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ÚVOD 

V Sokolově, městě, ve kterém žiji, se objevují různé skupiny obyvatelstva. Ať jde  

o skupiny dobře ekonomicky zajištěné či o skupiny osob, které tak dobré socioekonomické 

zázemí nemají.  

Sociální status dospělých osob se odráží na socializačním prostředí dětí, které v něm 

vyrůstají. Do mateřské školy, ve které učím, dochází poměrně velké množství dětí, které 

pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Ze své pedagogické praxe vím, že je potřeba 

s těmito dětmi v určitých ohledech jednat odlišným způsobem než s dětmi, které ze sociálně 

znevýhodněného prostředí nepocházejí. V mateřské škole, kde není hodnocení dětí tolik 

závazné, mají učitelky poměrně velký prostor pro sledování pokroků jednotlivých dětí. 

Mohou se více zaměřit na individuální rozvoj dítěte tak, aby byly podporovány jeho silné 

stránky a zároveň podporovaly vývoj v potřebných oblastech. Přesto je podle mého názoru 

nejdůležitější samotný citlivý přístup učitelky k dětem (a nejen k nim), které pocházejí ze 

sociálně znevýhodněného prostředí. Zkušenostmi mám ověřeno, že při jednání s dětmi  

i rodiči, kteří pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí, je při komunikaci důležitá 

vstřícnost, otevřenost a vzájemná důvěra. Díky navázání přátelského vztahu s dítětem  

i rodičem lze mnohem snáze následně s rodiči dítěte vyjednávat způsob nápravy v případě 

neúspěchu dítěte. 

Inkluzívní přístup k dětem neznamená jen o zapojování dětí s mentálním či fyzickým 

znevýhodněním. Jde také o děti, které pocházejí z odlišného sociokulturního či 

socioekonomického prostředí než většinové obyvatelstvo. Tento přístup v mnohých ohledech 

shledávám jako prospěšný, pouze v některých případech je podle mého názoru málo podpořen 

nejen financováním podpůrných opatření pro děti se znevýhodněním, ale také malou 

zkušeností učitelek, nejen mateřských, ale i základních škol, pracovat s dětmi se speciálními 

vzdělávacími potřebami.   

Téma diplomové práce jsem zvolila především proto, že se v mém zaměstnání často 

setkávám s dětmi, které pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Cílem bylo 

především prostudovat tuto problematiku a orientovat se v přístupech učitelek MŠ k  dětem 

žijícím v sociálně znevýhodněných podmínkách a v aktivitách neziskových organizací 

zaměřených na výchovně vzdělávací práci s dětmi z těchto rodin. V teoretické části se 

zabývám sociálním prostředím české společnosti jako celkem. Zmiňuji zde romskou 

komunitu, která tvoří velkým podílem skupinu osob se sociálním znevýhodněním. Popisuji 
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zde legislativní rámec, který určuje, kdo je osoba sociálně znevýhodněná a jaké má možnosti. 

V neposlední řadě se zabývám dítětem, které pochází ze sociálně znevýhodněného prostředí  

a jeho možnostmi v oblasti výchovy a vzdělávání. Dlouhodobý cíl práce směřoval k evaluaci 

inkluzívní práce se dvěma dětmi v MŠ, která byla následně vyhodnocena z pozorovacích 

archů. Další cíle se zaměřily na stav inkluze dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do 

mateřských škol ve městě Sokolov a na to, jaké inkluzívní programy jsou v tomto městě 

nabízeny a využívány.   
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1 SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ ČESKÉ SPOLEČNOSTI 

Člověk žije ve společenství lidí, kteří ho obklopují. Primárně jde o rodinu, dále také  

o přátele a spolupracovníky, v těchto společenstvích dochází ke vzájemným interakcím  

a socializaci osobnosti člověka.  

Tak jako v ostatních zemích, i v České republice jsou v současné době velice 

diferencovaná prostředí. K datu 1. 9. 2015 byl počet obyvatel v České republice 10 546 120.
1
 

K nejhustěji zalidněným oblastem České republiky patří především Praha s hustotou 

obyvatelstva 2 360 obyvatel/km
2
, dalšími hustě zalidněnými kraji jsou například 

Moravskoslezský, Jihomoravský a Ústecký. K nejméně zalidněným krajům naopak patří 

Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský kraj a kraj Vysočina.
2
 „Lidé na určitém území jsou 

charakterizováni vlastnostmi, podle kterých je možné obyvatelstvo jako celek dále členit  

a strukturovat. Patří mezi ně především pohlaví a věk, dále rodinný stav, vzdělání, etnicita  

a náboženské vyznání.“
3
  

V České republice je poměrně bohaté národnostní složení. Podle sčítání lidu v roce 

2011 má největší podíl česká národnost s 64,3%. Další národností je národnost moravská, 

která činí 5%; dalšími národnostmi jsou slezská, slovenská, polská, německá a maďarská, 

které činí pod 2% obyvatelstva ČR, k romské národnosti se v roce 2011 hlásilo 0,2% 

obyvatelstva.
4
 Avšak v roce 2014 se k romské národnosti hlásilo již 2,3% Romů z celkové 

populace v České republice.
5
 V Listině základních práv a svobod upravuje práva 

národnostních a etnických menšin hlava třetí, články 24 a 25:  

„Článek 24 

Příslušnost ke kterékoli národnostní nebo etnické menšině nesmí být nikomu na újmu. 

 

 

                                                 
1 
Česko. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 

2016-04-10]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko#Obyvatelstvo 

2 
Kraje v Česku. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 

2001- [cit. 2016-04-10]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kraje_v_%C4%8Cesku 

3 
Struktura obyvatelstva [online]. [cit. 2016-04-10]. Dostupné z: http://www.demografie.info/?cz_struktura 

4 
Národnostní struktura obyvatel [online]. , 37 [cit. 2017-05-16]. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/documents/10180/20551765/170223-14.pdf 

5
 Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2014 [online]. [cit. 2017-05-06]. Dostupné z: 

https://www.vlada.cz/assets/ppov/zalezitosti-romske-komunity/dokumenty/Zprava-o-stavu-romske-mensiny-

2014.pdf 
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Článek 25 

(1) Občanům tvořícím národnostní nebo etnické menšiny se zaručuje všestranný rozvoj, 

zejména právo společně s jinými příslušníky menšiny rozvíjet vlastní kulturu, právo rozšiřovat 

a přijímat informace v jejich mateřském jazyku a sdružovat se v národnostních sdruženích. 

Podrobnosti stanoví zákon. 

(2) Občanům příslušejícím k národnostním a etnickým menšinám se za podmínek stanovených 

zákonem zaručuje též 

a) právo na vzdělání v jejich jazyku, 

b) právo užívat jejich jazyka v úředním styku, 

c) právo účasti na řešení věcí týkajících se národnostních a etnických menšin.“
6
 

  V současné západní společnosti jsou rozlišovány různé kategorie obyvatelstva, které 

jsou charakterizovány třídním postavením. Jsou nazývány jako sociální třídy. Jde o osoby se 

stejným sociálním postavením. V marketingu se nejčastěji využívá členění tříd podle 

společnosti National Readership Survey. Jde o třídy s označením „vyšší střední třída“ (kam 

spadají lékaři, ekonomové, právníci, politici, ředitelé), „střední třída“ (učitel, policista, 

zdravotní sestra), „nižší střední třída“ (student, úředník, mistr), „vyškolená dělnická třída“ 

(číšník, zedník, instalatér), „dělnická třída“ (prodavač, rybář, nekvalifikovaný dělník), „spodní 

třída“ (kam spadají lidé, kteří jsou odkázáni na státní příspěvek, např. penzisté).
7
 

Jedním z ukazatelů sociálního postavení ve společnosti je zaměstnanost členů 

domácnosti. Podle Českého statistického úřadu byla ve třetím čtvrtletí roku 2015 registrovaná 

nezaměstnanost 6,05%. Z těchto osob mělo 86 419 lidí nárok na podporu v nezaměstnanosti.
8
 

 

1.1 VZÁJEMNÉ VZTAHY VE SPOLEČNOSTI 

V každém typu společnosti je možné nalézt nerovnost mezi lidmi. Dokonce  

i v nejprimitivnějších kulturách, ve kterých neexistují téměř žádné majetkové rozdíly, je 

možné vidět nerovnost mezi jednici. Nerovnosti jsou například mezi muži a ženami, mezi 

                                                 
6
 Listina základních práv a svobod 

7
 Sociální třída. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 

2001- [cit. 2016-04-10]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C3%AD_t%C5%99%C3%ADda 

8
 Registrovaná nezaměstnanost (čtvrtletně) [online]. In: . [cit. 2016-04-10]. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/documents/10180/20556073/32020215q322.pdf/56993705-dcf3-4cc3-b959-

6c4ff18a856c?version=1.0 
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mladšími a staršími. V každé společnosti mají určité osoby vyšší společenský status. 

V primitivních kulturách to bývá například ten, kdo je úspěšnější při lovu, nebo ten, kterému 

je přisuzována schopnost navazovat spojení s duchy předků.
9
  

Ve společnosti lidí dochází k vzájemným interakcím a komunikaci. Při těchto 

činnostech dochází ke vzájemnému ovlivňování zúčastněných osobností. Lidé mezi sebou 

spolupracují, soupeří, řeší konflikty, či mají harmonické soužití.
10

 „V průběhu interakcí  

a komunikací se také rozvíjí vzájemné statusové postavení – vyjasňuje se, kdo bude koho 

ovlivňovat a kdo bude kým ovlivňován, kdo koho povede a kdo kým bude veden; vyjasňují se 

citové vazby (láska a nenávist, sympatie a antipatie, opora a ignorování).“
11

 

Podle prof. Heluse (2007) jsou pro nás druzí lidé buď oporou, nebo naopak hrozbou. 

Jsou nám sympatičtí nebo nikoli. Pro většinu lidí je izolace od sociálního prostředí jedna 

z nejtěžších situací, která bývá až nesnesitelná. „Výzkumy prokazují, že dlouhodobá 

odloučenost od lidí (sociální izolace) vede k poruchám osobnosti – např. depresím, 

halucinacím, panickým úzkostem, sebepoškozovacím, či dokonce sebevražedným sklonům. 

Sejně tak ale neustálou přítomnost druhých někteří z lidí obtížně snáší, nabývají pocitu, že 

nemohou být sami sebou.“
12

 

 

1.2 SOCIOEKONOMICKÝ STATUS RODINY A JEHO VLIV NA VZDĚLÁNÍ 

Havlík v knize Sociologie výchovy a školy tvrdí, že sociální postavení rodiny významně 

ovlivňuje budoucí vzdělávání dítěte. „Propojení výchovy a vzdělávání s ekonomickým, 

politickým a kulturním vývojem společnosti je výrazem jejich těsné souvislosti s vývojem 

sociální struktury. V tradiční společnosti bylo společenské postavení předurčeno tradicí  

a původem. I když zde existovala mobilita (války, služba vrchnosti, lichva, atd.), bylo vzdělání 

spíše privilegiem, potvrzením a symbolem existujícího postavení než nástrojem k jeho 

dosažení (vyjma úzké skupiny úředníků a kněžského stavu). V moderních společnostech hraje 

jednu z nejdůležitějších úloh začlenění do profesní struktury.“
13

 Z toho vyplývá, že je 

pravděpodobnější vysokoškolské studium u dítěte, které pochází z rodiny, kde jsou rodiče 

                                                 
9
 Giddens Anthony, Sociologie, Praha: Argo 1999 

10
 Helus Zdeněk, Sociální psychologie pro pedagogy, Praha: Grada 2007 

11
 Ibid., strana 16 

12
 Ibid., strana 16 

13 
Havlík Radomír, Koťa Jaroslav, Sociologie výchovy a školy, Praha: Portál 2011, strana 81 
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vysokoškolsky vzdělaní, než u dítěte, které pochází ze sociálně slabší rodiny, a jehož rodiče 

mají vzdělání základní. 

Na vzdělanostní dráhu bezprostředně navazuje dráha profesní. Poznatky a dovednosti, 

které škola dětem vštěpuje, je směřuje k jejich budoucímu povolání. Dítě díky školnímu 

hodnocení prochází mechanismem selekce a alokace. Dítě je umísťováno na svou budoucí 

vzdělanostní a profesní dráhu.
14

 Jinými slovy škola určuje budoucí profesní zařazení dítěte. 

Z vlastních poznatků vím, že v rodinách se sociálním znevýhodněním rodiče mívají 

žebříček hodnot nastavený jinak než v rodinách, jejichž socioekonomický status je vyšší. Pro 

rodiny s nižším sociálním postavením nebývá vzdělání na nejvyšších příčkách, naopak tyto 

příčky obsazuje rodina a zajištění uspokojení základních fyziologických potřeb. Oproti tomu 

v rodinách s vyšším socioekonomickým postavením mají osoby možnost mít na vyšších 

příčkách např. vzdělání právě proto, že díky svému vzdělání mají dostatek finančních 

prostředků pro uspokojování potřeb základních a nadstavbových. Toto tvrzení potvrzuje  

i Havlík: „ … trvá silná autoreprodukce vzdělanostního, a tedy profesního statusu,  

tj. pravděpodobnost, že dítě z rodiny vzdělanějších rodičů dosáhne vyššího vzdělání, dělnické 

dítě spíše vyučení a nižší přípravy pro dělnická a výkonná zaměstnanecká povolání. … 

Teoretické úvahy o rovných šancích společenského vzestupu, jakož i pokusy o reálné otevírání 

přístupu k vyššímu vzdělání dalším skupinám stojícím na nižších příčkách stratifikačního 

žebříčku bývají spojeny i s živými politickými diskuzemi. Patří sem spory o zdroje financování 

vzdělávání a o spoluúčasti studentů na něm, debaty, zda vzdělání je jen „soukromým 

kapitálem“, či společenskou investicí, apod. Okrajové nejsou ani mezinárodní souvislosti, a to 

od pověstného „dohnat a předehnat“ až po vědomí, že vzdělanostní potenciál je nástrojem 

hospodářské, politické, vědecké (včetně kosmické) a vojenské soutěže.“
15

 Tyto spory bývají 

velice často sledovány širokou veřejností a veřejnost v demokratické společnosti k nim 

vyjadřuje své názory na příklad prostřednictvím diskuzí v médiích. 

  

                                                 
14 

Havlík Radomír, Koťa Jaroslav, Sociologie výchovy a školy, Praha: Portál 2011 

15 
Ibid., strana 82-83 
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2 SOCIÁLNÍ ZNEVÝHODNĚNÍ 

Úroveň dosaženého vzdělání má významný vliv na budoucí zaměstnání a to ovlivňuje 

socioekonomický status jedince a následně rodiny. Jedním z činitelů, který má za následek 

sociální nouzi je nezaměstnanost. V České republice existují oblasti, ve kterých je vetší 

množství dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí (dále jen SZP). Podle portálu „Kudy 

vede cesta“ mezi tyto oblasti patří především v západních Čechách Sokolovsko a Kraslicko, 

na severozápadě Žatecko, Mostecko, Teplicko a Ústecko. V severních Čechách je to oblast 

Rumburku, Varnsdorfu a Frýdlantu. Ve Slezsku jde o oblasti v okolí Vítkova a Karviné. Jsou 

to právě oblasti s vysokým podílem nezaměstnaných osob.
16

 Z vlastní zkušenosti vím, že 

nezaměstnanost osob se velice odráží na sociálním postavení ve společnosti. Pracující 

obyvatelé na osoby dlouhodobě nezaměstnané mnohdy pohlížejí jako na „přítěž“, a ti se tak 

dostávají na okraj společnosti a touto skutečností následně trpí i děti.  

Postavení rodiny ve společnosti se velice promítá do osobnosti dítěte. 

„Socioekonomický status (SES) významně koreluje s celou řadou ukazatelů osobnosti, výkonu, 

kariérního sebeprosazení a životní úspěšnosti – v neposlední řadě také úspěšnosti školní. Jeho 

základ tvoří sociální vrstva (třída), ke které jedinec přináleží, a to zejména na základě:  

a) prestiže svého povolání 

b) příjmu/bohatství 

c) vzdělání.“
17

 

Zpravidla spolu vzdělání, prestiž povolání i výše příjmu úzce souvisí. Také spolu velice úzce 

souvisí nejvyšší dosažené vzdělání rodičů a jejich dětí. Ze své pedagogické praxe vím, že děti 

rodičů, kteří dosáhli nižšího vzdělání, mívají horší studijní výsledky již na základní škole.  

Zdeněk Helus se v knize Sociální psychologie pro pedagogy odkazuje na publikaci České 

vzdělání a Evropa: „V České republice je konstatována mnohem vyšší korelace mezi školní 

úspěšností – jmenovitě šancí dosahovat vyššího vzdělání, a vzdělanostní úrovní rodičů. Je 

důvodné soudit, že děti, jejichž rodiče dosáhli např. jen základního vzdělání, jsou v přístupu 

k vyššímu vzdělání znevýhodněny více, než je tomu v jiných evropských zemích.“
18

  

 

                                                 
16

 Index sociálního znevýhodnění. In: Kudy vede cesta [online]. [cit. 2017-05-10]. Dostupné z: 

http://www.kudyvedecesta.cz/mapy/svgdata_var/1/3 

17
 Helus Zdeněk, Sociální psychologie pro pedagogy, Praha: Grada 2007, strana 167 

18 
České sdružení pro vzdělávací politiku Praha, České vzdělání a Evropa, Tauris 1999; in Helus Zdeněk, 

Sociální psychologie pro pedagogy, Praha: Grada 2007, strana 168 
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2.1 OSOBA SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÁ 

Ministerstvo práce a sociálních věcí definuje osobu v sociální hmotné nouzi takto: 

„Osoba či rodina nemá dostatečné příjmy a její celkové sociální a majetkové poměry 

neumožňují uspokojení základních životních potřeb na úrovni ještě přijatelné pro společnost. 

Současně si tyto příjmy nemůže z objektivních důvodů zvýšit (uplatněním nároků  

a pohledávek, prodejem nebo využitím majetku) a vyřešit tak svoji nelehkou situaci vlastním 

přičiněním.“
19

 Zároveň také upozorňuje na fakt, že v hmotné nouzi není osoba: 

 „která prokazatelně neprojevuje snahu zvýšit si příjem vlastním přičiněním, 

 která není v pracovním nebo obdobném vztahu, nevykonává samostatnou výdělečnou 

činnost a není vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání, popřípadě osoba, která je 

v pracovním nebo obdobném vztahu, ale nemá z těchto vztahů v rozhodném období 

příjem, 

 která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání a bez vážných důvodů odmítla 

vykonávat krátkodobé zaměstnání nebo účastnit se v cíleném programu k řešení 

zaměstnání, 

 které nevznikl nárok na nemocenské nebo jí náleží ve snížené výši, a to z důvodu, že si 

přivodila pracovní neschopnost úmyslně, 

 která je osobou samostatně výdělečně činnou a její příjem po odečtení přiměřených 

nákladů na bydlení nedosahuje částky živobytí proto, že se nepřihlásila 

k nemocenskému pojištění, 

 které za neplnění povinností zákonného zástupce dítěte spojených s řádným plněním 

povinné školní docházky byla uložena sankce, 

 která nastoupila výkon zabezpečovací detence nebo trestu odnětí svobody nebo byla 

vzata do vazby.“
20

 

Ve stavu sociální nouze člověk není schopen zajistit své sociální potřeby ani potřeby 

rodiny. V takovémto případě má možnost stát žádat o pomoc v hmotné nouzi. Tyto dávky se 

nazývají „příspěvek na živobytí“, „doplatek na bydlení“ a „mimořádná okamžitá pomoc“
21

. 

 Základní dávkou pomoci v hmotné nouzi je „příspěvek na živobytí“. Tento příspěvek 

pomáhá osobám či rodinám při nedostatečném příjmu. Částka je stanovena pro každého 

                                                 
19 

Pomoc v hmotné nouzi. Ministerstvo práce a sociálních věcí[online]. [cit. 2016-04-11]. Dostupné z: 

http://www.mpsv.cz/cs/5 

20 
Ibid. 

21
 Ibid. 
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individuálně, a to na základě hodnocení jeho možností a snahy. Odvíjí se od částek 

existenčního a životního minima. Výše se stanovuje jako rozdíl mezi živobytím a příjmem 

dané osoby, od této částky se odečtou přiměřené náklady na bydlení.
22

 

Dalším typem příspěvku je „doplatek na bydlení“. Pomáhá při nedostatku příjmu 

k uhrazení nákladů na bydlení v případě, že nestačí vlastní příjmy osoby či rodiny. Dávka je 

poskytována na základě smlouvy o užívání bydlení (např. nájemní smlouva). Podmínkou 

získání tohoto příspěvku je získání příspěvku na živobytí.
23

  

„Mimořádná okamžitá pomoc“ je poskytována osobám, které se dostanou do situace, 

kterou je nutno neodkladně řešit. Zákonem je stanoveno šest případů nutnosti neodkladného 

řešení. (Příklady jsou uvedeny v příloze č. 1). 

Poskytování těchto dávek stanovuje příslušný úřad v daném městě, či městském 

obvodě. Zažádat o ně může každá fyzická osoba starší osmnácti let, která splnila zákonem 

dané podmínky pro jejich přiznání. Situace rodiny, která je v hmotné nouzi se odráží i na 

pozici dítěte. Velice úzce totiž souvisí s péčí o dítě v raném a předškolním věku, které je na 

rodině velice závislé. Dostatečné materiální zajištění je totiž důležité na příklad k dojíždění do 

speciálně pedagogického centra, návštěvám vzdělávacích aktivit a také souvisí s kvalitou 

vybavení, které může rodina dítěti poskytnout. 

 

2.2 SKUPINY OBYVATELSTVA SE SOCIÁLNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM 

Lidé se sociálním znevýhodněním vytvářejí specifické sociální skupiny. Nejčastěji to 

bývají lidé nezaměstnaní, kteří jsou v hmotné nouzi. V mateřské škole děti z těchto rodin 

nejčastěji poznáváme tak, že jejich rodiče nosí potvrzení z úřadu sociálních věcí o hmotné 

nouzi a jsou uvolněni od placení školného. Stravné hradit musejí. Kdybychom tuto skutečnost 

neznali, mnohdy bychom nepoznali, že dítě pochází z rodiny, která je v hmotné nouzi. 

Vyčleňování těchto dětí ze skupiny ostatních podle mého názoru probíhá spíše později,  

u starších dětí, v mateřské škole mají tyto děti poměrně velkou šanci se začlenit do skupiny 

ostatních. Skupina dětí začíná vnímat odlišnosti až kolem pátého roku věku, tedy těsně před 

vstupem do základní školy. 

                                                 
22

 Pomoc v hmotné nouzi. Ministerstvo práce a sociálních věcí[online]. [cit. 2016-04-11]. Dostupné z: 

http://www.mpsv.cz/cs/5 

23 
Ibid. 
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Rozdílnosti v potřebách a hodnotách osob z různých „stratifikačních vrstev“
24

 má za 

následek vytváření přátelských skupin podle sociálního rozvrstvení. Rodiny s vyšším 

socioekonomickým statusem se častěji stýkají spíše s rodinami s podobným statusem, jako 

mají ony samy. Oproti tomu rodiny ze SZP se více stýkají s rodinami ze stejné vrstvy 

obyvatelstva. Osoby v těchto skupinách se vzájemně doplňují, spojují je společné problémy. 

Skupiny obyvatelstva se sociálním znevýhodněním bývají znevýhodněné i v oblasti 

vzdělávání. U nás se setkáváme s odlišnou kulturně etnickou skupinou osob, které mají 

zřetelné vzdělanostní znevýhodnění. Touto skupinou je romská populace.
25

 „Na vzdělanostní 

situaci romské menšiny komplexně působí vlivy ekonomické (např. vysoká nezaměstnanost), 

sociální a kulturní. Nejzřetelnější je jazyková bariéra umocňovaná imigračními vlnami, 

velkou váhu má nedocenění úlohy vzdělání pro profesní uplatnění, životní styl a kulturní 

návyky.“
26

 

 

2.2.1 Romská komunita v České republice 

Nejpočetnější národnostní menšinou v České republice jsou právě Romové. V roce 

2014 žilo na našem území 241 900 Romů, tj. 2,3% z celkové populace České republiky  

a v současné době počet neustále roste. Podle správy Úřadu vlády České republiky lze při 

značném zjednodušení rozlišit dvě skupiny Romské populace. A to Romy, kteří jsou 

integrováni do společnosti a druhá skupina, kterou tvoří Romové, kteří jsou sociálně 

vyloučeni nebo jsou sociálním vyloučením ohroženi. Druhá skupina bývá často většinovou 

společností stavěna na okraj společnosti a je na ni pohlíženo jako na přítěž. Naopak první 

skupinu Romů tvoří lidé začlenění do společnosti a jsou rozprostřeni mezi většinovou 

společnost.
27

 „Podíl sociálně vyloučených Romů na celkové populaci Romů v kraji je nejvyšší 

v Ústeckém, Moravskoslezském, Olomouckém, Karlovarském, Libereckém a Zlínském kraji, 

kde tento podíl byl dvoutřetinový. Naopak nejnižší zastoupení sociálně vyloučených osob mezi 

Romy je ve Středočeském kraji a, přestože nejsou dostupná konkrétní data, dá se 

                                                 
24

 Havlík Radomír, Úvod do sociologie, Praha: Karolinum 2002 

25 
Havlík Radomír, Koťa Jaroslav, Sociologie výchovy a školy, Praha: Portál 2011 

26
 Ibid., strana 88 

27 Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2014 [online]. [cit. 2017-05-06]. Dostupné z: 

https://www.vlada.cz/assets/ppov/zalezitosti-romske-komunity/dokumenty/Zprava-o-stavu-romske-mensiny-

2014.pdf 
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předpokládat, že i v hl. m. Praze, kde jsou nejvyšší životní náklady na bydlení v rámci celé 

ČR.“
28

 

Romská menšina má specifický systém hodnot, norem i způsob komunikace. Mnohem 

výrazněji vnímají mimoslovní informace, dovedou odhadnout upřímnost, rysy i vlastnosti 

člověka. Největší prioritou pro Roma je jeho rodina. Ta pro něj představuje základ, jistotu, 

bezpečí a sílu. Vždy staví rodinu na první místo před ostatními povinnostmi. Dotyk je pro 

Romy symbolem bezpečí a klidu. Velice typická je vysoká schopnost empatie a emocionality. 

Romové mnohem výrazněji dávají emoce najevo než příslušníci majority evropské 

společnosti.
29

 Komunikace s Romy je velice specifická a je třeba s nimi jednat narovinu  

a soustředit se pouze na komunikaci s daným člověkem a na nic jiného. Pokud tomu takto 

není, Romové takovéto jednání vnímají velice formálně a neupřímně, a tak nevzniká pocit 

důvěry, který je při práci s dětmi i rodiči, jež navštěvují mateřskou školu, velice důležitý.
30

 To 

se také potvrzuje v mé pedagogické praxi. 

 

2.2.1.1 Historie a současnost Romů v České republice 

Předkové Romů dříve žili na indickém subkontinentu. Tam se věnovali svému 

kočovnému řemeslu, jako bylo řetězářství, řeznictví, košíkářství, kovářství a jiné. V 10. století 

odešli z Indie a ve 13. století začínají žít i v Evropě, později v 15. století se již usazují na 

Balkánském poloostrově a v oblasti Uher, tedy i v místě dnešního Slovenska. Zprvopočátku 

byli Romové v evropských zemích vítáni. Přinášeli krásnou hudbu, nové technologie, byli 

vyhlášenými léčiteli a zvěrolékaři. Obyvatelé Evropy je vnímali jako osoby, kající se za 

prohřešky svých předků. Podle pověstí se prohřešili proti Svaté rodině, neposkytli pomoc 

Marii a Ježíšovi během jejich prchání do Egypta, či například kovali hřeby, kterými byl Ježíš 

přibit ke kříži. Později začala katolická církev Romy pronásledovat. Byli viněni z nevěrnictví, 

čarodějnictví a loupežnictví. Toto pronásledování se poté táhne po celou dobu dějin pobytu 

Romů na evropském kontinentu.
31

 

Historie romské komunity na území České republiky je velice bohatá. Někteří 

historikové uvádějí, že první zmínka o Romech na našem území je již v Dalimilově kronice 

                                                 
28

 Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2014 [online]. [cit. 2017-05-06]. Dostupné z: 

https://www.vlada.cz/assets/ppov/zalezitosti-romske-komunity/dokumenty/Zprava-o-stavu-romske-mensiny-

2014.pdf 

29 
Šišková Tatjana, Menšiny a migranti v České republice, Praha: Portál 2001 

30
 Ibid. 

31
 Ibid. 
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z roku 1314. První doklad přináší však Popravčí kniha pánů z Rožmberka z roku 1399. 

V těchto dokumentech byli Romové označováni jako Cikáni. V 15. století byl velice značný 

přísun Romů na naše území, a to především proto, že zde měli velice dobré podmínky k žití. 

V této době bylo vydáváno mnoho protiromských opatření a lidé se obávali válek a nepřátel  

a mezi nimi i Romů. S Romy bylo v této době vyjednáváno velice nemilosrdně. Byli vyháněni 

ze svých obydlí, popravováni, mučeni.
32

 

V době osvícenství dochází ke změně v jednání s Romy. Marie Terezie nařizuje, aby 

byli Romové při prvním dopadení pouze vykázáni. První asimilační nařízení (asimilace – 

způsob začlenění založený na přizpůsobení jedince) vydala v roce 1761. Tato nařízení měla 

určovat způsob jednání s romskou komunitou. „V rámci asimilačních snah nařídila, aby se 

Romové usadili ve městě nebo na vesnici, zakázala používat romštinu, obchodovat s koňmi. 

Pouhým pokusem zůstal zákaz vzájemných sňatků mezi Romy. Nejdrastičtějším asimilačním 

opatřením bylo odebírání dětí rodičům: podléhaly mu děti ve věku dvou až čtyř let. Byly 

dávány na výchovu do rolnických rodin a v deseti letech měly jít do služby nebo na řemeslo. 

Pokusy rodičů o jakýkoli kontakt s dětmi byly přísně trestány.“
33

 

Šotolová se ve své publikaci Vzdělávání Romů odkazuje na Haišmana (1987):  

„V českých zemích vycházejí další úřední nařízení týkající se Romů až ve třicátých letech 19. 

století. Podle těchto nařízení mají být vůči potulným Romům důsledně uplatňovány předpisy  

o policejním dohledu, cizinecké policii, chudinství a tuláctví. Romské rodiny, které přicházely 

z jiných zemí, byly posílány zpět, pokud byly bez cestovního pasu nebo nemohly prokázat 

řádný výdělek. Od roku 1850 nepostačuje již ani platný pas. Podle nařízení ministerstva 

vnitra je rozhodující způsob obživy, který musí být úředně povolen. Hlavním cílem těchto 

opatření bylo omezit na minimum migraci potulných Romů mezi monarchií a sousedními 

státy.
34

 Také v dalších letech se objevovaly další opatření, která se zabývají romskou otázkou. 

Za druhé světové války byla prováděna rasová politika proti Romům stejně jako proti Židům. 

A také s nimi bylo stejně nakládáno.
35

 

V současnosti se romská otázka řeší především ve spojení se vztahy s většinovým 

obyvatelstvem. Romové denně musejí čelit diskriminaci a předsudkům ze strany většinové 

společnosti. Jsou jim přisuzovány stereotypní charakteristiky. Ve Zprávě o stavu romské 

                                                 
32 

Šotolová Eva, Vzdělávání Romů, Praha: Karolinum 2011 

33
 Ibid., strana 20 

34
 Haišman 1987 in Šotolová Eva, Vzdělávání Romů, Praha: Karolinum 2011, strana 20 

35 
Šotolová Eva, Vzdělávání Romů, Praha: Karolinum 2011 
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menšiny je uvedeno: „Diskriminace a nerovné zacházení je jednou z hlavních příčin 

neúspěchu Romů ve všech klíčových oblastech života …“
36

  

Již děti v mateřských a základních školách musejí čelit rasovým předsudkům  

a diskriminaci. V minulých letech bylo velké množství romských dětí zařazováno do 

základních škol praktických, a to především díky tomu, že většinou pocházejí ze SZP. To má 

za následek nerovné možnosti v přípravě na budoucí povolání.
37

 „Včasné péči a vzdělávání 

v České republice se v rámci vzdělávacího systému typicky dostává, podobně jako často  

i v jiných zemích, relativně nízké pozornosti. Nedostatečné poskytování včasné péče  

a předškolního vzdělávání brání dětem ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí  

a romských rodin v rovném přístupu k péči a vzdělávání a zejména tyto děti se setkávají  

i s předsudky a diskriminací.“
38

 

 

2.2.1.2 Hodnoty a tradice romské rodiny 

Pro Romy je nevyšší hodnotou život, a to vše, co vede k zachování, pokračování  

a zmnožení života. Oproti tomu vše, co život omezuje nebo dokonce ohrožuje, Romové 

vnímají velice negativně.  Děti zajišťují pokračování rodu, a proto je pro Romy tak významná 

láska k dětem. Pro Romy má podstatnou hodnotu i „romství“. Do něj spadá znalost jazyka, 

vzhled, znalost zvyků a především slušné vychování, které zahrnuje pohostinnost, úctu ke 

starším, zdvořilost a solidaritu. Oproti tomu budoucnost pro Romy má velice malou hodnotu, 

žijí přítomností.
39

 

Mezi romské tradice patřila především zdvořilost, pohostinnost a vzájemná úcta. Mnoho 

tradic se týká jídla. Za nečisté potraviny na příklad považují jídlo, které je ohřívané, nebo 

takové, které upadlo na zem, nebo do něj spadl vlas. Romské kroje se postupně přibližovaly 

oblečení většinového obyvatelstva. Některé prvky však zůstaly. Ženy ve středních letech 

nejčastěji volí pestré oblečení a muži naopak tmavé obleky. Mladší generace se oblékají podle 

současné módy. Tradiční je také zákaz odhalování těla. Členové rodiny se před sebou 

nesvlékali, ani před sebou nechodili ve spodním prádle. Cudnost v některých rodinách 

                                                 
36
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přetrvala mezi hodnotami dodnes. Romové nemají vlastní svátky, většinou slaví křesťanské 

svátky s ostatními obyvateli.
40

 

 

2.3 PROJEVY A CHOVÁNÍ OSOB ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÉHO 

PROSTŘEDÍ 

Příslušnost k některé sociálně vrstvě je poměrně citlivá záležitost. Výzkumy prokazují, 

že děti z nižších sociálních vrstev mají nižší pravděpodobnost složení maturitní zkoušky  

a přijetí na vysokou školu. To má za následek také získání zaměstnání, které patří mezi hůře 

ohodnocené.
41

 „Pátráme–li po příčinách této situace, jedním ze samozřejmých vysvětlení je, 

že děti v nižších kategoriích pocházejí z ochuzenějšího prostředí, kde je méně příležitostí ke 

zkušenostem, jež přispívají ke studijním úspěchům.“
42

 Dalším z faktorů, který ovlivňuje 

společenskou úspěšnost, je rodičovský styl.
43

 

V soužití s většinovou společností se osoby, které pocházejí ze SZP, potýkají 

s mnohými neshodami. Toto je velice patrné především na soužití s Romskou komunitou. 

„V obou skupinách převládají jedinci, kteří mají tendenci zobecňovat vlastnosti (především ty 

negativní) jednotlivců druhé skupiny a přisuzovat je celé skupině. Chování obou skupin do 

značné míry determinují předsudky z dávné i nedávné minulosti.“
44

 

Stejně jako všechny aspekty socializace nelze zobecňovat ani chování osob se sociálním 

znevýhodněním. Podle mého názoru je mnohem více determinující na příklad výchovný styl 

rodičů, či příčina sociální nouze rodiny. Pozoruji velký rozdíl v chování osob se sociálním 

znevýhodněním, které se již v rodině sociálně slabé narodily oproti osobám, které se do 

sociální nouze dostaly v průběhu života následkem nepříznivé životní situace.  

 

2.3.1 Děti ze sociálně znevýhodněného prostředí 

V předškolním období se u dětí sociální znevýhodnění projevuje především 

v komunikačních schopnostech. To je zapříčiňováno především méně podnětným prostředím, 

které často v domácím prostředí má. „Děti ze sociálně ochuzených prostředí mívají 
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v předškolním období mnohem méně příležitostí k rozvoji klíčových řečových schopností. 

Důsledek nedostatečného nácviku řeči se projevuje tím, že neumějí své myšlenky a přání 

vyjádřit slovy, že neumějí naslouchat a odpovídat druhým.“
45

 V důsledku špatně se 

rozvíjejících komunikačních schopností jsou u dítěte hůře rozvinuté kognitivní schopnosti. 

Mnoho výzkumů ukazuje na souvislost mezi socioekonomickým statusem rodin a úrovní 

řečových schopností dětí, především pak na to, děti ze SZP dosahovaly v měření 

komunikačních schopností horších výsledků než děti, které ze SZP nepocházejí. Dále je 

potvrzeno, že výsledky těchto měření jsou dobrým ukazatelem pro budoucí jazykový vývoj 

dětí. To má důsledky i pro budoucí školní vzdělávání. Tato problematika je dána tím, že 

matky v těchto rodinách nepoužívají takové jazykové stimuly, které by děti vedly 

k samostatné odpovědi. Také tyto stimuly neobsahují tak bohatou slovní zásobu a složitější 

větné konstrukce.
46

 

 Dítě ze SZP bývají ochuzené i o seznámení s knihami, s hodnotou matematických 

pojmů. Z toho vyplývá, že na počátku základního vzdělávání je dítě ze SZP ve výrazné 

nevýhodě.
47

  

Hodnocení dětí ze SZP je velice obtížné. Diagnostikovat lze několik stupňů sociálního 

znevýhodnění. Nejde však o diagnostiku úrovně sociálního znevýhodnění z pohledu 

sociálního zajištění, nýbrž o úroveň toho, jak sociální postavení rodiny působí na dítě. Podle 

míry působení na osobnost dítěte a jeho edukační úspěšnost by bylo možné rozdělit na stupně 

sociálního znevýhodnění.
48

 Tyto stupně jsou uvedeny na následující straně. 
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Návrh těchto stupňů je:  

„Stupně sociálně 

znevýhodňujícího prostředí 
Míra podpůrných opatření 

Obsahové zaměření 

podpůrných opatření 

Nultý stupeň sociálního 

ohrožení 
Mírná podpůrná opatření 

Představují pro školy minimální 

zátěž. Může se jednat 

 o vypracování individuálního 

vzdělávacího programu, úpravu 

vzdělávacího materiálu, změny 

v přístupu ke zkoušení a 

hodnocení, využívání 

kompenzačních pomůcek. 

Nejslabší stupeň sociálního 

ohrožení 
Zvýšená podpůrná opatření 

Kromě podpůrných opatření 

z nultého stupně je třeba zajistit 

zvýšenou personální podporu  

a úpravu kurikula ve větším 

rozsahu. 

Střední stupeň sociálního 

ohrožení 
Intenzivní podpůrná opatření 

Představují výrazné úpravy 

v průběhu vzdělávacího 

procesu, přičemž je zapotřebí 

intenzivní materiální  

i personální podpora; zároveň 

se vyžaduje výrazná úprava 

kurikula. 

Nejvyšší stupeň sociálního 

ohrožení 
Mimořádná podpůrná opatření 

Jde o podpůrná opatření, která 

jedinec vyžaduje ve všech 

typech prostředí, a s největší 

pravděpodobností jsou 

celoživotního charakteru.“
49
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3 ZPŮSOB ZAČLEŇOVÁNÍ OSOB ZE SOCIOKULTURNĚ 

ZNEVÝHODNĚNÉHO PROSTŘEDÍ 

Migrace obyvatelstva má za následek tvorbu etnických skupin v různých zemích světa. 

V České republice jsou nejrozšířenější etnickou skupinou Romové, dále jsou to také 

Vietnamci, Rumuni, Ukrajinci a Rusové. Mezi etnickými skupinami se vytvořilo několik typů 

vztahů: „oddělení (segregace, apartheid); spontánní či násilná asimilace; vyhlazování, 

genocida (Indiáni, Židé); masové přemísťování, přestěhování (otrokářství, indiánské 

rezervace, jihoafrické bantustany, stalinské praktiky). Hlavním směrem, který je v souladu 

s humanizačním úsilím, je soužití a vzájemné respektování různých ras, etnických skupin, 

národů a národností.“
50

 V současné době jsou velké snahy o humanizační přístup k ostatním 

rasám a národům
51

, přesto podle mého názoru v mnohých lidech přetrvávají vztahy k jiným 

národnostem z minulosti. Z etnických skupin, které se nacházejí na našem území, se se 

sociální nouzí potýkají především Romové. To však neznamená, že všichni Romové 

pocházejí ze SZP. Z vlastní praxe vím, že některé romské rodiny se s nouzí nepotýkají, jde 

především o Romy, kterým se podařilo získat dobré zaměstnání. 

Široká veřejnost vnímá ve většině osoby se sociálním znevýhodněním negativně. 

„Jakákoliv běžná škola, která se v rámci snahy o inkluzivní edukaci nezaměřuje pouze na žáky 

s postižením či narušením, ale má zájem i o inkluzivní edukaci žáků ze sociálně 

znevýhodněného prostředí, musí podle Šuhajdové (2013) počítat nejen s rizikem snížení 

prestiže v očích veřejnosti, ale i s předsudky. V současné situaci, kdy školy bojují o každého 

žáka, to může mít negativní dopad na postavení žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí 

v běžných školách.“
52

 

 

3.1 INTEGRACE A INKLUZE 

Začleňování osob s různým typem znevýhodnění v současné době probíhá jako 

integrace a inkluze. Integrativní a inkluzívní vzdělávání je velice podstatné pro plnohodnotné 

začlenění člověka s jakýmkoliv typem znevýhodnění do společnosti. Obě jsou typem 

socializace a zabývají se začleněním a zapojením člověka do společnosti a v posledních letech 

také přípravou společnosti na přijmutí jedince se znevýhodněním. Tyto pojmy jsou ve 
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společnosti v současné době velice známé především ve spojení s lidmi s handicapem. 

Většinová společnost však podle mého názoru především vnímá pojem integrace a inkluze 

především se spojení s lidmi s tělesným či mentálním postižením a již nebere v úvahu 

integraci a inkluzi osob se sociálním znevýhodněním.  

Integrace je vývojově starší, jsou pro ni příznačná především 80. léta 20. století. 

Inkluzívní přístup je typický pro devadesátá léta 20. století a následně pro začátek  

21. století.
53

 

 

3.1.1 Integrace 

Pojem integrace je označován jako nevyšší stupeň socializace. Jde o opak segregace, 

kdy je jedinec naopak ze společnosti vyčleňován. „Sociální integrace je proces 

rovnoprávného začleňování člověka do společnosti; komplikace však nastávají ve specifických 

případech některých osob nebo minoritních skupin (etnické menšiny, osoby s postižením 

apod.), které se od většinové populace výrazně odlišují a nejsou schopny dosahovat 

přirozeným způsobem vysoké míry socializace. Potom je nezbytně nutné jejich integraci 

aktivně podporovat a vytvářet pro ni vhodné podmínky.“
54

 

Integrace probíhá v celé řadě oblastí. Jde především o školskou integraci, pracovní 

integraci a společenskou integraci. Rozlišují se dva přístupy v integraci, asimilační  

a adaptační. Asimilační přístup spočívá v přizpůsobení se jedince společenské majoritě. 

Majorita určuje pravidla tohoto soužití. Tento přístup je pro majoritu snazší, ale celkově méně 

výhodný. Adaptační přístup, přestože je pro společnost zpočátku náročnější, je však později 

výhodnější. Společnost vytváří opatření, která vedou ke zjednodušení života osob 

s postižením.
55

  

V souvislosti se začleňováním osob se sociálním znevýhodněním má asimilační přístup 

prvopočátky v dobách Marie Terezie, která vydávala asimilační opatření především 

v souvislosti s romským obyvatelstvem. Romské obyvatelstvo bylo tvrdě trestáno  

a vyháněno ze země za nedodržení těchto nařízení.
56

 Oproti tomu adaptační přístup je již 

spojený se sítí speciálních škol. Romské děti a děti ze sociálně vyloučených lokalit byly 

umisťovány do základních škol praktických a nevzdělávaly se společně se všemi dětmi 
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v hlavním proudu vzdělávání. Byly vytvářeny speciální podmínky a využívány speciální 

metody a pomůcky. Je akceptován duální systém školství (školy speciální a běžné).
57

 

 

3.1.2 Inkluze 

„Inkluze je nikdy nekončící proces, ve kterém se lidé s postižením mohou v plné míře 

zúčastňovat všech aktivit společnosti stejně jako lidé bez postižení.“ 
58

 Hlavní tezí 

inkluzívního vzdělávání je „škola pro všechny“.
59

 V inkluzívním přístupu jde především  

o zapojení člověka s postižením do všech činností bez využití speciálních pomůcek a postupů. 

Rozdíl je patrný na příklad ve školské integraci. V integračním přístupu jde o vytvoření sítě 

speciálních škol, které využívají speciální metody a podmínky pro vzdělávání osob 

s handicapem. Inkluzívní vzdělávání oproti tomu upřednostňuje vzdělávání osob s různým 

typem postižení v běžných školách společně s vrstevníky bez postižení. Zároveň se opírá  

o využití běžných metod a prostředků. Tento přístup je velice výhodný nejen pro osoby 

s postižením, ale také pro osoby bez něj, protože pomáhá překonávat stereotypní postoje 

k osobám se znevýhodněním.
60

 

Hlavní rozdíl mezi vzděláváním integrovaným a inkluzívním je ten, že do inkluzívního 

vzdělávání lze zapojit mnohem více osob se znevýhodněním, tedy i osoby se sociálním 

znevýhodněním. „Školy by ve smyslu inkluze měly přijímat všechny děti, bez ohledu na 

fyzické, intelektuální, sociální, emocionální, jazykové a jiné podmínky a předpoklady. Má tedy 

jít nejen o děti s postižením a narušením, ale např. i o děti nadané, děti ulice, pracující děti, 

děti z odlehlých oblastí, z kočujících populací, z lingvistických, etnických a kulturních minorit 

a děti ze znevýhodněných a marginalizovaných oblastí nebo skupin.“
61

  

V inkluzi je podstatné respektování různorodosti ve všech ohledech (rasa, pohlaví, 

národnost, jazykový původ, sociální pozadí, …). Škola by měla být připravena přijmout 

všechny děti bez rozdílu. Hlavní trend inkluze je docílit odstranění paralelních systémů 

vzdělávání. Normální a speciální školství by mělo být sloučeno v jeden proud a při 

začleňování dětí se znevýhodněním má škola vytvořit podmínky pro vzdělávání všech dětí 
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bez rozdílu. Mělo by se tak předejít předčasné separaci a naopak k získání rovných šancí na 

vzdělávání všech dětí bez rozdílu.
62

 

 

3.1.2.1 Inkluze Romů 

Soužití Čechů s Romů se potýká s mnohými nesnázemi. „Romská menšina má v soužití 

s Čechy mnoho problémů. Z české strany je jim vytýkána hlučnost, špatné sousedské vztahy, 

nevzdělanost, nízká kvalifikace, špatná pracovní morálka, lenost, nečestné jednání, agresivita, 

kriminalita, prostituce. Romové vytýkají Čechům citový chlad, vypočítavost, nadřazené 

chování, xenofobii a rasismus.“
63

 Z vlastní zkušenosti vím, že většinová společnost na osoby 

ze SZP často pohlíží jako na přítěž, která pouze využívá sociální výhody státu. 

Chování obou skupin osob je determinováno minulými událostmi, které mají za vinu 

některé předsudky jedné či druhé ze skupin obyvatelstva. Přestože Romové v Čechách žijí již 

několik stovek let, většinové obyvatelstvo je velice často vnímá jako přistěhovalce, kteří jen 

parazitují na sociálních výhodách státu. Následně Romové vnímají českou povahu jako 

nepřátelskou.
64

 

Jako negativní aspekty v soužití s Romy vidí Šišková v liberalizaci trhu s nemovitostmi, 

což má za následek koncentraci chudého, a tedy i romského, obyvatelstva v okrajových 

částech měst. Dlouhodobá nezaměstnanost Romů vede k jejich závislosti na sociálních 

dávkách. Pozitivní vývoj naopak zaznamenává v emancipaci romské menšiny a také zájem 

učitelské veřejnosti pomoci romským dětem na cestě k lepšímu vzdělání a tím i lepšího 

postavení ve společnosti.
65

 „Mnohá občanská sdružení a charitativní organizace věnují 

Romům a především jejich dětem značnou pozornost. V posledních letech vyšlo více knih 

s objektivními informacemi o Romech, vycházejí časopisy i knihy v romštině, televize i rozhlas 

zařazují do programu vysílání pro Romy.“
66
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4 VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÉHO 

PROSTŘEDÍ 

Sociální znevýhodnění bývá nejčastěji spojováno především s národnostní nebo rasovou 

odlišností, nízkým sociálním a ekonomickým statusem rodiny či sociálně patologickým 

prostředím rodiny nebo komunity. Osoby se sociálním znevýhodněním podléhají různým 

formám sociální izolace či diskriminace.
67

 „Děti vyrůstající v sociokulturně znevýhodněném 

prostředí se často potýkají s typickými problémy, mezi které patří: 

- frustrace základních potřeb (primárních, emočních, vztahových, atd.); 

- silný bezprostřední vliv sociálně patologických jevů; 

- deviace v hodnotovém systému a etice; 

- absence životních jistot a cílů i sociálního zakotvení; 

- přijímání neadekvátních rolí (deviace v sebepojetí); 

- ztížené podmínky seberealizace a sociální integrace.“
68

 

Díky těmto vlivům je potřeba s těmito dětmi jednat velice individuálně a to především 

v závislosti na znalost jejich sociálního zázemí. Slowík uvádí, že u dětí se sociálním 

znevýhodněním je vhodná kombinace sociální, zdravotní, psychologické  

a speciálněpedagogické péče.
69

 Je třeba se více zamýšlet nad celkovým smýšlením  

a směřováním společnosti. Některým lidem mohou znít cize slova jako svědomí, 

zodpovědnost, poslušnost apod. Nejlepší cestu v prevenci poruch chování vidí Slowík 

v prosociální (resp. etické) výchově, která může zásadně zmírnit egoistické, materialistické či 

jiné negativní stimuly při vytváření hodnotového systému člověka.
70

 

Lechta upozorňuje na problematiku stanovení termínu „sociálně znevýhodněné 

prostředí“. Z některých publikací totiž může široká veřejnost dítě ze SZP chápat jako dítě 

romské. Jako vhodnější uvádí definici Habrové: „Habrová (2015) vymezuje skupinu žáků ze 

sociálně znevýhodněného prostředí jako žáky, kteří jsou – ať už potencionálně, nebo reálně – 

ohrožení rizikem školního neúspěchu, přičemž důvodem jejich selhání není žádné zdravotní 

postižení, dlouhodobé onemocnění ani specifické poruchy učení či chování. Jde tedy o příčiny, 

které pramení z přirozeného sociálního prostředí, z něhož žák pochází.“
71

 Mezi děti, které 
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pocházejí ze SZP Lechta řadí například děti ohrožené syndromem CAN, děti romské, děti 

nezaměstnaných rodičů, děti z uprchlických rodin, děti rodičů alkoholiků, rodičů  

se zdravotním postižením, či děti žijící pouze s jedním rodičem.
72

 

 

4.1 LEGISLATIVNÍ OPORA INKLUZE DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ 

ZNEVÝHODNĚNÉHO PROSTŘEDÍ 

V posledních letech se v České republice dostává systémové podpory vzdělávání dětí se 

sociálním znevýhodněním. „V našem regionu se projekt inkluze z legislativního pohledu váže 

na Úmluvu OSN o právech osob s postižením (Convention, 2006), která byla přijata v New 

Yorku v prosinci 2006 a v parlamentech ČR a SR ratifikována v r. 2009, resp. 2010. Kromě 

jiných kategorických požadavků v zájmu lidí s postižením požaduje i jejich inkluzívní edukaci. 

Pro naši problematiku je důležitý paragraf 24. Hned v prvním bodě tohoto paragrafu se 

explicitně žádá zabezpečení inkluzívního edukačního systému na všech úrovních’.“
73

  

Vzdělávání dětí se sociálním znevýhodněním je ukotveno ve vyhlášce č. 27/2016 Sb.,  

o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění vyhlášky 

č. 270/2017 Sb. Na tuto vyhlášku se odkazuje Rámcový vzdělávací program pro předškolní 

vzdělávání. Vyhláška nařizuje školám tvorbu podpůrných opatření pro děti se speciálními 

vzdělávacími potřebami (dále jen SVP). Odkazuje se na ni RVP PV. Zabezpečuje financování 

škol a podporu žáků a dětí prostřednictvím financování didaktických pomůcek pro děti se 

znevýhodněním. Jedním z opatření, které je takto financováno, je možnost asistenta pedagoga 

ve třídě s dítětem se SVP. Vyhláška také upravuje počet zapsaných dětí ve třídách s dětmi se 

SVP. V příloze této vyhlášky jsou uvedeny jednotlivé stupně podpůrných opatření a návrhy 

přizpůsobení podmínek a metod práce, očekávaných výstupů, organizace výuky, hodnocení 

dětí se SVP a také intervence školy při práci s těmito dětmi.
74
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4.1.1 Financování inkluzívních programů 

Vyhláška č. 27/2016 Sb. upravuje pět stupňů podpůrných opatření. První stupeň 

podpůrných opatření zajišťuje škola bez nároku na finanční podporu. Dalším stupňům je již 

přiznaná finanční podpora, kterou škola získá na základě spolupráce se školským 

poradenským zařízením.  

V příloze vyhlášky č. 27/2016 Sb. v konkretizaci podpůrných opatřeních prvního stupně 

je uvedeno: „Obtíže žáka jsou dále vyvolané zejména aktuálně nepříznivým zdravotním nebo 

psychickým stavem, případně se jedná o dlouhodobé problémy malého rozsahu a intenzity. 

Škola zohledňuje sociální status, vztahovou síť žáka a jeho sociální a rodinné prostředí.“
75

 

Z toho se dá usuzovat, že děti, které pocházejí ze SZP spadají do podpůrných opatření prvního 

stupně, a tedy podpůrná opatření vytváří škola. V tomto stupni nezískává škola finanční 

prostředky na podpůrná opatření. Učitel zajišťuje podporu vzdělávání především tím, že 

přizpůsobí danému dítěti podmínky pro úspěšné vzdělávání. Na příklad upraví zasedací 

pořádek, upraví čas řízené pedagogické činnosti, využívá názorné pomůcky a podobně. Při 

výchově a vzdělávání těchto dětí lze využít plán pedagogické podpory.
76

 

Přestože škola nemá nárokovatelné finanční prostředky pro vytvoření podpůrných 

opatření prvního stupně, systémová podpora se odráží na financování vytváření programů pro 

inkluzívní vzdělávání. V oblasti vzdělávání dětí ze SZP to je program Ministerstva školství 

mládeže a tělovýchovy „Roma SŠ a VOŠ“. Tento dotační program podporuje sociálně 

znevýhodněné romské žáky středních škol a studenty vyšších odborných škol a konzervatoří. 

Dalším dotačním programem je „Program na podporu romské komunity“ a jiné.
77

 

Další inkluzívní programy poskytují neziskové organizace, například celosvětová 

organizace „Člověk v tísni“, která mimo jiné vytváří programy i pro školy. Neziskové 

organizace bývají nejčastěji financovány z dotací Evropské unie, či státem. Toto financování 

upravuje především zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších 

předpisů.
78

 „V souladu s § 7 tohoto zákona mohou být ze státního rozpočtu poskytnuty dotace 

nestátním neziskovým organizacím, jako jsou občanská sdružení, obecně prospěšné 

společnosti, účelová zařízení církví a náboženské společnosti, nadace a nadační fondy či další 
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právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, 

kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a dotace k poskytování sociálně právní ochrany 

dětí atd.“
79

 

 

4.2 DIAGNOSTIKA DÍTĚTE ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÉHO PROSTŘEDÍ  

Protože sociální prostředí je velice dynamické, je třeba vnímat všechny změny 

v rodinném prostředí dítěte. Rodina se může do sociální nouze dostat i během školního roku. 

Z tohoto důvodu je potřeba neustále věnovat dostatečnou a nepřetržitou pozornost všem 

dětem.
80

 Vnímat všechny změny v chování a jednání dítěte je v pedagogické praxi mnohdy 

klíčové. Díky němu je možné včas odhalit současné i možné budoucí potíže dítěte. 

Přestože je pedagogické vnímání velice důležité, Lechta uvádí, že mnozí pedagogové 

mylně přisuzují některé projevy dětí prostředí, ze kterého pocházejí. „Jde o tzv. 

monokauzalitu, kdy mají učitelé tendenci hodnotit určitý projev žáka na základě jedné příčiny 

– v tomto případě na základě prostředí, z něhož pocházejí. V případě romských žáků je riziko 

dvojnásobné, nakolik je možné jejich chování „svalit“ kromě prostředí na etnicitu.“
81

  

Diagnostika dětí ze SZP je velice obtížná. Hodnocení míry sociálního znevýhodnění 

probíhá na základě míry dopadu na postiženého jedince, nikoliv na základě diagnózy daného 

sociálního prostředí. Jde o retrospektivní diagnostikování, ve kterém je prioritou dítě, jeho 

osobnost a vliv a dopad prostředí na jeho chování a vzdělávací dráhu. Až na základně 

retrospektivní diagnostiky dochází k diagnóze prostředí, ze kterého pochází.
82

 Návrh stupňů 

sociálního znevýhodnění je v kapitole 2.3.1.  

Pokud je zjištěno, že dítě pochází ze SZP, je třeba zjistit, v čem konkrétně a do jaké 

míry je dítě sociálním prostředím ovlivněno, teprve poté lze s tímto dítětem přiměřeně 

pracovat, rozvíjet ho a poskytovat mu přiměřená podpůrná opatření. Lechta hovoří o nutnosti 

transdisciplinárnosti, tedy o potřebě spolupráce více oborů při diagnostikování a intervenci 

dítěte ze SZP.
83

 „Kooperace odborníků z oblasti speciální pedagogiky, sociální pedagogiky, 

sociální práce, psychologie, školní psychologie, klinické psychologie, pediatrie, léčebné 
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pedagogiky a pedagogických čí zdravotních pracovníků, kteří denně přicházejí s žáky  

do kontaktu, má potenciál úspěšně zvládnout diagnostický proces a stanovení diagnózy 

v podobě určení míry dopadu a vlivu sociálního prostředí, z něhož žák pochází, na jeho 

osobnost a edukační výsledky a následně na práci jak se samotným žákem, tak i s jeho 

nejbližším okolím.“
84

  

Přestože se Lechta vyjadřuje k žákům, tedy k dětem a dospívajícím, kteří navštěvují 

základní či střední školu, u dětí předškolního věku je toto směřování velice podobné. Podle 

mého názoru, který je podložený dotazníkovým šetřením, ale mnohé mateřské školy sice 

využívají spolupráce s odborníky, tuto spolupráci však využívají spíše pro pomoc dětem 

s jiným typem znevýhodnění (tedy děti s mentálním či tělesným postižením) a o možnosti 

využívat tuto pomoc i pro děti pocházející ze SZP ve velkém množství mnohdy ani nevědí. 
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5 OSOBNOST UČITELE V SOUVISLOSTI S INKLUZÍVNÍM 

VZDĚLÁVÁNÍM 

V inkluzívním procesu je velice důležitá osobnost učitele. Učitel může ve velké míře 

ovlivnit to, jak dítě ze SZP vnímají ostatní děti, které ze SZP nepocházejí. Svým přístupem 

k dětem ze SZP dovede sám nepřímo ovlivnit přístup ostatních dětí k dítěti ze SZP. 

V předškolním věku se děti učí především nápodobou, a tak je učitelka mateřské školy 

vzorem chování a přístupu k dětem ze SZP. V případě, že pedagogický pracovník k dítěti ze 

SZP přistupuje stejně jako k ostatním a také se o něm vyjadřuje kladně a vyzdvihuje jejich 

pozitivní vlastnosti, ostatní děti obvykle velice rychle začínají děti ze SZP také vnímat jako 

sobě rovné. Být spravedlivý a dávat dětem jistotu v podobě důslednosti a stanovení hranic  

a pravidel se při práci nejen s dětmi ze SZP velice osvědčilo. 

 

5.1 PORADENSKÁ ČINNOST UČITELE PRO OSOBY SE 

SOCIOEKONOMICKÝM ZNEVÝHODNĚNÍM 

Zatímco rodiče s dítětem, které trpí jakýmkoliv jiným typem znevýhodnění než 

socioekonomickým, využívají služeb školských poradenských zařízení, rodiny, které 

pocházejí ze SZP, tyto služby spíše nevyužívají. Tyto rodiny nejčastěji využívají pomoci 

sociálního odboru, tam bývají informováni o možnosti spolupráce s neziskovými či jinými 

pomocnými organizacemi. Tyto organizace následně navazují spolupráci s mateřskými 

školami a společně realizují takzvané adaptační programy.  

Mateřská škola v Sokolově, ve které pracuji, spolupracuje s organizací Člověk v tísni. 

Tato organizace pořádá adaptační programy pro rodiny s dětmi ze SZP. V rámci programu 

dochází pracovník organizace s rodinami do mateřské školy na krátké návštěvy. Následně 

rodiny začínají docházet do MŠ samostatně od nového školního roku již bez dopomoci 

pracovníků organizace. Při práci v mateřské škole s rodinami ze SZP se osvědčilo s těmito 

osobami jednat velice vstřícně, otevřeně a vše vysvětlovat a hledat cesty ke vzájemnému 

porozumění a pochopení.  

Práce s lidmi ze SZP vyžaduje individuální přístup učitelky k jednotlivým rodinám  

a využívání procesů, které vedou ke vzájemné důvěře. Velice podstatná je etická práce 

s informacemi. Velice důležité je podporovat jejich život v širší majoritní společenské 

komunitě. V publikaci Metodika práce asistenta pedagoga je uvedeno: „Komunitní škola 

respektuje jedinečnost rodinného zázemí každého dítěte, rozvíjí spolupráci s dalšími školami  

a vhodnými subjekty tak, aby budovala partnerství s komunitou. Pouze škola vskutku dětem 
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přátelská, tedy škola, která eliminuje všechny možné negativní vlivy prostředí i vlastního 

procesu vyučování, která naplňuje potřeby každého dítěte a rozvíjí jeho osobnost v duchu 

demokratické výchovy a interaktivní komunikace, může připravit a vychovat mladé lidi  

s potenciálem pozitivní změny pro společnost. Taková škola neposkytuje jenom informace, učí 

kooperaci a společné práci. A to je zásadní úkol současné školy, která dál nemůže pokračovat 

v zažitých stereotypech ani jejich vylepšování, ale musí se odhodlat k radikálním změnám 

vedoucím k vytváření přátelského prostředí k dětem.“
85

 

 

5.2  ASISTENT PEDAGOGA 

Funkce asistenta pedagoga je v adaptaci a inkluzívním procesu velice důležitá. Děti ze 

SZP mnohdy potřebují více individuální péče především v oblasti řeči, sebeobsluhy  

a komunikace nejen s vrstevníky, ale i s dospělou osobou. Přestože učitelka věnuje dítěti 

dostatek času a pozornosti, stále je třeba, aby svou pozornost rozdělovala i mezi ostatní děti. 

Při spolupráci s asistentem pedagoga je mnohem větší možnost individuální práce s tímto 

dítětem. 

Jazyková bariéra bývá nejednou překážkou, se kterou se dítě ze SZP po nástupu do MŠ 

nejčastěji potýká. Může být zapříčiněna nejen odlišným jazykem, kterým se hovoří 

v domácím prostředí dítěte, ale také málo podnětným jazykovým prostředím. Díky pomoci 

asistenta dítě získává pocit jistoty a bezpečí, dovede lépe spolupracovat a navazovat kontakty 

s vrstevníky. V katalogu podpůrných opatření Upol se uvádí: „Asistent pedagoga podporuje 

přijetí žáka s SVP kolektivem třídy, může sehrávat důležitou roli v ovlivňování pozitivního 

třídního klimatu. Často sehrává důležitou roli také v komunikaci školy a rodiny žáka. Všechny 

tyto role však musí být výsledkem nastavené strategie týmu, který se na vzdělávání žáka 

s SVP podílí.“
86

   

Katalog podpůrných opatření uvádí: „Poměrně novou myšlenkou je využívání služeb tzv. 

sdíleného asistenta – to je asistent, který není určen přímo k jednomu konkrétnímu žákovi 

ve třídě, ale ve škole v různých třídách (s různými žáky) na základě konkrétních aktuálních 
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potřeb žáků i učitele participuje na vzdělávacím procesu.“
87

 Toto je podle mého názoru 

jediná možnost, jak získat do třídy asistenta pedagoga, který by pomáhal i dětem, které 

pocházejí ze SZP. V tomto případě by však ve třídě s dětmi ze SZP bylo nutné mít umístěné  

i dítě/děti, které mají jiné SVP než pouze sociální znevýhodnění. 

Dříve existovala pro romské děti možnost romského asistenta pedagoga. Tento asistent 

dětem pomáhal vyrovnat se se změnou prostředí, s odlišnými návyky, stravou, jazykem. 

Stával se pro dítě důvěrnou osobou, která mu pomáhala překonat tyto překážky a bariéry při 

tvorbě vztahů s vrstevníky, ale i s dospělými.
88

 „Romové se svými dětmi jednají jiným 

způsobem než Neromové … Asistent se stává naším přirozeným učitelem vzorců chování a je 

na nás, do jaké míry jsme schopni a ochotni se je od něj naučit.“
89

 Téměř každá učitelka 

v mateřské škole je zvyklá na klidné, vstřícné jednání s dětmi bez křiku. Děti Romů jsou však 

zvyklé na jiné zacházení. Mají v rodině mnohem větší svobodu projevu než děti neromské. 

Pokud však jeho chování překročí přijatelnou mez, bývá hlasitě okřiknuto. Proto bývá  

u romských dětí mnohdy efektivnější okřiknutí než domlouvání. Romský asistent může 

přispět i k lepšímu udržení kázně dětí, děti ho přijímají jako autoritu.
90

  

V současné době se asistent pedagoga využívá pro poskytování podpůrných opatření 

druhého až pátého stupně.
91

 Škola s dětmi ze SZP, které spadají do prvního stupně 

podpůrných opatření, nemá nárokovatelné finanční prostředky pro zřízení funkce asistenta 

pedagoga pro tyto děti. Pouze pokud by těmto dětem byly přiznány podpůrná opatření 

druhého a vyššího stupně, mohla by škola nárokovat na základě vyjádření speciálně 

pedagogického centra finanční prostředky na podpůrná opatření.  
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6 PROBLÉM VÝZKUMU 

Základní problém stanovený pro zkoumání začleňování dětí ze sociálně 

znevýhodněného prostředí do mateřských škol ve vybrané městské aglomeraci západních 

Čech je takto zaměřen: 

1. Zda učitelky mateřských škol a pracovníci neziskových organizací vnímají potřebu 

a nutnost začleňovat předškolní děti ze sociálně znevýhodněného prostředí do 

běžného proudu předškolního vzdělávání, zda využívají plán pedagogické podpory 

či individuální vzdělávací plán a asistenta pedagoga pro děti ze sociálně 

znevýhodněného prostředí.  

2. Jaký je stav a proces inkluzívního vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněného 

prostředí do mateřské školy ve vybrané městské aglomeraci.  

 

7 CÍLE VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ 

Na základě stanovených problémů výzkumu byly sestaveny cíle výzkumného šetření: 

1. Zjistit, jaký je stav inkluze dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do 

mateřských škol ve městě na Karlovarsku a podle čeho učitelky usuzují, že dítě 

pochází ze sociálně znevýhodněného prostředí.  

2. Získat poznatky, zkušenosti, postoje a doporučení ze strany učitelek mateřských 

škol a neziskových organizací v daném městě v oblasti výchovy a vzdělávání dětí 

ze sociálně znevýhodněného prostředí. 

3. Zjistit, jaké programy, které v inkluzi pomáhají, jsou nabízeny v daném městě, a jak 

jsou využívány.  

4. Zjistit, jak probíhá inkluzívní proces a jak působí na předškolní dítě ze sociálně 

znevýhodněného prostředí z hlediska začlenění do majoritní společnosti, a jak 

ovlivní vstup dítěte do základní školy.  
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8 VÝZKUMNÉ OTÁZKY 

Reakcí na problém a cíle výzkumného šetření jsou výzkumné otázky, které usměrňují  

a orientují směr výzkumu. Byly stanoveny takto:  

1. Podle čeho učitelky usuzují, že dítě pochází ze sociálně znevýhodněného prostředí? 

2. Naplňují učitelky mateřských škol inkluzi dětí ze sociálně znevýhodněného 

prostředí do mateřských škol a s jakými obtížemi se při naplňování setkávají?  

3. Spolupracují mateřské školy s neziskovými organizacemi, které pomáhají 

v začleňování osob ze sociálně znevýhodněného prostředí? 

4. Jaké programy nabízejí neziskové organizace pro osoby a rodiny ze sociálně 

znevýhodněného prostředí a v jaké míře jsou využívány? 

5. Jak inkluzívní proces ovlivňuje začleňování předškolních dětí ze sociálně 

znevýhodněného prostředí do mateřských škol? 

6. Ovlivňuje inkluzívní proces v předškolním věku přechod dítěte do základní školy? 

7. Jak rodiče, kteří pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí, vnímají inkluzi 

svých dětí v běžném proudu mateřských škol? 

9 METODY VÝZKUMU 

V první části výzkumu je provedeno dotazníkové šetření mezi učitelkami mateřských 

škol ve vybraném městě. Dotazník se zaměřuje na problematiku inkluze dětí ze sociálně 

znevýhodněného prostředí (dále jen SZP) v jejich třídách. Otázky v dotazníku jsou uzavřené, 

s možností doplnění informací. Nejprve se zaměřují na to, jaký je obecný stav inkluze dětí ze 

SZP, a na to, jaké metody práce s těmito dětmi učitelky používají. Dále sledují projevy dětí 

z tohoto prostředí ve srovnání s dětmi, které ze sociálně znevýhodněného prostředí 

nepocházejí.  

Další částí výzkumného šetření je rozhovor s pracovnicí organizace Člověk v tísni, která 

pomáhá při inkluzi rodin ze sociálně znevýhodněného prostředí a zároveň tato pracovnice 

vedla předškolní klub pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Tento standardizovaný 

rozhovor s možností podrobnější výpovědi respondentky se zaměřuje na postoje a zkušenosti 

pracovnice s problematikou inkluzivního vzdělávání. Dále zjišťuje stav začleňování rodin ze 

sociálně znevýhodněného prostředí do běžného života. Zaměřuje se na kritické oblasti  

a možná rizika v inkluzi těchto rodin a zároveň zjišťuje možné návrhy pro zkvalitnění 

inkluzívní péče.  
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Závěrečnou část výzkumu tvoří dvouleté pozorování procesu inkluze dvou dětí, které 

docházely do mateřské školy, kde pracuji. Toto pozorování bylo zaznamenáváno do 

pozorovacích archů, z kterých je zřetelné, jaké pokroky, či regres udělaly děti během 

docházky do mateřské školy. Doplněno je také o standardizovaný rozhovor s rodiči  

a učitelkou první třídy těchto dětí o jejich vnímání inkluzívního procesu. 

V závěru výzkumné části je provedena komparace zjištěných výsledků a výzkumných 

metod vztahujících se k danému problému. Zaměřuje se především na srovnání teoretických 

poznatků a praktických zkušeností osob, které s dětmi a rodinami ze sociálně 

znevýhodněného prostředí pracují. Také je zde vyhodnocen proces inkluze, který probíhal po 

dobu dvou let docházky dvou dětí do mateřské školy. 
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10 VLASTNÍ VÝZKUMNÉ ŠETŘENÍ 

Vlastní výzkumné šetření bylo provedeno v mateřských školách a organizacích ve 

městě Sokolov v Karlovarském kraji. Sokolov je městem, které má přibližně 24 700 obyvatel 

a je zde velký podíl osob, které se potýkají se sociálním znevýhodněním
92

. Podle serveru 

„Kudy vede cesta“ patří mezi oblasti s nevyšším podílem těchto osob v České republice.
93

  

 

10.1 CHARAKTERISTIKA VÝZKUMNÉHO VZORKU 

Výzkumný vzorek je vybrán z osob, které působí ve městě Sokolov a zároveň pracují 

s osobami, které se potýkají se sociální nouzí. Byly vybrány učitelky z mateřských škol, mezi 

kterými bylo provedeno dotazníkové šetření. Dalším okruhem zúčastněných jsou pracovníci 

organizací, kteří pomáhají osobám se sociálním znevýhodněním se začleněním do 

společnosti. A v poslední části se zabývám dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí (dále 

jen SZP) a vlivem docházky do mateřské školy na rozvoj jejich osobnosti v dlouhodobém 

pozorování inkluzívního procesu v rozsahu dvou školních roků. 

 

10.1.1 Skupina učitelek pro dotazníkové šetření 

V Sokolově se nachází šest státních mateřských škol a jedna soukromá. V soukromé 

mateřské škole výzkumné šetření nebylo prováděno. Ze státních mateřských škol se 

dotazníkového šetření zúčastnilo dvacet učitelek, které také pracují s dětmi ze SZP. Mezi 

učitelkami byly zástupkyně jak mladší, začínající generace, tak i učitelek s dlouholetou praxí. 

Dotazníky jim byly předkládány v tištěné podobě, a tak měly učitelky možnost své odpovědi 

případně zkonkretizovat, či zvolit více možností odpovědi, což u některých otázek učitelky 

využívaly. 

 

10.1.2 Pracovníci pomáhajících organizací 

V Sokolově působí několik organizací, které pomáhají osobám ze sociálně 

znevýhodněného prostředí se začleněním do společnosti. Mezi ně patří především „Člověk 
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v tísni“; organizace „Kotec“; „Pomoc v nouzi“, která pro osoby, které se potýkají s hmotnou 

nouzí, poskytuje: Azylový dům, Dům na půl cesty, Nízkoprahové denní centrum, Dluhovou 

poradnu a Nocelhárnu.
94

  

Velice důležitou součástí organizací pro pomoc potřebným jsou také církve. V Sokolově 

jde o „Sbor církve adventistů 7. dne“, „Sbor Bratrské jednoty baptistů v Sokolově“, 

„Římskokatolická farnost sv. Jakuba Staršího v Sokolově“ a „Husovy sbory v Sokolově  

a Chebu“.
95

 

Péči o rodiny s předškolními dětmi realizuje organizace Člověk v tísni s předškolním 

klubem s názvem Kereka. Z interpretace zbylých organizací i církví se ukázalo, že se 

primárně zabývají pomocí dospělým osobám, nikoli pomocí dětem předškolního věku. 

  

10.1.3 Rodina a děti ze sociálně znevýhodněného prostředí 

Do mateřské školy v Sokolově, ve které učím, docházely dva roky děti, dvojčata, 

chlapec a dívka, která pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Jedná se o romskou 

rodinu s tradičními hodnotami. Základní rodinu tvoří dva rodiče a čtyři děti, z nichž tato 

dvojčata věkově patří mezi prostřední. Mají staršího a mladšího bratra. Rodiče mají 

maximální snahu o začlenění jejich dětí do většinové společnosti. Přestože nevyhledali žádný 

nabízený program neziskové organizace, samostatně vyhledali možnost docházky dětí do 

mateřské školy.  

Děti byly velice fixované na rodiče, často vyprávěly o zážitcích s nimi. Mnohdy se 

jednalo o specifické zážitky, které odpovídaly zájmům rodiny a jejich sociálnímu postavení ve 

společnosti. V průběhu školního roku docházelo často ke stěhování rodiny, podle výpovědí 

rodičů docházelo k neshodám s majiteli bytu či ostatními nájemníky bytového domu, ve 

kterém bydleli. Ostatní nájemníci si stěžovali na hlučnost dětí. Stěhování vedlo k tomu, že se 

děti hůře orientovaly v místě bydliště. 

Děti nastoupily do mateřské školy ve věku čtyř let a docházely sem po dobu dvou roků. 

V prvním roce docházely do třídy, kde jsem působila společně s ředitelkou MŠ. Jednalo se  

o třídu věkově smíšenou s dětmi ve věku od čtyř do šesti let, zároveň byly do třídy zařazeny 

dvě děti s diagnostikovaným mentálním postižením a nutností asistenta pedagoga. V druhém 

roce pak navštěvovaly třídu čistě předškolní.  
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10.2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ MEZI UČITELKAMI Z MATEŘSKÝCH ŠKOL 

Dotazníkové šetření probíhalo v květnu roku 2017 mezi učitelkami ze sokolovských 

mateřských škol. Šetření se zúčastnilo dvacet respondentek ze dvaceti tří. Dotazník se zabývá 

tím, zda do mateřských škol v Sokolově docházejí děti ze SZP. Také tím, jak se tyto děti 

projevují a zda se jejich chování a projevy liší od dětí, které ze sociálně znevýhodněného 

prostředí nepocházejí. 

Dotazník byl předkládán učitelkám v tištěné podobě, a tak měly učitelky možnost své 

odpovědi případně zkonkretizovat, či zaškrtnou více než jednu odpověď. Této možnosti 

některé učitelky využily. V dotazníku je třináct otázek, z nichž jsou čtyři otázky uzavřené, pět 

polouzavřených s případnou možností zkonkretizování odpovědí, tři otevřené a jedna s baterií 

otázek, která se zaměřuje na schopnosti a dovednosti dítěte. 

(Celé znění dotazníku je v příloze č. 2). 

 

10.2.1 Výsledky jednotlivých otázek dotazníku 

Otázka č. 1: Docházejí do Vaší mateřské školy děti ze sociálně znevýhodněného 

prostředí (dále jen SZP)? 

Odpověď „Ano“ zvolilo 100 % respondentek, odpovědi „Ne“ a „Nejsem si jistá“ nezvolila 

žádná z dotazovaných. 
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Otázka č. 2: Podle čeho usuzujete, že děti pocházejí ze SZP? 

Odpověď „Rodiče nosí list o úlevě ze školného ze sociálního odboru“ zvolilo dvanáct 

respondentek, odpověď „Podle vzezření dítěte (oblečení, dodržování hygieny, …)“ zvolilo 

osm dotazovaných, odpověď „Nemá vytvořené návyky soužití ve společnosti. Jaké 

především?“ zvolily tři učitelky. Učitelky nejčastěji uváděly, že dítě ostatním bere hračky a ty 

si přivlastňuje, hovoří vulgárně, má špatné hygienické návyky, malou slovní zásobu, 

nerespektuje pravidla, dítě je nejisté a neumí navazovat kontakty. Odpověď „Jiné“ nezvolila 

žádná z dotazovaných. 

 

Otázka č. 3: Projevují se tyto děti odlišně ve skupině dětí? Mají např. nějaké odlišné 

zájmy nebo dovednosti? 

Odpověď „Ano, projevují se jinak než děti, které ze sociálně znevýhodněného prostředí 

nepocházejí. Vypište, jak:“ zvolilo patnáct dotazovaných. Mezi odpověďmi nejčastěji 

zaznělo, že si tyto děti přivlastňují hračky, jsou hlučné, nedovedou se začlenit, snaží se 

prosadit za každou cenu, mají špatné hygienické návyky, agresivita a neklid dítěte, dítě je 

osamocené či vyžaduje přítomnost dospělého. Některé učitelky uvedly, že každé dítě je jiné. 

Odpověď „Nepozoruji žádné odlišnosti.“ zvolilo pět učitelek. 

Z odpovědí je patrné, že se učitelky zaměřovaly spíše na negativní vlastnosti dětí, nikoli na 

zájmy a dovednosti, kterými děti disponují. Jedna čtvrtina učitelek ale nepozoruje žádné 

odlišnosti. 
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Otázka č. 4: Jaké dovednosti má dítě pocházející ze SZP ve Vaší mateřské škole/třídě? 

Učitelky vybíraly z baterie možností a vyhodnocovaly, zda dítě tuto oblast zvládá, či mu činí 

obtíže. 

Z odpovědí vyplývá, že do všech mateřských škol docházejí děti ze sociálně znevýhodněného 

prostředí. Respondentky vnímají, že děti ze SZP mnohem lépe navazují kontakty s dospělou 

osobou (učitelkou), oproti tomu navazovat kontakty s vrstevníky mnohým dětem činí obtíže. 

Také problematickou oblastí bývá spolupráce s vrstevníky a dodržování pravidel. Také mezi 

ostatními dětmi nepatří mezi oblíbené. Mezi silné stránky těchto dětí patří pohybové 

dovednosti. Výsledky této otázky byly rozděleny do několika kategorií dovedností.  

Sociální dovednosti:  

 

Z výsledků je patrné, že děti ze SZP mívají obtíže především s respektováním řádu a pravidel 

a také se spoluprací s ostatními dětmi. To je patrné také z vnímání učitelek navazování 

kontaktů těchto dětí k vrstevníkům. 

 

Komunikační dovednosti: 

 

Komunikační dovednosti se odvíjejí od sociálních. Převaha výsledků odpovídá tomu, že děti 

spíše vyhledávají pro komunikaci dospělou osobu. Polovina učitelek shledává komunikaci 

s dětmi jako problematickou, druhá polovina však nikoliv. 
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Sebeobslužné dovednosti: 

 

Učitelky celkově shledávají ve většině sebeobslužné činnosti jako problémové a takové, které 

činí dětem ze SZP obtíže. 

 

Kognitivní dovednosti: 

 

Učitelky odpovídaly, že ve většině případů u dětí kresebný projev neodpovídá věku dítěte, 

avšak to je v rozporu s odpověďmi o grafomotorických dovednostech dětí, kde je patrné, že 

lehce nadpoloviční většina dětí v grafomotorice obtíže nemá. 

 

Estetické dovednosti: 

 

Výtvarné a dramatické činnosti vyhledávají jen některé děti ze SZP. Přestože z předchozích 

odpovědí je patrné, že některé děti mají obtíže s cítěním rytmu, hudební činnosti vyhledává 

většina z nich. 
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Pohybové dovednosti: 

 

Z odpovědí vyplývá, že děti ze SZP bývají pohybově zdatné a tyto činnosti vyhledávají, 

zapojují se a napodobují pohybové stimulace. 

 

Otázka č. 5: Informují Vás rodiny o skutečnosti, že spolupracují s neziskovými 

organizacemi (např. Člověk v tísni apod.)? 

Odpověď „Ano, s rodiči spolupracujeme a ti nás informují o této své spolupráci.“ zvolilo 

sedm dotazovaných. Odpověď „Rodiče nás neinformují, o jejich spolupráci víme pouze  

z doslechu.“ zvolilo osm učitelek. Odpověď „Domnívám se, že dále s nikým nespolupracují.“ 

zvolilo pět dotazovaných. 

 

Je patrné, že tam, kde rodiče s učitelkami MŠ hovoří o své spolupráci s jinými organizacemi, 

panuje důvěra rodičů v učitelky MŠ. To je velice důležitý krok pro přijetí MŠ jako vzdělávací 

instituce. Třetina učitelek, které sdělují, že rodiče ze SZP veřejně hovoří  

o spolupráci s neziskovými organizacemi je příznivá skutečnost, ale i spolupráce těch, kteří  

o tom běžně nemluví, je pozitivní krok v začleňování rodin. Tři čtvrtiny dotazovaných 

učitelek má povědomí o tomto typu začleňování rodin v problematických socioekonomických 

podmínkách. 
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Otázka č. 6:  Musíte hledat odlišný přístup k těmto dětem a jejich rodičům? 

- V čem spočívá vzhledem k dítěti: respondentky uvádějí především individuální práci 

s dítětem, radost i z drobných pokroků, radosti sdílet s dítětem, více chválit  

a povzbuzovat, pomaleji na dítě hovořit, pokyny častěji opakovat a být trpělivá v jednání 

s dítětem. 

- V čem spočívá vzhledem k rodičům: učitelky shodně uvádějí, že je třeba pedagogického 

taktu, vše rodičům více vysvětlovat a být trpělivá. 

Z odpovědí vyplývá, že pozitivní dopady přístupu k rodičům i dětem ze SZP spočívají 

v klidné a trpělivé komunikaci s častým opakováním, pozitivní podpoře dítěte s navázáním 

důvěrného vztahu. 

 

Otázka č. 7:  Pokud s rodinou spolupracují neziskové organizace (např. Člověk v tísni, 

Meta), probíhá spolupráce i s Vaší mateřskou školou? 

Možnost „Ano, rodiny s organizacemi spolupracují a organizace spolupracuje i s naší MŠ 

(popište, jak spolupráce probíhá)“ zvolilo sedm učitelek a spolupráci popisovaly jako 

spolupráci formou písemného vyjádření, které má paní ředitelka. Také organizace „Člověk 

v tísni“ pořádá adaptační programy postupného začleňování dětí ze SZP. 

Odpověď „Ano, ale organizace spolupracuje pouze s rodinou, nikoli i s naší MŠ“ zvolilo 10 

dotazovaných. A možnost „Rodiny s organizacemi nespolupracují“ zvolily 2 učitelky. 

 

V případech, ve kterých by učitelky stály o spolupráci s neziskovou organizací, by bylo 

vhodné organizaci samostatně vyhledat, kontaktovat ji a požádat o zkušenosti a případné další 

informace o jejich spolupráci s danou rodinou.  
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Otázka č. 8: Máte vytvořený individuální vzdělávací plán pro dítě/děti ze sociálně 

znevýhodněného prostředí? 

Možnost „Ano máme, zaměřujeme se v něm především na (vypište):“ zvolily dvě učitelky  

a mezi oblasti, na které se zaměřují, uváděly stolování, dodržování hygienických návyků, 

sebeobsluhu, chování a spolupráci s rodiči. 

Odpověď „Nemáme, ale chtěli bychom ho vytvořit.“ zvolilo deset dotazovaných. A možnost 

„Nemáme a vytvářet ho neplánujeme.“ Zvolilo osm učitelek. 

 

 

 

Otázka č. 9: Využíváte možnosti mít asistenta pedagoga ve třídě s dětmi ze sociálně 

znevýhodněného prostředí? 

Možnost „Ano, využíváme a tato možnost nám pomáhá zkvalitňovat naše pedagogické 

působení:“ zvolilo šest učitelek. Odpověď „O této možnosti máme povědomí, ale 

nevyužíváme ji (vypište důvod).“ zvolilo pět dotazovaných, avšak pouze jedna učitelka 

uvedla, že se již pracuje na jeho získání. A možnost „O této možnosti nevím.“ zvolilo devět 

učitelek. 

 

Otázkou je, z jakého důvodu učitelky o možnosti spolupráce nevěděly. Je zde prostor pro 

ředitelky MŠ na komunikaci s učitelkami o této možnosti. Příčinou malé informovanosti 

učitelek může být doba, kdy se dotazníkové šetření konalo (květen 2017). V tuto dobu bylo 
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díky nastavení financování velmi malé množství asistentů pedagoga pro děti se speciálními 

vzdělávacími potřebami.  

Nízké využívání možnosti asistentů pedagoga může být zapříčiněno tím, že dětem ze SZP 

jsou přiznaná podpůrná opatření prvního stupně, tedy taková, která vytváří škola bez finanční 

podpory státu. Sociální znevýhodnění nestačí k tomu, aby škola měla nárok na asistenta 

pedagoga pro tyto děti. V mateřských školách, kde učitelky odpověděly, že asistenta 

pedagoga využívají, by bylo vhodné zjistit, zda děti ze SZP mají přidružený i jiný typ 

znevýhodnění, nebo jsou tyto děti umístěné ve třídě se sdíleným asistentem pedagoga  

(viz kapitola 5.2 – Asistent pedagoga). 

 

Otázka č. 10: Vnímáte inkluzi těchto dětí spíše pozitivně nebo Vám činí obtíže? 

Odpověď „Inkluze je prospěšná nejen pro děti ze SZP, ale i pro ostatní. Vnímám ji pozitivně 

pro rozvoj osobnosti všech dětí.“ zvolilo osm dotazovaných. Odpověď „Inkluze je prospěšná 

pro děti ze SZP, ale je velmi náročné s těmito dětmi ve třídě pracovat a individuálně je 

rozvíjet.“ Zvolilo dvanáct učitelek. Odpověď „V inkluzi nevidím žádný prospěch. Děti ze 

SZP se vyčleňují ze skupiny ostatních dětí, nebo je děti nepřijímají.“ nezvolil nikdo. 

 

Velký klad vidím v pozitivním uvažování učitelek. 
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Otázka č. 11: Praktikujete inkluzívní přístup, ve kterém Vás vedou potřeby dítěte? 

Odpověď „Ano, tento přístup praktikuji.“ zvolilo osm dotazovaných. Odpověď „Snažím se  

o jeho realizaci, ale shledávám v něm značné obtíže.“ Zvolilo dvanáct učitelek. Odpověď 

„Ne, tento přístup neprovádím“ Nezvolil nikdo. 

 

Velmi důležité je, že učitelky MŠ mají velkou snahu o inkluzivní přístup k těmto dětem, 

avšak bylo by vhodné jim s obtížemi, se kterými se setkávají, pomoci. 

 

Otázka č. 12: Vidíte přínos v docházce dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do 

mateřské školy? V čem konkrétně? 

Učitelky uváděly, že vidí přínos především v tom, že se dětem zlepšují hygienické návyky, 

sebeobsluha, získání šance na lepší život a začlenění do společnosti. 

Je zajímavé, že učitelky vidí přínos pouze ve zlepšení sebeobslužných dovedností, nevidí 

přínos v kognitivní či jiné oblasti. 

 

Otázka č. 13: Máte nějaká doporučení pro ostatní pedagogy, kteří pracují s dětmi ze 

sociálně znevýhodněného prostředí? 

Na tuto otázku odpověděly pouze dvě učitelky. Uvedly, že je velice důležitá trpělivost  

a radost i z malých pokroků. V této oblasti je jasná potřeba větší podpory a vzdělávacích 

impulzů pro učitelky. 
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10.2.2 Celkové shrnutí dotazníkového šetření 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že do mateřských škol v Sokolově v současné době 

docházejí děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Učitelky tyto děti poznávají především 

díky tomu, že rodiče nosí list ze sociálního odboru, díky kterému mají úlevu ze školného. 

Učitelky také konstatovaly, že podle vzezření se děti mnohdy ani nedají poznat, protože každé 

dítě se projevuje velice individuálně.  

Velké pozitivum vidím v tom, že učitelky se snaží inkluzívní přístup k dětem ze SZP 

naplňovat, či ho již praktikují. Přestože je patrné, že učitelky mají snahu o inkluzívní přístup, 

mnohdy se setkávají s obtížemi při výchovně vzdělávací práci s těmito dětmi. Jako 

problematické oblasti, se kterými se učitelky setkávají u dětí ze sociálně znevýhodněného 

prostředí, učitelky označují nejčastěji chování dítěte. Tyto děti si často přivlastňují hračky, 

jsou hlučné, hovoří vulgárně, jsou neklidné. Mají obtíže navazovat kontakty s vrstevníky, 

avšak s dospělým kontakt navazovat dovedou. Přestože respondentky popisovaly mnoho 

problematických oblastí, podle mého názoru se poměrně málo zaměřovaly na vztahy 

s vrstevníky, i když v otázce č. 4 tuto oblast označily jako tu, která dělá dětem ze sociálně 

znevýhodněného prostředí značné obtíže. Z dalších odpovědí vyšlo, že se učitelky u těchto 

dětí zaměřují především na podporu sebeobsluhy a hygienických návyků.  

Inkluzívní přístup k rodičům a následně dětem ze SZP shledává většina učitelek 

především v individuální práci s dítětem, sdílení radosti s dítětem i z malých pokroků. 

Uvádějí, že je potřeba více děti chválit a povzbuzovat je, častěji jim připomínat pokyny a být 

trpělivý. S rodiči je potřeba také jednat trpělivě a empaticky.  

Také poměrně značná část učitelek se vyjádřila k tomu, že je rodiče mnohdy 

neinformují o jejich spolupráci s neziskovými organizacemi, ale přesto o jejich spolupráci ví 

z doslechu. Mohlo by to poukazovat na to, že někteří rodiče dětí ze SZP nemívají k učitelkám 

důvěru, a proto se jim s těmito okolnostmi nesvěřují. Oproti tomu z odpovědí v otázce č. 5 je 

patrné, že někteří rodiče důvěru v učitelky MŠ mají. Z toho se dá usuzovat, že velice záleží na 

přístupu samotné učitelky k rodičům a následně dítěti. Díky empatickému a vstřícnému 

přístupu si učitelky mohou lépe získat důvěru rodičů, kteří následně více informují učitelky  

o skutečnostech, týkajících se dětí. 

Prakticky všechny učitelky se vyjádřily k přínosu inkluzívního přístupu, ale polovina 

sděluje, že je to pro ně značně obtížné. Jedním z důvodů, proč v něm shledávají tolik obtíží, 

by mohlo být to, že málo využívají asistentů pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného 

prostředí. Tato možnost by jim mohla velice pomoci zkvalitnit pedagogické působení v jejich 
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třídě. Současná právní úprava jim však neumožňuje získání finančních prostředků na asistenta 

pedagoga pro děti, které mají pouze socioekonomické znevýhodnění. 

Jako obtíž v realizování inkluzívního přístupu vidím především to, že pokud rodiny 

spolupracují s pomáhající organizací, učitelky již ve většině případů nemají vazbu na tuto 

organizaci, tím pádem je pro učitelky mnohem náročnější s těmito dětmi pracovat. Spolupráce 

s organizací by mohla dopomoci k lepšímu poznání dítěte a rodiny samotné. Doporučením 

pro učitelky MŠ pro zkvalitnění jejich inkluzívního působení by bylo především navázání  

a spolupráce se všemi organizacemi a lidmi, kteří pracují s danou rodinou ze SZP. Vhodné by 

bylo včasné informování učitelek MŠ o tom, že rodina pochází ze SZP. To by mohlo pomoci 

k lepší přípravě učitelek na práci s touto rodinou, získaly by potřebný čas k navázání včasné 

spolupráce. 
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10.3 ROZHOVOR S PRACOVNICÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE 

Rozhovor, který se zaměřuje na problematiku začleňování osob, a následně rodin ze 

sociálně znevýhodněného prostředí probíhal v červenci roku 2017. Zaměřuje se především na 

možnosti rodin se začlenit do běžného života společnosti a na to, jaké programy jsou nabízeny 

a zda jsou využívány. Rozhovor s pracovnicí byl s jejím souhlasem nahráván a následně 

přepsán a vyhodnocen. Protože inkluzívní proces je třeba zkoumat především z hlediska 

kvalitativního, dotazovaná měla možnost k připraveným otázkám své odpovědi rozšiřovat či 

doplnit o další podstatné informace. 

Pro polostrukturovaný rozhovor s otevřenými otázkami byly použity tyto rámcové 

otázky: 

1. Zabýváte se pomocí rodinám ze sociálně znevýhodněného prostředí. Jakým 

způsobem zjišťujete, že rodina či osoba pochází ze sociálně znevýhodněného 

prostředí? 

2. Jak se tyto osoby nebo rodiny k Vám dostanou? Probíhá nějaké cílené informování 

těchto osob na příklad na sociálním odboru? 

3. Jaké rodiny využívají Vaše služby? Bývají to většinou minority či nikoli? Kdo 

z rodin tyto služby většinou vyhledá? 

4. Co myslíte, že tyto rodiny vyčleňuje ze společnosti? 

5. Máte nějakou představu o tom, co by se dalo pro děti z těchto rodin dělat více? 

6. Jak probíhá Vaše pomoc rodinám s předškolními dětmi? 

7. Jakým způsobem realizujete výchovně vzdělávací práci s dětmi ze SZP? Máte 

program, jako je na příklad v mateřských školách Rámcový vzdělávací program pro 

předškolní vzdělávání? 

8. Nabízíte spolupráci i mateřským školám v oblasti inkluze dětí ze sociálně 

znevýhodněného prostředí? 

9. Zajímáte se o to, zda děti z těchto rodin dále navštěvují mateřskou školu? 

10. Vidíte nějaké pokroky v sociální či vědomostní oblasti u dětí, které navštěvují MŠ 

oproti dětem, které ji nenavštěvují? 

11. Jaké jsou další možnosti v inkluzi dětí ze SZP? Víte o nějakých dalších 

programech, organizacích? 

12. Jak byste celkově zhodnotila průběh inkluze? Navrhovala byste nějaké změny? 
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10.3.1 Celé znění rozhovoru s pracovnicí organizace Člověk v tísni 

 

1. Zabýváte se pomocí rodinám ze sociálně znevýhodněného prostředí. Jakým 

způsobem zjišťujete, že rodina či osoba pochází ze sociálně znevýhodněného 

prostředí? 

- „Tam je aspektů mnoho, je to na příklad to, že rodina je nezaměstnaná a má hodně 

dluhů. Nemusí být všichni členové nezaměstnaní, stačí jeden, ale rodina může být 

v insolvečním řízení. V některých případech tam může mít roli i etnicita, ale 

nemusí to být vždy.“ 

 

2.   Jak se tyto osoby nebo rodiny k Vám dostanou? Probíhá nějaké cílené 

informování těchto osob na příklad na sociálním odboru? 

- „Cílené informování také probíhá. Snažíme se také dělat monitoring jednou za čas, 

když víme, že se sem přistěhovaly nějaké rodiny, děláme monitoring s asistenty 

prevence kriminality. Ten monitoring probíhá v oblastech, kde víme, že se tito lidé 

vyskytují. Také jedna z našich kolegyň je bývalou klientkou, tak využíváme i její 

pomoc. Nebo se stává, že i rodiče si řeknou mezi sebou o našich službách, a tak už 

se informovanost rozšíří.“ 

 

3. Jaké rodiny využívají Vaše služby? Bývají to většinou minority či nikoli? Kdo 

z rodin tyto služby většinou vyhledá? 

- „Minority to být nemusí, ale jsou v drtivé většině. Nás jako předškolní klub 

vyhledávají nejvíce rodiny s dětmi. U nás to jsou rodiny s dětmi předškolního 

věku, někdy i s dětmi mladšími. A sociálně aktivizační služby, které má na starosti 

kolegyně, vyhledávají i děti v jakémkoliv věku do 18 let. Terénní služby pracují 

s jednotlivci.“ 

 

4. Co myslíte, že tyto rodiny vyčleňuje ze společnosti? 

- „Bývá to etnicita, dluhy rodiny, nebo lokalita, kde bydlí.“ 

 

5. Máte nějakou představu o tom, co by se dalo pro děti z těchto rodin dělat více? 

- „U předškolních dětí to je hlavně o podpoře rodičů.“  
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6. Jak probíhá Vaše pomoc rodinám s předškolními dětmi? 

- „Je třeba rodičům vysvětlit, jak je potřeba s dítětem pracovat. Na příklad, pokud 

jsou s dítětem ven, je důležité, aby mu říkaly, že tenhle strom je lípa, támhle letí 

ptáček, než aby ho posadili před televizi. Nebo pokud jsou venku, že je důležité se 

vyhnout nevhodné komunikaci. Také je nutné rodičům vysvětlit, jaké hračky jsou 

pro dítě vhodné. Aby na příklad dítěti v kočárku nedávali autíčko na dálkové 

ovládání a podobně. Zkrátka, aby věděli, jak nejlíp to svoje dítě rozvíjet. A nejde 

pouze o hračky a komunikaci, ale děti si sem nosí vlastní svačinu a na začátku, 

když s námi začínají rodiče pracovat, dostávají seznam toho, co je pro dítě vhodné. 

Že je dobré, aby dítě mělo k svačině na příklad jogurt a ovoce nebo namazaný 

chléb a zeleninu a pravidlem je, že pokud děti mají něco sladkého, mohou si to 

sníst, ale až po tom, co snědí tu hlavní svačinu. Musím říci, že toto funguje, ale 

nedělám si iluze o tom, že doma potom děti jedí to, co by měly, ale už jen to jedno 

zdravé jídlo denně je fajn.  

Také spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou nebo speciálně 

pedagogickým centrem, ale vždy musí souhlasit rodič. Na příklad pokud si 

myslíme, že je potřeba pomoc logopeda, snažíme se motivovat rodiče k návštěvě 

poradny. Nebo pokud máme podezření na nějakou neurologickou poruchu, 

snažíme se rodičům vysvětlit, proč je návštěva neurologa potřebná a podobně. 

Pomáháme rodině tyto pracovníky zkontaktovat. Nevyřizujeme to za ně, ale pokud 

třeba rodina nemá kredit, tak jim půjčíme mobil, aby si to mohli vyřídit sami. Nebo 

jim ukážeme, kde lékař či jiná organizace sídlí, ale snažíme se, aby byl rodič 

aktivní sám. Můžeme pomoc i při hledání pediatra, nebo jsem jednou dělala 

doprovod při zápisu do mateřské školy, protože se může stát, že rodiče nejsou 

úplně gramotní a nerozumí některým formulářům a tak jdeme s nimi a poradíme 

jim s vyplněním. Snažíme se ale o to, aby rodiče byli co nejsamostatnější, spíš 

v nás mají oporu.“ 

 

7. Jakým způsobem realizujete výchovně vzdělávací práci s dětmi ze SZP? Máte 

program, jako je na příklad v mateřských školách Rámcový vzdělávací program 

pro předškolní vzdělávání? 

- „U nás v předškolním klubu se snažíme dítě připravit na docházku do mateřské 

školy. Je tady podobný program jako v mateřské škole. Dítě ráno přijde, má 

chvilku, aby si pohrálo a adaptovalo se, pak je přivítání, komunitní kruh, svačinka, 



54 

 

řízená činnost, vycházka, návrat a potom třeba ještě nějaká individuální práce 

s dítětem a na oběd již chodí děti domů. Děti tu máme jen čtyřikrát v týdnu na čtyři 

hodiny. 

Máme dokument, ze kterého vycházíme, ale samozřejmě si ho každý předškolní 

klub může přizpůsobit. Máme i doporučení, kdy je co vhodné probírat.“  

(Dokument s cíly je v příloze č. 3.) 

 

8. A) Nabízíte spolupráci i mateřským školám v oblasti inkluze dětí ze sociálně 

znevýhodněného prostředí? 

- „Nabízíme, jde především o spolupráci formou adaptačních pobytů. Jsou to 

pravidelné návštěvy mateřských škol. Dnes je několik modelů spolupráce. V jedné 

mateřské škole jsme spolupráci realizovali odpoledne a to za přítomnosti rodičů, 

kdy rodiče docházeli společně s námi do mateřské školy a měli možnost poznat 

vybavení a prostředí. To mělo velký úspěch a to především v tom, že někteří 

rodiče již sami vyhledávali mateřskou školu, aniž by kontaktovali napřed nás. 

Dnes spolupracujeme se třemi mateřskými školami v blízkosti našeho klubu, kam 

docházíme pouze s dětmi na jednu hodinu dopoledne, ale to již nemá takovou 

účinnost, protože rodiče mají zážitek z mateřské školy zprostředkovaný. Pokud si 

rodič sám zažije pobyt v mateřské škole, je motivovanější a dítě tam spíš přihlásí.“ 

 

B) Spolupracujete také s učitelkami? Na příklad je informujete o tom, jaké dítě 

je, případně jakou má potřebu podpory? 

- „Určitě tady ta možnost je. Vždy, když ukončuji spolupráci s rodinou, píšu 

závěrečnou správu o tom, jak spolupráce probíhala a jakou podporu dítě potřebuje 

a rodič mi podepisuje to, že souhlasí, že tu zprávu dostanou ve školce, ale už je na 

nich, zda zprávu předají mateřské škole, protože nechceme za rodiče vyřizovat 

úplně všechno. Oni tedy zprávu předají, a když je zapotřebí, ze školky se ozvou.“ 

 

C) Vyhledávají často paní učitelky Vaší pomoc nebo spíše ne? 

- „Ne, moc často ne. Většinou to není potřeba. Zatím se to stalo asi jen u dvou dětí, 

které byly takové živější.“ 
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9. Zajímáte se o to, zda děti z těchto rodin dále navštěvují mateřskou školu? 

- „Snažíme se. Je to ale dál na rodinách, pokud s námi chtějí dál spolupracovat. Dále 

s námi probíhá spolupráce spíše neformálně. Na příklad se snažíme na začátku 

školního roku ptát, jak to s rodiči vypadá, zda se jim líbí ve školce, jestli tam děti 

jedí všechno, a podobně. Neptáme se na věci, které nejdou, ale snažíme se je 

podporovat v tom, co jde. Teprve poté se zeptáme, zda je něco, s čím by rodina 

potřebovala dále pomoci, zda si ví rady s tím, jak platit obědy, jak platit školné,  

a takovéto věci. Také se stalo, že rodiče přišli a chtěli se vrátit, protože jim dítě 

první den plakalo. Pak jim tedy vysvětlujeme, že tady to dítě plakalo třeba týden, 

než si zvyklo. Také je možné nabídnout podporu v doprovodu rodičů a dítěte do 

MŠ. Zkrátka jim pomohu s oddělením, protože rodiče bývají na děti hodně 

fixovaní a špatně snášejí, že jim dítě ráno pláče. V těchto případech je naše 

podpora velice důležitá. Snažíme se, aby docházka dítěte do MŠ byla a byla  

i pravidelná a v rámci našich možností pracujeme na tom, aby to neztroskotalo 

hned ze začátku při nějakém prvním neúspěchu.“ 

 

10. Vidíte nějaké pokroky v sociální či vědomostní oblasti u dětí, které navštěvují MŠ 

oproti dětem, které ji nenavštěvují? 

- „Určitě. Tyto děti jsou poté úspěšnější i v první třídě. Nemají problém s tím se 

zařadit do kolektivu. Máme většinu dětí z minority a ty děti jsou zvyklé  

i v minoritě fungovat. Ale děti, které docházely do mateřské školy, jsou zvyklé 

fungovat i ve větší skupině a komunikovat i s ostatními dětmi.“ 

 

11. Jaké jsou další možnosti v inkluzi dětí ze SZP? Víte o nějakých dalších 

programech, organizacích? 

- „Předškolní kluby nemáme pouze my. V Plzni je organizace ,Tady a teď´. 

V podobném předškolním klubu jsem pracovala i v Ústí nad Labem, ten 

provozovala charita. A také je organizace ,Almathea´ a ta pracuje v Pardubickém 

kraji. Člověk v tísni má předškolní kluby většinou tam, kde má pobočky. V Ústí je 

ještě myslím ,Romano Jasnica´.“ 
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12. A) Jak byste celkově zhodnotila průběh inkluze? Navrhovala byste nějaké 

změny? 

- „U dětí předškolního věku si myslím, že děláme to, co můžeme. Někdo rozporuje 

povinný předškolní rok. Já si myslím, že pro tyto děti to význam má, ale je zkrátka 

zapotřebí velká spolupráce i s rodiči. Na nich je ten význam zatím největší. Když 

oni nebudou chtít, nebo podlehnou křiku dítěte při docházce do mateřské školy, tak 

prostě nenaděláme nic. Zkrátka rodina musí chtít spolupracovat. Měli jsme rodiny, 

kdy dítě docházelo rádo k nám do klubu, bavilo ho to, ale rodičům se nechtělo 

docházet, nebo si hledali výmluvy, proč nechodit, a s tím už se toho pak moc 

nenadělá. Ale myslím si, že je dobré, aby rodiny nebyly až tak tlačené a měly 

všechno povinně. I když ten poslední předškolní rok vidím pozitivně. Já se vždy 

snažím děti nahnat do školek. Můj sen je, abychom my nebyli zapotřebí, a doufám, 

že k tomu jednoho krásného dne dojde. 

Jediné, co mě napadá je takovéto celkové naladění společnosti. Mnohdy se mi 

stává, že ostatní kritizují, že ve školkách je mnoho cikánských dětí. Vždy jim 

potom vysvětluji, že pokud se tito lidé mají naučit fungovat ve společnosti, tak se 

musí naučit v ní být už od mala.“ 

 

B) A funguje tedy nějaká osvěta většinové společnosti, kde by se majorita 

seznamovala s tím, že s těmito lidmi je potřeba pracovat? 

- „Máme svůj časopis ,Zvoní´, kde popisujeme příběhy lidí, kteří naši pomoc 

využívali. Také se snažíme přes média, kam se snažíme dávat ty pozitivní aspekty 

a výzkumy, které dokazují, že ta práce má pozitivní vliv. Ale zkrátka kdo nechce, 

tak na to neuslyší.“ 

  



57 

 

10.3.2 Vyhodnocení rozhovoru s pracovnicí organizace Člověk v tísni 

Rozhovor byl rozšířen o doplňující položky v otázkách číslo osm a dvanáct.  

Organizace Člověk v tísni realizuje předškolní klub pro rodiny s dětmi předškolního 

věku. Pro starší děti realizuje Sociálně aktivizační služby. Z rozhovoru s pracovnicí 

organizace Člověk v tísni vyplynulo, že inkluzívní podpora dětí ze sociálně znevýhodněného 

prostředí závisí především na podpoře rodičů. Pracovnice této organizace velice lidsky  

a přístupně pomáhají rodičům v práci s dítětem předškolního věku. Dávají rodičům 

doporučení ve všech ohledech vývoje dítěte. Vysvětlují rodičům, jaká je vhodná strava pro 

dítě předškolního věku, jaké hračky je vhodné dítěti pořídit tak, aby byly přiměřené věku 

dítěte. Také pomáhají na příklad s vyhledáním lékařské péče pro dítě či pomáhají kontaktovat 

pracovníky PPP či SPC v případě potíží dítěte.  

Další oblastí, kterou se zabývají, je nástup dítěte do mateřské školy. Organizace 

poskytuje rodičům podporu i v oblasti docházky dítěte do mateřské školy. Realizuje adaptační 

programy pro rodiče s dětmi, při kterých společně navštěvují mateřskou školu. Rodiče 

následně mají možnost se seznámit s prostředím a chodem mateřské školy a jsou více 

motivováni k tomu své dítě do mateřské školy přihlásit. Také mohou se souhlasem rodičů 

poskytovat informace o daném dítěti učitelkám mateřské školy, pokud je to potřeba. Tuto 

možnost však ve většině případů učitelky nevyužívají.  

Pozitivum docházky dětí ze SZP do mateřské školy vidí pracovnice především v tom, že 

dítě se naučí komunikovat a spolupracovat s ostatními vrstevníky. Tím pádem se učí pracovat 

i mimo svou komunitu. To následně dítěti pomáhá při přechodu z mateřské na základní školu. 

Děti, které docházely do mateřské školy, jsou zvyklé fungovat ve větší skupině  

a komunikovat s ostatními dětmi, lidmi, jak uvádí pracovnice Člověka v tísni v otázce č. 10. 

Poslední povinný předškolní rok by podle ní mohl těmto dětem pomoci.  
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10.4 POZOROVÁNÍ INKLUZÍVNÍHO PROCESU DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ 

ZNEVÝHODNĚNÉHO PROSTŘEDÍ 

Do mateřské školy, kde působím, docházely dva roky romské děti ze sociálně 

znevýhodněného prostředí, které byly zapojeny do výzkumného šetření. V sedmi průřezových 

oblastech byly pozorovány a jejich projevy byly zaznamenávány třikrát za školní rok do 

pozorovacích archů vždy v měsících říjnu, lednu a červnu.  Jednalo se o školní roky 

2015/2016 a 2016/2017. Pozorovací archy byly sestaveny tak, aby sledovaly vývoj dětí 

během jejich docházky a byl zde zřetelný jejich pokrok, či regrese v určitých oblastech.  

 

10.4.1 Pozorování dětí v průběhu docházky do MŠ 

Pozorování probíhalo po celou dobu docházky těchto dětí do mateřské školy. V prvním 

roce byly děti pozorovány ve třídě, kde jsem působila. Druhým rokem bylo pozorování 

prováděno a zaznamenáváno učitelkami předškolní třídy, kam děti docházely. Pozorování 

v prvním roce jejich docházky do MŠ probíhalo soustavně a bylo zaznamenáváno vždy 

v měsících říjnu, tedy po uplynutí prvního měsíce, kdy probíhala adaptace dětí, dále v lednu, 

tedy v pololetí a následně v červnu, na konci školního roku. 

Ve druhém školním roce (2016/2017) byly děti pozorovány jejich třídními učitelkami  

a s nimi následně probíhal rozhovor o chování a pokrocích dětí. Tyto rozhovory a současně 

zaznamenávání do pozorovacích archů probíhaly ve stejných měsících, jako v předchozím 

školním roce (2015/2016). 

Jednotlivé tabulky pozorovacích archů zaznamenávají vývoj dětí v oblastech adaptace, 

vztahů s ostatními, sebeobslužných činností, soustředěnosti a pozornosti dětí, řeči  

a komunikaci, hře a přijetí řádu a pravidel. Poslední tabulka je společná pro obě děti  

a zaznamenává průběh přístupu rodiny k mateřské škole. 

(Podrobné pozorovací archy jednotlivě pro obě děti jsou v příloze č. 4. Pozorovací arch, který 

zaznamenává přístup rodiny k MŠ je v příloze č. 5.) 
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10.4.1.1 Záznam pozorování chlapce 

1. Adaptace na prostředí MŠ: 

- Adaptace probíhala u chlapce v obou rocích v podstatě bez obtíží. Nebyly 

pozorovány obtíže při odloučení od rodičů, byl velice aktivní a zvídavý. Měl 

velkou snahu o navázání kontaktů s dětmi i dospělými osobami a také s nimi bez 

obtíží komunikoval. Jeho velice aktivní a otevřený přístup k dětem i dospělým mu 

velice usnadnil adaptaci na nové prostředí MŠ.  

 

2. Vztahy: 

- Chlapec měl velkou snahu o navázání kontaktu s dospělými osobami i s dětmi. 

Některé děti ho však v průběhu docházky do MŠ nepřijaly ke hře, a tak často 

vyhledával svou sestru. Zpočátku docházky do MŠ chlapec příliš nevyprávěl  

o svých zážitcích s rodinou, postupně však získal důvěru k učitelkám a své zážitky 

sděloval. Vyprávěl především o zážitcích s otcem, ke kterému měl patrně velice 

silný citový vztah. Oproti tomu rodiče v prvním roce postupně získali důvěru a své 

zážitky a zkušenosti s dětmi postupně začali vyprávět, ve druhém roce to sdělovali 

již jen zčásti a spíše řešili nutné organizační věci.  

Po celou dobu docházky do MŠ chlapec nepatřil ani k nejoblíbenějším dětem, ale 

také ho některé děti ze hry nevyčleňovaly. Tyto děti poté pro hru vyhledával 

častěji. Ve druhém roce docházky do MŠ došlo k regresu v oblasti schopnosti 

spolupracovat. Zatímco v prvním roce chlapec občas projevil snahu o spolupráci, 

ve druhém roce se začalo prohlubovat jeho odmítání přizpůsobení se pravidlům  

a to jak ve skupině vrstevníků, tak i dospělým osobám. Přesto však měl stále snahu 

vyhledávat společnost druhých osob a navazovat s nimi kontakty. 

 

3. Sebeobslužné činnosti: 

- U chlapce byly v průběhu jeho docházky do MŠ pozorovány výrazné pokroky 

v oblasti sebeobsluhy. Ke zlepšení došlo u dodržování hygienických návyků  

a návyků při stolování. Chlapec neměl obtíže s převlékáním od počátku jeho 

docházky do MŠ. Se stolováním a sebeobsluhou neměl chlapec obtíže, ale ve 

druhém roce docházky do MŠ se učitelkám jevil jako pomalý a méně samostatný. 
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4. Soustředění a pozornost: 

- Chlapec udržel pozornost mnohdy jen u činností, které odpovídaly jeho zájmům. 

Od činností, které ho nebavily, často odbíhal, činilo mu obtíže tyto činnosti 

dokončit. Proto bylo potřeba chlapce při řízených činnostech více motivovat  

a podporovat. Přibližně od prosince roku 2016 (první pololetí druhého roku 

docházky do MŠ) bylo sledováno a zaznamenáváno zkrácení délky pozornosti  

a také ke zhoršení schopnosti pracovat podle pokynů. Pozornost udržel přibližně  

5 – 10 minut podle jeho zájmu. 

 

5. Řeč a komunikace: 

- Největší pokrok chlapec udělal především v oblasti komunikačních schopností.  

U chlapce bylo patrné zlepšení v oblasti vyprávění děje podle obrázku, přiřazování 

k sobě náležících věcí, částečně dovedl posoudit, zda je tvrzení pravdivé, či 

nikoliv. V prvních měsících docházky do MŠ chlapec tvořil souvětí spíše 

sporadicky, více využíval jednoduché věty. Také bylo patrné zlepšení v oblasti 

gramatiky. Ke zlepšení došlo také v oblasti rozpoznání nesprávně utvořené věty. 

Od začátku docházky spontánně informoval o svých zážitcích a prožitcích.  

Oblast, která činila chlapci největší obtíže při komunikaci s druhými, bylo 

dodržování pravidel společenské konverzace. Přestože došlo ke zlepšení této 

oblasti, chlapec měl často tendenci skákat do řeči. Měl velice výrazný hlasový 

projev a v některých chvílích, především ve chvílích emočně náročnějších, 

používal vulgární výrazy.  

Po celou dobu docházky do MŠ přetrvávala špatná výslovnost hlásek „r“ a „ř“. 

 

6. Hra: 

- Protože byl chlapec od začátku velice aktivní a zvídavý, měl neustále snahu se 

zapojit od hry s ostatními dětmi, volné i řízené. Přesto však zpočátku hru sám 

neinicioval, spíše se stavěl do role pozorovatele či se zapojil do hry ostatních dětí. 

Postupně ji začínal od druhého pololetí prvního roku docházky do MŠ iniciovat, 

avšak stále nebyl dítětem, které by hru „vedlo“. Velkou obtíží pro chlapce bylo 

respektování nastavených pravidel her. Pravidla začal respektovat pouze ke konci 

prvního školního roku jeho docházky do MŠ. Ve druhém roce opět pravidla 

nerespektoval. Při řízené hře se chlapec rád zapojoval, avšak je zajímavé, že se 

zhoršila doba soustředění na hru. 
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Nejvíce chlapce zajímaly hudební a pohybové činnosti, do kterých se zapojoval 

nejvíce. V hudebních činnostech se projevoval chlapcův dobrý cit pro rytmus  

a intonaci. Díky těmto dovednostem byl vybrán společně s ostatními dětmi na 

veřejné hudební vystoupení. 

 

7. Přijetí řádu a pravidel: 

- Po nástupu chlapce do MŠ trvalo přibližně 6 měsíců, než začínal respektovat 

pravidla. Ve druhém roce však došlo k regresu v této oblasti a chlapec opět 

pravidla nedodržoval. Jeho odmítavý postoj k pravidlům měl bohužel za následek 

to, že ho ostatní děti hůře přijímaly ke své hře.  

Zlepšil se v oblasti řešení konfliktů. Zpočátku docházky do MŠ konflikty řešil 

především křikem, vztekem či fyzicky (udeřením druhého), později se již objevila 

snaha konflikt vyřešit v klidu vzájemnou dohodou.  

Ve druhém roce docházky do MŠ chlapec téměř nereagoval na pokyny učitelky při 

řízených činnostech. 

 

 

10.4.1.2 Záznam pozorování dívky 

1. Adaptace na prostředí MŠ: 

- U dívky adaptace probíhala lehce obtížněji nežli u chlapce. Zpočátku byla dívka 

velice citlivá a plačtivá, nebyla příliš aktivní bez opory dospělé osoby, a tak bylo 

třeba ji v této oblasti více podpořit. Ve druhém školním roce již nebyly 

pozorovány žádné obtíže s adaptací dívky. Zlepšilo se navazování kontaktů s dětmi 

i dospělými. Od jejího nástupu do MŠ však s dětmi i dospělou osobou 

komunikovala bez obtíží. 

 

2. Vztahy: 

- Dívka měla velice pozitivní vztahy s rodiči. Po získání důvěry k učitelkám 

spontánně vyprávěla své zážitky z dění v rodině. Ve skupině ostatních dětí patřila 

částečně k oblíbeným dětem. Některé děti ji pro hru vyhledávaly, jiné nikoliv. 

Zpočátku docházky do mateřské školy dívka neuměla s dětmi příliš spolupracovat. 

Na neúspěch reagovala vztekem a pláčem. To byl důvod jejího nepřijetí mezi 

některé děti. Na začátku docházky do MŠ se spíše stranila větší skupině dětí, často 
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vyhledávala pro hru bratra. Ve druhém pololetí prvního roku docházky do MŠ 

začala aktivně vyhledávat společnost druhých, to ji pomohlo v začlenění se do 

skupiny vrstevníků ve třídě. 

V průběhu docházky do MŠ se dívka zlepšila i v oblasti vztahů k dospělé osobě. 

Zpočátku se jevila jako bázlivá, málo s dospělou osobou komunikovala, postupně 

však získávala důvěru a začínala komunikovat i s dospělými. Vhodně reagovala na 

autoritu. 

 

3. Sebeobslužné činnosti: 

- Dívka hygienické návyky zvládala pouze částečně. Potíže jí činilo především 

dodržování hygieny po použití toalety. Často se snažila obejít některé chování 

v čistotě. To však bylo způsobeno tím, že mnohdy pospíchala zpět za svými 

vrstevníky a na hygienické návyky opomněla. S převlékáním obtíže neměla a se 

stolováním také v prvním roce ne, avšak ve druhém roce bylo pozorováno 

pomalejší pracovní tempo při sebeobslužných činnostech. 

 

4. Soustředění a pozornost: 

- Pozornost udržela podle jejího zájmu přibližně 10–15 minut. Nejdéle pozornost 

udržela při spontánních činnostech. Od řízených činností často odbíhala a také ji 

činilo potíže některé činnosti a hry dokončit. Bylo potřeba ji v této oblasti více 

podporovat a vhodně motivovat. Po celou dobu docházky pozornost udržela na 

stejné úrovni, a to jen částečně. 

 

5. Řeč a komunikace: 

- Dívka hovořila gramaticky správně. Nebyla u ní pozorována žádná vada řeči. 

Poměrně často vyprávěla o svých zážitcích z domova. Měla výrazný hlasový 

projev. 

Postupně se dívka začínala učit vyprávět děj podle obrázku, přestože ji to v prvním 

pololetí prvního roku činilo obtíže. Přiřazování zvládala po celou dobu dobře. Od 

začátku tvořila souvětí a hovořila v širších souvislostech. Snažila se argumentovat. 

Na začátku docházky dívka zvládala dodržovat pravidla konverzace pouze 

částečně, často skákala druhým do řeči. Později si tato pravidla osvojila a začala je 

respektovat. 
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6. Hra: 

- Dívka od začátku docházky do MŠ projevovala snahu o zapojení do hry  

s ostatními dětmi. Hru iniciovala pouze v některých chvílích. Bylo to především 

tehdy, pokud ve třídě chyběly výraznější osobnosti, které hru iniciovaly obvykle. 

První měsíc v prvním roce pro ni bylo obtížné respektovat pravidla her. V průběhu 

docházky ale docházelo k postupnému zlepšení a začínala pravidla her respektovat. 

Její soustředění na hru mělo dobrou kvalitu. 

Dívku nejvíce zajímaly hudební a výtvarné činnosti, které také hojně vyhledávala.  

 

7. Přijetí řádu a pravidel: 

- Po nástupu do MŠ v prvním pololetí někdy zapomínala na zdvořilostní chování. 

Ve druhém pololetí se v této oblasti zlepšila a již nedošlo k žádnému zhoršení. 

Konflikty v některých chvílích řešila spíše křikem a vztekem, byla lítostivá. Také 

postupně začínala respektovat pravidla her, které nastavily buď samotné děti, 

anebo dospělý. Udržovat pořádek v hračkách ji nečinilo obtíže. 

Zpočátku se objevovaly obtíže s přijetím pravidel a řádu třídy, proto ji často 

některé děti odmítaly přijmout do hry, na to dívka opět reagovala lítostivostí.  

 

10.4.1.3 Záznam pozorování přístupu rodiny k MŠ 

- Rodiče měli po uplynutí první třetiny docházky snahu o spolupráci s mateřskou 

školou. Komunikovali velice vstřícně a otevřeně a dovedli konstruktivně rozebírat 

jakékoliv okolnosti, které se týkaly jejich dětí, docházeli na třídní akce, však 

celoškolní akce příliš nevyhledávali. To svědčí o zvýšení důvěry v MŠ. Ve druhém 

roce se u rodičů objevila nedůvěra v mateřskou školu, a tím pádem byla i omezena 

komunikace s učitelkami. 
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10.4.2 Vyhodnocení pozorování dětí v průběhu docházky do mateřské školy 

Inkluzívní proces dvou dětí spočíval především v přístupu učitelek k těmto dětem. 

Velký důraz na vstřícný přístup a otevřenost byl především v prvním roce jejich docházky do 

mateřské školy. Ve druhém roce se již předpokládalo, že děti mají zvládnutou adaptaci na 

prostředí mateřské školy, a tak se kladl důraz především na rozvoj problematických oblastí 

jejich vývoje. Ukázalo se však, že děti měly stále velkou potřebu naplnění vřelých vztahů  

a kontaktů. Inkluzívní proces ze strany učitelek spočíval především v hlubším poznání potřeb, 

schopností a dovedností těchto dětí.  

U obou dětí probíhala adaptace na prostředí mateřské školy poměrně v pořádku. 

Chlapec se zadaptoval velice rychle. Dívka měla zpočátku obtíže s přijetím a navázáním 

kontaktů s dospělým i dětmi, byla lítostivá, postupně se však v oblasti komunikace zlepšila.  

U obou dětí byly patrné velice pozitivní vztahy s rodiči. Dívka zpočátku příliš 

nevyprávěla o zážitcích s rodiči, avšak to mohlo být způsobeno tím, že na začátku docházky 

do MŠ dívka získávala důvěru k učitelce postupně, a proto zpočátku své zážitky příliš 

nesdělovala. 

V oblasti vztahů nejen s vrstevníky, ale i s dospělými došlo k mírnému zhoršení  

u chlapce. Především pak šlo o schopnost spolupracovat s ostatními a o respektování pokynů 

dospělého. Oproti tomu u dívky v oblasti vztahů bylo sledováno výrazné zlepšení 

v schopnostech spolupráce s ostatními, také začala více vyhledávat společnost druhých a lépe 

začala navazovat kontakty s dospělými osobami. 

Při řízených činnostech bylo potřeba obě děti více motivovat k činnostem. Často měly 

obtíže s udržením pozornosti a vůlí činnost dokončit. Při podpoře a výběru činností, které děti 

zajímaly, byla větší pravděpodobnost úspěchu. Chlapce nejvíce zaujaly hudební a pohybové 

činnosti. Chlapec projevoval dobrý cit pro intonaci a rytmus. Děti dovedly respektovat 

pravidla her pouze částečně. Velice záleželo na jejich zájmu a aktuální náladě, přesto se však 

vždy snažily do hry zapojit. Do volných her se zpočátku děti příliš nezapojovaly. Později se 

začaly zapojovat více. Oba v průběhu obou roků měly snahu o iniciování hry dětí, přijímaly je 

však pouze některé děti a jen v některých chvílích. 

Obě děti měly obtíže s přijetím řádu a pravidel třídy mateřské školy. Poměrně špatně 

snášely neúspěch. To se projevovalo křikem a vztekem. Kvůli tomu se však děti dostávaly do 

situace, kdy je ostatní děti nechtěly příliš často přijímat do vzájemné hry. Následně se dívka 

mnohdy dětí stranila a vyhledávala spíše samostatnou hru, nebo se sourozenci pro hru 
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vyhledávali vzájemně. Často zapomínali na pravidla a jejich dodržování, a tak bylo zapotřebí 

jim je častěji připomínat. 

Přestože u chlapce se objevovaly v komunikaci poměrně často nevhodná slova, měl 

poměrně velkou slovní zásobu a v komunikačních dovednostech v průběhu docházky do MŠ 

docházelo k výraznému zlepšení. Přetrvávala pouze špatná výslovnost hlásek „r“ a „ř“. Také  

u dívky docházelo ke zlepšení komunikačních dovedností, u dívky však při nástupu do MŠ 

nebyly pozorovány tak výrazné komunikační obtíže. 

V průběhu docházky dětí do mateřské školy bylo pracováno s problematickými 

oblastmi. Především pak na vztazích s vrstevníky, kteří v některých situacích tyto děti nechtěli 

přijmout. Postupem času docházelo ke zlepšení vztahů s vrstevníky především u dívky,  

u chlapce docházelo spíše ke zhoršení. Děti udělaly velké pokroky ve většině sledovaných 

oblastí. Bylo patrné, že děti potřebovaly trpělivý a vstřícný přístup. Také často vyžadovaly 

haptický kontakt. V předškolní třídě se již předpokládalo, že míra potřeby tohoto kontaktu  

a trpělivého a vstřícného přístupu je nižší, a proto pravděpodobně docházelo ke zhoršení 

projevů dětí v některých oblastech. 
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10.5 ROZHOVOR S RODIČI 

Rozhovor s rodiči ze SZP probíhal v říjnu roku 2017, tedy po ukončení docházky jejich 

dětí do mateřské školy a po měsíci docházky do školy základní. Rozhovor byl koncipován 

jako řízený s otevřenými otázkami s možností upřesnění výpovědi, či zařazení doplňující 

otázky. V první části byli rodiče dotazováni na kvalitu výchovy a vzdělávání v mateřské škole 

a jejich celkovou spokojenost s docházkou do MŠ. Druhá část se zabývá začleněním rodičů  

a dětí do širší společenské komunity. Rozhovor byl se souhlasem rodičů nahráván a následně 

přepsán. Protože oba rodiče reagovali na otázky velice aktivně, otevřeně a vzájemně se 

doplňovali, není v přepisu rozlišené, co sděluje otec a co matka. 

Pro rozhovor s rodiči byly připraveny tyto otázky: 

1. Docházely Vaše děti rády do mateřské školy? 

2. Co pro Vás bylo obtížné po nástupu do MŠ? Chodily tam najednou dvě děti, 

muselo být náročné vše zorganizovat. 

3. Byli jste spokojení s kvalitou výchovy a vzdělávání v mateřské škole od jejich 

nástupu po ukončení docházky? 

4. Vnímáte pobyt v MŠ jako přínosný pro Vaše děti a v čem?  

5. Líbil se Vám přístup pedagogického i provozního personálu k Vám a Vašim dětem 

v MŠ? 

6. Myslíte, že MŠ připravila Vaše děti dostatečně pro vstup do ZŠ? 

7. O čem nejvíce děti vyprávěly o mateřské škole? 

8. Mají Vaše děti možnost docházet např. do nějakého zájmového kroužku, či 

podnikat jiné aktivity, kde se setkávají s vrstevníky? Pokud ano, co je zajímá, baví? 

9. Stýkáte se s nějakou komunitou, ve které mají děti možnost setkání s vrstevníky? 

10. Docházejí děti z komunity do mateřských škol? 

11. Vnímáte rozdíl v chování dětí z komunity, které do mateřské školy docházejí oproti 

těm, které ne?  

12. Jste informovaní dostatečně o možnostech spolupráce s neziskovými organizacemi, 

např. Člověk v tísni? 

13. Setkáváte se s nějakými obtížemi, které Vám brání v začlenění se do společnosti? 

S jakými konkrétně? 
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10.5.1 Celé znění rozhovoru s rodiči dětí ze SZP 

 

1. Docházely Vaše děti rády do mateřské školy? 

- „Určitě ano, děti se vždy těšily, a když se řeklo, že se nejde do školky, tak říkaly, 

že do školky chtějí. Tak jsme jim museli vysvětlovat, že když jsou nemocní, tak se 

do školky nechodí a děti vždy říkaly, že do školky ale jdou.“ 

 

2. Co pro Vás bylo obtížné po nástupu do MŠ? Chodily tam najednou dvě děti, 

muselo být náročné vše zorganizovat. 

- „Ani to moc náročné nebylo. Děti samy vstávaly a těšily se do školky. Ráno vstaly 

a bez problémů se oblékly. Mají nastavený režim už ze školky. Ráno probíhá i teď 

bez problémů a odpoledne se musí po příchodu hned převléknout, složit si věci na 

svůj stoleček a uklidit si je, potom zkontrolujeme, co dělaly ve škole, uděláme 

úkoly, zkontrolujeme žákovskou. Děti do školky vstávaly, protože se tam těšily.  

A teď do školy se těší taky. Je pravda, že když děti nastoupily do školky, tak 

nemohly chodit na některé akce, protože jsme na to neměli peníze, ale potom už 

jsme se snažili víc ty akce platit.“ 

 

3. Byli jste spokojení s kvalitou výchovy a vzdělávání v mateřské škole od jejich 

nástupu až po ukončení docházky? 

- „Ano, určitě ano. Můžu říci, že co se týká vaší třídy, té mladší, tak k vám rádi 

chodili. Pořád básnily o vás. Ale v té předškolní třídě už to nebylo ono. Byly 

zvyklý na váš přístup a potom to bylo jiné. Jedna paní učitelka ta byla hodná  

a jedna byla taková horší. Ale když jsme jim zaplatili to plavání, tak se jim tam 

moc líbilo. To už si potom zvykly a bylo to v pohodě.“ 

 

4. Vnímáte pobyt v MŠ jako přínosný pro Vaše děti a v čem? 

- „Určitě ano, děti se ve školce naučily spoustu věcí. Já se jim sice věnuji, ale 

nezvládám se jim věnovat všem naráz, aby všechno zvládaly a uměly. Naučily se 

toho dost a teď i doháníme doma to, co je potřeba se doučit ze školy.“ 
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5. Líbil se Vám přístup pedagogického i provozního personálu k Vám a Vašim 

dětem v MŠ? 

- „To již bylo řečeno (pozn. - v otázce č. 2). Samozřejmě párkrát došlo k nějakému 

nedorozumění. Ale to se všechno týká té předškolní třídy. Měli jsme pocit, že paní 

učitelkám to bylo jedno. Z jedné paní učitelky jsme měli pocit, že je arogantní. Je 

nám jasné, že se paní učitelka nemůže věnovat a hlídat všechny, když tam je hodně 

dětí, ale měla by být více ohleduplná. Ale co se týká vaší, té mladší třídy, tam 

nebyl žádný problém. Jasně, děti zlobily, ale jsou to přece děti. Já si nemůžu 

stěžovat na vaší třídu. I co se týká stravy, jste nejlepší školka. Dětem tam moc 

chutnalo. Když jsme se stěhovali do Sokolova, báli jsme se, že se dětem nebude 

v nové školce líbit. Ale jim se tam líbilo už od začátku. Oni by se děti chtěly vrátit 

zpátky do školky. Teď k Vám za chvíli budeme dávat toho našeho nejmenšího 

raubíře. “  

 

6. Myslíte, že MŠ připravila Vaše děti dostatečně pro vstup do ZŠ? 

- „Určitě si myslím, že ano. Myslím, že nejde o to, co tam ty děti dělaly, ale jak to 

děti pochopily. Myslím, že na školu byly děti dobře připravené. Učili jsme děti  

i my doma, ale ve škole je to všechno hrozně rychlé a děti jsou ještě hodně hravé. 

Bude chvíli trvat, než si zvyknou na režim. Děti si třeba do teď pamatují básničky 

a písničky, které se učily ve školce. To jim vždycky moc dobře šlo. Teď se s dětmi 

musíme učit formou hry. Teď se učíme třeba písmenka. Ale jsme rodiče a musíme 

se s dětmi učit. Není to jen o tom chození do školy, ale musíme se s dětmi učit  

i doma.“ 

 

7. O čem nejvíce děti vyprávěly o mateřské škole? 

- „Jé, tam nám děti nejvíc vyprávěly o tom, co se učily ve školce. A nejvíc 

vyprávěly o vás, že jste je naučila novou písničku a básničku, kde všude byly, co 

všechno viděly a nikdy se nezastavily, dokud nám to všechno neřekly.“ 

 

8. Mají Vaše děti možnost docházet např. do nějakého zájmového kroužku, či 

podnikat jiné aktivity, kde se setkávají s vrstevníky? Pokud ano, co je zajímá, 

baví? 

- „Děti do žádného kroužku nechodí. Chtěly chodit na zpívání, ale nám to časově 

nevycházelo. Ten kroužek byl zdarma, ale časově jsme to nestíhali. Ale děti hrozně 
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rády kreslí, zpívají, říkají básničky, ale mají rádi i televizi, ale tu se jim snažíme 

omezovat. A taky nám rádi pomáhají a zapojují se k naší práci.“ 

 

9. Stýkáte se s nějakou komunitou, ve které mají děti možnost setkání  

s vrstevníky? 

- „Nestýkáme, scházíme se pouze s rodinou. My chodíme za babičkou nebo za 

dědou, anebo oni přijedou za námi. Taky si někdy uděláme společný výlet.“ 

 

10. Docházejí děti z komunity do mateřských škol? 

„Mám pár známých, se kterými se bavím, ale nejsme s nimi v nějak velkém 

kontaktu. Nenavštěvujeme se. A vím, že někteří mateřskou školu navštěvují, ale je 

to individuální. Když ti lidé chtějí, tak tu školku navštěvovat budou a když nechtějí, 

tak nebudou. A ti, co o to zájem nemají a mají jiné zájmy než děti, tak tam jsou ty 

děti opravdu zanedbané.“ 

 

11. Vnímáte rozdíl v chování dětí z komunity, které do mateřské školy docházejí 

oproti těm, které ne?  

- „Určitě ano, s pár dětmi jsme se i viděli a rodiče často děti nevedou třeba k tomu, 

aby měly správnou výslovnost. Nevedou je k tomu, aby byly slušně vychované, 

neučí je používat třeba slovíčko ,prosím´, ,děkuji´, ,dobrý den´, ,můžu´, ,nemůžu´. 

Takže tyhle základní věci děti neumí, ti rodiče je k tomu nevedou. Divíme se 

některým rodičům, kteří nechtějí, aby děti navštěvovaly školku. Je to špatný 

přístup vůči dětem. Do školky chodí české děti i cikánské děti a tam mají možnost 

vzájemně spolu komunikovat. Děti tam vidí i ostatní děti, jak se chovají, co dělají  

a učí se tam chovat se slušně. Nám děti chodily do školky od tří let. Jde o to, aby 

se děti naučily chovat ve větší společnosti. Vy tam máte patnáct, dvacet dětí, 

učitelka jim něco řekne a děti musí fungovat a to už je vzor výchovy. Děti se tam 

učí respektu.“ 

 

12. Jste informovaní dostatečně o možnostech spolupráce s neziskovými 

organizacemi, např. Člověk v tísni? 

- „Ne, vůbec nic takového nevyužívám a ani o ničem nevím. Oni všichni říkají, že 

cikáni mají nárok na tohleto a támhleto, ale už nikdo neví, jaké má ta daná rodina 

poplatky a kolik dostává peněz. My dostaneme dávky, ze kterých musíme všechno 
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poplatit. Napřed se zaplatí to hlavní, jídlo, léky, bydlení, potom jsou děti a teprve 

potom někde jsme my. My si třeba koupíme boty s manželem, ale potom je nosíme 

třeba sedm let. Nemůžeme si dovolit nějaké věci pro nás. Ale já se za to hrozně 

stydím. Nejde, aby my rodiče jsme si užívali a děti byly odstrčené.“ 

 

13. Setkáváte se s nějakými obtížemi, které Vám brání v začlenění se do 

společnosti? S jakými konkrétně? 

- „No lidi většinou koukají na to, že jsme tmavší pleti, že jsme cikáni. Vidíte to 

všude, že se nemůžeme začlenit. Někteří k vám jdou jen proto, že s vámi musí 

mluvit. Je to takové ošklivé. Manžel má hodně nemocí a pracoval od čtrnácti let, 

ale stejně o tu práci přišel. A když jdete někam, tak vám hned z fleku řeknou, že 

místo nemají. Snažíme se i děti vést k tomu, abychom nebyli problémoví. Tady na 

Sokolovsku není vůbec žádný výběr práce. My jsme cikánská rodina a chováme se 

slušně a vedeme k tomu i děti. Nás slušných je málo, proto se všichni cikáni hází 

do jednoho pytle. A díky tomu máme potom potíže se začlenit. Snažíme se vést 

děti k tomu, aby se nechovaly jako některé děti, které vídáme. V naší komunitě je 

málo takových slušných lidí.  

Když to mám říct z plných plic, tak rasismus tu je, ale já se těm lidem ani nedivím. 

Také nám vadí nepřizpůsobiví. Já jsem se narodil v Čechách a to, že jsem cikán, za 

to nemůžu. Já taky nemusím nepřizpůsobivé.  

Když manžel chodil do práce a byl třeba nemocný, tak si práci ještě nosil domů. 

Až půjde náš nejmladší do školky, chceme jít oba do práce.“ 
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10.5.2 Vyhodnocení rozhovoru s rodiči 

Z rozhovoru je patrné, že obě děti do mateřské školy docházely rády. Rodiče sdělovali, 

že se tam vždy velice těšily. To je podstatné pro navázání dobrého vztahu nejen s dětmi, ale  

i s jejich rodiči. Přestože rodiče v některých chvílích museli řešit finanční obtíže, neustále 

měli snahu o začlenění svých dětí do většinové společnosti. 

Z výpovědí rodičů je patrné, že velice citlivě vnímali přístup jednotlivých učitelek 

v mateřské škole. Pozitivně reagovali na vstřícný a otevřený přístup nejen k dětem, ale i k nim 

samotným. Se spokojeností svých dětí v mateřské škole spojovali i kvalitu výchovy  

a vzdělávání. Z toho je patrné, že pro rodiče je velice důležitá spokojenost jejich dětí. 

Zastávají názor, že docházka do mateřské školy byla pro jejich děti velice přínosná a to nejen 

v oblasti přípravy na školu. Také vidí pozitiva v rozvoji řečových a komunikačních 

dovedností, v učení základům pravidel společenského chování a vzájemnému respektu mezi 

jednotlivými skupinami obyvatelstva. Jako jedno z pozitiv mateřské školy uvedli také to, že se 

děti naučí chovat ve větší společnosti svých vrstevníků. Vnímají, že rodiče, kteří se příliš 

nezajímají o své dítě/děti a mají jiné priority, málokdy vyhledávají pomoc neziskových 

organizací, či navštěvují mateřské školy. 

Zajímavé bylo zjištění, že rodina nebyla informována na sociálním odboru o možnosti 

spolupráce s neziskovými organizacemi. To ale mohlo být zapříčiněno tím, že tato rodina má 

sama zájem o to, aby se jejich děti začlenily do majoritní společnosti, a samostatně se 

informuje o potřebách dítěte a jeho vývoji v článcích i na internetu.  

Jako nejproblematičtější oblast v jejich začlenění označují to, že mají obtíže se 

začleněním do společnosti. Vnímají to, že na ně většinová společnost reaguje často negativně 

a přisuzuje jim negativní vlastnosti některých Romů, kteří se odmítají přizpůsobit.  
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10.6 ROZHOVOR S UČITELKOU ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Rozhovor s učitelkou základní školy proběhl na začátku školního roku po uplynutí 

prvního měsíce docházky do školy. Byl uskutečněn s třídní učitelkou dvou vybraných dětí, 

které docházely do naší mateřské školy.  

Byly pro něj stanoveny tyto otázky: 

1. Jak probíhala adaptace dětí? Navazovaly bez obtíží kontakty s vrstevníky i dospělými 

osobami? 

2. Projevovaly se během adaptace děti nějakým specifickým způsobem? 

3. Jak se projevují ve skupině ostatních dětí? Patří k oblíbeným či spíše nikoliv, dovedou 

s ostatními spolupracovat? Dívka měla v MŠ obtíže s přijetím ostatními dětmi. 

Zapadla nyní do skupiny bez obtíží? 

4. V MŠ byly pozorovány u chlapce v druhém roce docházky potíže se vztahem 

k autoritě, dodržováním pravidel a udržením pozornosti, máte pocit, že tyto obtíže 

přetrvávají? Jak děti reagují a přijímají autoritu dospělého? 

5. Zlepšila se výslovnost dětí? V MŠ měl chlapec obtíže s výslovností „r“ a „ř“. 

6. Dovedou děti pracovat podle pokynů i samostatně? 

7. V MŠ děti projevovaly zájem především o hudební a pohybové aktivity. Projevují se 

nyní i nějaké jejich další zájmy? Jaké jsou jejich silné stránky? V čem vynikají? 

8. Přijímají řád a pravidla školy?  

9. Jak probíhá komunikace s rodiči těchto dětí? Projevují snahu o vzájemnou spolupráci? 

10. Docházejí do Vaší třídy i jiné děti, které pocházejí ze SZP? 

11. Spolupracují s Vámi neziskové organizace, které pomáhají se začleňováním rodinám 

ze SZP? 

12. Musíte hledat odlišný přístup k rodičům a dětem ze ZSP? 

13. Máte vytvořený individuální vzdělávací plán pro dítě ze SZP? Případně využíváte 

možnosti mít asistenta pedagoga ve třídě s dětmi ze SZP? 

14. Vidíte přínos v docházce dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do mateřské 

školy? V čem konkrétně? 
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10.6.1 Celé znění rozhovoru s učitelkou dětí 

1. Jak probíhala adaptace dětí? Navazovaly bez obtíží kontakty s vrstevníky  

i dospělými osobami? 

- „Naprosto bezproblémově. Jsou kamarádští, takoví srdeční, bezprostřední. 

Pozdraví, občas i poděkují. Někdy mi ale připadají hamižní. Na příklad máme ve 

třídě ovoce a děti se praly o větší jablko, nebo větší banán. Připadalo mi, že se 

snaží získat to, co doma asi nemají.“ 

 

2. Projevovaly se během adaptace děti nějakým specifickým způsobem? 

- „Specificky hlavně v tom, že často nevědí ,která bije´. A do teď je to pro ně takový 

specifický rys.“ 

 

3. Jak se projevují ve skupině ostatních dětí? Patří k oblíbeným či spíše nikoliv, 

dovedou s ostatními spolupracovat? Dívka měla v MŠ obtíže s přijetím ostatními 

dětmi. Zapadla nyní do skupiny bez obtíží? 

- „Ne, děti je přijaly. Nepatří mezi děti, které ostatní děti nechtějí třeba v tělocviku 

do družstva. Dobře se začleňují. Tak normálně. Nevyčnívaly ani pozitivně ani 

negativně.“ 

 

4. V MŠ byly pozorovány u chlapce v druhém roce docházky potíže se vztahem 

k autoritě, dodržováním pravidel a udržením pozornosti, máte pocit, že tyto 

obtíže přetrvávají? Jak děti reagují a přijímají autoritu dospělého? 

- „Pozornost přetrvává. Mám pocit, že tam bude asi nějaký větší problém. Ale 

s autoritou ne, to poslechne. Možná je to tím, že to je teď pro něj nové, anebo tím, 

že nemusí poslouchat doma. Často se teď ale setkávám s tím, že mnohé děti dneska 

doma vůbec poslouchat nemusí. To je teď vidět i třeba v obchodě, když jdou 

některé děti nakupovat a vy pozorujete rodiče, jak s dětmi jednají. Ale to je teď asi 

normální.“ 

 

5. Zlepšila se výslovnost dětí? V MŠ měl chlapec obtíže s výslovností „r“ a „ř“. 

- „Do teď říká místo ,tři´ slovo ,či´. Zrovna nedávno se nám stalo, že při počítání 

řekl výsledek ,či´ a některé děti se až pozastavily, co že to vlastně je za číslo. Ale 



74 

 

teď děti mluví hodně špatně. Mám ve třídě možná šest dětí, co mluví špatně. No  

a dívka ta hovoří čistě, tam žádná vada není.“ 

 

6. Dovedou děti pracovat podle pokynů i samostatně? 

- „Ne, vůbec ne. Samostatně vůbec ne, ale podle opakovaných pokynů ano. Takže 

když paní asistentka přechází po třídě a průběžně kontroluje, jak děti zvládají. 

Mám pocit, že děti teď musíme motivovat spíše negativně. Zkrátka se dětem třeba 

řekne, že ten, kdo ten daný úkol neudělá, bude muset na doučování. A oni se 

potom víc snaží. A poslední dobou na ně nejde použít skoro nic. Učím genetickou 

metodou a bylo potřeba, aby se děti naučily podepsat. Ale s tím měla dívka potíže. 

Ani po měsíci se nedokázala podepsat. A teď neumí písmenka a už v tom plavou.“ 

 

7. V MŠ děti projevovaly zájem především o hudební a pohybové aktivity. Projevují 

se nyní i nějaké jejich další zájmy? Jaké jsou jejich silné stránky? V čem 

vynikají? 

- „Inkluze může za to, že s dětmi už nezpívám. Nedokážu zpívat před nikým jiným. 

Vadí mi to, že s dětmi nezpívám vůbec. Dřív jsem to řešila, ale bylo mi řečeno, že 

tak tedy zpívat nebudu. A teď mě to mrzí, dřív jsme zpívali pořád, hráli jsme 

divadlo, dramatizovali jsme a to mi teď hodně chybí. Ale určitě to dělají rádi, oni 

jsou hraví. Oni to všechno nasáknou a kvitují každý podnět. Ať je to jakákoliv hra 

v tělocvičně. I když dívka i po desátém vysvětlení tu hru nechápe, hrají rádi, 

živelně. 

A silné stránky vidím hlavně v sourozeneckém vztahu. Jinak nevymyslím nic.“  

 

8. Přijímají řád a pravidla školy?  

- „No, kdyby jedno z pravidel byla pozornost a soustředěnost, tak to jediné 

nedodržují. Ale jinak ostatní pravidla dodržují, i když se jim něco vytkne, 

poslechnou. Ale jinak nejsou jako ostatní děti, které jsou v tomto horší.“ 

 

9. Jak probíhá komunikace s rodiči těchto dětí? Projevují snahu o vzájemnou 

spolupráci? 

- „Já s nimi ještě nemluvila. Zatím jsem mluvila jen s maminkou kvůli problému se 

sešitem. A třídní schůzku máme až v polovině října.“ 
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10. Docházejí do Vaší třídy i jiné děti, které pocházejí ze SZP? 

- „To nevím. Já vlastně nevím, co je to sociálně znevýhodněné prostředí. Řekla 

bych, že to je tak … No, nemůžu to říct, protože nevím, co to je.“ 

 

11. Spolupracují s Vámi neziskové organizace, které pomáhají se začleňováním 

rodinám ze SZP? 

- „Ne. Akorát při zápise u nás byla paní z Člověka v tísni, ale víckrát jsem nikoho 

neviděla.“ 

 

12. Musíte hledat odlišný přístup k rodičům a dětem ze ZSP? 

- „Nejen k těmto dětem, ale ke všem. Tuhle větu nemám ráda. Když mi někdo 

z pedagogicko psychologické poradny napíše, že dítě potřebuje individuální 

přístup, tak si říkám, co to je. Protože každé dítě je individuální. Přece člověk, 

který dělá s dětmi, tak ví, že každé dítě je úplně jiné a nejde ke všem dětem 

přistupovat stejně.“ 

 

13. Máte vytvořený individuální vzdělávací plán pro dítě ze SZP? Případně 

využíváte možnosti mít asistenta pedagoga ve třídě s dětmi ze SZP? 

- „IVP pro tyto děti nemám, ale asistentku pro tyto děti využívám. Momentálně ji 

víc využívám pro tyto děti než pro děti, kvůli kterým tam je. Teď mám ve třídě 

dost dětí, které by potřebovaly asistenta. Kdyby šli tito dva do pedagogicko 

psychologické poradny, určitě by asistenta dostali taky.“ 

 

14. Vidíte přínos v docházce dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do mateřské 

školy? V čem konkrétně? 

- „Nevidím, protože za poslední roky jsem neměla dítě, které nechodilo do školky. 

Ale ve vší úctě ke školce, mnohé děti, které chodily do školky, mi někdy připadají, 

že do školky nechodily.“  
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10.6.2 Vyhodnocení rozhovoru s učitelkou dětí 

Paní učitelka základní školy potvrdila během rozhovoru tvrzení rodičů, že děti do 

základní školy docházejí rády. Děti se bezproblémově zadaptovaly na prostředí školy, chovaly 

se velice kamarádsky a vstřícně. Také ostatní vrstevníci je do skupiny přijali, a paní učitelka 

nepozoruje, že by je ostatní děti vyčleňovaly.  

Vhodně reagují na autoritu dospělého, přestože u chlapce se při docházce do MŠ 

objevovaly v této oblasti obtíže. Podle výpovědí učitelky se dá usuzovat, že děti jsou snaživé 

a zapálené, avšak některé oblasti, především pak udržení pozornosti, jim činí obtíže. Také 

projevují zdvořilostní chování, pozdraví, poděkují. Dodržování pravidel školy dětem nečiní 

problémy.  

Zajímavý je pro mě postřeh, že paní učitelky ze základní školy nemají možnost poznat, 

zda dítě pochází ze sociálně znevýhodněného prostředí, či nikoliv. A také to, že s nimi, podle 

slov paní učitelky, nespolupracuje organizace Člověk v tísni. Přestože paní učitelka sděluje, 

že těmto dětem často pomáhá asistentka pedagoga, která je do třídy připsaná však kvůli jiným 

dětem, asistenta pro děti, které pocházejí ze SZP nevyužívá a nemá vypracovaný IVP. 

Individuální práci je třeba v první třídě uplatňovat u všech dětí, avšak některé ji zvláště 

potřebují především v některých oblastech výuky. 

Obtíže ve výslovnosti, které u chlapce byly pozorovány v MŠ, přetrvávají i na základní 

škole. V oblasti vztahů paní učitelka děti označila jako bezproblémové, které v žádném 

ohledu nevyčnívaly, ani negativně, ani kladně. U dětí stále přetrvává zájem o hudební  

a pohybové aktivity.  
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10.7 VÝZKUMNĚ SLEDOVANÝ INKLUZÍVNÍ PROCES A NÁVRHY DALŠÍ 

INTERVENCE 

Děti byly sledovány po dobu dvou let jejich docházky do mateřské školy. Přestože se 

v průběhu jejich docházky setkávaly s mnohými obtížemi, udělaly velké pokroky především 

v oblasti sebeobsluhy a komunikačních dovednostech. Bylo vypozorováno, že pokroky dětí 

velice závisely na přístupu učitelky k těmto dětem, ale i k jejich rodičům.  

Přestože práce s těmito dětmi učitelky mnohdy shledávají jako obtížnou, mají snahu  

o to, aby docházelo k pokrokům těchto dětí ve všech oblastech jejich vývoje. Učitelky 

označovaly v dotazníku jako nejproblematičtější oblasti sebeobsluhu, komunikaci 

s vrstevníky a vztahy s nimi. Během inkluzívního procesu v mateřské škole se tyto obtíže  

u dvou sledovaných dětí také objevovaly. Avšak dle výpovědi učitelky základní školy oblast 

vztahů a komunikace s vrstevníky se již jako problematická nejeví. Naopak oblast řeči 

označila jako problematickou u chlapce, nadále u něj přetrvávala špatná výslovnost hlásky 

„ř“. Z tohoto důvodu by bylo vhodné rodičům doporučit návštěvu klinického logopeda, který 

by jim pomohl s nápravou. Z rozhovoru s učitelkou ZŠ také vyplynulo, že díky inkluzi  

a přítomnosti jiné osoby ve třídě, skončila se zpěvem, což je právě pro děti tohoto typu 

podstatné. 

Podle mého názoru i rodičů sledovaných dětí docházka do mateřské školy dětem velice 

pomohla při přestupu na základní školu. Děti se v mateřské škole naučily vyjednávat 

s vrstevníky a lépe s nimi komunikovat, a tak pro ně bylo možné se začlenit do nového 

kolektivu. Také, přestože tato oblast byla především ve druhém roce docházky do MŠ 

označována jako problematická, se děti naučily vhodně reagovat na autoritu dospělého. 

V případě, že z učitelky cítí jistotu v jejím vystupování a vstřícnost jednání, nečiní jim obtíže 

ji přijmout jako autoritu a respektovat ji. 

Také bych doporučila pro děti nalézt nějaký vhodný zájmový útvar. Přetrvává u nich 

dlouhodobě zájem o hudební aktivity, a tak by bylo vhodné tento zájem podpořit ze strany 

rodičů. Takto by se děti dostaly do další vrstevnické skupiny, do skupiny dětí s podobnými 

zájmy, a tím by se mohly prohloubit jejich vztahy a děti by mohly objevit nové kamarádské 

vazby.  
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11 CELKOVÉ SHRNUTÍ ZJIŠTĚNÝCH VÝSLEDKŮ 

Díky výzkumnému šetření bylo zjištěno mnoho podstatných informací o ikluzi dětí, 

které pocházejí ze SZP, do mateřských škol. Byly získány zkušenosti a postoje nejen ze strany 

učitelek mateřských škol, ale také od pracovnice neziskové organizace, která působí 

v Sokolově a pomáhá rodinám ze SZP se začleněním jejich dětí do společnosti. Následně bylo 

provedeno dlouhodobé pozorování inkluzívního procesu dvou dětí z romské rodiny, které 

docházely do mateřské školy. Toto pozorování bylo doplněno o strukturovaný rozhovor 

s rodiči dětí a jejich třídní učitelkou ze základní školy. 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že učitelky mateřských škol nejčastěji poznávají 

děti ze SZP podle toho, že jejich rodiče nosí list ze sociálního odboru, na jehož základě 

nemusejí platit školné. Také v hojné míře označovaly, že tyto děti mnohdy poznají i podle 

jejich vzezření. Také označovaly, že tyto děti se mnohdy chovají odlišně ve skupině 

vrstevníků. Především pak označovaly jako problematickou oblast navazování vztahů 

s vrstevníky. 

Učitelky se snaží naplňovat inkluzi dětí ze SZP. Z výpovědí v dotazníkovém šetření je 

patné, že učitelky tuto problematiku vnímají a mají snahu o nápravu. Avšak také označují, že 

je velice obtížné inkluzívní proces realizovat. Jako problematické vidí učitelky především to, 

že rodiče s učitelkami mnohdy málo komunikují o skutečnostech, které se týkají dětí. To bývá 

nejčastěji zapříčiněno tím, že získávají důvěru v mateřskou školu postupně.  

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že některé učitelky mateřských škol spolupracují 

s organizacemi, které pomáhají se začleněním dětí ze SZP. Většina z nich však označovala, že 

jestliže je zde tato spolupráce, tak probíhá pouze s rodinou, nikoliv s mateřskou školou. 

Během rozhovoru s pracovnicí organizace Člověk v tísni však bylo zjištěno, že tyto 

organizace většinou spolupracují s těmi mateřskými školami, které mají v blízkosti jejich 

sídla. S těmito mateřskými školami realizují adaptační programy. V těchto programech 

docházejí společně s dětmi na návštěvy do mateřských škol, aby se děti seznámily 

s prostředím. Dle výpovědí pracovnice organizace Člověk v tísni, se nejvíce osvědčily 

návštěvy společně s rodiči, kteří následně získají v mateřskou školu větší důvěru a spíše tam 

děti přihlásí. 

V Sokolově působí mnoho organizací, které spoluprací s rodinami, které pocházejí ze 

SZP, avšak výhradně s předškolními dětmi pracuje pouze předškolní klub s názvem Kereka, 

který působí při organizaci Člověk v tísni. V drtivé většině je využíván minoritami, přestože 

klub působí pro všechny děti, které pocházejí ze SZP. 
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Inkluzívní proces dětí v mateřských školách označovaly nejen učitelky, ale také 

pracovnice organizace Člověk v tísni jako prospěšný pro děti ze SZP. Učitelky především 

označovaly jako pozitivum to, že se dětem zlepšují hygienické návyky. Pracovnice organizace 

Člověk v tísni naopak uvedla, že největší posun vidí u dětí v sociální oblasti, především pak 

v tom, že děti, které docházely do mateřské školy, jsou následně úspěšnější v první třídě 

základní školy a nemají obtíže s navazováním kontaktů ve vrstevnické skupině. Avšak 

učitelka ZŠ to však takto nevidí. 

Rodiče sledovaných dětí označili inkluzívní proces jako velice přínosný. Uvedli, že děti 

chodily do mateřské školy velice rády a to pro ně bylo podstatné. Také pro ně byl velice 

důležitý přístup učitelek. Velice pozitivně také vnímali rozvoj jejich dětí v řečové  

a komunikační oblasti a také to, že děti se v mateřské škole učí vhodně reagovat na autoritu 

dospělého a vycházet s velkou skupinou dětí. 
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DISKUZE  

Hlavním záměrem v diplomové práci bylo získání teoretických poznatků a seznámení 

s legislativními rámci v oblasti inkluzívního vzdělávání dětí, které pocházejí ze SZP. Tyto 

poznatky byly následně prověřovány v praktické části. Při získávání dat v jednotlivých 

výzkumných metodách bylo zjištěno několik nejasností, které by bylo vhodné dále prověřit.  

Při vyhodnocování dotazníkového šetření, které probíhalo mezi učitelkami mateřských 

škol, mě zaujalo především to, že přestože učitelky vnímají jako přínosný pobyt dětí ze SZP 

v mateřské škole, označovaly realizaci inkluzívního procesu jako obtížnou. Podle mého 

názoru by učitelkám mateřských škol mohla velice pomoci přítomnost např. sdíleného 

asistenta pedagoga pro jednu třídu. Protože však děti, které pocházejí ze SZP spadají do 

prvního stupně podpůrných opatření, nemůže škola dosáhnout na finanční podporu ze strany 

státu. Podpůrná opatření prvního stupně totiž zajišťuje každá škola bez nároku na financování 

podpůrných opatření.  

Některé učitelky v dotazníku sdělily, že pro děti ze SZP tvoří individuální vzdělávací 

plán. Ostatním učitelkám, které prozatím nemají příliš velké zkušenosti s tvorbou IVP pro děti 

ze SZP, by mohlo pomoci ke zkvalitnění jejich pedagogického působení, kdyby zkušené 

učitelky realizovaly například seminář, kde by své zkušenosti s tvorbou IVP a osvědčené tipy 

sdělily ostatním.  

Další obtíže byly objeveny ve spolupráci mateřské školy nejen vzhledem k neziskovým 

organizacím, ale také vzhledem k základní škole. Přestože při rozhovoru s pracovnicí 

neziskové organizace bylo sděleno, že probíhají adaptační programy pro děti, které docházejí 

do předškolního klubu, učitelky tuto skutečnost neoznačovaly jako příliš častou možnost 

spolupráce. V takovýchto případech by bylo vhodné, aby se MŠ více obracely na pomoc 

neziskových organizací, které pracovaly s těmito dětmi před jejich nástupem do MŠ. Pokud 

MŠ spolupráci již navázaly, je to dobrý krok ke zkvalitnění inkluzívního procesu. Tyto 

impulzy však nejsou systémové, proto by bylo podle mého názoru potřeba větší systémové 

podpory inkluze rodin ze SZP. Vhodné by bylo na příklad zprostředkovat pravidelné 

navštěvování mateřské školy rodiči s dětmi ze SZP v odpoledních hodinách. Při těchto 

návštěvách by se rodiče lépe seznámili s chodem a prostředím MŠ a pomohlo by to k získání 

větší důvěry v institucionální vzdělávání. 

Také během rozhovoru s pracovnicí Člověka v tísni bylo zjištěno, že rodiny bývají 

informovány o možnosti spolupráce s touto organizací na sociálním odboru. Avšak při 

rozhovoru s rodiči sledovaných dětí, jsem zjistila, že rodiče o této možnosti informováni 
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nebyli. Otázkou je, z jakého důvodu k tomuto informování nedošlo. Nejvíce účinné by však 

mohlo být zvýšení osvěty mezi obyvateli prostřednictvím televizního i rádiového vysílání, 

případně vyvěšováním plakátů v obci, které by informovaly širokou veřejnost o možnosti 

spolupráce s pomáhajícími organizacemi. 

Pracovnice organizace Člověk v tísni sdělila v rozhovoru, že u dětí, které docházely do 

mateřské školy, pozoruje větší školní úspěšnost, než u dětí, které mateřskou školu 

nenavštěvovaly. Přesto mi učitelkou základní školy bylo sděleno, že u dětí tento rozdíl 

nepozoruje. V tomto případě by mohlo pomoci navázání větší vzájemné spolupráce mezi 

neziskovými organizacemi, učitelkami základní školy a učitelkami mateřské školy. Je 

udivující, že pro učitelku ZŠ je obtížné rozeznat, které děti pocházejí ze SZP a které nikoliv. 

V první třídě ZŠ je třeba individuálně přistupovat ke všem dětem a především k těm, které 

mají problémy se zvládáním učiva na začátku docházky do ZŠ. Učitelům ZŠ by pomohlo 

snížení počtu dětí ve třídách, blízkost v komunikaci s pedagogicko-psychologickou poradnou 

a dále semináře, které by pomohly porozumět podstatě inkluze. 

Dobrým příkladem by mohlo být setkání všech osob, které se podílely a podílejí na 

inkluzívním procesu dětí ze SZP v daném místě, což by mělo být úkolem městského úřadu, 

oddělení školství apod. Na tomto setkání by bylo možné společně probrat všechny 

skutečnosti, které by se týkaly daných dětí a navrhnout další možné intervence s pomocí 

psychologa z pedagogicko psychologické poradny. 
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ZÁVĚR 

Cílem práce bylo především zorientovat se v dané problematice a získat potřebné 

poznatky o začleňování dětí ze SZP do mateřských škol. Dalším cílem bylo evaluovat 

dlouhodobě sledovaný inkluzívní proces dvou dětí ze SZP, které docházely do mateřské 

školy, kde učím. V práci byly shrnuty základní informace ohledně problematiky začleňování 

dětí ze SZP. Zmiňuji zde legislativní rámec a definici sociálního znevýhodnění, ale také se 

zaměřuji na konkrétní skupiny obyvatelstva, které se potýkají se sociálním znevýhodněním.  

V Sokolově funguje jediná nezisková organizace, která se zabývá primárně pomocí 

předškolním dětem, které pocházejí ze SZP. Tato organizace zřizuje předškolní klub pro tyto 

děti a pomáhá i rodinám se začleněním do majoritní společnosti. Záleží však na rozhodnutí 

rodičů, zda děti do předškolního klubu přihlásí, či nikoliv. Přestože mnoho dětí ze SZP do 

mateřských škol dochází, stále je podle mého názoru velké množství rodin s dětmi, které do 

MŠ mimo povinný předškolní rok nedochází. Pokud takové dítě již do MŠ dochází, učitelky 

nejčastěji usuzují, že pochází ze SZP podle toho, že rodiče nosí list o úlevě ze školného. 

Byly získány zkušenosti, postoje a poznatky ze strany učitelek, které pracují s dětmi ze 

SZP. Učitelky sdělovaly, že nejvíce se osvědčilo vstřícné a otevřené jednání nejen s těmito 

dětmi, ale i s jejich rodiči. Také však bylo zjištěno, že chybí systémová podpora vzdělávání 

dětí ze SZP. Tato podpora ze strany státu by mohla pomoci s financováním asistentů 

pedagoga pro děti ze SZP. Mohlo by to pomoci usnadnit učitelkám nutnou individuální péči o 

tyto děti. 

Sledovaný inkluzívní proces spočíval v individuálním přístupu k dětem ze SZP. 

Především pak v otevřeném a vstřícném přístupu nejen k nim, ale i k jejich rodičům. Během 

tohoto procesu děti udělaly velké pokroky v oblasti komunikace a vztahů s vrstevníky, ale 

také v oblastech sebeobsluhy a kognitivních dovedností. Po nástupu do základní školy již děti 

neměly obtíže navazovat kontakty s vrstevníky, což jim v mateřské škole zpočátku činilo 

problémy. V této oblasti je nejvíce patrný přínos docházky dětí do mateřské školy. Učitelky 

mateřských škol o daném problému přemýšlejí a snaží se na něm pracovat. Také pracovnice 

Člověka v tísni a rodiče sledovaných dětí tuto oblast označují jako tu, ve které dělají děti 

pokroky.  

Na základě výsledků zjištěných v diplomové práci bych navrhovala řešení větší 

systémové podpory vzdělávání dětí ze SZP, především pak snížení počtu dětí ve třídách  

a lepší financování asistentů pedagoga. To vše by velice pomohlo ke zkvalitnění inkluzívního 

vzdělávání. Dále bych viděla jako přínosné zřízení mateřského centra pro rodiče s dětmi, které 
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pocházejí ze SZP. V tomto centru by se mohly nejen děti setkávat s vrstevníky, ale také rodiče 

by si vzájemně mohli vyměňovat své postoje a zkušenosti. Cílem tohoto centra by bylo více 

tyto rodiny informovat o vhodnosti docházet do mateřské školy v době, kdy to děti prozatím 

nemají povinné. Dále by toto centrum navázalo spolupráci s mateřskými školami v daném 

městě, které by pravidelně děti společně s rodiči v odpoledních hodinách mohly navštěvovat. 

Toto mateřské centrum by bylo otevřené pro všechny rodiny bez rozdílu etnicity, či sociálního 

zázemí. Fungovalo by na základě dobrovolnické práce i práce učitelek MŠ na základě 

finančních prostředků od zřizovatele, aby nepředstavovalo finanční zátěž pro rodiny ze SZP. 

Sledovaná i řešená problematika dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí byla pro 

moji práci na sedmitřídní mateřské škole ve městě s velkou nezaměstnaností v rodinách 

nesmírně přínosná.  
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