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Jedním z úkolů demokratické společ-
nosti je pečovat o bezproblémové společ-
né soužití příslušníků různých etnik, ko-
munit a kultur. Povinností majoritní 
společnosti je vytvářet rovnoprávné pod-
mínky pro rozvoj všech národnostních 
menšin. 

Tento požadavek v současné době vy-
stupuje zvláště aktuálně ve vztahu k rom-
ské populaci a zejména k romským dětem, 
které tvoří značnou část žáků, vzděláva-
ných v našem speciálním školství. Proto 
byl na základě požavku Ministerstva škol-
ství, mládeže a tělovýchovy ve Výzkum-
ném ústavu pedagogickém v Praze zpra-
cován Alternativní vzdělávací program 
zvláštní školy pro žáky romského etnika. 
Na jeho tvorbě se podíleli i ředitelé i uči-
telé zvláštních škol, kteří mají praktické 
zkušenosti ze vzdělávání romských žáků. 

Program byl koncipován jako alterna-
tivní, to znamená volitelný a pro zvláštní 
školy dobrovolný. Neměl by se stát kon-
kurencí dosud užívaného vzdělávacího 
programu, ale jeho doplňkem, korespon-
dujícím se specifickými potřebami rom-
ských žáků. Může být využíván na všech 
zvláštních školách, kde se vzdělávají žáci 

romské národnosti, a to bud' pouze pro 
romskou část třídy, nebo tam, kde romští 
žáci převažují, nebo i pro celou třídu 
zvláštní školy. Může být využíván také ve 
speciálních třídách základních škol, 
v nichž jsou vzděláváni žáci romského 
etnika. 

S oficiálním vzdělávacím programem 
zvláštní školy tento program obsahově 
nekoliduje, spíše jej obohacuje, doplňuje 
a určitým způsobem organizačně struktu-
ruje. Mohl by rovněž být inspirací pro 
některé školy, které jej nebudou využívat 
celý, ale budou hledat své vlastní cesty, 
jak školu přiblížit romským žákům, aby ji 
považovali za vlastní a cítili se v ní jako 
rovnoprávní a respektovaní členové žá-
kovského kolektivu. 

Sociální a pedagogická 
východiska: 
V multikulturním vzdělávacím systému, 

na rozdíl od systému unifikujícího, nejde 
o asimilaci příslušníků národnostní men-
šiny do „hlavního proudu" sociálních 
a vzdělávacích struktur, ale spíše o vytvo-
ření optimálních podmínek pro rozvoj 
identity osobnosti každého příslušníka 
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národnostní minority jako předpokladu 
jeho integrace do společnosti. Na druhé 
straně ovšem platí, že úspěšná integrace 
je podmíněna i tím, že si národnostní men-
šiny osvojí kulturní a komunikační zvyk-
losti většinové společnosti a budou je v zá-
jmu bezproblémového soužití respektovat. 

V současné době se představitelé růz-
ných iniciativ a sdružení Romů shodují 
v tom, že hlavním problémem romské 
minority je katastrofální nedostatek vzdě-
lání a hlavním předpokladem úspěšné in-
tegrace romských občanů do společnosti, 
včetně jejich pracovního uplatnění, je zvý-
šení jejich vzdělanosti. 

Ke zlepšení této situace bude muset dojít 
k závažným změnám v procesu vzdělávání 
romských dětí. K tomu, aby jejich vzdě-
lávání mohlo být dostatečně efektivní, 
musí být splněno několik základních před-
pokladů, mezi něž patří zejména: 
- zajištění dostatečně dlouhé a pravidel-

né docházky žáků do školy, 
- odstranění jejich jazykových bariér, 
- adekvátní přístup škol a školských za-

řízení ke specifickým hodnotám, zá-
jmům a potřebám romských rodin a je-
jich dětí, 

- využívání alternativních přístupů ve 
vzdělávání, 

- vzájemné respektování kulturních odliš-
ností a hodnot romských a ostatních 
žáků v rámci multikulturní výchovy. 
Hlavní podmínkou školní úspěšnosti 

romských občanů je však jejich vlastní 
zaujetí pozitivního přístupu ke vzdělání 
tak, aby vzdělávání nechápali jako nutné 
zlo, které je jim vnucováno majoritní spo-

lečností, ale přijímali je jako prostředek 
svého vlastního osobnostního rozvoje 
a společenské integrace. Na přijetí tohoto 
postoje romskou minoritou by se měly 
podílet zejména romské organizace a ini-
ciativy, k nimž romští občané mají respekt 
a důvěru. 

Dalším předpokladem zkvalitnění vzdč-
lanostní úrovně romské populace je po-
žadavek, aby každý romský občan měl 
možnost uplatnit své právo na vzdělání, 
které odpovídá jeho schopnostem a jeho 
možnostem. S tímto požadavkem dosud 
nekoresponduje značný počet romských 
žáků, zařazovaných do speciálního škol-
ství a vzdělávaných ve zvláštních školách. 

Zařazování žáků romských žáků 
do zvláštní školy: 
Ve zvláštní škole by měli být vzdělává-

ni pouze žáci, u nichž byla diagnosticky 
prokázána mentální retardace. Do zvlášt-
ních škol jsou zpravidla zařazováni žáci 
s lehkou mentální retardací, to znamená 
s IQ přibližně 50 -69 . (Srov. Mezinárod-
ní klasifikace nemocí -10. revize, Světo-
vá zdravotnické organizace v Ženevě 
1992). Mezi žáky zvláštních škol se však 
nachází i určitý počet dětí, k jejichž zařa-
zení do zvláštní školy nebyla hlavním dů-
vodem mentální retardace. Jsou to žáci 
s nedostatečnou úrovní školní zralosti, 
způsobenou celým komplexem příčin. 
Příčiny školní nezralosti mohou spočívat 
v nerovnoměrném vývoji dítěte, oslabení 
jeho dílčích schopností a funkcí, ve spe-
cifických vývojových poruchách, v cito-
vé a sociální nezralosti dítěte apod. 



Mezi žáky zvláštní školy nacházíme 
značný počet dčtí z nepodnětného socio-
kulturního prostředí včetně dětí romské-
ho původu, u nichž adekvátní přípravu na 
školní vzdělávání zanedbali jejich rodiče. 
Náprava tohoto stavu není jednoduchá 
a nelze ji redukovat na pouhé osvojení 
určitých dovedností a návyků a osvojení 
určitých forem chování. 

Tuto skutečnost si dobře uvědomují 
běžné základní školy, které z řady důvo-
dů, z nichž mnohé lze pokládat za zcela 
legitimní, nápravu tohoto stavu, kterou 
považují za velmi náročný a obtížný úkol, 
raději svěřují speciálnímu školství. 

Do zvláštních škol potom nastupují žáci, 
z nichž mnozí vlivem intenzivní kvalifiko-
vané pedagogické péče postupně překoná-
vají své počáteční problémy a nedostatky 

a úspěšně se zapojují do vzdělávacího pro-
cesu. Svými výkony záhy předčí své vrs-
tevníky s mentálním postižením a svými 
schopnostmi přesahují běžné požadavky 
zvláštní školy. Vzhledem k tomu, že pro-
stupnost mezi zvláštní školou a základní 
školou je v současné době minimální, zů-
stávají na zvláštní škole až do ukončení své 
povinné školní docházky. Tím se jim uza-
vírá cesta k dalšímu vzdělávání na střed-
ních školách pro nepostiženou populaci. 

Tito žáci do zvláštní školy ve skuteč-
nosti nepatří a jejich zařazení do školy 
určené žákům s mentální retardací bylo od 
samého počátku mylné. Výše popsanou 
praxi bude proto nutné změnit a do zvlášt-
ní školy zařazovat pouze děti s mentální 
retardací bez ohledu na jejich sociální 
původ." 

" Řešení otázky jak pomoci dětem s nedostatečnou škoíní připraveností k jejich co nejméně 
problémovému zařazeni do běžné základní školy, je mimo rámec tohoto úkolu. V pedagogice 
a v psychologii jsou však dlouhodobě známé standardní postupy, které pomáhají dělem z pro-
středí s nízkou sociokulturní úrovní zvládat požadavky vstupu do běžné školy, pokud tyto děti 
nejsou mentálně retardované. Jsou to zejména: včasná péče zajišťovaná pedagogicko-psy-
chologickými poradnami (logopedická péče, rozvíjení jemné motoriky a vizuomotoriky, roz-
víjeni pohybové koordinace, rozvíjeni řeči a logického myšlení), předškolní výchova zajišťo-
vaná kvalifikovaně v mateřských školách, odklad školní docházky se zajištěným výchovným 
programem zaměřeným na vyrovnáváni vývojových problémů apod., v případě potřeby i zří-
zeni speciálních, specializovaných a vyrovnávacích tříd základní školy se sníženým počtem 
žáků (mikrotříd pro žáky s edukativními problémy apod), které současná legislativa plně 
umožňuje. V těchto třídách by měli vyučovat kvalifikovaní speciální pedagogové, kteří maji 
zkušenosti z práce se žáky s poruchami učeni a s dalšími vzdělávacími problémy. 
V současné době velmi propagované „přípravné třídy" pro žáky romského původu ve věku 
povinné školní docházky, zřizované nyní při různých školách, které jsou některými subjekty 
i organizacemi pokládány téměř za všelék na řešeni „ romské otázky ", považujeme přinejmen-
ším za diskutabilní. Prodlužují povinnou školní docházku žáků často na úkor jejich dalšího 
vzděláváni nebo jiných forem přípravy na povolání. Přípravu na systematické vzděláváni by 
bylo vhodnější předsunout před započetí povinné školní docházky do nejranějšich fázi vývo-

je děti, jimž jejich sociokulturní prostředí nemůže zajistit kvalitní předškolní výchovu. 



Zařazení každého žáka do zvláštní ško-
ly by měla předcházet kvalifikovaně a vel-
mi pečlivě provedená diagnóza úrovně 
jeho rozumových schopností. V současné 
době již ve speciálním školství několik let 
působí speciálně pedagogická centra jako 
specializovaný poradenský servis, zajiš-
ťovaný vysoce kvalifikovanými odborní-
ky - speciálními pedagogy a psychology, 
vybavený moderními diagnostickými ná-
stroji. Pracovníci speciálně pedagogic-
kých center jsou schopni se značnou mí-
rou spolehlivost i rozpoznat , zda je 
posuzované dítě výchovně zanedbané, 
nebo mentálně postižené. Rozhodování 
o zařazení žáka do zvláštní školy by ne-
mělo být prováděno na základě pouhého 
vyjádření pedagogicko-psychologické 
poradny. Po prvním orientačním vyšetře-
ní při suspcktní mentální retardaci by pe-
dagogicko-psychologická poradna měla 
dát impuls k zevrubnému vyšetření dítěte 
ve speciálně pedagogickém centru pro 
mentálně postižené, na základě jehož vý-
sledků by se teprve rozhodovalo o vhod-
ném zařazení dítěte do odpovídajícího 
typu školy, a to vždy po zevrubném pro-
jednání s rodiči žáka a s jejich písemným 
souhlasem. 

Při zařazování žáků do zvláštní školy 
by neměl být brán zřetel ani na nátlak ně-
kterých rodičů romských žáků, kteří se 
dožadují zařazení svého dítěte do zvlášt-
ní školy, neboť ve zvláštní škole spatřují 
snadnější cestu k absolvování povinné 
školní docházky svých dětí. 

Předškolní příprava na vzdělá-
vání 
Hlavním důvodem školní neúspěšnosti 

velkého počtu romských žáků je jejich 
nedostatečná znalost českého (ale často 
i romského) jazyka, z čehož vyplývá znač-
né ztížení komunikace romských dětí 
s ostatními dětmi i s učitelem. 

Velmi důležitým obdobím pro rozvoj 
řeči je předškolní věk, tedy období do šesti 
let věku dítěte. Toto období je u dítěte 
významnou etapou rozvoje pojmového 
myšlení, které se váže na úroveň jeho řeči, 
a to nejen z hlediska jeho slovní zásoby, 
ale i z hlediska gramatické a logické úrov-
ně jeho vyjadřování. 

Vzhledem k odlišnému stylu života rom-
ských rodin, způsobu jejich komunikace 
a často i chudé slovní zásobě je institucio-
nální péče o kvalitu vyjadřování dětí 
v předškolním věku aktuálnější než v kte-
rémkoliv dalším období jejich vývoje. 

Do předškolní přípravy romských dětí 
by bylo vhodné zapojovat rodiče, kteří by 
měli být nejen informováni o dění ve ško-
le, ale měli by se na něm aktivně podílet, 
ať už organizačně, nebo přímou účastí 
v procesu předškolní výchovy. 

Výhledově by bylo žádoucí, aby před-
školní přípravou v délce alespoň jednoho 
školního roku procházely všechny romské 
děti před zařazením do školy. 

Romský asistent a jeho funkce 
Pro dítě romské národnosti, zařazené do 

zvláštní školy na základě mentální retarda-



ce, může být značnou překážkou úspěšné-
ho vzdělávání nejen nedostatečná znalost 
českého jazyka, který není jeho jazykem 
mateřským, ale i adaptace na nové prostře-
dí. K jejímu překonání výrazně přispívá 
zavedení fiinkce romského asistenta. 

Podle Informace MŠMT o zřízení funk-
ce romského asistenta v základní a střed-
ní škole č.j. 14 170/98-22 ze dne 3. března 
1998, pracovní náplň romského asistenta 
stanoví ředitel školy na základě konkrét-
ních potřeb školy s tím, že hlavními cíli 
činnosti jsou: 
• pomoc pedagogům školy ve vlastní vý-

chovně vzdělávací činnosti při komu-
nikaci s romskými dětmi, při individuál-
ním přístupu k žákům a odstraňování 
výchovných a vzdělávacích obtíží, 

• pomoc při mimotřídních a mimoškol-
ních činnostech třídy, školy, 

• spolupráce s rodiči žáků, 
• spolupráce s romskou komunitou v mís-

tě školy. 
Při činnostech s žáky, kdy asistent pří-

mo spolupracuje s pedagogem, řídí jeho 
činnost příslušný pedagog, jinak je podří-
zen přímo řediteli školy. Ředitel školy je 
zodpovědný za stanovení pracovní nápl-
ně asistenta, kterou určuje na základě do-
saženého vzdělání, praxe a osobnostních 
předpokladů. 

Předpokladem pro výkon funkce rom-
ského asistenta jsou především osobnost-
ní kvality, kladný vztah k dětem a zájem 
o práci s nimi, přiměřená úroveň komu-
nikačních dovedností a jednání, schopnost 
vlastního tvůrčího projevu a dobrá znalost 
českého i romského jazyka. 

Vzdělávání na 1. stupni zvláštní 
školy 
Úspěšnost vzdělávání romských žáků 

zvláštní školy významně závisí na jejich 
vhodném zapojení do vzdělávacího pro-
cesu. Pro přípravu žáků na vzdělávání má 
mimořádný význam 1. stupeň zvláštní ško-
ly, který je tříletý a zahrnuje 1 . -3 . ročník 
povinné školní docházky. 

Nižší stupeň zvláštní školy plní tři zá-
kladní funkce: adaptační, propedeutickou 
a diagnostickou. 

Adaptační fázeje nutnou součástí pře-
chodu mentálně retardovaného dítěte 
z mateřské školy, případně z rodinné péče 
do zvláštní školy. Je známo, že mentální 
věk u retardovaného dítěte je nižší než 
u ostatních dětí, a proto se tyto děti poz-
ději vyvíjejí do stadia školní zralosti. 
Mentálně retardované děti bývají opoždě-
né i z hlediska svého sociálního vývoje, 
emocionálních a dalších psychických 
vlastností, fyzického rozvoje, samostat-
nosti a sebeobsluhy. Ještě výrazněji to pla-
tí pro žáky z romské komunity, u nichž 
další roli mohou hrát problémy jazykové, 
komunikační, akulturační a socializační. 

Pro tyto děti se ukazuje být nezbytné 
prodloužení adaptační fáze na počátku 
docházky do zvláštní školy. Je známou 
skutečností, že rodiče žáků s mentální re-
tardací poměrně často žádají o odklad 
povinné školní docházky svých dětí, zpra-
vidla z obavy, že jejich dítě dosud není 
pro školu dostatečně zralé a její požadav-
ky nebude schopno zvládat. 

Propedeutická funkce nižšího stupně 
zvláštní školy spočívá v akcentu na 



důkladné zvládnutí trivia jako prostředku 
dalšího vzdělávání. Na nižším stupni 
zvláštní školy probíhá i diagnostické sle-
dování, které má zjistit, zda žák úrovní 
svých schopností odpovídá úrovni poža-
davků zvláštní školy. V případě, že tyto 
požadavky převyšuje, případně nesplňu-
je, je nutno po dohodě s jeho rodiči a na 
základě nového vyšetření ve speciálně 
pedagogickém centru rozhodnout o jeho 
vhodném přeřazení. 

Vzhledem k uvedeným specifickým 
možnostem zvláštní školy se v programu 
nedoporučuje zřizovat při zvláštní škole 
přípravné ročníky pro romské žáky ve 
věku povinné školní docházky. Zvláštní 
škola, která je organizačně, technicky 
i personálně vybavena pro vzdělávání 
žáků s mentální retardací, má dostatečné 
podmínky a prostředky k tomu, aby vhod-
nou úpravou učiva postupně připravila 
žáky k úspěšnému zapojení do vzděláva-
cího procesu. 

Postupné adaptaci žáků na požadavky 
školního vzdělávání napomáhá přípravné 
období na počátku školní docházky. 

Pojetí přípravného období vychází ze 
zkušenosti, že vstup do první třídy je pro 
romské dítě často první zkušeností s po-
bytem v kolektivním zařízení. Klade na ně 
značné nároky (sociální, kulturní, komu-
nikační atd.), na které je dosavadní bez-
starostný život v rodině zpravidla nepři-
pravil. Navíc jsou mu sděloványjazykem, 
kterému buď nerozumí, nebo zná jen jeho 
velmi nepřesnou podobu. 

Tyto podmínky ve spojení s rozumovou 
a emoční nevyzrálostí a nedostatečnou 

motivací mohou vést k vytvoření negativ-
ního vztahu nejen ke škole, ale ke vzdělá-
ní vůbec. 

Abychom předešli negativním důsled-
kům, je potřeba v počátečním období vý-
uky v 1. ročníku zvláštní školy zaměřit se 
na vytvoření podmínek k úspěšné integ-
raci žáka do kolektivu. 

Úkolem tohoto adaptačního období, kte-
ré by mělo trvat alespoň půl roku (podle 
individuálních potřeb dítěte), je: 
- především odstranit jazykovou bariéru 

žáka do té míry, aby se mohlo vzdělá-
vat dle svých schopností, 

- rozvinout jeho sociální, kulturní a psy-
chické schopnosti, dovednosti a návyky, 

- upřesnit diagnózu, s níž do zvláštní ško-
ly přišel, a v případě, že jeho zařazení 
neodpovídá úrovni jeho rozumových 
schopností, provést potřebná opatření 
k jeho přeřazení. 
K úspěšnému splnění těchto úkolů je 

nutné vyjít z etnických zvláštností Romů 
a osobnostních zvláštností jednotlivých 
dětí. Těm pak přizpůsobit nejen obsah 
učiva, ale hlavně organizaci a metody 
vzdělávacího procesu. 

Vzdělávání na 2. stupni zvláštní 
školy 
Na středním stupni zvláštní školy se již 

předpokládá, že žáci dosáhli takové úrov-
ně rozumových schopností, která jim 
umožňuje systematické vzdělávání. Vět-
šina z nich zvládla základy čtení a psaní 
jako východisko svého dalšího vzdčlává-
ní, úroveň jejich poznávacích procesů již 
umožňuje zavedení nových vzdělávacích 



přcdmčtů, vlastivědy a přírodovědy. Zvy-
šuje se i počet hodin matematiky a české-
ho jazyka a stoupají nároky na kvalitu je-
jich školní práce. 

Z hlediska vzdělávacích obsahů tvoří 
střední stupeň těžiště programu zvláštní 
školy. V tomto věku jsou žáci zpravidla 
k učení motivováni, nemají dosud mnoho 
jiných zájmů, které by je odváděly od škol-
ních povinností, a jsou tedy poměrně dob-
ře připraveni získávat nové vědomosti, 
dovednosti a návyky. 

Stejně jako na 1. stupni je zde kladen 
důraz i na tělesný rozvoj žáků, jejich kul-
tivaci ve výchovných předmětech, zejmé-
na v hudební a výtvarné výchově a nově 
zavedené společenské výchově. Stoupají 
nároky i na jejich přípravu na budoucí 
profesní uplatnění v pracovním vyučová-
ní. K jejich zdravému tělesnému vývoji 
přispívá předmět tělesná výchova v roz-
sahu 3 hodin týdně. 

Alternativní vzdělávací program pro 
romské žáky se proto na 2. stupni zvláštní 
školy od dosud užívaného programu pod-
statně neodlišuje. Inovace jsou zaměřeny 
hlavně na sebeuvědomění žáků tak, aby 
svůj romský původ nepovažovali za svůj 
handicap, ale za svoji specifiku, která jim 
otevře cestu k vlastnímu zajímavému 
a ostatním lidem prospěšnému životnímu 
uplatnění. 

Vzdělávání na 3. stupni zvláštní 
školy 
Pojetí vyučování ve 3. stupni zvláštní 

školy by mělo mít výrazně praktický cha-
rakter. Mělo by být, kromě pokračování 

v teoretickém vzdělávaní, cíleně zaměře-
no k profesní orientaci a profesní přípravě 
žáků nejen z hlediska vhodné volby povo-
lání a správného výběru jejich dalšího 
vzdělávání (v odborném učilišti nebo 
v praktické škole), ale především na získá-
ní zcela konkrétních praktických doved-
ností, v nichž by žáci mohli po absolvová-
ní školy najít své profesní uplatnění. 
Každý žák by si v průběhu školní docház-
ky měl osvojit základy určitých činností, 
které by byl schopen profesně vykonávat, 
a měl by získat jasnou představu, kam ode-
jde po ukončení povinné školní docházky. 

Toto pojetí vyučování bude pro školy 
představovat značnou zátěž. Ředitelé a uči-
telé budou nuceni v této oblasti úzce spolu-
pracovat s pracovními úřady a různými dal-
šími organizacemi romskými i neromskými, 
budou muset navázat kontakty se zaměst-
navateli a spolupracovat i s rodiči žáků. 
Nelze si zastírat, že to bude činnost mimo-
řádně náročná. Pokud však mají být využi-
ty vědomosti, dovednosti a návyky, které 
žáci ve škole získali, není jiné cesty. Ne-
můžeme spoléhat na to, že si žáci sami bu-
dou schopni zajistit své profesní uplatnění, 
a nemůžeme dopustit, aby absolventi našich 
škol, jejichž výchově a vzdělávání bylo vě-
nováno tolik péče, lidské energie i finanč-
ních prostředků, nakonec pouze rozmnožili 
řady nezaměstnaných a postupně zapomínali 
vše, čemu se ve škole naučili. 

V alternativním vzdělávacím programu 
zvláštní školy pro žáky romského etnika 
jsou do učebních osnov všech předmětů 
zapracovány četné náměty na činnosti od-
povídající potřebám a zájmům romských 



žáků. Navíc je zařazen nový předmět na-
zvaný „společenská výchova", zaměřený na 
rozvíjení sociálních vědomostí a dovednos-
tí a nácvik jejich praktického uplatňování, 
který by měl usnadnit romským žákům je-
jich integraci do společnosti. 

Alternativní vzdělávací program zvlášt-
ní školy pro žáky romského etnika o roz-
sahu 51 stran byl schválen MŠMT pod č.j. 
771/98-231 a před zahájením školního 
roku 1998/99 by měl být uveřejněn ve 
věstníku MŠMT. 


