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Úvod 
Při psaní tohoto článku jsem si uvědo-

mil, že spíše než o akademické pojednání 
jde o novinový článek. Chybí obvyklý 
úvod, ve kterém odkazy k dílům jiných 
odborníků zdůvodňují důležitost tématu. 
V tomto případě je zdůvodněním aktuál-
nosti tématu moje široké zapojení do usíd-
lování skupiny českých a j iných Romů 
v Kanadě, a to jako ředitele hlavní kanad-
ské organizace, je j ímž úkolem je indivi-
duální pomoc Romům stejně jako zastu-
pování Romů nově příchozích. 

Hlavním důvodem k napsání této formy 
příspěvku je zkušenost s tím, co v Romech 
vyvolalo pocit, že jsou v Torontu vítaní, 
a ukázání směru, jak zlepšit situaci Romů 
v České republice. Tím nechci říci, že aka-
demičtější přístupy jsou méně důležité 
nebo méně relevantní. Chci pouze zdůvod-
nit motivaci k této spíše žurnalistické for-
m ě . " 

V příspěvku se nejdříve podíváme na 
proces usídlování romských rodin pochá-
zejících z České republiky, které přišly do 
Kanady v letech 1996 a 1997. Po tomto 
přehledu se budeme zabývat aktuální in-
tegrací dětí z těchto rodin do školského 
systému v Torontu. 

Na příkladu rodiny Horvátových (nejed-
ná se o pravé jméno) a jejich čtyř dětí bu-
deme sledovat, jak probíhá schvalovací 
řízení povolení k pobytu, jak se většinou 
anglicky nemluvící studenti učí angličti-
ně a jak jsou od prvopočátku zařazováni 
do běžných tříd podle věku. 

Počáteční období usazování 
Horvátovi přišli do Toronta v roce 1996 

s třináctiletým chlapcem a jedenáctiletou 
dívkou, kteří v České republice navštěvo-
vali speciální školu, a s tříletými dvojča-
ty. Rodina strávila deset měsíců v kri-
zovém centru pro lidí bez přístřeší na před-

" Máme k dispozici jen velmi málo dat o počtu Romů, kterým byl odmítnut status uprchlíka, 
nebo těch, kterým byl naopak přiznán. Imigrační úřad vede data podle země původu, nikoliv 
podle rasové příslušnosti. Počet samotných žádosti také mnoho nevypovídá, protože může 
vyjadřovat jednotlivce, ale i celé rodiny. 
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městí Toronta. Centrum poskytlo dospě-
lým jednou týdně lekci angličtiny a půl dne 
péče o děti v předškolním zařízení. 

Nejdříve byl emigrantům udělen imig-
račním úřadem status žadatelů o azyl. 
Schvalovací proces trval deset měsíců. 
V tomto období neměli rodiče dovoleno 
pracovat a děti navštěvovat školu. Nako-
nec získali dokumenty potvrzující status 
žadatelů o azyl, které j im daly právo po-
bírat sociální dávky a možnost přestěho-
vat se do vlas tn ího bytu. V přis těho-
valecké čtvrti si mohli dovolit prona-
jmout dvoupokojový byt. Museli požá-
da t o p r a c o v n í p o v o l e n í a p o v o l e n í 
k návštěvě školy pro jejich děti. Některé 
školy děti přijaly, aniž by povolení po-
drobně studovaly. Jiné školy povolení 
striktně vyžadovaly, což způsobilo, že 
řada dětí zůstala několik měsíců bez škol-
ní docházky. Veškeré formuláře byly 
v angličtině. K dispozici byla jen mini-
mální pomoc s vysvětlováním jednotli-
vých stadií imigračního procesu a poža-
davků, které z každého stadia vyplývaly. 

V tomto období nejistoty a nesvobody 
v emigračních ubytovacích střediscích se 
mnoho romských rodin rozhodlo vrátit se 
do České republiky a vzdát se žádosti 
o azyl. Uvědomili si chabou šanci získat 
zaměstnání bez dostatečné znalosti ang-
ličtiny. Pocit beznaděje násobil zdlouha-
vý a složitý imigrační proces, kterému 
nerozuměli, což vedlo ke 40% stažení žá-
dostí. Další se vrátili, protože z nařízení 
imigračního úřadu se k nim nemohli při-
pojit další příbuzní, j iným vážně onemoc-
něli rodiče, či dokonce umírali. 

Výuka angličtiny pro dospělé 
Rodina Horvátova se přestěhovala do 

severní části Toronta a jen stěží vyžila 
s chabými sociálními přídavky. Hlavním 
finančním zatížením byly kurzy angličti-
ny na úřadu práce. Tyto kurzy se ukázaly 
jako málo efektivní. V místě bydliště pro-
bíhaly jen kurzy pro pokročilé a vhodné 
kurzy byly příliš daleko. Na dopravu ne-
byly sociální dávky určeny. Pan Horvát se 
nakonec přihlásil k polodenním kurzům 
v blízké škole, ale úroveň požadovaných 
znalostí byla vysoká. Tímto způsobem sice 
splnil oficiální požadavky úřadů, ale ang-
licky se naučil jen velmi málo. Paní Hor-
vátová podobně jako mnoho jiných žen 
zůstala doma s malými dětmi bez možnosti 
naučit se anglicky. 

Je samozřejmě nutné, aby se dospělí cizí 
řeč naučili. Jejich potíže osvojit si ales-
poň základy nejenže limitují šance na zís-
kání z a m ě s t n á n í a z p ů s o b u j í po t í ž e 
v azylovém řízení, ale vážně působí na 
školní úspěšnost jejich dětí. Rodiče nejsou 
schopni pomoci dětem s domácími úkoly. 
Navíc v případě potíží dítěte nemohou 
komunikovat se školou. Nejčastější byla 
nedostatečná znalost angličtiny u rodičů 
dětí se slabou školní docházkou nebo se 
špatným prospěchem. 

Výuka angličtiny jako cizího jazyka byla 
u dospělých Romů neúspěšná ze dvou 
hlavních důvodů. Prvním důvodem byl 
široký geografický rozptyl studentů. Jiný-
mi slovy, decentralizace kurzů angličtiny 
neposkytovala potřebnou znalostní úroveň 
angličtiny v každé městské části. Druhým 
důvodem nedostatečného osvojení anglič-
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tiny i přes každodenní docházku do sed-
mihodinových kurzů byla skutečnost, že 
studenti se jazyk učili prostřednictvím gra-
matiky a irelevantní slovní zásoby. Neby-
li zvyklí sedět celý den, a nebyli proto 
schopni se bez aktivnějšího zapojení nau-
čit zcela cizímu jazyku. Většina výuky jim 
vlastně jen prolétla nad hlavou. Pravdě-
podobně by byl úspěšnější experimentál-
nější vyučovací styl společně s prak-
tickými tématy. Pokud by studenti byli 
zapojeni do přímé interakce, jako napří-
klad do vytváření nebo opravy nějaké kon-
krétní věci, tempo osvojování jazyka by 
se urychlilo. Ti, kdo si našli práci, se an-
glicky naučili daleko rychleji. 

Devadesát procent nově příchozích do 
Kanady jsou vysoce vzdělaní lidé často 
s bohatými zkušenostmi. Mnoho z nich již 
hovoří plynnou angličtinou. Devadesát 
procent jsou přistěhovalci, kteří j iž ma-
jí povolení k trvalému pobytu. Tito nově 
příchozí jsou umísťováni maximálně na 
jeden rok do jednoho ze čtyřstupňového 
velkorysého podpůrného programu. Ti, 
kdo přijíždějí jako uprchlíci bez povolení 
k pobytu, právo na zařazení do těchto pro-
gramů nemají. Proces získání nároku na 
podpůrné programy může trvat až tři roky. 
Uprchlíci musí navštěvovat kurzy anglič-

tiny, které organizují církve, školy a ko-
munitní centra. 

V roce 1998 docházela po dobu tří mě-
síců Horvátova rodina do speciálního ja-
zykového kurzu, který otevřela naše nová 
romská organizace. Tento kurz byl určen 
pro Romy, kteří byli zvyklí pracovat ve sta-
vebnictví. Doufali jsme, že během těchto 
tří měsíců získají dostatečnou znalost ang-
ličtiny, která by j im umožnila pracovat 
v jejich profesi. Bylo však nutné začít 
s elementární angličtinou a jen několik ze 
studentů se naučilo tolik, aby získali za-
městnání se mzdou vyšší než minimální. 
Náklady na dopravu a další výdaje jim však 
daly jasný signál, že pro ně bude výhod-
nější, zůstanou-li na sociálních dávkách. 

Sociální systém v Ontariu ve skutečnosti 
poskytuje příplatky k nízko placené prá-
ci. Přepracovaní sociální pracovníci však 
nemají čas Romům vysvětlovat, jak tyto 
příplatky ke mzdě fungují. Většina Romů 
se proto domnívala, že všechny finanční 
příspěvky j im budou odebrány, jakmile 
nastoupí do nízko placeného zaměstnání. 
Proto pokud našli dočasnou či sezónní 
práci, často o tom nikoho neinformovali. 
Tendence pracovat a zároveň pobírat so-
ciální dávky není charakteristická jen pro 
tuto skupinu. 

Přehled mechanismu od uprchl íka k občanovi 

Časové období Status 

4 - 8 mésíců Žádný status Čekáni na povoleni žádat o status uprchlíka 

4 - 8 mésíců Žadatel o status uprchlíka Čekáni na zasedáni komise pro uprchlíky 

4 -18 mésíců Uprchlík Možnost podat žádost k povolní k trvalému pobytu 

4 -18 měsíců Stálý rezident Za 2 - 3 roky možnost požádat o občanství 
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Až dnes po třech čtyřech letech se mů-
žeme setkat s úspěšnými Romy, kteří mají 
vlasmi firmy, anebo pracují v trvalém pra-
covním poměru. Teprve v posledním roce 
je patrné, že většina českých Romů, kte-
rým byl v devadesáti procentech případů 
přiznán v Kanadě azyl, opouští sociální 
systém. Podle mého odhadu však 30 až 
40 % rodin stále sociální dávky pobírá. 

Vzdělávání 
Přestože se jak výuka angličtiny, tak zís-

kávání zaměstnání u dospělých Romů uká-
zaly jako velmi zdlouhavé, většina dětí 
měla s jazykem a s integrací do školské-
ho systému zanedbatelné problémy. Ško-
ly v Torontu mají s integrováním anglic-
ky nemluvících dětí do svých tříd dlouho-
letou zkušenost. Také obě Horvátovy děti 
byly umístěny do běžných školních tříd 
podle věku. 

Po několika týdnech školní docházky 
jedenácti leté dívky požádala její třídní 
učitelka „multilingválního školského po-
radce" o zhodnocení jej ího mateřského 
jazyka. Hodnocené oblasti byly především 
čtení, psaní a matematika. V těchto oblas-
tech se vyhodnocovala slovní zásoba, cho-
vání k dospělým, úroveň orálních doved-
ností ve čtení v mateřském jazyce, poro-
zumění a opakování psaného textu, mate-
matický test, psaní včetně větné stavby, 
interpunkce, psaní velkých písmen atd. 
Poradce navštívil také rodinu. Zde zjistil, 
že matka používá jen jednoslabičné od-
povědi a nezapojuje děti do rozhovorů. 
Děti se podílely na rozhovoru jen tehdy, 
když do něj vstoupila babička s bohatší 

slovní zásobou. Dívka byla samozřejmě 
stydlivá, nebyla ochotná podílet se na roz-
hovorech, a to ani doma, ani ve škole. 

Třídnímu učiteli byla poskytnuta speci-
fická doporučeni týkající se další podpo-
ry a délky individuální výuky v mateřském 
jazyce. Učitel z pátého ročníku pro dívku 
vytvořil modifikovaný program. Do páté 
třídy byla umístěná z důvodu věku, ale její 
školní výkon se rovnal prvnímu ročníku. 
Za základ je považován stupeň zvládnutí 
mateřského jazyka, a proto individuální 
výuka probíhala v češtině. Když například 
třída pracuje ve skupinách, stejná látka je 
probírána individuálně v češtině tak, aby 
bylo zřejmé porozumění obsahu. Také 
rodina byla vyzvána, aby s dívkou četla 
a hovořila o školní látce, a to v jejím rod-
ném jazyce. Ztráta mateřského jazyka je 
považována za kontraproduktivní. V tom-
to období neproběhlo žádné psychologic-
ké vyšetření. V současné době má tato 
žákyně pět hodin týdně individuální výu-
ky v mateřském jazyce. Je to neobvykle 
dlouhá individuální výuka. Většina žáků 
využívá individuální výuky po dobu 10 -
16 měsíců. Dnes, kdy je dívka v 8. třídě, 
se její výkon rovná 5. až 6. třídě s velmi 
nízkým, ale postačujícím hodnocením. 
Doufám, že bude moci nastoupit do ne-
studijního „praktického programu vyšší 
školy" s možností přestoupení do učňov-
ského oboru. 

Žáci, kteří mají k dispozici individuál-
ní výuku, jsou úspěšní. Poskytuje j im vět-
ší sociální a emoční jistotu, narušuje je-
jich izolovanost, redukuje stres z umístění 
emigrantů, z nového prostředí a poskytu-



je podporu i tehdy, kdy si rodiče nejsou 
vědomi potíží dítěte. Obecně lze říci, že 
rodiče potřebují více podpory. Je třeba, 
aby pochopili svoji nepostradatelnou úlo-
hu a nutnost rozvíjet denní disciplínu 
a dobré pracovní návyky dítěte. Některé 
děti navzdory individuální výuce pravidel-
ně do školy nedocházely. Většina z nich 
začala do školy docházet až poté, co j im 
bylo sděleno, že individuální výuka bude 
v případě školní absence přerušena. 

Naše romská organizace získala v ne-
dávné době grant na financování škol-
ských/rodičovských pracovníků. Ti pomá-
hají školám pracovat s rodiči dětí se sla-
bou školní docházkou. To se ukazuje jako 
vydatná pomoc především pro rodiče 
mladších dětí. Romsky hovořící pracov-
ník je v přesvědčování rodičů o důležitosti 
vzdělávání daleko úspěšnější než samot-
ná škola. 

Chlapec z rodiny Horvátových byl dia-
gnosticky vyšetřen až po dvou letech do-
cházky do torontské školy. V té době na-
vštěvoval devátou speciální třídu pro vý-
uku angličtiny. Jeho výsledky byly velmi 
slabé. Ukázalo se také, že trpí vážným slu-
chovým postižením. Matka se škole o slu-
chových potížích nikdy nezmínila, ačko-
liv se obtíže projevily již před příchodem 
do Kanady. Chlapec byl vyšetřen a zařa-
zen do střední speciální školy pro slucho-
vě postižené. Pro chlapce byla škola vel-
mi náročná, a proto požádal o navrácení 
do běžné školy. Nakonec ze školy odešel. 
V současné době je chlapci sedmnáct let. 
U svého otce má stabi lní zaměs tnání 
s dobrým platem. 

Horvátova dvojčata , která přišla do 
Kanady ve věku tří let, jsou nyní v první 
třídě. Před tím navštěvovala předškolní 
zařízení. Dívka je mímě opožděná. Její 
výkon odpovídá věkově pátému roku mís-
to šestému. Slovní zásoba chlapce je stále 
omezená. Odpovídá třem letům věku. 

Zapojení rodičů 
Podle učitelů a multilingválních škol-

ských poradců je zřejmé, že žáci, kteří 
vstupují do kanadského školského systé-
mu před desátým až čtrnáctým rokem 
věku, jsou úspěšnější než žáci, kteří na-
stupují školní docházku později . Řada 
problémů, týkajících se jak mladších, tak 
starších žáků, se vztahuje k rodičovské 
neschopnosti komunikovat se školou. Níz-
ké zapojení rodičů do vzdělávání jejich 
dětí může mít příčinu v jejich nedůvěře ve 
vzdělávání, jež se už ukázalo během je-
jich dětství v Československu jako velmi 
malá výhoda. 

Data získaná od padesáti česko-rom-
ských studentů multilingválními školský-
mi poradci ukazují, že pouze jedno dítě 
bylo umístěno do speciálně pedagogické-
ho programu. Z toho můžeme učinit závěr, 
že schopnosti česko-romských dětí jsou 
stejné jako schopnosti ostatních dětí. Ne 
více než u dvou procent česko-romských 
dětí bylo třeba speciálního vzdělávání, a to 
bez ohledu na to, zda byly v České repub-
lice umístěny do speciálních škol. 

Doplnění 
Zpravodaj Evropské rady, Romské vý-

zkumné centrum, č. 24, 28, 30 podává 
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podobné príklady asistenčních programu 
pro Romy v Irsku, Rumunsku, Slovensku 
a Rakousku. 

Ačkol iv torontské školy j sou velmi 
úspěšné se žáky přicházejícími z anglicky 
nemluvících zemí, menší úspěch je patr-
ný u žáků přicházejících ze zemí s ne-
standardní angličtinou, jako např. z Ka-
ribské oblasti. Tyto děti je možné přirov-
nat k českým romským dětem. Pocháze-
jí z podobného socio-kultumího prostředí 
a ve s r o v n á n í s p r ů m ě r n ý m d í t ě t e m 
vstoupily do českého školského systému 
s odlišnou úrovní jazykových dovednos-
tí. Korigování mírných jazykových od-
chylek, násobené viditelným minoritním 
statusem a nízkým socio-kultumím posta-
vením celé skupiny se ukázalo jako ob-
tížnější než vzdělávání dětí bez jakéko-
liv znalosti cizího jazyka. Důležitost za-
pojení rodičů se ukazuje j ako zřetelné, 
srovnáme-li děti pocházející z Karibské 
oblasti s dětmi, které přicházejí do Ka-
nady z Indie. Ti rovněž hovoří anglicky 
s přízvukem, ale nemají žádné problémy. 
Díky angažovanosti rodičů a vysoce po-
zitivně hodnocenému vzdělání jsou indic-
ké děti ve škole velmi úspěšné. Vzhle-
dem k těmto zjištěním musíme do jisté 
míry sympatizovat s českými školskými 
úřady, které často pracují se žáky, jej ichž 
rodiče mají jen velmi málo pochopení pro 
vzdělávání. Tito rodiče možná potřebují 
chápající poradce, kteří mají stejný pů-
vod. Jak ale uvádíme v další části pří-
spěvku, existují i j iné postupy, které dají 
rodičům a jej ich dětem pocit, že jsou ví-
taní. 

Všeobecný antidiskriminační 
systém 
Závěrem bychom rádi zdůraznili vý-

znam antidiskriminačního systému, který 
byl zaveden do torontského školského 
s y s t é m u v p o s l e d n í c h dese t i l e tech . 
Ve výuce se hovoří o tématech týkajících 
se lidských práv nebo historie černošské 
minority. Organizují se akce, do kterých 
se zapojují studenti etnických menšin. 
Jsou to např. oslavy původního obyvatel-
stva trvající i několik týdnů. Pedagogové 
podporují děti všech národností ve studiu 
vlastní kultury a v j e j ím prezentování 
ostatním ve třídě, a to samostatně, nebo 
spo lečně s j i nými kul turami . Takové 
zvláštní školní programy doplňují akce, 
které organizuje město. Ve městě probíhá 
mnoho kulturních setkání, jež oslavují roz-
manitost jeho občanů. Různé festivaly 
poskytují minoritním skupinám příležitost 
demonstrovat svoji kulturní tradici. Pro-
gramy postupně zvyšují sebevědomí mi-
noritních skupin a zároveň mění postoje 
většiny. Minoritní skupiny nabývají sebe-
vědomí a získávají pocit, že mají čím do 
společnosti přispívat. Na druhé straně má 
majoritní část občanů možnost učit se oce-
ňovat boha tos t a rozmani tos t názorů 
a kultur, být tolerantnější k j iným skupi-
nám a nakonec odmítat jakýkoliv náznak 
rasismu, netolerance a předsudků. 

Pedagogové jsou připravováni k řešení 
rasistických nebo etnických konfliktů mezi 
žáky. Součástí kurikula jsou témata o rov-
noprávnosti, genocidě, rasismu, lidských 
právech a právech uprchlíků. Tyto výuko-
vé hodiny a projekty, které žáci absolvuji 
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samostatně, jsou součástí různých před-
mětů: od literatury, občanské nauky až 
k zeměpisu nebo dějepisu. Vytváří se tak 
atmosféra, kterou můžeme popsat slovy 
jedenáctileté dcery rodiny Horvátových. 
Po několika lekcích se dívka zeptala paní 
učitelky, z d a j e Romkou. Když paní uči-
telka odpověděla, že není, dívka se zepta-
la: „Když jste gadžo, jak to, že jste ke mně 
tak hodná?" 

Závěrem zdůrazňuji, že všeobecné kli-
ma vytvářené antidiskriminačními inicia-
tivami škol a města je možná důležitější 
než individuální péče věnovaná těmto žá-
kům. Taková atmosféra vytváří přinejmen-
ším podmínky, ve kterých žáci nehovořící 
anglicky nemají strach z ostatních a ve 
kterých získávají pocit, že se s nimi jedná 
rovnocenně. 
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