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Dětem se  
v Rokycanech 
daří. Pokud  
mají štěstí...
Nástin hlavních  
důvodů, které  
znesnadňují společné 
vzdělávání dětí

Předškolní klub  
v Rokycanech: 
naše první 
zkušenosti
Reportáž  
z nízkoprahového 
předškolního klubu 
organizace Člověk v tísni

Problémy tu  
jsou od toho, 
abychom je 
vyřešili 
Rozhovor s ředitelem 
rokycanské ZŠ Jižní 
předměstí Bohumilem 
Noskem 

Rokycansko, červen 2015
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Jaké to je žít na 
„špatné  adrese“? 
Dozvíte se v analýze 
Zdenka Svobody.

Mateřské školy 
v Rokycanech hlásí 
maximální naplněnost 
svých kapacit.

O tom, že ne všechny 
děti mají v českých 
školách stejné 
šance na úspěch, 
vypráví příběh dvou 
Honzíků.

„Proč začínat znovu 
pokaždé, když přijde 
nový ministr,“ ptá se 
Světlana Sojková.
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Reportáž popisující 
první zkušenos-
ti z fungování 
předškolního klubu 
v Rokycanech.

„Problémy jsou tu 
od toho, aby se 
řešily,“ říká Bohumil 
Nosek, ředitel ZŠ Jižní 
předměstí.

Aleš Kavalír, Člověk v tísni, o. p. s., 
ředitel pobočky Plzeň     

Záměrem tohoto materiálu je připoutat 
pozornost rokycanské veřejnosti k tématu 
vzdělávání dětí, které se narodily v takzva-
ně sociálně znevýhodněném nebo vylouče-
ném prostředí. Ne všem se ve vzdělávání 
daří tak, jak by mohlo, pokud by se narodi-
ly rodičům s lepším vzděláním a sociálním 
zázemím. Nebo v jiné zemi s jinak nastave-
ným vzdělávacím systémem. Díky různým 
srovnávacím studiím je o České republice 
obecně známo, že její vzdělávací systém ne-
rovnosti ve společnosti spíše posiluje, než 
aby je překonával (v ČR je neobvykle vysoká 
závislost mezi dosaženým sociálním a vzdě-
lanostním statusem rodičů a úspěšností je-
jich dětí). 

Tuto zkušenost považujeme za nespra-
vedlivou a bereme proto jako součást svého 
poslání podporu rodičů a dětí v jejich úsilí 
o co nejlepší vzdělání. Při této snaze nará-
žíme na řadu podmínek a překážek, které 
jim jejich úsilí znesnadňují. Podstatné je, že 
některé z nich lze překonat přímo na půdě 
každé školy nebo osvíceným rozhodnutím 
zřizovatele, tedy starosty, rady a zastupite-
lů města. 

Projekt „Pojďte do školky!“ věnuje zvý-
šenou pozornost předškolnímu vzdělává-

ní, protože zanedbaná předškolní přípra-
va může být pro úspěch ve vzdělání (a ve 
společnosti obecně) některých dětí fatální. 
Podle dat OSN sbíraných mezi lidmi žijící-
mi v sociálně vyloučeném prostředí, člověk, 
který chodil do mateřské školy dva a více 
let, má asi šestapadesátiprocentní šanci, že 
bude pracovně aktivní. Ti, kteří tam necho-
dili nebo chodili jen rok, mají šanci asi pěta-
třicetiprocentní. Pozornost je však zapotře-
bí věnovat i podpoře vzdělávání na školách 
základních. 

Vybranými texty zde chceme vysvětlit 
proč a zároveň nabídnout konkrétní řeše-

ní. Některé z nich se vyjadřují přímo k situ-
aci v Rokycanech. Jiné diskutují problema-
tiku v obecnější rovině platné pro většinu 
českých měst. Další nabízejí konkrétní zku-
šenosti mateřských a základních škol i je-
jich zřizovatelů, kteří se rozhodli situaci 
řešit. Rokycany zdaleka nepatří mezi měs-
ta, v nichž je situace nejhorší. Přesto z naší 
zkušenosti vyplývá, že i zde na řadu konkrét-
ních dětí uvedené problémy drtivě dopada-
jí. A proto se přimlouváme, aby byly kon-
cepčně řešeny.

PředšKolní Klub v Rokycanech. Foto:archiv ČvT
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Dovolte mi začít zeširoka. Všichni cítíme, 
že za krizí, jež je zejména u nás pociťová-
na velmi silně, a která je rozhodně krizí ne-
jen ekonomickou, ale i politickou a jistým 
způsobem krizí vize, kompasu, představy 
jak dál, jsou kromě hamižnosti a nepocti-
vosti i další důvody. Zdá se mi, že jedním  
z nich je jakýsi pokračující rozpad vzájemné 
úcty, vztahů mezi lidmi, degradace zdán-
livě obyčejných hodnot, jako je slušnost  
k druhému, vzájemná pomoc, hodnota ka-
marádství a pozitivních vztahů v životě. 

Ve skutečnosti jsem přesvědčen, 
že cesta k dobrému životu v budouc-
nosti leží právě ve vzájemném po-
znání, otevřenosti, ochotě chápat 
a pomoci, nebo alespoň přistupovat 
k druhému s úsměvem. Bez ohle-
du na to z jakého rodinného zázemí,  
z jaké čtvrti, z jaké země pochází, 
bez ohledu na to, s jakými překáž-
kami se v životě musí potýkat, jaké 
handicapy překonávat. Vždy znovu mne  
překvapí úsměv Američanů na každém  
kroku, při každém setkání, pokaždé, když 
se zeptám na cestu. V prvních chvílích mi 
připadne neupřímně automatický, po-
dezřele všudypřítomný. Jenže za pár dní 
si uvědomím, o kolik snáz v té zemi mezi  
sebou lidé komunikují, že vzájemná sluš-
nost a ochota není postavena na povrch-

ním návyku, ale na poznání, že v posledku 
jsme všichni stejní a že být otevřený je ces-
ta k bohatšímu životu. 

Naše společnost, po desítky let umě-
le zploštělá a zbavená sebevědomí i elit, 
se v posledních dvaceti letech stratifikuje  
a diverzifikuje. Jako každá společnost,  
která chce jít kupředu, potřebuje tahou-
ny, lidi s vizí a ambicemi věci posunovat. 
Srážet sebevědomí a podezírat úspěch roz-
hodně nikam nevede. 

Škola je místem, které by mělo rozdí-
ly překonávat, nikoli posilovat. Jde ostat-
ně o základní právo moderní liberální  
společnosti – mít stejné šance. Lépe řeče-
no nemít hned na počátku života horší šan-
ce než většina. Právě proto potřebujeme, 
aby škola byla schopna podpořit i děti, kte-
ré nemají dostatečně silné rodinné zázemí, 
narodily se s nějakým handicapem, který 

musí překonávat či pochází z prostředí so-
ciálního vyloučení, špatné adresy, místa, 
které není dobré pro život dětí, ani pro je-
jich další šance do budoucna. 

Podíváme-li se do zemí, které své škol-
ství budují na inkluzívním přístupu, 
jako je například Finsko, Norsko a celá 
řada severo a západo evropských stá-
tů, najdeme nejen mezilidské vztahy po-
stavené na poznání a úctě, ale i velmi 
funkční pracovní trh s vysokou mírou za-

členění lidí se speciálními potřebami  
v práci a v životě. Jistě, takové škol-
ství je náročné. Škola musí pro děti, 
které potřebují zvláštní podporu, asi-
stenci, více času, zajistit dostatečné 
kapacity. Ale vyplatí se to – přínos, 
ať už vztahový, ale i ekonomický, je 
nezpochybnitelný. 

Je na čase, abychom přijali za své 
základní poznání toho, že společ- 

nost postavená na vědění, inkluzívním pří-
stupu, vzájemné podpoře a spolupráci je 
lepším místem pro život než společnost, 
která se dělí na úspěšné a ty ostatním, 
kde výše příjmu převáží nad mezilidský-
mi vztahy.

Škola by měla rozdíly 
překonávat, ne je posilovat

3

šimon Pánek 
 ředitel organizace Člověk v tísni, 

článek vyšel v 1. čísle časopisu Zvoní 
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Přínos inKluZivního PřístuPu Ke vZdělávání je nezpochybnitelný,“ říká Šimon Pánek, ředitel organizace Člověk v tísni. Foto: Iva Zímová 

Mít stejné šance je 
základním právem moderní 

liberální společnosti.
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Rokycany jsou běžným českým maloměs-
tem se čtrnácti tisíci obyvateli. Část měs-
ta má horší pověst, protože je zde, kromě 
bytů města, i několik ubytoven, které vznik-
ly z bývalých kasáren. Nejedná se o zcela 
klasickou sociálně vyloučenou lokalitu, ale 
mohou-li si obyvatelé města vybrat, dáva-
jí přednost jiné části Rokycan. Pokud ale na 
vybranou nemají, musí vzít zavděk i uby-
tovnou, kde je každodenní realitou křik, ne-
pořádek a nedostatek soukromí. A někteří 
obyvatelé na vybranou nemají, stačí mít 
tmavou pleť nebo postrádat peníze na 
počáteční kauci.

Prostředí ubytoven nesvědčí nikomu, 
nejvíce jím však trpí děti. Na ty nejmen-
ší se zaměřil právě nový předškolní klub. 
Po otevření začaly jeho pracovnice spo-
lupracovat s okolními mateřskými školka-
mi. V Rokycanech se nacházejí dvě: Školní 
a U Saské brány. Školka ve Školní ulici v sobě 
zahrnuje tři budovy (ve Školní ulici, v Čecho-
vě ulici a v Borku), MŠ U Saské brány tvoří 
školka Saská a Pohádka. Kromě toho jsou 
ve městě ještě dvě soukromé mateřské 
školy. Celkově rokycanské školky navštěvu-
je přibližně 500 dětí. Kapacita školek je zcela 
naplněná, ještě před rokem se do nich ne-
dostalo celkem 150 dětí. V letošním roce se 

situace o něco zlepšila, do školek se dostaly 
všechny děti starší tří let. Školství jako tako-
vé je v Rokycanech řízeno odborem školství 
a kultury. Ten sleduje především hospoda-
ření škol, jinak ale jeho pracovníci zdůraz-
ňují samostatnost jednotlivých školských 
subjektů. Například nesledují kritéria přije-
tí v mateřských školách, to je v plné kom-
petenci jednotlivých školek, odbor jen po 
zápisech zjistí, kolik bylo přijatých a nepři-
jatých dětí. 

Pro zařazování dětí do základních škol 
je v Rokycanech doporučena spádovost, 
rozhodnutí rodičů i profilace škol ji ovšem 
v praxi nerespektují. Kromě školy praktic-
ké jsou zde tři základní školy. Masarykova 
škola je považována za výběrovou, aktuálně 
zde nejsou žádní integrovaní žáci s individu-
álním vzdělávacím plánem a její kapacita je 
zcela naplněna. Druhou školou je ZŠ na Již-

ním předměstí. Tato škola přijímá i žáky se 
speciálními vzdělávacími potřebami, nemá 
tak naplněnou kapacitu jako Masarykova, 
je považována za běžnou. Na škole fungu-
je klub Předškoláček, v rámci něhož probí-
há 10 setkání předškoláků, zaměřených na 
rozvoj všech oblastí, které jsou důležité pro 
úspěšný vstup a adaptaci dítěte do první 
třídy (zrakové i prostorové vnímání, jemná 
motorika, grafomotorika, komunikace). 

Třetí školou je ZŠ v ulici Míru. Třídy zde 
nejsou naplněny a škola je považována 
za zařízení pro méně nadané žáky. Její 
součástí je ve školním roce 2014/15 pří-
pravná třída a děti v předškolním věku 
jsou připravovány na vstup do první tří-
dy v kurzu „Předškolní příprava“. Škola 
realizovala projekt „Šance pro každého“, 
který byl v letech 2013-2015 věnován ze-
jména dětem s různými vzdělávacími ob-

tížemi. Po skončení projektu je nabízená 
podpora zpoplatněna. Symbolické vnímání 
první a třetí školy a koneckonců i jejich de-
klarovaná profilace zvyšují riziko, že na ZŠ 
v ulici Míru bude docházet k nárůstu segre-
gace nejen sociálně znevýhodněných žáků. 
Odmítání Masarykovy školy se těmito žáky 
zabývat však zvyšuje zátěž i pro běžnou ško-
lu na Jižním předměstí. 

PředšKolní Klub v Rokycanech praskal během loňských Velikonoc ve švech.  Foto: archiv ČvT

velký počet dětí ve třídě znesnadňuje vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.
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a Dětem se v Rokycanech daří. 
Pokud mají štěstí...

30
až tolik ohrožených dětí může  

v Rokycanech zůstávat mimo systém 
předškolního vzdělávání
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Klára Chaloupková 
Člověk v tísni, Rokycany

do školek nechodí ti, kteří je 
nejvíce potřebují

Ve všech školkách shodně konstatují, že 
děti ze sociálně znevýhodněného prostře-
dí školky navštěvují zřídka, a to i přes uplat-
ňování kritérií, která se snaží zamezit dis-
kriminaci chudých rodin. Problém je totiž 
v tom, že děti, které často žijí v ubytovnách 
či v jiném, podobně nevhodném, prostře-
dí, se k docházce do školek vůbec nehlásí. 
Jejich počet může čítat několik desítek. Po-
kud už se přihlásí, mají často problém 
s docházkou nebo s  úhradou školného. 
Otázkou je, jestli by místní mateřské 
školy vůbec větší počet takových dětí 
zvládly. V průběhu kurzů pro pedagogy 
mateřských škol opakovaně zaznívalo, 
že při současném počtu dětí v mateř-
ských školách není možné mít ve tří-
dě více než dvě děti se zvláštními vzdě-
lávacími potřebami, jinak je narušena 
činnost třídy. 

Zkušenosti z předškolního klubu jsou ta-
kové, že někteří rodiče význam a důležitost 
předškolního vzdělávání zcela nechápou. Je 
proto dobré s nimi o všem podstatném mlu-
vit, vysvětlit jim, v čem může pobyt v před-
školním zařízení jejich dítěti prospět. Na pří-
kladu klientů sociálních služeb lze rovněž 
vidět, jak je obtížné chtít, aby rodiče dba-
li na vzdělání svých dětí, když zároveň řeší 
závažnější problémy, jako je například otáz-
ka, kde budou bydlet. Nezájem o předškolní 
vzdělávání může souviset i s dalšími skuteč-
nostmi. Pokud například nemá matka práci, 
zůstává doma a její děti s ní. Školku rodiče 
navíc často vnímají jako instituci na hlídání 
dětí a nechápou její vzdělávací funkci. Na-

víc často mívají nedůvěru k jakýmkoliv in-
stitucím. A zde je prostor pro sociální práci, 
která umožňuje rodičům vysvětlovat důle-
žitost vzdělání pro další životní perspektivu 
jejich dětí a motivovat je k podpoře jejich 
vzdělávání. Zkušenosti z jiných měst nabí-
zejí další jednoduchá opatření, která by sni-
žovala nedůvěru ke školkám. Jedná se na-
příklad o Dny otevřených dveří, doprovod 
k zápisu nebo adaptační dny. První pokusy 
ve spolupráci s MŠ U Saské brány již proběh-
ly i v Rokycanech.

Zatím však zůstává bohužel faktem, že 
předškolní vzdělávání nevyužívají právě ti, 
pro které by bylo nejprospěšnější. Ti, jejichž 
rodinné zázemí je nedostatečné a způsobí, 
že děti přicházejí na základní školy nepřipra-
vené, povinnou školní docházku nezvláda-
jí, nemají požadované návyky, znalosti a do-
vednosti, které bývají u jejich vrstevníků již 
rozvinuty. Pokud se u těchto dětí navíc vy-
skytnou nějaké handicapy, jako jsou napří-
klad vady řeči, začínají se řešit až ve školním 
věku, což už může být pozdě. Důsledkem 
narůstajících problémů pak může být zařa-
zení takového dítěte do praktické školy, a to 
přesto, že tam vůbec nepatří. 

Šetření PISA potvrdilo, že v ČR stále platí: 
pokud jste průměrné nebo průměru se blí-

žící dítě a máte dobré zázemí a kompetent-
ní rodiče, nebude vám ve škole nic zásad-
ního scházet. Pokud ale toto štěstí nemáte 
a narodíte se na „špatné adrese“, neposkyt-
ne vám základní škola to, co by vám poskyt-
nout mohla a měla. Dětem, které vyrůstají 
v nepodnětném prostředí, by v tomto vel-
mi pomohla předškolní příprava v mateřské 
školce. Bohužel do ní pravděpodobně ne-
nastoupí. Rodiče je tam nepřihlásí a systém 
nezachytí, že je zde dítě, které by ještě před 
započetím povinné školní docházky potře-

bovalo nějakou pomoc a podporu. 
Do školy tak přichází nepřipravené 
a tento deficit, způsobený hůře na-
stavenou startovní čarou, už větši-
nou nedožene. Zvlášť pokud se do-
stane do školy, kde je takových dětí 
na jednu třídu moc a chybí zde asi-
stenti pedagoga či školní psycholog. 

Co s tím? 

Co nejdříve vytipovat děti, které by moh-
ly mít ve škole obtíže, poskytnout jim do-
statečnou předškolní přípravu, ať už ve 
školkách, přípravných třídách nebo jiných 
předškolních zařízeních, tak aby byl alespoň 
částečně srovnán jejich handicap. A dále jim 
umožnit, aby navštěvovaly základní školy, 
kde se budou setkávat s dětmi různého na-
dání a schopností tak, aby nebyly hned na 
začátku onálepkovány a měly šanci se opti-
málně rozvíjet a zlepšovat. Jen tak je šance, 
že škola bude i pro děti, které to nejvíce po-
třebují. Situace nejen v Rokycanech nazna-
čuje, že bez koncepčního a řízeného úsilí to 
samo nepůjde.

Zatím však zůstává bohužel 
faktem, že předškolní vzdělání 
nevyužívají právě ti, pro které 

by bylo nejprospěšnější.

ŽidliČKA se v hodině muzikoterapie rázem změní na bubínek.  Foto: archiv ČvT



Předškolní klub byl v Rokycanech otevřen 
v září 2013. Shodou okolností se podaři-
lo získat ideální prostory, navíc přímo v po-
třebné lokalitě. Již během léta se chodili 
ptát první zájemci, protože se brzy rozkřik-
lo, že se otevře „školka zadarmo“. V srpnu 
proběhlo několik seznamovacích akcí, děti 
i rodiče si mohli prohlédnout interiér klu-
bu, byli seznámeni s chystanými aktivitami 
a děti si vyzkoušely, jaké to je zůstat celé 
dopoledne bez rodičů. Moc se jim to líbilo.

První školní den tak do klubu při-
šlo osm dětí plných očekávání. Bě-
hem prvních týdnů si zvykaly na 
zcela jiný režim, seznamovaly se 
s novým prostředím a činnostmi, 
poprvé navštívily muzeum, divadlo 
nebo jely autobusem. Prvotní šok 
z neznámého vystřídala zvědavost 
a soutěžení, kdo zvládne víc. Brzy jim 
prostředí předškolního klubu přišlo 
známé a přirozeně přijaly řád, který v něm 
byl nastavený. Vše fungovalo. Přicházely 
nové děti, vše se zdálo ideální. Pro rodi-
če byla každý měsíc připravena nějaká te-
matická společná aktivita s dětmi. Z těchto 
akcí se stala společenská událost, které se 
kupodivu účastnili i tatínkové. Bohužel, po 
několika měsících idyla skončila. Některé 
děti začaly často chybět, přicházely velmi 
nepravidelně a hodně jich docházku vzda-

lo úplně. Rodiče přestali mít zájem o pá-
teční akce, nekomunikovali, vyhýbali se se-
tkání. Tento jev klub bohužel od té doby 
provází stále. I když je umístěn tak, že ces-
ta trvá většině dětí maximálně pět minut, 
málokteré do něj vydrží chodit dlouhodo-
bě. Děti, které v klubu zůstaly a zvykly si 
chodit často, přímo rozkvetly před očima. 
Každý den se odehrává nějaký malý zá-
zrak, když poznají správnou barvu, pojme-
nují zvíře, vytvoří něco hezkého. Je krásné 

pozorovat, jak se jejich myšlení i chování 
mění. Právě tyto děti jsou velkou odmě-
nou a motivací pro další práci.

První školní rok byl zakončen slavnos-
tí, která dala zapomenout na špatnou do-
cházku i všechna nedorozumění s rodi-
či. K velkému překvapení se většina dětí 
i rodičů přišla rozloučit, i když už do klubu 
moc nechodili. Téměř všechny děti odchá-

zely do prvních tříd a předškolních tříd ma-
teřských škol. Snad to pro ně bude snazší, 
než kdyby do klubu nikdy nepřišly. O prázd-
ninách také proběhla řada výletů a venkov-
ních akcí, kterých se účastnily děti z celých 
Rokycan. A další školní rok na sebe nene-
chal dlouho čekat…

Klub je pro děti otevřený dopoledne od 
pondělí do čtvrtka. Pro rodiče je vyhrazen 
vždy jeden pátek v měsíci, kdy přicházejí 

do klubu společně s dětmi a pomá-
hají jim při složitějších úkolech, vy-
rábějí například tematicky zaměřené 
dekorační předměty nebo se jen při-
jdou na něco zeptat či poradit.

Tento školní rok se komunikace 
s rodiči i pravidelnost docházky vý-
razně zlepšily. Dětí sice stále chodí 
poměrně málo, ale zato denně. Zlep-
šují se velice rychle a od září už od-

vedly obrovský kus práce. Dvakrát měsíč-
ně do klubu dochází muzikoterapeut Evžen 
Vitáček, kterého děti milují a nemohou se 
ho dočkat. Spolupracuje také velice ochot-
ná paní logopedka Lucie Štainiglová, velmi 
vstřícná je i paní ředitelka mateřské školy 
U Saské brány, která umožnila adaptační 
pobyty u nich ve školce. Tyto pobyty mají 
motivovat děti a hlavně jejich rodiče k pře-
stupu na běžnou mateřskou školu.

KAŽdé dítě si ZAslouŽí šanci na kvalitní vzdělání. Tak zní motto všech předškolních klubů, které provozuje organizace Člověk v tísni.  Foto: archiv ČvT
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Předškolní klub v Rokycanech: 
naše první zkušenostire
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Je krásné pozorovat, jak se 
jejich myšlení a chování mění. 
Právě tyto děti jsou odměnou  

a motivací pro další práci.
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PříPRAvA nA vstuP do šKoly neprobíhá pouze v prostorách klubu. Děti se učí i během výletů a exkurzí. Foto: archiv ČvT

Řada studií opakovaně prokázala, že děti, 
které absolvují předškolní vzdělávání, 
obvykle dosahují lepších školních 
výsledků, v budoucnosti se lépe pracovně 
a společensky uplatňují a mají nižší riziko 
rozvoje sociálně nežádoucího chování. 
Předškolní věk je mimořádně důležitý pro 
nastartování celého procesu učení. Děti, které 
v tomto věku nezískají pro tento věk potřebné 
znalosti a dovednosti (správné držení tužky, 
sebeosblužné dovednosti, schopnost začlenit 
se do kolektivu vrstevníků), je pak velmi 
obtížně dohánějí. Do první třídy nastupují 
s velikým handicapem, který se jim ve většině 
případů nedaří v dalších letech vyrovnat.

Předškolní kluby reagují na to, že většina 
dětí předškolního věku, které vyrůstají 
v podmínkách sociálního vyloučení, 
nedochází do běžných mateřských škol. Vedle 
četných sociokulturních bariér jim v tom brání 
i fyzická nedostupnost školek a nedostatek 
finančních prostředků. Předškolní kluby tak 
tvoří alternativu k institucionalizovaným 
mateřským školám. 
 
Cíle předškolních klubů 
Dětem předškolního věku se specifickými 
vzdělávacími potřebami, které vyrůstají 
v sociálně znevýhodňujícím prostředí, mají 
předškolní kluby přinést především zvýšení 

základních komunikačních a sociálních 
dovedností důležitých pro vstup na základní 
školu. Pracovníci předškolních klubů zároveň 
usilují o to, aby se děti, které klub navštěvují, 
mohly co nejdříve zapojit do běžného 
předškolního vzdělávání. 

Děti zde mají získat soubor znalostí 
a kompetencí, které odpovídají předškolnímu 
věku, mají rozvíjet své nadání a vzdělávací 
potenciál. V neposlední řadě předškolní 
kluby motivují děti k osobnímu úspěchu 
a podporují jejich budoucí přirozené 
začlenění mezi vrstevníky z řad většinové 
společnosti.

Předškolní kluby

Příběh s dobrým koncem

I za krátkou dobu fungování klubu se 
v něm stačilo odehrát několik krásných pří-
běhů. Například chlapeček, říkejme mu tře-
ba Adam, do klubu chodil necelý rok. Když 
přišel, byl velmi agresivní, vůbec nemluvil, 
nereagoval na žádné podněty, nenechal na 
sebe sáhnout, ubližoval ostatním dětem. 
Zdálo se, že pobyt v klubu nemůže zvlád-
nout. Přišel z prostředí, ve kterém nebyl ja-
kýkoliv dobrý vývoj dítěte možný. Rodiče 
však zajistili pravidelnou docházku, chyběl 
pouze v době nemoci a občas ani to ne. Ně-
kdy bylo nutné poslat ho domů, když měl 
horečku nebo podezřelou vyrážku. 

První týdny byly pro Adama i všechny 
ostatní velice těžké. „Mnohokrát jsem měla 
chuť spolupráci ukončit. Děti kvůli němu 

nechtěly do klubu chodit, bály se ho. Hroz-
ně křičel, neměl vůbec žádné návyky včet-
ně těch hygienických,“ říká Barbora Ková-
řová, která měla Adama na starosti. Hned 
ale dodává: „Bylo mi ho líto, věděla jsem, 
že v podstatě nemůže za to jak se chová. 
Cíleně jsme pracovali na zmírnění agresivi-
ty, aby mohl vůbec být mezi dětmi. A ono 
se to pomalu skutečně začínalo zlepšovat.“ 

Přestal bít děti, snížila se četnost jeho zá-
chvatů vzteku, občas zareagoval na nějaké 
slovo. Zaujaly ho knížky. Dlouhou dobu si 
je vydržel prohlížet. O nic jiného zájem ne-
měl, knížky ho fascinovaly. Když ostatní děti 
pracovaly, pozoroval je, ale připojit se ne-
chtěl. „Netlačila jsem na něj, nechala jsem 
ho dívat a on si po čase sám přisedl k ostat-
ním. Sice vůbec nezvládal činnosti, kterým 
se děti věnovaly, vlastně i odmítal cokoliv 

dělat, ale chtěl s nimi sedět u stolu, což byl 
velký úspěch,“ říká Barbora Kovářová. Po 
několika měsících pravidelné docházky se 
začaly dít divy. 

Adam začal projevovat zájem o hračky, 
pastelky, malování, už se skoro vůbec ne-
vztekal, někdy se dokonce i pokusil zapojit 
do her společně s ostatními dětmi. „A taky 
se začal smát. To mě úplně dojalo. Dlouhou 
dobu byl vzteklý, frustrovaný, v podstatě ne-
šťastný, bylo vidět, že mu toho hodně chybí. 
Proto bylo moc hezké slyšet ho smát a vidět, 
jak si spokojeně hraje,“ dodává Barbora Ko-
vářová a přidává ještě jednu hezkou vzpo-
mínku: „Další silný moment byl, kdy na sto-
le náhodou zůstaly nesložené puzzle. Adam 
k nim přišel a s naprostou jistotou je složil. 
Nikdy předtím žádné puzzle neviděl ani ne-
skládal. Rozložila jsem je a on je složil zno-
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Pálení ČARodějniC aneb na strašidla nejlépe s plným žaludkem... Foto: archiv ČvT

vu. Vyndala jsem jiné a on je dal dohro-
mady také. Od té chvíle bylo kompletování 
všech možných obrázků oblíbenou každo-
denní aktivitou.“

Adam ušel dlouhou cestu. I když stále 
ještě nemá schopnosti odpovídající jeho 
věku, výrazně se zlepšil v mnoha oblas-
tech. A to nejlepší nakonec, díky paní ředi-
telce z mateřské školy U Saské brány, mohl 
Adam přestoupit do běžné mateřské školy, 
kam opravdu od ledna nastoupil.

Adaptační pobyty zmírňují 
ostych a nedůvěru 

Adaptační pobyty jsou krátkodo-
bé pravidelné pobyty dětí z před-
školního klubu v běžné mateřské 
škole. V předškolních klubech v So-
kolově, Liberci, Chodově nebo jiných 
městech tyto pobyty běží již del-
ší dobu a velice se osvědčily. Cílem 
těchto pobytů je přiblížit MŠ dětem i rodi-
čům, zbořit mýty, které v komunitách čas-
to kolují, ale také dát prostor pedagogům 
seznámit se s dětmi, které by jinak do škol-
ky s velkou pravděpodobností nikdy nepři-
šly. Pro obě strany je to zajímavé a přínos-
né setkání. 

V některých předškolních klubech cho-
dí s dětmi do školky i rodiče, někde pou-
ze děti. Záleží na domluvě s vedením ško-
ly a také zájmu rodičů. Intenzita a podoba 
návštěv se klub od klubu liší. Někde se děti 

cíleně účastní řízené činnosti, někde chodí 
až na volnou hru. Každopádně ale dochá-
zí k poznávání dosud neznámého kolektivu 
a prostředí. Děti mají dostatek času přestat 
se stydět, vše si v klidu prohlédnout. Pokud 
se účastní i rodiče, paní učitelky je infor-
mují o provozu školky, provedou je, sdělí 
podrobnosti k zápisům a zodpoví všechny 
dotazy. Obě strany k sobě někdy přistupují 
s nedůvěrou, předsudky a strachem z ne-
známého. Díky adaptačním programům se 
rodiče, děti i pedagogové mohou lépe po-
znat a nejeden předsudek se při tom zboří.

Ne každá školka je adaptačním pobytům 
nakloněna. Vedení školy se obává poruše-
ní hygienických předpisů, narušení pro-
gramu ve třídách nebo krádeží. Ideální by 
bylo, kdyby děti mohly navštěvovat škol-
ku, která je nejblíže předškolnímu klubu. 
Zvyšuje se tak pravděpodobnost, že by do 
ní začaly chodit. To se ale ne vždy poda-
ří a děti někdy chodí či dojíždějí na druhý 
konec města.

Děti z rokycanského předškolního klubu 
se byly ve školce podívat poprvé v prosin-

ci. Díky ochotě paní ředitelky z MŠ U Saské 
brány mohou školku navštěvovat prozatím 
jedenkrát měsíčně. Děti se účastnily ran-
ní hry, společného cvičení a zpívání. „Byly 
nadšené z krásného prostředí a spous-
ty hraček. Zpočátku se trochu styděly, ale 
brzy se vmísily mezi ostatní děti a účastni-
ly se všech činností, které byly na progra-
mu. Při odchodu mi šeptaly, že sem by ur-
čitě chtěly chodit,“ říká Barbora Kovářová 
z předškolního klubu. 

Většina dětí mezi 3 a 5 roky z lokality, 
kde Člověk v tísni provozuje před-
školní klub, do školky nechodí. Po-
kud se již rodiče rozhodnou dítě do 
školky zapsat, dávají ho až do před-
školní třídy, kde se neplatí školné. „Ze 
všech dětí, které klubem zatím pro-
šly, chodily do školky před přícho-
dem do klubu pouze tři a všechny 
krátkodobě. Důvodem ukončení do-
cházky byly finance a šikana,“ uvádí 

Barbora Kovářová. 

Většinou ale rodiče nemají se školkou 
zkušenosti žádné a ani se o ni v podstatě 
nezajímají. I to by se dalo v rámci adap-
tačních pobytů změnit. „Děti doma mluví 
o tom, že navštívily školku, a že se jim tam 
líbilo. Rodiče se pak sami začali zajímat, jak 
to v té školce vlastně chodí. A to je dobré 
znamení,“ dodává Barbora Kovářová.

Adaptační pobyty jsou 
krátkodobé pravidelné pobyty 

dětí z předškolního klubu 
v běžné mateřské škole.

barbora Kovářová 
Člověk v tísni, Rokycany
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Do Mateřské školky Beruška ve Frýdku 
Místku chodí 180 dětí. Rodiče do ní vozí 
své ratolesti i z okolních měst, jedna rodi-
na se sem dokonce kvůli Berušce přestěho-
vala. Školka totiž patří v mnoha ohledech 
k unikátům. Děti, které do ní chodí, si ne-
vybírá, své služby nabízí všem, pro 
které se v ní najde místo. Na chod-
bách tak potkáte české děti společ-
ně s romskými či vietnamskými, děti 
zdravé i se zdravotním či jiným han-
dicapem, děti z dobře situovaných 
rodin, i ty, které se narodily v daleko 
skromnějších podmínkách. Beruška 
je místem, kde pojem inkluze dostá-
vá lidský rozměr. Děti tu jsou vede-
ny k samostatnosti, mají větší pro-
stor pro svoje rozhodování. Rodiče jsou 
vnímáni jako partneři a součást života škol-
ky. A učitelé? „Z počátku to bylo složitější, 
ale nyní jsme sehraným týmem. Dnes se 
od nás odchází už jen ze dvou důvodů – 
do důchodu, nebo na mateřskou,“ směje 
se ředitelka (dnes již bývalá - pozn. red.) 
Juliana Gardošová. 

Zkuste nám prosím ve stručnosti popsat 
principy vaší práce...

Naše práce vychází z výchovně vzděláva-
cího programu „Začít spolu“, který stojí na 

čtyřech hlavních principech. Prvním z nich 
je podnětné prostředí, které se promítá do 
strukturované úpravy pracovních koutků – 
říkáme jim „Centra aktivit“. Děti zde na růz-
ných typech činností procvičují své doved-
nosti a učí se novým věcem. 

Vycházíme z toho, že každé dítě může 
být v něčem dobré a úspěšné, jestli mu pro 
to vytvoříme vhodné podmínky. Mezi ně 
patří psychicky i fyzicky bezpečné prostře-
dí a pozitivní podpora dětí. Jestliže dítěti 
řekneme, že to, co udělalo, nebo postavi-
lo, se nám nelíbí, že Honzík od sousedů to 
už umí mnohem lépe, pak dítě můžeme na 
dlouho od různých činností odradit a zne-
chutit. A naším cílem je přece pravý opak.

Druhým principem je tématické pláno-
vání. Úkolem učitelky je připravit do cen-

ter aktivit širokou nabídku činností, které 
mají základ ve společném tématu, např. 
ovoce a zelenina. Učí se zde nejen to, jak 
vypadá banán nebo česnek, ale především 
to, jak mezi sebou komunikovat, řešit pro-
blémy, vzájemně si pomáhat, rozvíjet fan-

tazii. Tyto aktivity v sobě zahrnují 
výtvarné, hudební, badatelské čin-
nosti, práci v dílně nebo opravdové 
kuchyňce. Dítě si samo volí, čemu 
se bude věnovat. Pokud si chce déle 
stavět kostky, staví si kostky, chce-li 
si malovat, maluje si. My jim k tomu 
dáme dostatečný prostor a čas. Děti 
si však sami volí nejen činnost, ale 
i tempo práce. Chceme, aby tu kaž-
dý nalezl své místo, prostředí, ve kte-

rém se „najde“. 

Dalším, třetím, principem je individuální 
přístup. Děti jsou vedeny k maximální sa-
mostatnosti a zodpovědnosti, což učitel-
kám dává prostor pro to, aby mohly děti 
pozorovat, vést si poznámky, které pozdě-
ji zapíší do „Záznamu o vývojových pokro-
cích“. Učitelky si o svých svěřencích vedou 
přesné záznamy, ze kterých je jasně patrné, 
jakých pokroků dosahují a v čem potřebují 
podpořit. Tato data pak slouží k vypracová-
ní  dlouhodobých  individuálních plánů, kte-

Žádné dítě si nezaslouží  
mít špatného učitelero

zh
ov
or

juliAnA GARdošová, bývalá ředitelka MŠ Beruška ve Frýdku-Místku. Foto: Martin Kovalčík 

v Mš beruška si děti volí nejen to, čemu se budou věnovat, ale i tempo, jakým to budou dělat.

Musíme si uvědomit,  
že rodiče nám svěřují  

to nejcennější,  
co mají – své děti.



10

ré nám pomáhají při plánování jednotlivých 
činností pro děti. Dětem do činností učitel-
ky zasahují co nejméně, více je povzbuzují, 
oceňují a podávají zpětnou vazbu.

Posledním důležitým principem je úzká 
spolupráce s rodiči. Vše začíná již při přije-
tí dítěte do školky, kdy s nimi probíráme, 
jaké mají představy o tom, co se jejich dítě 
má ve školce učit. A v takto úzkém kontaktu 
pokračujeme po celou dobu. Musíme 
si uvědomit, že rodiče nám svěřují to 
nejcennější, co mají – své děti. Děti 
jsou čisté, přijímající a otevřené. To 
mě asi nejvíce baví. Děti jsou prostě 
bezprostřední, vidí i to, co my dospělí 
už nevidíme. Někdy musejí unést víc 
než někteří dospělí. Bolí mne a pobu-
řuje, když vidím, jak dokážou dospělí 
ublížit dětem (někdy stačí slovo), a to 
jen proto, že jsou menší a neumějí se 
bránit. Přesto nás dospělé bezpodmí-
nečně milují a přejí si totéž. Musíme si uvě-
domit, že období do šesti let je pro jejich 
budoucnost rozhodující, děti získávají život-
ní zkušenosti a vytvářejí si hodnoty, které 
přetrvávají do dalšího života.

jak jste tyto principy zaváděla do praxe? 
Předpokládám, že především zpočátku to 
nebylo vůbec nic snadného... 

Když jsem nastoupila do Frýdku-Míst-
ku, zdědila jsem školku, která byla okrajo-
vá, vyloučená, s nedobrou pověstí. A v ní 
paní učitelky, které byly svojí prací znave-
né a o žádnou změnu nestály. Jenže já byla 
tenkrát pořádně tvrdohlavá a rozhodla se, 
že změna je nezbytná. Některé učitelky se 
mi o správnosti nastoleného  směru podaři-
lo přesvědčit, některým jsem zajistila výmě-

nu jinam a dvě paní učitelky jsem musela 
propustit. Děti potřebují samostatné a se-
bevědomé pedagogy, ne někoho frustrova-
ného, kdo svou práci nedělá s radostí. 

Změna může být ovšem úspěšná, jen 
tehdy, když máte dobrý tým. A ten já mám. 
Hned od začátku jsem začala hledat lidi, 
kteří sdílejí moji vizi. A myslím, že to není 
nic složitého. Jde prostě jen o to, aby člo-

věk tuhle práci chtěl dělat, a aby mu zá-
leželo na všech dětech, o které se stará. 
Možná to zní krutě, ale ředitelka se na ně-
které věci prostě nesmí ohlížet. Často slý-
chávám argumenty typu: ale vždyť ona 
tady tahle paní učitelka pracuje dvacet let, 
tu přeci nemůžeme jen tak vyhodit. Může-
te a dokonce musíte – v případě, že s dětmi 
nepracuje dobře. Protože tady přeci nejde 
o učitele, ale o děti. A žádné dítě si neza-
slouží mít špatného učitele. 

A mimochodem - když mluvím o týmu, 
tak myslím nejen učitelský sbor, ale i ostat-
ní personál. Jsem šťastná, že dnes máme 
ve školce skvělé paní uklízečky a v kuchyni 
pracují paní kuchařky, které nemají s ničím 
problém. Jsme prostě jedna školka. Každý 

ví, co má dělat, má své kompetence, své 
povinnosti. Vše jsme si na začátku vyjasnili 
a od té doby to klape. 

jak se svým týmem pracujete? děláte 
pro své lidi speciální setkání, kde si vše 
vyříkáváte, nebo je tento způsob práce již 
zakotven v samotném klimatu školky?

Nic speciálního neděláme. Na co ale 
dbáme velmi, jsou korektní vztahy, slušné 

jednání, vzájemná úcta a respekt. 
Personál se neustále vzdělává, před 
časem se např. všichni zúčastnili vel-
mi kvalitního dvoudenního kurzu za-
měřeného na emoční a sociální roz-
voj. Nepřijde mi, že bychom dělali 
něco speciálního, spíš je to o každo-
denní komunikaci. 

jak reagovali rodiče na zvýšenou 
poptávku po jejich aktivitě? Přeci 
jen to není úplně běžné.

Z počátku to bylo složitější, ze strany ro-
dičů byla cítit jistá nedůvěra. Ale to je při-
rozené, přišli jsme s něčím nový a nezvyk-
lým. Navíc jde o jejich děti, takže jistá míra 
obezřetnosti je ze strany rodičů přirozená. 
My se je snažíme co nejdříve přesvědčit, 
že tu bude jejich dítě spokojené a v bez-
pečí. Ve chvíli, kdy se nám to podaří, oba-
vy se rozplynou a rodiče se otevřou. Ne-
dávno mě dojala jedna maminka, která mi 
při odchodu svého dítěte do školy na roz-
loučenou řekla: „Víte, že on ani jednou za 
ty tři roky ráno neřekl: Mami, já do školky 
nechci. A já se mu nedivím. Vždyť jsem tu 
za tu dobu neviděla jedinou učitelku, která 
by se neusmívala, která by nebyla  vlídná“. 
To je asi to nejlepší vysvědčení, které mů-
žeme dostat. 

v CentReCh AKtivit se děti učí vzájemné spolupráci Foto: Archiv MŠ Beruška

Děti jsou prostě 
bezprostřední, vidí i to, 

co my dospělí už 
nevidíme. 
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O tom, jak nás lidé vnímají, svědčí i další 
fakt. Rodiče nám své děti vozí i z okolních 
měst, dokonce jsme zde měli holčičku, je-
jíž rodina se za námi přestěhovala až z Os-
travy. Holčička měla velké problémy se slu-
chem a její rodiče ji nechtěli separovat od 
zdravých dětí. Pamatuji si, jak její ošetřu-
jící pan primář pochyboval o tom, že se jí 
u nás bude dařit. Její přeřazení k nám do-
konce pokládal za neodpovědnost. No a vi-
díte, za čtyři roky se nám sám přišel omlu-
vit. Naše holčička uměla výborně mluvit 
a měla zdravé sebevědomí. Na rozdíl od 
ostatních dětí, o které pečoval, a které za 
tu dobu chodily do speciálních zařízení.

školky většinou cítí potřebu s rodiči ko-
munikovat, ale vypadá to, že nevědí, jak 
na to. u vás to funguje. Co byste poradila 
kolegovi, který by si přišel pro radu?

První rada je naprosto jasná. Řekla bych 
mu: Otevři dveře! Druhá by zněla: Posil si 
své sebevědomí tak, abys rodiče nevnímal 
automaticky jako někoho, kdo tě jde kritizo-
vat, ale jako někoho, kdo se prostě zajímá, 
co bude s jeho dítětem. Třetí rada: Nastav 
jasná pravidla spolupráce a vyžaduj jejich 

plnění. Jak od rodičů, tak od svých zaměst-
nanců. O tom, že je v prvé řadě musí do-
držovat sám ředitel, snad mluvit nemusím. 

A dělejte věci společně! V našem pro-
gramu máme např. „Ranní úkol“. Rodič 
nám své dítě pouze neodevzdá, ale jde 
s ním každé ráno až do třídy, kde mu pře-
čte, co je za den, kolikátého je a znění jed-
noduchého úkolu, které společně vykona-
jí. Dítě to příjemně přivítá v novém dni ve 
školce a rodiče to vtáhne do výuky. A po-
kud se chce maminka nebo tatínek zdržet 
déle, nemáme s tím problém. Každý rodič 
je vítaný!

jak jinak se snažíte rodiče zapojit?
Před časem jsme např. poprosili tatínka-

-myslivce, aby 20 minut dětem vyprávěl, 
co je jeho prací. Děti se pak celý den bavi-
ly o lese, zvířatech, myslivosti. Bylo úžasné 
sledovat, jak se cítila jeho dcera, jak byla 
hrdá na to, že všichni obdivují práci jeho 
otce. Postupně se zapojovali i další rodiče, 
každé dítě chtělo vidět svou mámu či tátu 
mluvit o tom, co dělá. Děti se tak postu-
pem času byly podívat u obvodní lékařky, 

v zubní ordinaci, knihovně, čajovně nebo 
viděly, jak vypadá vyučování na gymnáziu. 
Ten nejsilnější zážitek asi byl, když se do 
spolupráce zapojila jedna maminka, která 
byla zpočátku taková zakřiknutá, působila 
značně nesebevědomě. Zjistili jsme, že je 
pekařka a tak jsme jí nabídli, jestli by dě-
tem nechtěla ukázat, jak se dělá marcipán. 
Souhlasila. A po návštěvě školky byla tak 
nadšená, že za námi přišla s tím, že má zá-
jem pracovat v naší rodinné radě. 

Rodinná rada? Co to je?
Rodinná rada je součástí občanského 

sdružení, které funguje při naší mateř-
ské školce. Sdružuje aktivní rodiče, kteří 
nám pomáhají. Naposledy nám například 
v městském sále pomáhali uspořádat kar-
neval. Postarali se o organizaci, včetně ob-
čerstvení. My učitelé si jen připravili speci-
ální vystoupení pro pobavení a oni se pak 
už bavili spolu se svými dětmi.

to, co říkáte, zní skvěle. Když se však za-
čnete bavit o podobných přístupech jinde, 
vždy narazíte na problém s financemi. jak 
je to u vás? 

Víte, já to mám asi trochu jinak nasta-
vené. My jsme si prostě řekli, že to takhle 
chceme dělat a teprve potom jsme řešili 
ostatní záležitosti. Finanční otázka je samo-
zřejmě důležitá, ale na prvním místě je to 
chtění. Kde je vůle, tam je cesta. A co se 
týče zmiňovaných asistentů atd. – ano, to 
jsou náklady navíc, ale pokud je potřebu-
ji, tak si finance seženu. Od toho tam přeci 
jsem – je to moje práce.

Začít spolu!
MŠ Beruška je jednou z prvních, která se zapojila do programu Začít spolu! Jde o mezinárodní pro-
gram, který v Česku zastřešuje Step by Step v Praze. Je založený na demokratických principech, zamě-
řený na úzkou spolupráci s rodinou a na individuální přístup ke každému dítěti. Mateřská škola by se 
neměla stavět nad role rodičů, jejich role je prvotní. Její role je partnerská, založená na vzájemné dů-
věře. Když je dobrá spolupráce mezi rodiči a školou, pak je v pohodě i dítě a o to jde především jde. 

Učitel má čas na děti, které vyžadují větší pozornost. Děti si práci hodnotí samy, jde o to, aby každé 
dítě prožilo pocit úspěchu. Pro práci v centrech bývá ve třídě ještě asistent, který se věnuje dětem 
stejně jako učitel. Na začátku nebo v průběhu roku sepisuje učitel společně s dětmi pravidla, která se 
budou ve třídě dodržovat. Děti je samy navrhnou (např. aby nikdo nikomu neubližoval) a pod seznam 
pravidel se každý podepíše. Tato forma vytvoření pravidel chování je pro děti samozřejmě závaznější, 
než školní řád nebo nařízení učitele.

Martin Kovalčík, Člověk v tísni 
článek vyšel v 2. čísle časopisu Zvoní

DěTI si zde samy volí, čemu se budou věnovat, i tempo své práce. Foto: Archiv MŠ Beruška
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Z pohledu lidských práv:

1. všechny děti mají právo vzdělávat se společně.

2. děti nemají být podceňovány nebo vylučovány na základě jejich znevýhodnění či potíží v učení.

3. Znevýhodnění dospělí, kteří prošli zvláštními školami, požadují konec segregace.

4. neexistují žádné legitimní důvody pro separaci dětí při výuce.

Z pohledu kvality vzdělávání:

5. výzkumy ukazují, že v inkluzivním prostředí se děti akademicky i sociálně lépe vyvíjí.

6. ve speciálních/zvláštních školách neexistuje výuka či jiná péče, která by se nemohla odehrávat v běžné škole.

7. jestliže je inkluzivní vzdělávání vykonáváno s přesvědčením a podporou, je efektivnějším využitím vzdělávacích zdrojů.

Ze sociálního pohledu:

8. segregace přiživuje předsudky a učí děti být bázlivé a ignorantské.

9. všechny děti potřebují vzdělávání, které jim pomůže vytvářet vztahy a připraví je k životu v mainstreamové společnosti.

10. Pouze inkluze má potenciál redukovat strach a vytvářet přátelství, respekt a porozumění. 

10 nejdůležitějších důvodů 
pro inkluzi ve škole  

z letáku „ten Reasons for inclusion“ Centre for studies on inclusive education,bristol, velká británie

př
eh

le
d

děti neMAjí být PodCeňovány nebo vyluČovány na základě jejich znevýhodnění či potíží v učení. Ilustrační foto: Kateřina Lánská
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Lidé žijící v sociálním vyloučení musí ře-
šit mnoho složitých situací. Většinou se 
nepotýkají pouze s jedním problémem, 
ale musí čelit celému komplexu život-
ních nesnází, přičemž už jen jedna z nich  
by pro většinu lidí znamenala ohrožení pá-
dem na dno. Hlavními faktory, které sociál-
ní vyloučení způsobují, jsou nedostatečné 
vzdělání, nemožnost přijatelného bydlení 
a obtíže při hledání práce. 

Byty v sociálně vyloučených lokali-
tách často vypadají následovně: mnoha-
členná rodina se tísní v jediné místnos-
ti, která je současně kuchyní, prádelnou, 
sušárnou, obývacím a dětským po-
kojem. Najít zde vhodné místo na 
uložení školních pomůcek je velmi 
obtížné, velký počet lidí, časté ná-
vštěvy či hluk z okolí prakticky zne-
možňují jakékoliv soustředěné učení 
nebo vypracování domácího úkolu.  
To jsou jen některé z bariér, které 
brání úspěchu ve vzdělání dětí žijí-
cích v chudinských enklávách čes-
kých a moravských měst.

nevzdělaní rodiče jen těžko  
vychovají vzdělané děti

Zásadnější překážkou je ale rozporupl-
né vnímání hodnoty a důležitosti vzdělá-
ní ze strany rodičů těchto dětí. Jejich po-
stoj je výrazně ovlivněný nízkým stupněm 
jimi dosaženého vzdělání a především jeho 
faktickou (ne)uplatnitelností v běžném ži-
votě. Rodiče mají zpravidla (nedokonče-
né) základní vzdělání, které často získali 
na zvláštní škole a tato úroveň se stává ak-
ceptovatelnou laťkou i pro jejich děti. Je-
jich výchova je navíc významně deformo-
vána každodenními existenčními starostmi. 

Dalším negativním faktorem, zabraňují-
cím prolomení tohoto bludného kruhu, je 
fakt, že často velmi mladé maminky sou-
časných prvňáčků již náleží ke generaci, 
která v sociálním ghettu vyrostla a dané 
prostředí je tak z jejich pohledu běžnou 
normou. Škola rodiče nevybavila prakticky 
ničím, čím by mohli ovlivnit svou součas-
nou životní situaci a opustit sociální dno. 
I ti, kteří dokončili učňovská zařízení, trpí 
dlouhodobou nezaměstnaností a doved-
nosti získané ve škole jsou na současném 
trhu práce takřka k ničemu. V přirozeném 

okolí sociálně vyloučených jedinců navíc 
běžně chybí osoby, které je možné brát 
jako vzory úspěchu dosaženého prostřed-
nictvím vzdělání. Vnímat hodnotu vzdělání 
jako velmi spornou je tak, z pohledu oby-
vatel sociálně vyloučených lokalit, logic-
kým důsledkem tohoto stavu.

Dítě je tak vychováváno velmi efektiv-
ně pro život v jeho „přirozeném“ prostře-
dí, tedy v sociálně vyloučené lokalitě. Jeho 
naučené strategie se ale projeví jako zce-
la nedostatečné a při kontaktu s okolním 
světem, s čímž se poprvé setkává právě při 
nástupu do školy. Děti vyrůstající v chudin-

ských enklávách totiž prakticky nenavště-
vují mateřské školy. Sporadická roční do-
cházka do přípravné třídy může jen stěží 
kompenzovat již výrazný deficit přípravy na 
vzdělávání a připočteme-li k tomu význam-
ný jazykový handicap, tedy velmi omeze-
nou znalost standardní spisovné češtiny, 
složili jsme základní kameny mozaiky před-
určující sociálně vyloučené děti k neúspěš-
nému začátku školní docházky. 

Cesta do zatracení

Česká republika patří k zemím se silnou 
závislostí výsledků žáků na socioekono-
mickém a kulturním postavení rodin. Čes-
ká škola jako by dokázala úspěšně praco-
vat prakticky jen s těmi dětmi, které rodina 
adekvátně připraví a v průběhu školní do-
cházky průběžně doučuje to, co se dítě ve 
škole nenaučí. V případech, kdy rodina ne-
vytváří dobré podmínky pro vzdělávání, se 
školou nespolupracuje či dokonce její práci 
bojkotuje, vzdělávací systém dítěti zpravi-
dla neumí pomoci, nemá jim co nabídnout.

Typická vzdělávací „cesta“ sociálně zne-
výhodněného dítěte vzdělávacím systé-
mem tento předpoklad jen potvrzuje. Vel-

mi často opakující se scénář je přibližně 
následující. Děti nastupují do školy nepři-
pravené, ale motivované se učit. Se stou-
pající náročností učiva a zvyšující se potře-
bou přípravy se postupně dostavují první 
neúspěchy, v jejichž důsledku děti motiva-
ci k učení postupně ztrácejí. 

Dochází k postupnému zhoršování pro-
spěchu. V takové situaci škola (či spíše kon-
krétní učitelé) realizují různé podpůrné 
kroky ve snaze dítěti pomoci. Zajišťují mu 
potřebné pomůcky či doučování, ustupují 
od plateb ve škole, zmírňují požadavky na 
vypracovávání domácích úkolů či mu zpro-

středkují vyšetření v některém z po-
radenských pracovišť.

Rodina je vyzývána ke spolupráci, 
ale s ohledem na svou situaci není 
schopna adekvátní podporu dítěti 
poskytnout. Protože většina opat-
ření, která škola pro děti dělá, má 
charakter reakce na důsledky, niko-
liv příčiny problému, pomoc zpravi-
dla v dlouhodobém horizontu selhá-
vá, neúspěchy dítěte se prohlubují, 

spolu se stoupajícím věkem a vlivem soci-
álně vyloučeného prostředí se běžně při-
družují i výchovné problémy a situace dítě-
te ve škole se stává neudržitelnou.

dítě je oběť, nemá na výběr

V takové situaci škola nezřídka začíná ope-
rovat s předpokladem, že příčinou vzdě-
lávacích obtíží nejsou důsledky handi-
capů vzniklých v prostředí, ale faktory 
biologické, tedy lehká mentální retarda-
ce. Připomeňme jen, že jednou z důleži-
tých podmínek pro vyslovení této diagnó-
zy je selhávání dítěte nejen ve školním, ale 
i v přirozeném prostředí, kde školská po-
radenská zařízení prakticky vůbec nezkou-
mají. Většina diagnóz lehké mentální retar-
dace u výrazně sociálně znevýhodněných 
dětí je tak z odborného hlediska více než 
sporná.

Dítě se reálně ocitá na rozcestí dvou sle-
pých cest. Zůstat na základní škole zname-
ná trvalý vzdělávací neúspěch, přechod ke 
vzdělávání určeného lehce mentálně posti-
ženým získání neplnohodnotného vzdělá-
ní. Učitelé často namítají, že i ze základní 
školy praktické je možné přejít na jakou-

Do žádné školy nepůjdeš, 
vydělávat se musí...an

al
ýz

a

Český školský systém dokáže úspěšně pracovat jen s těmi dětmi, které mají  
adekvátní oporu ve svých rodinách. těm ostatním nemá bohužel co nabídnout.

Postoj rodičů je výrazně 
ovlivněn nízkým stupněm jimi 

dosaženého vzdělání a jeho 
(ne)uplatnitelností v životě.
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koli střední školu. To je v teoretické rovině 
skutečně možné, praxe je však jiná. V rám-
ci zpracování analýzy pro ministerstvo škol-
ství jsme měli možnost seznámit se s daty 
na základní škole praktické, která si vedla 
zajímavou statistiku: z 254 jejích absolven-
tů jich jakýkoliv učební obor dokončila při-
bližně šestina žáků a ty, pocházející ze soci-
álně vyloučeného prostředí by bylo možné 
spočítat na prstech jedné ruky.

Život v hmotné nouzi je v pří-
padě mnoha rodin jasnou motiva-
cí pro vyslovení faktického záka-
zu dalšího vzdělávání dítěte, neboť 
situace, kdy rodina pobírá sociál-
ní dávky a zároveň může využít dí-
těte jako dalšího možného zdroje 
příjmů (z příležitostné práce, sbě-
ru druhotných surovin, práce na 
černo, v horším případě prostituce  
či trestné činnosti) je z krátkodobé-
ho hlediska ekonomicky nepochyb-
ně výhodnější strategií. Dívky jsou často 
směřovány k pomoci v rámci rodiny, péči 
o mladší sourozence apod.

To nejpodstatnější však je, že obě z mož-
ných cest znamenají prakticky totéž. Škol-
ský systém, v důsledku omezené možnos-
ti vyrovnávat handicapy vzniklé v sociálně 
vyloučeném prostředí, produkuje mladé 
lidi, kteří v 15 letech ukončují vzdělává-
ní bez získání jakékoliv kvalifikace, nema-
jí vytvořeny žádné pracovní návyky, nema-
jí žádnou použitelnou praxi. Stávají se tak 
zákonitě nezaměstnanými a nezaměstna-
telnými. Průvodním jevem takové situace 
je pak závislost na systému státní sociál-
ní podpory, prohlubování aspektů sociál-

ního vyloučení a jejich replikování v další 
generaci.

neukazujme prstem na učitele, 
problém je systémový

Hlavní díl odpovědnosti za daný stav však 
nelze připisovat pedagogickým pracovní-
kům, neboť jejich situace je důsledkem té-
měř nulové systémové podpory, které se 
jim při práci s tímto specifickým segmen-

tem žáků dostává. Navíc je řešení skuteč-
ných příčin problému ve většině případů 
fakticky mimo možnosti škol.

Celý problém je řešitelný pouze v kon-
textu celé rodiny. V zemích, kde si uvě-
domují, že prevence je účinnější a lev-
nější než následný represivní přístup, se 
osvědčilo ustavení místních orgánů, slože-
ných ze všech subjektů, které mohou re-
álně situaci sociálně vyloučených ovlivnit. 
Obce jsou k takovému postupu motivová-
ny, mohou získat potřebné zdroje z dotač-
ních programů. Pokud tak neučiní, je tako-
vý přístup vnímán jako spoluzodpovědnost 
za problém a obce pak ze svého rozpočtu 
připlácejí na ústavní výchovu.Podobná si-

tuace nastává i ve školství, masivnímu se-
lhávání sociálně znevýhodněných dětí lze 
zabránit celkovým posilováním inkluzivní-
ho nastavení škol, tedy cíleného zvyšová-
ní jejich schopnosti poskytnout potřebnou 
podporu dětem se zdravotními i sociální-
mi handicapy. 

Je nutné začít řešit podfinancování vzdě-
lávacího systému, rozvíjet postupy rané 
a včasné péče o tyto děti, podpořit učitele 

posílením kapacit poradenských pra-
covníků z řad psychologů, sociálních 
pedagogů či etopedů (specialisté na 
poruchy chování), a to nejlépe přímo 
na školách. Dále je nutné vytvořit 
podmínky pro vyšší zapojení asisten-
tů pedagoga, zvyšovat kompetence 
učitelů k práci se sociálně znevýhod-
něnými dětmi prostřednictvím kva-
litnější vysokoškolské přípravy, dal-
šího vzdělávání či efektivních stáží.
Samotným dětem a jejich rodinám 

je pak nutné nabízet dlouhodobou, indi-
viduální vzdělávací podporu a zintenzivnit 
ji v klíčových obdobích přechodu na dru-
hý stupeň a při přechodu na školu střední. 
Veškeré podpůrné aktivity je potřeba koor-
dinovat a účinně propojovat s dalšími sub-
jekty (sociální odbor, neziskové organizace, 
poradenská zařízení, ale také třeba policie 
a další). Odpovědnost za takový postup je 
na úrovni obce, která je zároveň zřizovate-
lem drtivé většiny základních škol. Prostor 
začít postupovat racionálně, nepopulistic-
ky a s vnímáním dlouhodobé spoluodpo-
vědnosti za situaci všech jejích obyvatel, tu 
rozhodně je.

ne KAŽdé dítě stojí nA stejné stARtovní Čáře. Úkolem školy by mělo být poskytovat kvalitní vzdělání všem bez rozdílu.   Ilustrační foto: Iva Zímová 

Školský systém produkuje 
mladé lidi, kteří v 15 letech 

ukončují vzdělávání bez získání 
jakékoliv kvalifikace.

Zdenek svoboda 
článek vyšel v 2. čísle časopisu Zvoní
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KAŽdé dítě potřebuje na své vzdělávací cestě maximální podporu. Učení umí být občas přeci tak vyčerpávající.             Ilustrační foto: Iva Zímová

Není Honzík jako Honzík: 
příběh chlapce dvou tvářív

ýz
k
u
m

jednoduchý pokus ukázal, že učitelé dávají přednost přechodu na základní školu 
praktickou téměř třikrát častěji u romského dítěte, než u dítěte z majority. 
Nerovný přístup ke vzdělání patří k čas-
to diskutovaným tématům, a to i díky roz-
sudku Štrasburského soudu, který v roce 
2007 dospěl k závěru, že vzdělávací pra-
xe v České republice obsahovala v přípa-
dě osmnácti romských rodin prvek nepří-
mé diskriminace. 

Je kritika českého vzdělávacího systé-
mu, která znovu a znovu zaznívá z úst 
evropských představitelů či neziskových 
organizací, oprávněná? Od výše zmíně-
ného rozsudku bylo na toto téma pro-
vedlo hned několik výzkumů. 

Ten, který provedli autoři publikace 
Schola excludus (Ústí na Labem, Univer-
zita Jana Evangelisty Purkyně, Pedagogic-
ká fakulta, rok vydání: 2010) se zaměřil 
na schopnost pedagogů nacházet ade-
kvátní mechanizmy vedoucí k podpoře 
dětí ze socio-kulturně znevýhodněného 
prostředí na jejich vzdělávací cestě. 

Kam s ním?

Celý výzkum byl založen na „příběhu“ 
chlapce Honzíka, v němž byly popsány ty-
pické rysy dítě z tohoto prostředí. Učitelé 

pak byli požádáni o analýzu příčin Honzí-
kovo školních problémů a o návrhy řešení. 
Vtip spočíval v tom, že k totožnému příbě-
hu byly přiřazeny dvě různé fotky chlapce – 
Honzíka Roma a Honzíka „z majority“. Dvě 
třetiny pedagogů, kteří řešili situaci Hon-
zíka Roma, dospělo k závěru, že nejlep-
ším způsobem jeho vzdělání je přeřaze-
ní na základní školu praktickou (bývalou 
zvláštní školu), kdežto stejné doporučení 
u Honzíka „z majority“ volilo jen čtvrtina 
učitelů. U Honzíka Roma byl tak přechod 
na základní školu praktickou podporován 
2,77krát častěji. 

Je však potřeba uvést, že tento stav 
není ani tak způsoben selháváním sa-
motných pedagogů, jako spíše velmi 
nízkou systémovou podporou učitelů 
při práci s tímto velmi specifickým seg-
mentem žáků. Jak říkají autoři samot-
né publikce: „Učitel je dnes v podobném 
postavení jako voják, kterého velitelé vy-
slali do bitvy, ale nevybavali ho žádným 
vybavením“.

honzíkův příběh: 
Honzíkův otec je rok nezaměstnaný, má základní 
vzdělání, matka dokončila zvláštní školu a je v do-
mácnosti. Má tři sourozence. Rodina bydlí v domě 
obývané většinou Romy, v posledním roce neplatí 
nájem, věc řeší soud. Jan vyniká v tělocviku, je 
průměrný v matematice, má nedostatky ve čtení 
a psaní. Zajímá se o přírodu, je velmi zvídavý 
a „živý“. Nejezdí na společné akce, rodiče na ně 
nepřispívají. V době výletů chodí do vedlejší třídy, 
kde mívá konflikty. Na výuku je stále méně při-
praven, úkoly nemají dostatečnou kvalitu. Nemá 
patřičné školní pomůcky. Je často napomínán, je 
nesoustředěný a zdržuje práci s ostatními.

Martin Kovalčík, Člověk v tísni 
článek vyšel v 1. čísle časopisu Zvoní
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Vladimír Foist řediteluje v poběžovické 
škole již šestým rokem. Právě jeho záslu-
hou patří místní základní škola mezi ukáz-
ku toho, že i v českých podmínkách lze vy-
budovat instituci, která poskytuje kvalitní 
vzdělání všem dětem bez rozdílu. A moc 
nechápe, jak je možné, že je inkluzivní pří-
stup stále vnímán jako něco výjimečného 
nebo nadstandardního. 

„Je na čase se poučit z chyb, kte-
rých jsme se v minulosti dopustili. 
Není čas na to, je znovu opakovat. 
A jedním z největších problé-
mů současného školství je, že ne 
všechny děti mají stejný přístup ke 
kvalitnímu vzdělání. To je potřeba 
změnit,“ dodává.

o jakých chybách to mluvíte?
Právě například o segregaci. Po-

kud začneme děti rozdělovat již v raném 
věku, zaděláváme tím na problémy, kte-
rých jsme momentálně v naší společnos-
ti častými svědky. Právě touto segregací 
zabraňujeme přirozenému poznávání roz-
dílů. Právě neschopnost chápat odlišnost 
vede k netoleranci, xenofobii či nejrůzněj-

ším nacionalistickým náladám. Mrzí mě, 
že v dnešní době ještě někdo uvažuje ji-
nak. Osobně neznám důvod, proč bychom 
měli děti selektovat podle toho, jak je bu-
deme učit. 

jak o správnosti svého přístupu přesvěd-
čujete své okolí? 

Samozřejmě jsme čelili různým po-

chybovačům, kteří nám říkali, že když si 
do školy natáhneme děti, které na školu 
nemají, tak tím poškodíme ty ostatní. Já 
jim vždy říkám, pojďte se k nám podívat 
a přesvědčte se sami. A hlavně se podí-
vejte na výsledky, kterých dosahujeme. 
Máme děti, u kterých jsme šťastní, pokud 

se vrhnou na nějaký učební obor, ale záro-
veň umíme pracovat i s nadprůměrně na-
danými dětmi. 

A to je mimochodem možné i díky za-
vádění pozic asistentů. Občas jsem sly-
šel názory, že asistent je někdo, komu se 
dávají zlobivé děti, aby nerušily ostatní. 
To může říct jen někdo, kdo systém pod-

půrného vzdělání vůbec nepochopil. 
Smyslem individuální přístupu je pře-
ci dát co nejkvalitnější vzdělání všem 
dětem – jak těm nadaným, tak i těm, 
kterým to zrovna tolik nejde. Přece 
ne každému je shůry dáno a každý 
má jiné přednosti. Úlohou pedagoga 
je tyto přednosti najít a rozvíjet je. 
A asistent mu s tím pomáhá. 

jak na změny reagoval pedagogický 
sbor?

Zpočátku jsme řešili strašnou spous-
tu kázeňských problémů, které vyplývají 
právě z netolerance a nerespektování. Ale 
nejenom mezi žáky, i mezi učiteli. A právě 
nastavení nového systému nám pomoh-
lo ovlivnit vnitřní prostředí tak, že se tady 
jak děti, tak i učitelé začali cítit příjemně-

Lidé, co se spolu radují, 
si nedokážou tolik ublížit

„Z kvalitně vzdělaného dítěte vyroste produktivní člověk, který není odkázán na pomoc  
společnosti, ale naopak do celého systému sám přispívá,“ říká vladímír Foist.

ro
zh
ov
or

Neznám důvod,  
proč bychom měli děti 
selektovat podle toho,  

jak je budeme učit. 

vlAdiMíR Foist, ředitel základní školy v Poběžovicích       .         Foto: Iva Zímová 
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ji. I zde platí, že lidé, co se dokážou spo-
lu radovat, si nedovedou tolik ubližovat.

Pokud však chceme něco změnit, mu-
síme nejdřív začít u sebe. Musíme v sobě 
najít vnitřní přesvědčení. A to se ne vždy 
daří, ne každý myslí jako vy. A je na kaž-
dém řediteli, aby dokázal svou vizi prosa-
dit a obhájit ji. A to někdy i za cenu ne-
populárních kroků, kdy ukončí spolupráci 
s těmi, kteří nechtějí některé změny při-
jmout. Je na každém řediteli, jaký si se-
staví tým. A pokud získáte lidi, kteří sdílejí 
vaši vizi, tak se samozřejmě všechny změ-
ny prosazují snáze. 

A já jsem na své lidi hrdý. Jestli se 
mi něco podařilo, tak dát dohroma-
dy tým lidí, kteří to cítí stejně a se 
kterými je radost pracovat.

nicméně zavádění inkluze není 
možné bez finančního pokrytí. 
Kolik peněz „navíc“ musíte ročně 
sehnat, abyste nemuseli slučovat 
třídy či propouštět asistenty?

Celý systém nás stojí zhruba je-
den milion navíc ročně. Někdo to možná 
pokládá za směšné peníze, ale pro nás je 
to více než nezanedbatelná částka. Nic-
méně jsem skálopevně přesvědčen o tom, 
že se tato investice vrátí. Z kvalitně vzdě-
laného dítěte vyroste produktivní člověk, 
který není odkázán na pomoc společnos-
ti, ale naopak do celého systému sám při-
spívá. Takže vlastně existují jen dvě ces-
ty: buď budeme investovat do našich dětí 
a jejich vzdělání, nebo zde budeme vycho-
vávat lidi, kteří se nejsou schopni v životě 
prosadit a velmi často zůstávají odkázání 

na pomoc státu. Pokládat si otázku, co je 
lepší, je snad zbytečné.

to jistě ano. Kde ty peníze sháníte?
Snažíme se využívat evropských peněz, 

zapojujeme se do rozvojových programů 
na MŠMT, hledáme v různých nadacích, 
prostě kdekoliv, kde je nějaká příležitost. 
Do celého procesu zapojujeme i samotné 
pedagogy. Takže k samotnému učení jim 
přibývá ještě mnoho hodin psaní projek-
tů a učení se vyplňovat evropské výkazy. 
V Německu, když se ředitel školy rozhod-
ne požádat o dotaci, dostane k dispozici 
tým specialistů, kteří mu s tím pomohou.

to asi nebude jediný rozdíl, že?
Zásadní rozdíl je v tom, že němečtí uči-

telé neřeší ekonomické problémy. Nemusí 
si ke svému hlavnímu zaměstnání sehnat 
další, aby jejich měsíční příjem dosaho-
val alespoň trochu snesitelné úrovně. Je-
den příklad za všechny: asistent pedagoga 
v Plzeňském kraji musí odpracovat 38 ho-
din týdně v přímé práci. To je téměř osm 
hodin denně práce s dětmi s mentálním, 
sociálním, zdravotním handicapem. Doká-
žete si představit, jak náročná práce to je?  
Tedy pokud asistent dělá svoji práci dobře 

a zodpovědně a neplní jen funkci hlídače. 
A za to ti lidé berou 12 tisíc korun.

 Naši učitelé jsou oproti svým němec-
kým kolegům navíc značně přetěžováni. 
A nejde jen o výše zmíněnou administrati-
vu. Díky neexistenci asistentů spočívá celá 
zátěž na bedrech jednoho učitele, kterého 
to velmi často semele. A nejde jen o asis-
tenty. V Německu je běžné, že školy mají 
speciální pracovníky pro práci s rodiči, uči-
telé se tam nestarají o výzdobu školy a tak 
bych mohl pokračovat.

A vy jim k tomu ještě přidáte psaní 
projektů…  

Jinak to bohužel dnes nejde. Ale 
tohle není to, co by nás trápilo nej-
více. Daleko horší je, že musíme 
celý ten systém každý rok znovu 
a znovu obhajovat, vypisovat stej-
né formuláře apod. Je to nesmír-
ně vyčerpávající. Jedinou motivací, 
která mě a mé kolegy stále udržu-
je na naší cestě, je poznání, že to 
ve vnitřním prostředí funguje. Kaž-
dý den okolo sebe vidíme spokoje-

né děti i rodiče, navíc se nám daří v rám-
ci regionu vytvářet určitou komunitu lidí, 
kteří se spolu dokážou radovat. 

Často mluvíte o radosti…
Ona je to v naší realitě taková z nouze 

ctnost. Příjemné prostředí, možnost osob-
nostního rozvoje a realizace jsou jedny 
z mála trumfů, na které můžu lidi do své 
školy lákat. Peníze to rozhodně nejsou…

Pokud však chceme  
něco změnit, musíme 
nejdřív začít u sebe. 

Co říKáM všeM PoChybovAČŮM? Přijeďte se k nám podívat a přesvědčte se sami.    .         Foto: Iva Zímová 

Martin Kovalčík, Člověk v tísni 
článek vyšel v 1. čísle časopisu Zvoní
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S ředitelem ZŠ Jižní předměstí Bohumilem 
Noskem jsme si povídali o tom, co na běž-
né škole obnáší vzdělávání dětí se speci-
álními potřebami, jaké těžkosti a potřeby 
s sebou taková snaha přináší a jak je důle-
žitá předškolní příprava. Rozhovor by se ale 
také klidně mohl jmenovat „Kdo v Rokyca-
nech drží černého Petra?“ Popisuje totiž 
několik nespravedlností, k nimž ve městě 
mezi školami, učiteli i vůči dětem a rodi-
čům dochází. Jejich výsledkem je konku-
renční boj o žáky a segregace dětí podle 
úspěchu. Na takový stav opět doplá-
cejí především ti, kteří se nenarodili 
v ideálních podmínkách. 

Pane řediteli, vaše škola má pověst 
běžné školy, která se zároveň umí 
postarat i o děti s různými znevý-
hodněními. jak se v Rokycanech 
daří dětem, které mají nějaké spe-
ciální vzdělávací potřeby?

Ne všechny školy ve městě jsou 
na tom stejně. Jedna ze škol takové děti 
prostě nepřijímá. Je považovaná za elitní 
a problémy dětí s postižením, sociálním 
znevýhodněním nebo poruchami učení 
neřeší. Do naší školy chodí chlapec s au-
tismem, kterého v této škole nechtěli při-
jmout, ačkoli jeho sourozence předtím při-

jali. Řekli nebereme, je to problém… Tak 
maminka přišla k nám, tady jsme se s tím 
nějak vyrovnali. Zavolali jsme do autistic-
kého centra, přijela sem pracovnice cen-
tra a pro všechny učitele udělala školení 
o tom, jak se chovat k autistovi. Je tu, má 
asistenci, ale samozřejmě je to složitější. 
A tomu se někde raději vyhnou. Nespra-
vedlivé je to vůči dětem, ale i vůči učitelům. 
Na školách, kam chodí více dětí s potřebou 
zvýšené podpory, mají učitelé za náročněj-
ší práci stejně nebo dokonce méně peněz 

než jejich kolegové, kteří učí pouze „nor-
mální“ nebo nadané žáky. A já jim to těž-
ko vysvětluju. 

 jak je to možné?
Krajský úřad neposkytuje dotaci na ce-

lou mzdu asistentů, takže já musím část 

peněz učitelů vzít a dát je asistentům, kte-
ří si je zaslouží a mají na ně podle tarifů 
nárok. Takže učitelé naší školy jsou vlastně 
znevýhodněni oproti té škole, která neinte-
gruje, nemá asistenty pedagoga.

 škola si může vybírat jen ty děti, které 
se jí hodí? 

To souvisí i s rozdělením spádových ob-
vodů ve městě. Podle letošního seznamu 
dětí, které měly nastoupit do první třídy 
tady v Rokycanech, jich u nás mělo na-

stoupit 61, ve škole v Ulici míru 67 
a na Masarykovu 17. Takový nepo-
měr umožňuje, že škola s nejmen-
ším obvodem si může z celých Roky-
can vybrat ty „luxusní“ děti. Rodiče, 
kteří chtějí pro své děti něco lepšího, 
si vyberou školu, která má lepší kre-
dit a je výběrová. Což v Rokycanech 
také znamená, že nemá romské žáky. 

Maminka našeho autisty poslala 
stížnost na krajský úřad. Ten rozhodl, že 
dítě bylo odmítnuto neoprávněně. Tak je 
to vždycky, když ve třídě není 30 dětí, dítě 
se musí přijmout. Maminka ale chtěla mít 
jistotu, že s jejím synem budou umět kva-
litně pracovat, a proto ho nakonec necha-
la tady. 

šKolA by MělA být sChoPnA poskytnout vzdělání všem dětem bez výjimky. Ne jen těm, které si vybere.  Ilustrační foto:  CC BY 2.0 - Chris Yarzab

Problémy tu jsou od toho,  
abychom je vyřešili ro
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„společné vzdělávání přináší problémy. naší prací je najít jejich řešení,“ říká bohumil nosek.

Ne všechny školy ve městě  
jsou na tom stejně. Jedna ze 

škol takové děti
prostě nepřijímá.
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Další věc jsou inspekce. V září jsme 
měli inspekci a většina času byla věnová-
na kontrole práce s dětmi, které mají ob-
tíže, jejich dokumentace, individuálních 
vzdělávacích plánů, podpisy rodičů, zprá-
vy z poradny, platná vyšetření. Kontrola na 
škole, kde takové děti nejsou, je mnohem 
jednodušší, méně riziková. 

na jaké těžkosti tedy narážíte a jak se vám 
daří je překonávat?

Například k nám chodí 3 děti s lehkým 
mentálním postižením (LMP), které mají 
být vzdělávány podle rámcového 
vzdělávacího plánu pro děti s LMP. 
Takže třeba nemají některé před-
měty a v té době musí přecházet na 
výuku do jiných tříd. To není snad-
né zorganizovat, protože mají jed-
nu hodinu cizího jazyka, nemají dru-
hý jazyk, nemají fyziku, chemii, mají 
víc praktického vyučování, více tělo-
cviku. Ale my jsme na to připraveni 
a ty děti tady díky tomu mohou být. 
Máme 2 speciální pedagožky a 9 asisten-
tů pedagoga. 

není nic, co by vám chybělo? 
Peníze! Abych těm učitelům, kteří si to 

za svoji náročnější práci zaslouží, dal víc pe-
něz. Speciální pedagogy se například daří 
zaplatit z rozvojového projektu MŠMT, ale 
učitelé nejsou za svoji náročnější práci 
úměrně odměněni. Když tam máte žáka se 
speciálními potřebami, pořád musíte při-
pravovat zvláštní látku pro něj a to je mno-
hem náročnější. Je náročné věnovat odpo-
vídající pozornost všem, kteří to potřebují, 
včetně těch nejnadanějších. Ale současný 
systém naopak vedení škol nutí z rozpoč-

tu určeného na osobní ohodnocení ubírat, 
aby vůbec mohli být zaplaceni asistenti! 
Chtěli jsme se ucházet o podporu Kellne-
rovy nadace. Bohužel, je to jenom pro ško-
ly do 300 žáků. Finančně podporují školy, 
které vyberou. Na exkurzi jsme se tam se-
známili s párovým vyučováním – dva učite-
lé v jedné třídě. Tak to by se mi líbilo! 

řešením by bylo i posílení personálu…
Ano. Ale u někoho i lepší připravenost 

nebo nastavení. Ne všichni učitelé si umí 
představit, s jakými problémy se děti nebo 

jejich rodiče potýkají. Podle nich by měly 
být všechny děti hodné, dobře se učit, ale 
když vidíte, a setkáváte se s tím poměrně 
často, že některé děti nemají ani postel, 
nemají si kam lehnout … A my tady po 
nich ještě chceme, aby se dobře učily! Ob-
čas chybí více empatie a soucítění s dětmi, 
které se nenarodily do ideálního prostředí. 

jak důležitá je pro úspěch na Zš před-
školní příprava? vidíte rozdíly mezi dětmi, 
které jím prošly a těmi ostatními? 

Je to vidět. Jednak má větší znalosti, mo-
torické schopnosti ale vůbec i sociální za-
členění – například že nemohu jen tak brát 
cizí věci, protože nejsou moje… Když je dítě 

jenom v rodině, často si myslí, že všechno, 
co má, je mu k dispozici. Děti, které necho-
dí do školek a rodiče se jim z různých dů-
vodů dostatečně nevěnují, mívají problémy 
se svými vrstevníky. 

jak velký problém to je? 
U nás tak 3-4 děti v ročníku, nijak zásad-

ní. Ale měli jsme tu teď velký problém. Dítě 
v první třídě, rodiče jsou Slováci, ale mluví 
jen maďarsky. Ale už se to usadilo, holčička 
měla asistentu, která ji učila česky.

ve škole máte na druhém stupni tři 
typy tříd, matematickou, sportovní 
a „zbytkovou“. Co vás k tomu vede?

Chceme, aby se děti, které jsou 
nějak nadané, měly možnost rozvíjet, 
zajistit jim větší konkurenci. Může se 
stát, že i nejhorší žák ve výběrové tří-
dě má lepší znalosti než nejlepší žák 
v té běžné. Také jsem ale narazil na 
názor, že bychom neměli děti takto 
segregovat, že pak v těch běžných 

třídách je například kumulace problémů 
větší. Je to pravda, i když hodně také zá-
leží, kdo tam dělá třídního učitele. Teď to 
jedna paní učitelka nezvládla a odešla na 
jinou školu. Takže i učitelé mi utíkají. 

A jaké je podle vás řešení téhle situace, 
která je zjevně nespravedlivá a vlastně 
v důsledku rozděluje obyvatele města? 

Řešení by bylo v tom, aby tu byly stej-
ně velké školy se stejným zastoupením růz-
ných typů žáků. Samozřejmě to naráží na 
problémy, ale ty jsou od toho, aby se řešily. 

KvAlitní PředšKolní PříPRAvA je základem budoucího úspěchu. To potvrzuje i Bohumil Nosek. Ilustrační foto: CC BY 2.0 - Travis Warren

Aleš Kavalír 
Člověk v tísni, Rokycany

Ne všichni učitelé si umí 
představit, s jakými problémy 

se některé děti nebo jejich 
rodiče potýkají.
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V Sokolově sloučili tři základní školy ze sed-
mi, které do té doby bezproblémově fun-
govaly. Do jedné z nich chodilo 90 procent 
žáků ze sociokulturně znevýhodněného 
prostředí. Podle anonymního dotazníkové-
ho šetření zaměřeného na klima školy, kte-
ré si město nechalo letos zpracovat a kte-
rého se zúčastnilo 160 učitelů, 2 131 žáků 
a 1 991 rodičů, není atmosféra na 
některých školách po sloučení pří-
liš pozitivní.

„Je to přirozené, žáci přišli do již 
sžitých kolektivů, jejichž atmosfé-
ru narušili,“ říká Světlana Sojková, 
(dnes již bývalá - pozn. redakce) ve-
doucí sokolovského Odboru školství 
a kultury. „Ale s tím jsme počítali, 
a proto jsme již dopředu připravili 
podpůrné kroky, které eliminují problémy, 
které toto sloučení budou provázet. Přes-
to spousty práce zůstalo na samotné škole, 
neboť příchod nových žáků je náročný jak 
pro samotného žáka a jeho rodiče, tak pro 
třídu a hlavně pro učitele,“ dodává.

jaké kroky jste podnikli?
Nejdříve jsme upravili spádové oblasti 

tak, aby obvod, ze kterého docházelo nej-
více žáků do rušené školy a který generoval 

nejvíce dětí ze sociálně slabých rodin, byl 
rozdělen mezi ostatní obvody. Samozřejmě 
jsme zachovali přiměřenou docházkovou 
vzdálenost. Poté jsme snížili kapacity jed-
notlivých škol, neboť stavební kapacity již 
neodpovídaly skutečnosti, a zároveň jsme 
chtěli minimalizovat opětné stahování dětí 
z jedné lokality pouze do jedné školy.

Další nezbytnou součástí našeho plánu 
byla realizace celé řady opatření, jejichž 
smyslem bylo vytvořit školám adekvátní 
podmínky pro to, aby příliv nových žáků 
zvládly. Mluvím především o zajištění fi-
nancí, které hrají v prosazování našich zá-
měrů klíčovou roli. Myslím si, že inkluze je 
možná, avšak školy musí dostat v této ob-
lasti maximální podporu. To by mělo být 
úlohou státu, jehož roli v tomto případě 
obce suplují.

Čím konkrétně jste se školy rozhodli 
podpořit?

Po konzultaci s řediteli jsme školám za-
financovali poradenské služby školního 
psychologa, který na každé základní škole 
působí jedenkrát týdně čtyři hodiny. Psy-
cholog pomáhá nejen žákům, ale i rodičům 
nebo učitelům. Chodí přímo do hodin, kde 

provádí skupinovou práci zaměřenou 
na osobní rozvoj žáků. Po souhlasu 
zákonného zástupce poskytuje indi-
viduální psychodiagnostické činnos-
ti žákům s výukovými a výchovnými 
problémy, s mimořádným nadáním, 
rizikovým chováním apod.

Dalším krokem bylo předfinanco-
vání již zřízených, ale i nových pozic 
asistentů pedagoga. Školy tak mají jis-

totu, že v případě pozdní platby na účet 
škol či nepřijetí dotace budou mít finance 
na mzdy do konce kalendářního roku. Dal-
ší peníze putovaly na podporu volnočaso-
vých aktivit. Chceme, aby na školách fun-
govalo co nejvíce zájmových kroužků a aby 
byly dostupné všem dětem bez rozdílu. Dů-
ležitým aspektem, na který se chceme za-
měřit, je také zajištění přípravných tříd pro 
budoucí prvňáčky do té doby, dokud nebu-
de povinné předškolní vzdělávání. Kvalitní 

Proč začínat znovu pokaždé, 
když přijde nový ministr?

„Českým školám chybí podpora státu. Finanční i metodická,“ říká světlana sojková.
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douČování patří i v Sokolově mezi efektivní způsoby, jak děti podpořit. Dobrovolníci tvoří užitečnou spojku mezi rodinou a školou. Foto: Iva Zímová 

Nikde není psáno, že 
pedagog má učit pouze 

hodné a chytré děti.
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předškolní vzdělávání je totiž jedním z pod-
statných faktorů, které rozhodují o budou-
cím úspěchu či neúspěchu ve škole.

Z dalších opatření bych např. jmenovala 
uspořádání dvou seminářů především pro 
ředitele škol, jejich zástupce, výchovné po-
radce a metodiky školní prevence. Z prv-
ního semináře, zaměřeného na omlouvá-
ní nepřítomnosti žáků a řešení záškoláctví, 
vzešly dvě varianty pro sjednocení neomlu-
vené absence, za kterou zcela prokazatel-
ně může sám žák. Chceme zabránit tomu, 
aby rodiny, které se často stěhují v rámci 
města, nechtěly některé školy navštěvovat 
„raději“, protože mají liberálnější kázeňská 
opatření. Druhý seminář byl i pro pedago-
gy a ten se týkal sjednocení školních řádů 
v úvodních ustanoveních a dále komunika-
ce s problémovými jedinci, řešení školního 
násilí a školní nekázně.

A zatím posledním krokem, který 
jsme provedli, bylo uspořádání ano-
nymního dotazníkového řešení, je-
hož cílem bylo zjistit, jaké klima pa-
nuje na školách zhruba v polovině 
školního roku.

jaké vám z tohoto výzkumu vyšly 
výsledky?

Vcelku očekávané. Atmosféra 
není dobrá pouze na dvou školách, 
na jedné škole mezi některými žáky 
druhého stupně a mezi rodiči, na druhé 
škole mezi pedagogy sloučených škol. A je 
to přirozené, žáci i jejich rodiče si teprve 
zvykají na nová pravidla, rovněž tak se sží-
vají pedagogické sbory. Po vyhodnocení 
výsledků jsme s řediteli škol celou situaci 
konzultovali. S každým ředitelem jsem pro-
vedla hodnotící pohovor a rozebrali jsme, 
kde jsou rezervy a jak je odstraníme. Na 
příští rok plánujeme znovu vyčlenit peníze 
na druhé kolo průzkumu, pomocí kterého 
zjistíme, jakých pokroků školy dosáhly a na 
co je potřeba se ještě zaměřit.

Z vašich slov vyplývá, že zavádět inkluzivní 
prvky ve vzdělávání do praxe možné je…

Ano, inkluze je možná, avšak je potřeba 
si uvědomit, že stojí peníze, jde o investi-
ci. A zde hrají podstatnou roli zřizovatelé 
škol, tedy obce. A ne všude jsou ochotni 
tyto peníze uvolnit. Ale nejde jen o obce, 
zde selhává především stát, který staros-
tům nevytváří k jejímu zavádění patřičné 
podmínky, ať už finanční nebo metodické.

Celý systém musí být vytvořen tak, aby 
se problémům předcházelo a ne se čeka-
lo, až nastanou. My samozřejmě dopředu 
nevíme, co bude fungovat a co ne. Avšak 
je potřeba se na jednotlivé kroky dopře-
du připravit, provést je a vyhodnotit, jak se 
osvědčily. Na základě toho je buď změnit, 
nebo vyzkoušet nové, jenom tak lze postu-
povat stále dopředu.

jak byste vysvětlila rodičům pocházejícím 
ze střední a vyšší třídy, proč by jejich děti 
měly chodit do stejné třídy, jako děti ze 
sociálně slabého prostředí?

Myslím si, že pro řádný vývoj dítěte je 
nesmírně důležité, aby poznalo různé as-
pekty života a bylo na ně připraveno. Je 
dobré, aby vědělo, že existují děti, které 
třeba nemají na zmrzlinu, nebo které kvůli 
zdravotnímu handicapu nemohou a mož-
ná ani nikdy nebudou moci dělat to, co by 
chtěly. Stejně tak je důležité, aby poznalo, 
že kromě naší kultury zde existuje kultu-
ra romská, vietnamská, ukrajinská. Kvalitní 
škola musí dítě připravit na život po všech 
stránkách. Je dobré, aby již ve škole pocho-
pilo, že mnoho lidí, na které se často dívá-
me skrz prsty, se do svých problémů nedo-
stalo vlastní vinou, že stačí jedno špatné 
životní rozhodnutí, úraz, či krach místní to-
várny a do podobné situace se může do-
stat každý.

jak byste o nutnosti inkluze přesvědčova-
la učitele, kterým tato změna přidělává 
další práci a starosti?

Na to existují dva pohledy. Učitelům se 
musí jednoznačně odlehčit. Pedagog je od-
borník, vysokoškolsky vzdělaný proto, aby 
učil a vzdělával. Neexistuje žádný důvod, 
proč by měl ztrácet čas při dozorech na 
chodbách, či proč by měl plýtval energií 
nad hromadou administrativy. Proč má ře-
šit absence a neustále tahat z rodičů omlu-
venky? To může dělat za celou školu ad-
ministrativní pracovník, ne kantor. Pokud 
takto učitelům odlehčíme, dostanou čas 
a prostor na kvalitnější přípravu na hodi-
ny, pro utváření individuálních plánů uši-
tých pro každé dítě zvlášť dle jeho schop-
ností, čas pro jejich vyhodnocení atd.

Na druhou stranu je potřeba říci, že kaž-
dý pedagog vystudoval vysokou školu pro-
to, aby vzdělával žáky. A tečka. Nikde není 
napsáno, že pedagog má učit pouze hodné, 
chytré a bezproblémové žáky. Jeho prací 
je vzdělávat všechny žáky. Jeho cílem pře-
ci musí být dát každému dítěti to nejlepší 
a zároveň i to nejlepší z něj dostat. Právě 
proto je to profesionál.

Probrali jsme rodiče, učitele. Co další dů-
ležitý hráč – a to jsou obce. Proč by měly 
přistoupit k inkluzi?

Myslím si, že kvalitní škola dokáže vy-
tvořit jednotící sociální prostředí pro růz-

né děti, takže je vlastně schopna inkluze, 
a to ať jde o nadání, či o kulturní nebo ná-
rodnostní původ. Kromě snahy o zajiště-
ní kvalitnějšího a komplexnějšího vzdělá-
ní zde hrají podstatnou roli finance. Žádná 
obec si nemůže dovolit dlouhodobě finan-
covat tři polonaplněné školy. Ke zrušení 
základních, ale i středních škol jsou obce 
a kraje přinuceny právě z finančních důvo-
dů, co se týče základních škol praktických, 
tady k tomu může dojít samovolně. V po-
slední době ubývá dětí, které jsou na do-
poručení pedagogicko-psychologických po-
raden přeřazeny do praktických škol, a čím 
víc bude tento trend pokračovat, tím méně 
bude bývalých zvláštních škol zapotřebí.

I když zde je potřeba dodat, že tento 
trend se liší kraj od kraje. Evidentně existu-
jí značné rozdíly v pořizování a interpretaci 
posudků PPP, které spolurozhodují o tom, 
jestli dítě zůstane na běžné základní škole 

nebo bude přeřazeno na praktickou. 
Je potřeba sjednotit diagnostiku.

Pojďme se na závěr trochu zasnít. 
jak podle vás vypadá dobrá škola?

Dobrá škola je málo, to je za tři, 
tedy průměr.

Máte pravdu. jak tedy vypadá 
škola, která by na svém vysvědčení 
viděla samé jedničky?

Školu utváří ředitel a pedagogo-
vé. Žáky si vybírat nemůžeme, takže vše 
stojí a padá s kvalitou pedagogického sbo-
ru. Kvalitní škola je plná kvalitních učite-
lů - profesionálů, kteří jsou řízeni kvalitním 
a profesionálním managementem. Nicmé-
ně znovu a naposledy – k tomu musí mít 
vytvořeny patřičné podmínky, což nás při-
vádí zpět k systému. Ten musí začínat před-
školní výchovou, která by měla být povin-
ná. Je potřeba najít způsoby financování 
školních poradenských pracovišť - asisten-
tů a psychologů, měli bychom se zamyslet 
nad tím, zdali dostatečně vzděláváme naše 
pedagogy pro praxi atd., problémů je da-
leko více, zmínili jsme jich pouze několik.

Často mám pocit, že spoustu věcí ve 
školství řešíme zprostředka, vytrhneme 
jeden problém a bez dalších souvislostí 
ho začneme přetvářet, což se týká i inklu-
ze, měli bychom více slyšet názory učite-
lů. Mnohdy se vracíme k věcem, které již 
tady byly a teď je objevujeme jako Ameri-
ku. Vše je vzájemně provázané a bez dlou-
hodobého plánu, který určí základní obry-
sy toho, jak chceme naše děti vzdělávat, to 
prostě nepůjde. Každé nové politické vede-
ní by mělo nastavenou linii udržet a rozví-
jet ji. Není možné, abychom začínali znovu 
pokaždé, když se vymění ministr.

Žádná obec si nemůže 
dovolit dlouhodobě 

financovat tři 
polonaplněné školy.

Martin Kovalčík, Člověk v tísni 
článek vyšel v 2. čísle časopisu Zvoní
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Vzpomínám si, jak mi náš dobrovolník Ma-
touš jednou zavolal a řekl, že Davida asi ně-
kdo vyměnil. Trochu jsem se lekla, co se 
stalo. Pak ale Matouš dodal: „Dneska pře-
četl skoro celou stránku ve slabikáři.“ Ule-
vilo se mi a měla jsem radost, že dobrovol-
ník vidí Davidovi pokroky. 

Maminka Davida se na nás obrá-
tila s tím, že David začal mít ve ško-
le problémy. Davida jsme znali už 
z předškolního klubu a věděli jsme, 
že ve škole může narážet na omeze-
nou slovní zásobu, nedostatečně roz-
vinuté zrakové a sluchové vnímání 
a další věci nezbytné pro dobrý start 
na základní škole.

Vyšetření pedagogicko-psycho-
logické poradně potvrdilo Davidovy potí-
že a připouštělo i možnost, že školák bude 
muset první třídu opakovat. Mamince byl 
doporučen každodenní trénink v oblas-
tech, které David nezvládá. Řadě věcí ale 
maminka nerozuměla a samostatně je ne-
dokázala s Davidem doma provádět. Navá-
zali jsme spolupráci, ale pravidelná každo-
týdenní společná příprava a učení nebyly 
v našich silách. Podařilo se naštěstí sehnat 
dobrovolníka - Matouše, který do rodiny 
začal docházet dvakrát týdně a kromě do-
poručených cvičení pomáhal s domácími 
úkoly.

touha po úspěchu vs. realita

Jak s Davidem pracovat, na co se kon-
krétně zaměřit, jsme konzultovali nejen 
v poradně, ale i s třídní učitelkou Janou 
Štercliovou, která Davida učí na rokycanské 
základní škole Jižní předměstí. Ta podpo-
ru v domácí přípravě Davida uvítala i pro-
to, že měl David hodně zameškaných hodin. 

Bylo vidět, že paní učitelce záleželo na 
tom, aby se školákovi v první třídě dařilo. 
Sama konzultovala Davidovy potíže v po-
radně, přizpůsobila své požadavky na prv-
ňáka jeho možnostem a oceňovala každý 
malý pokrok. Díky tomu Davida učení ba-
vilo a během půl roku se zlepšil ve všech 
oblastech. Paní učitelka Štercliová školákův 
posun chválila. Na konci školního roku mi 
řekla: „David se zlepšil nejen v učivu ale 
i v zapojení do kolektivu, děti ho začaly 
více brát a chválily ho.“ David tak nakonec 
mohl pokračovat do dalšího ročníku.

Podobných dětských příběhů je na Roky-
cansku řada a o pomoc se zvládáním školní 
výuky je velký zájem. Nestačí-li na to školy 
samotné, může pomoci Program podpory 
vzdělávání. Jeho cílem je podpořit sociálně 
znevýhodněné děti, aby mohly ve vzdělá-
ní dosahovat co nejlepších výsledků. Uvě-
domujeme si, že u těchto dětí vzniká při 

příchodu do školy skulina mezi jejich při-
rozenou touhou po úspěchu a realitou pl-
nou překážek, které jim nevědomě či do-
konce v dobré víře připravuje jejich okolí. 
Překonat tyto překážky je pak podobně 
náročné pro všechny zúčastněné. Děti, ro-
diče, i pedagogové se musí potýkat s ne-
úspěchy a reagují na ně překvapivě podob-
ně – začnou se vyhýbat zkouškám, které 
nemohou zvládnout, přenášet odpověd-

nost jeden na druhého a nakonec na své 
snahy rezignují. Z všestranně nereálných 
očekávání zároveň vznikají nedorozumění 
a konflikty, které posilují nedůvěru v pozi-
tivní změnu. Ze skuliny mezi dětskou tou-
hou po úspěchu a realitou se časem vytvo-
ří propast a šance na její překonání je čím 
dál menší. 

Myslíme si, že prvním krokem ke 
změně je uvědomit si fakt, že star-
tovní podmínky každého z nás jsou 
jiné. Připadá nám fér, aby ti, kteří se 
ocitli ve výhodnější pozici, pomá-
hali ostatním jejich znevýhodnění 
vyrovnat.

Na sociálně znevýhodněné děti 
bývají kladeny vysoké nároky. Musí 

se učit víc, než jsou zvyklé. I jejich rodiče se 
vzdělávání svých dětí musí věnovat víc, než 
jsou zvyklí. Dokonce ani pedagogové si ne-
vystačí se svojí běžnou zásobou vnímavosti, 
trpělivosti a tolerance. Skrze naše aktivity 
je chceme v jejich úsilí nad rámec běžné-
ho podpořit, aby se časem mohli sami pře-
svědčit, že to má smysl.

Se vzděláváním pomáhají 
profesionálové i dobrovolnícib
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„Proč někomu nepomoct? Chtěl jsem si dokázat, že na to mám. Zpočátku jsem byl z davida 
dost nešťastný, ale pak se mi líbilo sledovat jeho pokroky,“ říká dobrovolník Matouš.

lenka hollerová 
Člověk v tísni, Rokycany

Pro děti a mládež
doučování probíhá buď individuálně přímo 
v domácnostech klientů, nebo skupinovou 
formou v rámci školních klubů. Doučování 
zajišťuje koordinátor podpory vzdělávání 
nebo dobrovolník pod jeho metodickým 
vedením.

volnočasové aktivity na podporu 
smysluplného trávení volného času 
zároveň slouží jako motivační nástroj nebo 
odměna pro spolupracující děti a rodiče. 
Koordinátor ve spolupráci s dobrovolníky 
organizuje výlety, společenské akce, tvůrčí 
dílny atp.

Kariérní poradenství motivuje k dalšímu 
vzdělávání, podporuje při výběru 
a přechodu na střední školu či odborné 
učiliště.

Pro rodiče
Poradenství v oblasti vzdělávání dítěte, 
zajištění materiálních podmínek pro 

studium dítěte (retrostipendia), podpora 
při komunikaci se školou a souvisejícími 
institucemi, zprostředkování alternativních 
služeb dostupných v lokalitě.

Rodičovské podpůrné skupiny, kde mohou 
rodiče pod odborným vedením sdílet 
své zkušenosti, úspěchy i strasti, které 
při vzdělávání svých dětí zažívají, a získat 
podporu ve svém dalším úsilí.

Pro pedagogy
Poradenství v oblasti aplikace metod 
a inkluzivních přístupů k sociálně 
znevýhodněným dětem a jejich rodinným 
zástupcům.

Případové konference v zájmu konkrétního 
dítěte, za účasti zainteresovaných 
stran (žák, rodič, učitel, pracovník naší 
organizace, příp. další pracovníci OSPOD, 
PPP apod.).

vzdělávací kurzy

nabídka Programu podpory vzdělávání 

Připadá nám fér, aby ti, kteří 
se ocitli ve výhodnější pozici, 

pomáhali ostatním jejich 
znevýhodnění vyrovnat.
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Ve své práci se setkávám s problemati-
kou vzdělávání sociálně znevýhodněných 
dětí poměrně často. S konkrétními lidmi 
se dlouhodobě snažíme vyřešit jejich tíži-
vou sociální situaci, která svým rozsahem 
a účinky zasahuje zpravidla celou rodinu, 
děti nevyjímaje. Tyto děti jsou pozname-
nány důsledky špatné sociální situace celé 
rodiny, a proto nemají v žádném případě 
stejnou výchozí pozici jako děti z rodin ma-
teriálně zajištěných, kde neexistují atypické 
podmínky bydlení, kde mají prostor a pod-
mínky se soustavně připravovat, a jejichž 
rodiče mají v drtivé většině případů ales-
poň maturitu nebo jsou vyučeni v oboru. 

vyhnáni na ubytovnu

Romská úplná rodina se třemi dětmi. Po 
několik let bydlela bez jakýchkoliv problé-
mů v běžném 3+1 bytě. Šlo o běžný ko-
merční nájem. Matka byla na rodičovské 
dovolené. Otec pracoval v nedaleké továr-
ně ve směnném provozu. Rodina po celou 
dobu platila řádně nájem a s majitelem ne-
měla žádný problém. Tato vcelku normální 
a poklidná situace se začala radikálně mě-
nit k horšímu v okamžiku, kdy se do domu 
nastěhovali noví nájemníci, kteří si zača-
li na rodinu stěžovat. Majitel však rodině 
potvrdil, že si je vědom toho, že informa-
ce jsou záměrně zveličovány a často se ani 
nezakládají na pravdě. Nicméně na zákla-
dě stupňujícího se tlaku nově příchozích 
nájemníků rodině nájemní smlouvu radě-
ji neprodloužil. 

Rodina si začala hledat jiný komerční 
nájem. Přestože měla peníze na zaplacení 
kauce a případného poplatku realitní kan-
celáři, nepodařilo se jim najít během dvou 
měsíců nové bydlení. Posléze kontaktova-
li naši službu s žádostí o pomoc. Za asis-
tence sociálního pracovníka hledali nájem 
ve městě, kde byla nabídka bytů jednak 
poměrně malá a ve všech ostatních pří-
padech, kde byl byt potencionálně volný, 
byla rodina naprosto otevřeně odmítnu-
ta kvůli svému romskému původu. Nejde  
o žádné překvapení. Marnost romských ro-
din sehnat běžný nájemní byt dokládá zku-
šenost všech sociálních pracovníků i novi-
nářů, kteří odhalují diskriminační jednání 
realitek i pronajímatelů. Rodina požádala 
o pomoc i vedení města. Bohužel, nebylo 
možné ani podat žádost o přidělení bytu, 
protože na děti byly evidované neuhraze-
né poplatky za odpad.  

Rodina se chtěla za každou cenu vyhnout 
bydlení na ubytovně a nastěhovala se do-
časně k příbuzným, kde v té době bydle-
ly tři osoby. Osm lidí, z toho tři malé děti, 
sdíleli jednopokojový byt bez tekoucí tep-
lé vody. Všichni se upínali k naději, že seže-
nou nové bydlení brzy. S plynoucím časem, 
kdy se rodina opakovaně setkávala při hle-
dání bydlení s neúspěchem, se počala ob-
jevovat frustrace. Prakticky bylo nemož-
né zajistit dětem prostor a klid na učení, 
děti ztratily řád, začaly ve větší míře ztrá-
cet věci – klíče, pomůcky do školy a začaly 
hřešit na nedostatečnou kontrolu ze stra-

ny stresovaných rodičů, přestaly dělat do-
mácí úkoly a ve škole začaly mít problémy 
v chování, často si vymýšlely a rodiče ztra-
tili o jejich školních povinnostech přehled. 
Zoufalá rodina si uvědomovala neudržitel-
nost stávající bytové situace a přestěhova-
la se na ubytovnu. Zde se necítí bezpečně. 
Mají strach z některých ostatních nájemní-
ků, kteří často porušují noční klid. Sprcha, 
toaleta a kuchyňka je společná pro 12 po-
kojů. Děti se bojí chodit chodbou na toale-
tu. Hygienické podmínky nejsou v žádném 
případě vyhovující. Rodiče se od dětského 
lékaře dozvěděli, že na ubytovně je dokon-
ce žloutenka. 

bez domova to nejde

Terénní sociální práce a doučování so-
ciálně znevýhodněných dětí přímo v rodi-
nách pomáhá zamezit další eskalaci problé-
mů a nastartovat obrat k lepšímu. Pokud 
ale chceme skutečně podpořit tyto děti 
v jejich právu na vzdělání, právu se cítit 
jako plnohodnotný člen společnosti, bude 
třeba se zaměřit i na možné způsoby ře-
šení problému bydlení. Kvalita bydlení má 
přímý dopad na vzdělávání dětí a tudíž i na 
jejich šance vymanit se z osidel sociálního 
vyloučení. Aktuální snaha města Rokycany 
o zavedení funkčního systému sociálního 
bydlení dává naději, že zde nemusí vyrůs-
tat další generace lidí situovaných na okra-
ji společnosti.

Běžný komerční nájem? 
Někdy ani peníze nestačí...p
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Z textů publikovaných v tomto materiálu 
obecně vyplývá mnoho potřeb a úkolů. 
Následuje přehled možných cílů, 
jejichž sledování navrhujeme zvážit 
po předběžném zhodnocení situace 
v Rokycanech. 

Cíle v oblasti předškolního 
vzdělávání

• Zajistit aktuální informace o situaci 
– počtech dětí a jejich (ne)účasti 
v předškolním vzdělávání, včetně 
prognózy

• Zvýšit účast (včetně pravidelné 
docházky) sociálně znevýhodněných 
dětí v předškolním vzdělávání – 
zvýšení připravenosti pro povinnou 
školní docházku, zvýšení úspěchu 

na ZŠ, zamezení odchodu na ZŠ 
praktickou 

• Zajistit adekvátní prostředí ve 
školkách, podporu školek a pedagogů

• Zajistit dostatečnou kapacitu 
předškolních zařízení

Cíle v oblasti školního vzdělávání
• Zvýšit úspěšnost dětí se speciálními 

vzdělávacími potřebami na běžných 
ZŠ – zajištění adekvátního prostředí 
a podpory dětí i učitelů, škol (včetně 
klimatu školy a řešení záškoláctví)

• Eliminovat nežádoucí rozdíly, 
nerovnosti, rivalitu mezi jednotlivými 
školami 

• Snížit segregaci ve vzdělávání 
– přehodnocení „profilace“ 
jednotlivých ZŠ a rovnoměrné 
rozptýlení žáků se speciálním 

vzdělávacími potřebami, změna 
a dodržování spádovosti

• Zlepšit spolupráci mezi školami, 
poradenskými zařízeními a dalšími 
institucemi (zejm. OSPOD, lékaři, 
neziskovými organizacemi)

společné cíle
• Zpracovat střednědobou 

a dlouhodobou vzdělávací koncepci
• Zajistit další zdroje financování - 

příprava konkrétních projektů
• Zvýšit připravenost pro práci se žáky 

s různými vzdělávacími potřebami 
(kapacita, odbornost), pro jejich 
začleňování ve vzdělávání

• Snížit počet žáků, kteří jsou 
na praktické škole z důvodu 
nepodnětného, znevýhodňujícího 
prostředí.

na co je třeba se v Rokycanech zaměřit v oblasti vzdělávání

otakar bartošík 
Člověk v tísni, Rokycany
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