCIOKULTURNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ V OBLASTI
VZDĚLÁVÁNÍ
1. Úvod
Pojem „děti, žáci a studenti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí" se objevuje ve
školství poprvé v souvislosti s metodickým pokynem MŠMT ke zřizování přípravných tříd
pro děti se sociálním znevýhodněním a k ustanovení funkce vychovatele - asistenta učitele
č.j.: 25 484/2000-22 (dále jen Pokyn).
Na základě kvalifikovaného odhadu a pozorování je zřejmé, že žáci z prostředí rodin,
které jsou ohroženy sociálním vyloučením, ať již z důvodů sociálních či v důsledku souběhu
znevýhodnění sociálního a kulturního, tvoří většinu žáků škol, jež pracují podle Rámcového
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upravených pro vzdělávání žáků s lehkým
mentálním postižením (dříve zvláštní školy). Zároveň je zřejmé, že se žáci z tohoto prostředí
hůře vyrovnávají s převažující selektivností českého základního školství a mají proto velmi
často nižší školní úspěšnost.
Jedním z očekávaných dopadů veškerých opatření na podporu vzdělávání žáků ze
sociokulturně znevýhodňujícího prostředí je zvyšování počtu těchto žáků v hlavním
vzdělávacím proudu a zvýšení jejich školní úspěšnosti. Pravděpodobnost, že tito žáci budou
pokračovat ve svém vzdělávání, ukončí úspěšně střední či vysokou školu nebo přípravu na
povolání a budou úspěšní na trhu práce, vzrůstá. Úspěšné zařazení žáků ze sociokulturně
znevýhodňujícího prostředí do hlavního proudu vzdělávání s sebou přináší v konečném
důsledku i nižší náklady na jejich vzdělávání.
IJž v padesátých letech minulého století, kdy zvláštní školy byly určeny především
dětem s mentálním postižením, psychologové konstatovali, že je zde zařazena minimálně
třetina dětí s normálními vzdělávacími předpoklady. Byly to děti - řečeno tehdejší
terminologií - buď „kázeňsky nezvladatelné" nebo sociálně či kognitivně deprivované, často
dčti z romské minority, která v té době byla násilně usídlována ve vymezených lokalitách.
Podle dostupných informací využívají i v současné době školy opatření určených na
podporu školní úspěšnosti dětí ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí převážně pro dčti
z romských komunit. Zároveň lze konstatovat, že významné procento dětí pocházejících
z romského prostředí náleží do skupiny dětí se sociokulturním znevýhodněním.
Dosavadní aktivity zaměřené na podporu dětí, žáků ze sociokulturně znevýhodňujícího
prostředí v oblasti vzdělávání jsou realizovány ve dvou oblastech:
-

opatření zaměřená na podporu dětí, žáků ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí
v mateřských, základních, speciálních a středních školách

-

a podpora projektů zaměřených na zvyšování školní úspěšnosti a integrace Romů.

Opatření zaměřená na podporu dětí, žáků a studentů ze sociokulturně znevýhodňujícího
prostředí v mateřských, základních, speciálních a středních školách
Na základě Pokynu byly při základních, speciálních, zvláštních či mateřských školách
zřizovány již výše zmíněné přípravné třídy pro dčti ze sociokulturně znevýhodňujícího
prostředí. Vydání metodického pokynu předcházelo pokusné ověřování tohoto opatření, které

probíhalo od 1.9. 1997 do 3 0 . 6 . 2000. Pokusné ověřování i Monitoring efektivity
přípravných tříd realizovaný v roce 2003 Fakultou humanitních studií University Karlovy
potvrdilo efektivnost této formy předškolní přípravy cílové skupiny.
Většina absolventů přípravných tříd zahajuje úspěšně povinnou školní docházku
v základních školách (88 % dětí, které ukončily přípravný ročník ve školním roce 2002/2003).
Nejvyšší úspěšnost z tohoto pohledu měly přípravné třídy při mateřských a základních
školách (ve školním roce 2002/2003 odcházelo 98 % jejich absolventů do základních škol),
nižší výsledek vykazovaly přípravné třídy při školách zvláštních (66 % dětí odcházelo do
základních škol). Od zahájení pilotního ověřování počet zřizovaných přípravných tříd i počet
dětí, které jsou v nich vzdělávány stále stoupal. Ve školním roce 2003/2004 pracovalo ve 137
přípravných třídách celkem 1824 dětí.
Dalším opatřením bylo zřizování funkce vychovatele - asistenta pro děti, žáky a
studenty ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí. Vychovatelé - asistenti učitele
pracovali ve školách s vyšším počtem žáků cílové skupiny od roku 1993, kdy bylo zahájeno
ověřování. Od roku 2000 byli vychovatelé asistenti zaměstnáváni na základě Pokynu. Od
1. ledna 2005 jsou na základě nové školské legislativy 1 zaměstnáváni jako asistenti pedagoga.
Jejich práce přispívá ke snižování absence školní docházky dětí a žáků, zlepšuje komunikaci
mezi učiteli a rodiči dětí a žáků a přispívá ke zvyšování školní úspěšnosti znevýhodněné
cílové skupiny.
Vzhledem k pozitivním výsledkům výše zmíněných opatření je zřizování přípravných
tříd a funkce asistenta pedagoga zakotveno v zákoně č. 561/2004 Sb„ o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Zákonem č.
563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, jsou asistenti
pedagoga zařazeni mezi pedagogické pracovníky (§ 2 odst. 2 zákona) a stanoveny podmínky
jejich kvalifikace (§ 20 zákona).

Podpora projektů zaměřených na zvyšování školní úspěšnosti na integraci Romů
Na podporu školní úspěšnosti dětí, žáků a studentů romského etnika jsou zaměřeny
projekty realizované na místní, lokální i celostátní úrovni. Cíle projektů směřují ke zvyšování
kompetence pedagogických pracovníků všech stupňů škol vc vzdělávání těchto žáků,
zvyšování schopnosti základního školství tak, aby bylo schopno vhodným způsobem začlenit
sociálně znevýhodněné, ověřování celodenních programů ve školách, ověřování možnosti a
technik spolupráce učitelů s asistenty, zvyšování profesní kompetence asistentů učitele. Dále
jsou projekty zaměřeny na zvyšování informovanosti rodičů dětí z cílové skupiny o významu
vzdělávání pro budoucí život jejich dětí, vydávání dvojjazyčné literatury, zvyšování
kompetence rodičů při přípravě dětí na školu, na volnočasové aktivity dětí a mládeže atp.

Výsledky dosavadních aktivit a opatření zaměřených na podporu dětí a žáků ze
sociokulturně znevýhodňujícího prostředí
Výsledky podpory poskytované dětem ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí se
projevují v dlouhodobém horizontu a jsou zatím těžko měřitelné. Kvantitativní údaje o této
skupině a jejich výsledcích ve vzdělávání nejsou proto plošně k dispozici. Projevuje se však

1
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon) a zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů
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proměna klimatu ve vzdělávacích institucích, postupná změna postojů a přístupu
pedagogických pracovníků, větší otevřenost základních škol v rámci vzdělávacího systému.
Ze statistických údajů můžeme vypozorovat, že podíl žáků vzdělávaných ve zvláštních
školách z celého souboru žáků plnících povinnou školní docházku od roku 1994 do roku 2004
postupně mírně klesá. V rámci České republiky se podíl žáků ve zvláštních školách z celého
souboru žáků základních škol snížil z 3,21 % na 2,65 %. Zajímavé jsou i údaje z jednotlivých
krajů ČR. Nejrychleji klesá podíl žáků ve ZvŠ v kraji Královéhradeckém, Karlovarském a
Moravskoslezském (o více než 1 %), téměř neměnná je situace v Plzeňském kraji, kde se
podíl žáků vzdělávaných ve zvláštních školách pohybuje kolem 2, 6 %.

Zařazení včasné péče o děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí do struktury
programů a opatření pro děti, žáky a studenty dané cílové skupiny
Přes veškerá usnesení a opatření Vlády ČR, usilující o integraci příslušníků romské
komunity a zmírnění jejich vylučování ze vzdělávacího systému, je přístup Romů ke vzdělání
ztížený jak jejich specifickými potřebami, tak formou a obsahem vzdělávacího systému
samotného. Základní a mateřské školy dosud nezohledňují vždy dostatečně principy
multikulturního vzdělávání a výchovy. Aktivity je proto třeba směřovat na obě strany, jak
směrem k dětem a jejich rodinám, tak směrem ke školám.
Určující a nezastupitelnou roli v předcházení neúspěšnosti dětí ze sociokulturně
znevýhodňujícího prostředí ve škole (zejména při vstupu do 1. tříd základní školy) nesporně
sehrává adekvátní předškolní příprava dětí dané cílové skupiny a práce s celou rodinou,
zejména však s matkou dítěte v předškolním věku - tedy včasná péče o děti ze sociokulturně
znevýhodňujícího prostředí.
Jedním z úskalí realizování předškolní přípravy je nezájem či neochota rodičů děti do
mateřských škol přihlásit; zvlášť problematická je situace v lokalitách, kde není předškolní
příprava bezprostředně v místě bydliště rodičů (např. geograficky odloučené malé obce) a je
nutno dojíždět.
K zajištění především pravidelné předškolní přípravy dětí je třeba interdisciplinárního
přístupu - spolupráce pracovníků resortů školství, mládeže a tělovýchovy a práce a sociálních
věcí - pracovníků orgánů sociálně právní ochrany, případně i pracovníků nestátních
neziskových organizací, které se profilují v dané oblasti (romští terénní sociální pracovníci,
NNO realizující volnočasové aktivity pro děti).
„Informace o současné situaci v oblasti včasné péče o děti ze sociokulturně
znevýhodňujícího prostředí" byla 7. 4. 2004 předložena k projednání vládě ČR spolu
s „Návrhem cílů koncepce včasné péče o děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí
v oblasti vzdělávání" a byla přijata usnesením č. 323.

2. Komu je koncepce včasné péče určena
Cílovou skupinou, které je včasná péče určena, jsou děti ze sociálně a sociokulturně
znevýhodňujícího prostředí. Sociokulturně znevýhodňujícím prostředím rozumíme pro účely
tohoto dokumentu takové sociální a kulturní prostředí, které dítěti znesnadňuje zapojení do
hlavního vzdělávacího proudu.
Včasná péče v oblasti vzdělávání bude poskytována dětem ze sociálně a sociokulturně
znevýhodňujícího prostředí a jejich rodinám především v období od tří let života dítěte do
zahájení školní docházky. V tomto období bude realizována především formou předškolního
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vzdělávání a formou podpory kompetencí rodičů k rozvíjení potenciálu dítěte v jeho
přirozeném prostředí. Podle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, mají děti z této cílové
skupiny právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím
potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní a
na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení 2 .

Sociokulturně znevýhodňující prostředí
Pojem „sociální znevýhodnění" je pro účely školského zákona definován jako „rodinné
prostředí s nízkým kulturním a sociálním postavením, ohrožené sociálně patologickými jevy;
nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova; nebo postavení azylanta
a účastníka řízení o udělení azylu na území České republiky podle zvláštního právního
předpisu" 3 '. Průvodním jevem sociálního znevýhodnění je často méně podnětné prostředí pro
rozvoj kognitivního a morálního potenciálu dětí.
Vymezení cílové skupiny koncepce včasné péče o děti ze sociokulturně
znevýhodňujícího prostředí v oblasti vzdělávání vychází z této formulace. Cílová skupina
v rámci této koncepce je širší.
Při definování sociokulturně znevýhodňujícího prostředí je třeba brát v úvahu také jazyk
užívaný v prostředí dítěte. Pokud prvním jazykem dítěte není čeština, nemusí to pro dítě ještě
znamenat znevýhodnění. Pokud je ale užíván jazyk na úrovni argotu nebo k jazykovému
rozvoji dítěte není v rodině vytvořeno podnětné prostředí, může to mít při zahájení plnění
povinné školní docházky pro žáka velmi limitující charakter.
Do skupiny dětí ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí jsou dále zahrnuty děti,
jejichž rodina je nepodporuje (není schopna, nebo nechce podporovat) ve školních aktivitách
a přípravě na školu; vztah rodiny ke vzdělání je vlažný či dokonce záporný; rodina nezajišťuje
dostatečně materiální potřeby dčti; žije spíše na okraji společnosti n e b o j e sociálně vyloučená;
rodina dítěte se řídí kulturními vzorci, které jsou odlišné nebo v rozporu s kulturními vzorci
české společnosti; v rámci rodiny je užíván jiný než vyučovací jazyk nebo je tento jazyk
užíván nesprávně (například romský etnolekt češtiny nebo slovenštiny) či na úrovni argotu
nebo je oslabena samotná kvalita verbální komunikace uvnitř rodiny. Pokud prostředí, ve
kterém dítě vyrůstá vykazuje některé z těchto charakteristik, můžeme také hovořit o
sociokulturně znevýhodňujícím prostředí.
Nepřímým indikátorem příslušnosti k této skupině je situace, kdy byl nad výchovou dětí
stanoven dohled soudem či obecním úřadem.

3. Včasná péče
Pojem včasné péče se užívá v různých kontextech v poněkud odlišných akcentech.
V rámci tohoto dokumentu chápeme včasnou péči o děti ze sociokulturně znevýhodňujícího
prostředí jako souhrn opatření, které mají za cíl identifikovat možná rizika v rozvoji osobnosti
dětí a předcházet hrozícím negativním důsledkům sociokulturního znevýhodnění ve
vzdělanostní, morální a sociální kultuře osobnosti vymezené skupiny dětí.
2

§ 16 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon)
3)

Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění
pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 320/2002
Sb. a zákona č. 519/2002 Sb.
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Včasná péče může navazovat na ranou péči nebo ji doplňovat. Raná péče je definována
jako soustava služeb a programů poskytovaných ohroženým dětem a dětem se zdravotním
postižením, i jejich rodinám.
•

v

Raná péče je v České republice věnována především dětem se zdravotním postižením.
Cílem takto pojaté rané péče je předcházet postižení, eliminovat nebo zmírnit jeho důsledky a
poskytnout rodině, dítěti i společnosti předpoklady k sociální integraci. Služby rané péče jsou
poskytovány od zjištění rizika nebo postižení do přijetí do vzdělávací instituce tak, aby
zvyšovaly vývojovou úroveň dítěte v oblastech, které jsou ohroženy faktory biologickými,
sociálními a psychologickými. Na realizaci těchto služeb se podílejí resorty sociální,
zdravotnictví a školství. Služby jsou poskytovány odbornými pracovníky z veřejnoprávního
sektoru, neziskových organizací i privátních komerčních zařízení.
Vzhledem k potřebám klientů je raná péče zaměřena na děti od narození do zahájení školní
docházky s akcentem na děti do tří let, neboť první tři roky života hrají ve vývoji dítěte
zásadní roli. Je poskytována především v domácím prostředí.
3. 1. Vzdělávání vycházející z koncepce včasné péče
Včasnou péči o děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí v oblasti vzdělávání
definujeme s ohledem na potřeby cílové skupiny jako soustavu programů poskytovaných
dětem ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí a jejich rodinám.
Cílem takto pojaté včasné péče je předcházet školní neúspěšnosti dětí (eliminovat nebo
zmírnit důsledky sociálního znevýhodnění na jejich školní úspěšnost) a poskytnout rodině,
dítěti i společnosti předpoklady k sociální integraci. Programy včasné péče mají být
poskytovány od zjištění rizika nebo znevýhodnění do zahájení povinné školní docházky tak,
aby přispívaly ke zvyšování vývojové úrovně dítěte v oblastech, které jsou ohroženy faktory
biologickými, sociálními a psychologickými.
Včasná péče o děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí v oblasti vzdělávání je
na rozdíl od rané péče zaměřena především na období od tří let života dítěte do zahájení
povinné školní docházky. Rozhodující formu představuje vzdělávání těchto dětí
v předškolních zařízeních (včetně přípravných tříd), působení poradenských zařízení a práce s
rodinami formou podpory kompetencí rodičů k rozvíjení potenciálu dítěte v jeho přirozeném
prostředí.
Programy včasné péče budou efektivnější, když budou probíhat ve spolupráci resortů
školství, sociálních věcí a zdravotnictví. Programy budou rozvíjeny odbornými pracovníky
z veřejnoprávního sektoru, neziskových organizací i privátních komerčních zařízení.

3. 2. Zdůvodnění potřeby včasné péče ve vztahu k následné školní úspěšnosti
dětí ze sociokulturně znevýhodňu jícího prostředí
V období od tří let života dítěte do zahájení povinné školní docházky je důležité rozvíjet
a sledovat rozvoj řeči, poznávacích funkcí a zda u dítěte dobře vytváří základ k rozvíjení
sociálních vztahů. Některé děti vyrůstají v prostředí, kde je užíván jiný jazyk než vyučovací.
V tomto období by měly mít příležitost pobývat v prostředí, ve kterém se vyučovací jazyk
používá. Zvláště děti, v jejichž rodině je nesprávně užíván vyučovací jazyk (například romský
etnolekt) nebo je užíván jazyk na úrovni argotu či kde je vůbec oslabena přirozená bohatost
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verbální komunikace v rámci rodiny, jsou pak od začátku povinné školní docházky
znevýhodněny díky úrovni porozumění vyučovacímu jazyku, způsobem vyjadřování a úrovní
rozvoje kognitivních funkcí. Osobnostní rozvoj dítěte v tomto období je rovněž důležitou
přípravou na zahájení povinné školní docházky.
V tomto období je důležité poskytnout rodičům dítěte informace a podporu k zařazení
dítěte do předškolního vzdělávání a podporovat kompetentnost rodičů k rozvíjení potenciálu
dítěte v jeho přirozeném prostředí.
Vhodným prostředkem podpory v tomto období j e v prvé řadě zapojení dítěte do
předškolního vzdělávání v mateřských školách, nebo alespoň v pěti letech do přípravných
tříd. Zkušenosti z práce přípravných ročníků pro dčti ze sociokulturně znevýhodňujícího
prostředí ukazují, že již jeden nebo dva roky práce v přípravných třídách pomáhá dětem ze
sociokulturně znevýhodňujícího prostředí úspěšně zahájit povinnou školní docházku
v základních školách. Pedagogičtí pracovníci těchto tříd však opakovaně upozorňují, že čím
déle dítě do předškolního vzdělávání dochází, tím je pravděpodobnost dobrého školního startu
vyšší. Další výhodou předškolního vzdělávání v mateřských školách je společný pobyt dětí
z majoritní společnosti a odlišného kulturního prostředí.
Rozvíjení kompetencí rodičů k přípravě dítěte na školní docházku v domácím prostředí
představuje další žádoucí směr působení. Zkušenosti z takto zaměřených projektů ukazují, že
většina rodičů zapojených do projektu pak dokáže dítě podporovat i během školní docházky.
Rodiče, které takto začnou pracovat s dětmi, se pak často stávají dobrými „propagátory"a
pomáhají přesvědčit další rodiče ve své komunitě.

4. Rizika realizace včasné péče o děti ze sociokulturně znevýhodňujícího
prostředí 4
Včasná péče je vzhledem ke své novosti spojena s určitými nesnázemi, zejména
v počátcích své realizace.
•

Zkušenosti s poskytováním podpory dětem ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí
v rámci přípravných tříd a mateřských škol jsou poměrně krátkodobé. Kvalita
vzdělávacích programů v těchto třídách je na různé úrovni. Vzdělávací programy
některých předškolních vzdělávacích subjektů jsou nedostatečně zaměřeny na rozvoj
osobnosti dětí z cílové skupiny a rozvoj potřebných dovedností.

•

V přípravných třídách a mateřských školách, které poskytují včasnou péči dětem ze
sociokulturně znevýhodňujícího prostředí a jejich rodinám, by měli pracovat zkušení
pedagogičtí pracovníci s odpovídajícími profesními kompetencemi, kteří budou vycházet
z individuálních vzdělávacích potřeb dětí včetně zohlednění jejich sociálního, kulturního
či etnického zázemí a budou uplatňovat tvořivě humánní přístup k dítěti a jeho rodině. To
však v praxi škol není vždy pravidlem.

•

Realizační kroky v oblasti včasné péče o děti ze sociokulturně znevýhodňujícího
prostředí, které vedou ke zlepšování situace těchto dětí na jednotlivých úrovních
(ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, krajské úřady a zřizovatelé škol), nejsou
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Z d r o j - „ I n f o r m a c e o současné situaci v oblasti včasné péče o děti ze sociokulturně z n e v ý h o d ň u j í c í h o
prostředí", která byla 7. 4. 2004 spolu s „ N á v r h e m cílů koncepce včasné péče o děti ze sociokulturně
znevýhodňujícího prostředí v oblasti vzdělávání" předložena k projednání vládě ČR a byla přijata usnesením
č. 323.
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vždy dostatečně propojeny. Tato obtíž by měla odeznívat spolu s usazováním nového
územněsprávního členění státu.

5. Klíčové problémy, na jejichž řešení je koncepce včasné péče zaměřena
•

Ve studijních a učebních materiálech středních a vysokých škol, které realizují
pregraduální a postgraduální vzdělávání učitelů, není dostatečně obsažena problematika
vzdělávání dětí ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí. Tato problematika je málo
zastoupena také v programech dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

•

Zkušenosti ukazují, že se učitelům nedaří vždy účinně podporovat děti ze sociokulturně
znevýhodňujícího prostředí v jejich pozitivním sebepojetí a přesvědčení o vlastních
schopnostech. U některých pedagogických pracovníků se vyskytuje nereflektované
očekávání nižších výkonů od dětí ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí.
Stereotypní předpoklad, že děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí mají jen
určité předpoklady pro dosažení dobrého vzdělání, je pro jejich rozvoj značně limitující.

•

U rodičů dětí ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí (především z romských
komunit) se ve vztahu ke škole projevuje relativní lhostejnost ke vzdělávání a nedůvěra
k institucím. Rodiče často nechápou význam předškolní přípravy pro budoucí osud svých
dětí a příliš se nedaří je informovat a motivovat ke spolupráci. Proto rodiče dětí ze
sociálně slabých komunit v menší míře přihlašují své děti do mateřských škol nebo
přípravných tříd.

•

Spolupráce školy a rodičů ze sociálně vyloučených komunit bývá nedostatečná.
Pedagogičtí pracovníci komunikují s rodiči především při řešení problémů v chování
a rozvíjení dítěte. Spolupráce na partnerské úrovni není dostatečně rozvinuta.

•

Děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí zahajují povinnou školní docházku
nedostatečně připraveny častěji, než dčti 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.

6.

Příležitosti, které jsou v systému vzdělávání vytvořeny k realizaci včasné
péče o děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí

•

Přípravné třídy pro dčti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí mají zkušenosti
s přípravou dětí na zahájení povinné školní docházky v hlavním vzdělávacím proudu již
od roku 1997. Monitoring efektivity přípravných ročníků (2003) a inspekční zpráva
(2000) potvrzuje, že většina dětí, které absolvovaly tuto předškolní přípravu, zahajuje
úspěšně povinnou školní docházku v běžných základních školách.

•

V předškolním vzdělávání se již dva roky realizuje kurikulární reforma. Mateřské školy
vytvářejí na základě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání školní
vzdělávací programy, ve kterých pružně reagují na potřeby dětí.

•

V rámci České republiky je v některých lokalitách vytvořena síť terénních sociálních
pracovníků, kteří se mohou stát efektivními spolupracovníky při vyhledávání rodin, které
jsou potenciálními klienty včasné péče pro děti ze sociokulturně znevýhodňujícího
prostředí.

•

Projekty zaměřené na spolupráci s rodinami při přípravě dětí na školu v jejich přirozeném
prostředí vykazují pozitivní výsledky. Spolupráce odborných pracovníků s dětmi a jejich
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rodiči se ukazuje být efektivní. Pozitivní dopad takovéto spolupráce ověřuje například
projekt „Schůdky", který je od roku 2002 rozvíjen v Ostravě. Jako pozitivum zmiňují
realizátoři projektu rozšiřující se skupinu maminek, které s dětmi dále pracují a stávají se i
aktivistkami programu. Mohou tak pomoci ostatním rodičům ze své komunity pochopit
důležitost předškolní přípravy dětí
a pracovat na zvyšování své rodičovské kompetence.
•

Projekty zaměřené na podporu zařazování dětí ze sociokulturně znevýhodňujícího
prostředí do běžných mateřských škol využívají spolupráce vychovatelů, asistentů
a terénních sociálních pracovníků. Pomáhají také pedagogickým pracovníkům mateřských
škol orientovat se v možnostech zakotvených v legislativě pro děti ze sociokulturně
znevýhodňujícího prostředí, rozšiřují kompetence učitelů v oblasti multikulturního
vzdělávání a komunikativního přístupu k rodinám těchto dětí, v oblasti pedagogiky
zaměřené na dítě.

•

Zákon 561/2004 Sb., školský zákon, vytváří předpoklady pro přípravu školních
vzdělávacích programů na základě vzdělávacích potřeb a možností dětí. Podle citovaného
zákona mají děti z cílové skupiny této koncepce „právo na vzdělávání, jehož obsah, formy
a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných
podmínek, které toto vzdělávání umožní a na poradenskou pomoc školy a školského
poradenského zařízení" 5 .

7.

Doporučení k zabezpečení včasné peče o děti ze sociokulturně
znevýhodňujícího prostředí

Abychom zabezpečili podmínky k optimálnímu rozvoji dětí cílové skupiny před
nástupem do povinné školní docházky, doporučujeme realizovat následující programy a
opatření.
1. Je nezbytné zajistit provázání jednotlivých institucí, které o děti pečují (sociálně-právní
ochrana dítěte, příslušná zdravotnická zařízení, pedagogicko-psychologické poradenství)
ve sjednoceném systému, aby se dosáhlo šance vytvářet společně sociální a pedagogickopsychologické diagnózy problémů dětí z rizikového prostředí, včetně prostředí
znevýhodňujícího sociálně a sociokulturně. Jen tak je možno včas a účinně zachytit děti,
které akutně potřebují pomoc.
2. Vedle osvěty a motivace v cílových komunitách je potřebné hledat i nástroje, které vytvoří
tlak na rodiče, jejichž dítě zjevně v důsledku sociokulturně znevýhodňujícího prostředí
rodiny potřebuje navštěvovat předškolní zařízení.
3. Programy a opatření v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, kteří působí
v předškolním vzdělávání, zaměřené na rozvíjení kompetencí pedagogických pracovníků
pro vzdělávání dětí ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí v období od tří let dítěte
do nástupu do povinné školní docházky.
4. Programy a opatření zaměřené na zvýšení počtu dětí ze sociokulturně znevýhodňujícího
prostředí, které budou absolvovat předškolní vzdělávání v mateřských školách nebo
v přípravných třídách pro děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí. Docházka
těchto dětí do mateřských škol a dalších forem předškolního vzdělávání je optimální od tří
let života dítěte do nástupu do povinné školní docházky.

5

§ 16 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon),
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5. Společné programy a opatření resortu školství, mládeže a tělovýchovy, práce a sociálních
věcí a resortu zdravotnictví, které budou působit na rodiče dětí ze sociálně
znevýhodňujícího prostředí, aby převzali větší zodpovědnosti za rozvoj dětí v období před
nástupem do povinné školní docházky, a aby se předškolní přípravou dětí seriozně
zabývali.
6. Realizace programů zaměřených na pilotní ověřování projektů včasné péče o děti ze
sociokulturně znevýhodňujícího prostředí. Projekty budou zaměřeny na:
•

vytvoření středisek včasné péče při mateřských školách nebo základních
zřizujících přípravné ročníky,

školách

•

vytvoření a realizace pobytových kurzů pro rodiče a děti ze
znevýhodňujícího prostředí ve věku od tří let do zahájení školní docházky,

•

vytvoření a realizace prezenčních dlouhodobých kurzů pro rodiče a děti ze sociokulturně
znevýhodňujícího prostředí ve věku od tří let do zahájení školní docházky.

sociokulturně

8. Vytváření forem průběžného monitorování a vyhledávání případných mezer systému
včasné péče
•

Včasná péče zvyšuje předpoklad úspěšné sociální integrace.
Snižuje možný negativní dopad sociálně a kulturně znevýhodňujícího prostředí na školní
úspěšnost dítěte na počátku povinné školní docházky a zvyšuje jeho šance na úspěšné
zahájení a absolvování prvního stupně povinné školní docházky v hlavním vzdělávacím
proudu.

•

Včasná péče o děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí v oblasti vzdělávání
snižuje riziko vzniku postižení druhotného. To je projevem porušení vazeb dítěte s jeho
okolím nebo nedostatečným rozvinutím vzdělávacího potenciálu dítěte.

•

Včasná péče zahrnuje spolupráci s rodinou dítěte a zaměřuje se na posílení její
kompetence k rozvíjení potenciálu dětí.

•

Posílení kompetencí rodičů k rozvíjení potenciálu dítěte v jeho přirozeném prostředí.
Formy včasné péče zaměřené do této oblasti zároveň přispívají ke stabilizaci rizikových
rodin.

•

Ekonomický přínos můžeme předpokládat především v dlouhodobé perspektivě. Při
účinné práci podpoře rozvoje dítěte v rámci včasné péče se sníží počet žáků, kteří budou
v průběhu a především v prvních třech letech povinné školní docházky vyžadovat
speciální péči. Zvyšuje se tak pravděpodobnost, že žáci budou pokračovat v přípravě na
povolání po ukončení povinné školní docházky a dosáhnou tak vyšší kvalifikace.
Pravděpodobnost, že tyto dčti v budoucnosti rozšíří řady dlouhodobě nezaměstnatelných,
se účinnou péčí snižuje.

9. Evaluace efektivity navrhované koncepce
Výsledky podpory, poskytované dětem, žákům a studentům ze sociokulturně
znevýhodňujícího prostředí jsou obtížně vyhodnotitelné. Kvantitativní údaje o této skupině a
jejich výsledcích ve vzdělávání nejsou plošně k dispozici. V rámci realizace navrhovaných
doporučení se počítá s analýzou proměny klimatu ve vzdělávacích institucích, s postupnými
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změnami postojů a přístupu učitelů, s větší otevřeností základních škol v rámci vzdělávacího
systému.
V následujícím období bude nadále pedagogicko psychologicky a etnosociologicky
sledována a statisticky analyzována situace ve školách, v interakci pedagogický pracovník žáci, škola - rodina.
Součástí realizace všech programů a opatření v oblasti včasné péče bude také
monitorování školní úspěšnosti dětí, které absolvovaly některý zrealizovaných programů.
V rámci monitoringu budou realizátoři sledovat, v j a k é m typu školy děti zahájí povinnou
školní docházku a jaká je jejich školní úspěšnost v prvních třech letech povinné školní
docházky.

10. Podpora včasné péče a její financování
Připravovaná podpora včasné péče o děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí
v oblasti vzdělávání je spojena především se vzděláváním pedagogických pracovníků,
zaměřeným na popsaná rizika a klíčové problémy, které dosud u pedagogů přetrvávají. Tato
část bude hrazena ze stávajících prostředků MŠMT, vydávaných na další vzdělávání
pedagogických pracovníků, jedná se o změnu priorit tohoto vzdělávání.
K řešení problémů integrace sociokulturně znevýhodněných je připraven národní rozvojový
projekt MINORITY (pracovně Otevřená cesta) s názvem „Zlepšení podmínek vzdělávání
žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a minorit v hlavním vzdělávacím proudu".
Projekt bude spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu, opatření 3.1 Operačního
programu Rozvoj lidských zdrojů a skládá se ze dvou fází. Součástí tohoto projektu je
příprava a pilotní ověřování uvedená v textu Koncepce. Ta budou prováděna v rozsahu, který
prostředky řečeného projektu umožní.
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Príloha č. 4

Začít spolu

Tento program není určen speciálně pouze romským dětem, avšak jeho filozofie a
psychologicko-pedagogické
konkrétního

principy jsou postaveny

i na respektování

a využívání

kulturního prostředí té které země či národnosti. Proto jej s velkým

využívají i školy s převahou romských dětí. (J. Balvín,

efektem

, s. 29)

Uvedení filozofického základu projektu „Začít spolu" je představením

jedné

z alternativních

úspěšnosti je však

možností práce s romskými dětmi. Základní podmínkou

sjednocení odpovědnosti

školy a romské rodiny, siřeji celé romské komunity.

není česká škola odkázána jenom na zahraniční projekty. Má svoji tradici
pedagogiky
Balvín,

i ve vztahu k dětem jiných národnosti

V tomto směru
humanistické

(J.A. Komenský, Přemysl Piker).

(J.

, s. 31)

Jde o vzdělávací program, který je založen na humanistických a demokratických
principech ve vzdělávání. Zdůrazňuje individuální přístup k dítěti, partnerství rodiny, školy
a širší společnosti v oblasti výchovy a vzdělávání. Prosazuje a umožňuje integraci a inkluzi
dětí se speciálními potřebami (dětí nadaných, dětí s vývojovými poruchami, dětí
s postižením, velmi se osvědčuje u dětí z různých etnických menšin). Dále klade důraz na
podnětné prostředí, kooperativní učení formou projektů. Metodika programu je založena
na konstruktivismu ve třech základních fázích. Navození tématu a shrnutí dosavadních
poznatků (evokace), prohloubení a pochopení poznatků na základě činností (ukotvení) a
znovu si uvědomění poznatků (reflexe). Již od mateřské školy se pracuje se
sebehodnocením dětí (prostřednictvím portfolia a individuálního vzdělávacího programu),
což posiluje pozitivní motivaci dětí k aktivnímu a samostatnému učení. Program si zakládá
na tom, že vzdělávací metody respektují vývoj dítěte, výchovné a vzdělávací působení je
založeno na individuálním přístupu, rodiče jsou partnery ve vzdělávání svých dětí. Důležitý
je rozvoj tvořivosti, třídy jsou členěny do tzv. center aktivit (domácnost, ateliér, dílna,
knihy a písmena, dramatika, pokusy a objevy, kostky, manipulační a stolní hry, písek a
voda, hudba, školní zahrada), kde se rozvíjejí dovednosti dětí. Cíle výchovy plánují rodiče
společně s pedagogy, společně také evaluují. Připravené aktivity si volí děti samy. Všechny

strany (děti, rodiče, pedagog) se rovněž podílejí na vytvoření pozitivně formulovaných
vnitřních pravidel třídy. Všechny strany je také mají dodržovat. (Gardošová, Dujková,
2003)

Hlavními principy kurikula jsou individuální přístup ke každému dítěti, integrované
hrou a činnostmi, tématické a projektové plánování, pozorování,
třídě, integrace a inkluze dětí ze sociálně málo podnětnéhoči

vytváření center aktivit ve

etnicky odlišného prostředí

aktivní účast rodičů jako partnerů školy. V současné době pracuje podle programu
spolu 44 mateřských škol a 7 přípravných
spolu je integrováno

a

Začít

tříd při třech základních školách. Do tříd Začít

168 romských dětí, 78 dětí s postižením,

ze sociálně nepodnětnéhoprostředí.

učení

5 dětí z j iných minorit a 6 dětí

(Národní zpráva o stavu předškolní výchovy..., 2000,

s. 46)

Program „Začít spolu" respektuje obecné potřeby rozvoje osobnosti každého dítěte a
sumarizuje je do tvorby těchto základních

schopností:

1.

Přijímat změny a aktivně se s nimi

vyrovnat.

2.

Kriticky myslet a umět si vybírat, nést za svou volbu

3.

Rozpoznávat problémy a řešit je.

4.

Být tvůrčí, mít

5.

Sdílet zájem a odpovědnost

odpovědnost.

představivost.
vůči společenství

(obci), zemi a prostředí, ve kterém žiji.

Pro romské děti jsou významné zejména schopnosti aktivního vyrovnávání
prostředky

vzdělání a tvorby odpovědnosti

se změnami

nejen za svoji komunitu, ale i zemi, ve které žiji"

(Balvín,, s.30)

Vzdělávací program Začít spolu je v České republice realizován od roku 1994. Název Začít
spolu (dále ZaS) je typický pouze pro naši republiku, mezinárodní název tohoto programu
je Step by Step (dále SbS).
Na počátku poskytla síť Sorosových nadací (Open Society Founds - dále OSF) společně
s neziskovou organizací Children's Resources International finanční a metodickou podporu
při zavádění vzdělávacího programu Začít spolu do vzdělávacích systémů jednotlivých
zemí. U nás ve spolupráci s Magistráty či obecními úřady vybraných měst oslovilo OSF

ředitelky mateřských škol (dále MŠ) a nabídlo jim možnost realizace programu ZaS
v jejich třídách. Tak byl program zahájen na deseti MŠ.
Velkou pomocí na počátku bylo, že každá MŠ měla člověka, tzv. rodinného koordinátora,
který byl prostředníkem mezi rodinou a MŠ, pomáhal s aktivním zapojením rodičů do
života školy i mimo ni. Inicioval vznik rodičovských rad a občanských sdružení při MŠ,
navštěvoval děti a jejich rodiny přímo v jejich domovech a ve spolupráci s rodiči
organizoval akce nebo různé aktivity v MŠ (karneval, táborák apod.). Tak se naprosto
přirozeně mohly do aktivit MŠ zapojit i další rodiny (s dětmi do 3 let i školního věku,
matky na rodičovské dovolené apod.), které žily v blízkosti MŠ a uvítaly možnost účastnit
se těchto mimoškolních (komunitních) aktivit.
V některých MŠ dodnes funguje tzv. rodičovská místnost, kde se mohou rodiče setkávat
spolu navzájem i s pedagogem, mají k dispozici kuchyňský koutek (káva, čaj apod.), mají
k dispozici odbornou literaturu, půjčovnu hraček a her.
Další změnou v dosavadní práci MŠ byla přítomnost asistentů ve třídách. Asistent
společně s pedagogem plánuje činnosti, pomáhá při skupinové práci, s přípravou pomůcek,
výběrem vhodné literatury atd. Pro učitelky MŠ byla spolupráce s asistentem novinkou,
proto bylo také jejich vzdělávání na počátku hodně zaměřeno na týmovou spolupráci. Dále
bylo nutné je zaměřit na spolupráci s rodinou a komunitou a vytváření podnětného
prostředí ve třídě.
Od roku 1996 je program realizován i na školách základních, a to v přípravných ročnících a
1. třídách (pro zajištění návaznosti programu v předškolním a primárním vzdělávání).
Učitelky MŠ (přípravné třídy) průběžně po celý školní rok spolupracují s učitelkami 1. tříd,
děti mají možnost seznamovat se s prostředím základních škol, kam ve většině budou z MŠ
odcházet.
Projekt podpory rozvoje programu ZaS také počítal se vzděláváním pedagogů formou
seminářů, z těchto pedagogů se stávali lektoři, kteří dále školili nové zájemce především
v letních školách ZaS (organizovaných v průběhu letních prázdnin). Tato forma přípravy
pedagogů funguje i v současné době. Na většině škol, které realizovaly ZaS od začátku (od
r. 1994) také vznikla tzv. tréninková centra vzdělávacího programu ZaS. Ta nabízejí další
vzdělávání pedagogům (semináře, letní školy, workshopy, konzultace školám apod.).
Některá tréninková centra mají vlastní nabídku dalšího vzdělávání, některá spolupracují
s pedagogickými centry ve městech či regionu.
V roce 1999 skončila finanční podpora škol a ty si hledaly jiné zdroje financování, což
bylo přesně v souladu s vizí Sorosových nadací, které poskytovaly finanční podporu na

začátku projektu (pro rozvoj a rozšíření programu do škol). Na zúčastněných subjektech
(školách) tedy zůstalo rozhodnutí, zda budou v programu pokračovat a pro svojí další
činnost budou hledat finance z jiných zdrojů, např. nadací, rozpočtů měst apod. V té době
se rovněž program ZaS osamostatnil od velké nadace OSF a společně s programy
Internetové centrum a Poryv se sloučil v Otevřenou společnost o.p.s.
V roce 2000 došlo k dalšímu osamostatnění programu, jeho koordinátoři založili
občanské sdružení Step by Step ČR, které si v rámci různých grantů začalo samostatně
shánět finance pro svoji činnost.
V roce 2002 byl fakticky zakončen projekt ZaS pro mateřskou a základní školu (ve
smyslu přímého metodického vedení ze strany SbS ČR) (www.sbscr.cz).

Vzdělávací program je nadále realizován v mateřských i základních školách. V současné
době je každá mateřská i základní škola v situaci, kdy může pracovat podle vlastního
školního vzdělávacího programu (v základních školách od 1.9.2007), který vychází
z klíčového a závazného dokumentu,určeného školským zákonem (č. 561/2004 Sb.) pro
veškeré předškolní i základní vzdělávání. Tímto dokumentem je Rámcový program
(Rámcový program pro předškolní vzdělávání a Rámcový program pro základní
vzdělávání). Školy se tak mohou svobodně rozhodnout pro využití některého
z akreditovaných alternativních programů, nebo z nich mohou čerpat inspiraci při tvorbě
programů vlastních.

