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Úvod

Pro  svou  absolventskou práci  jsem  si  vybrala  téma  týkající  se  vzdělávání 

romských žáků Základní školy praktické v Kutné Hoře (ZŠ a PrŠ KH). 

Ve  své  práci  vycházím  nejen  z  odborné  literatury,  ale  také  z  vlastních 

zkušeností se vzděláváním romských dětí na Základní škole Praktické v Kutné Hoře, kde 

působím jako asistent pedagoga ve speciální třídě. V této škole má romská menšina 

silné zastoupení.  

Teoretická část práce je rozdělena do šesti  kapitol.  První  kapitola se zabývá 

historií a  kulturou romské menšiny. Ve druhé kapitole je vymezena výchova a vzdělání 

Romů.  Třetí  kapitola  konkrétně  popisuje  speciální  vzdělávání.  Čtvrtá  kapitola  se 

vymezuje  sociálně-právní  ochranou  dětí.  Pátá  kapitola  se  zabývá  sociální  prací  s 

menšinami.  

Praktickou část své práce věnuji přímo romským žákům ZŠ a PrŠ KH. Zajímají 

mne hlavně žáci vyšších ročníků, jejich postoj ke vzdělání a zájem o další studium. Jako 

výzkumné  metody  jsem  zvolila  dotazník  a  řízené  rozhovory.  Respondenty  byli  žáci 

druhého stupně ZŠ a PrŠ KH. Další podklady pro můj výzkum budu získávat pomocí 

rozhovorů s výchovným poradcem školy.

Ve své práci provedu dílčí výzkum, který bude zjišťovat nejčastější problémy, 

které  řeší  škola  s  oddělením  sociálně-právní  ochrany  dětí  v  Kutné  Hoře,  jakým 

způsobem obě instituce tyto problémy řeší a jak spolu navzájem spolupracují. Podklady 

pro  výzkum  budou získávány  pomocí  rozhovorů  s  výchovným poradcem školy  a  se 

sociálním pracovníkem oddělení sociálně-právní ochrany dětí v Kutné Hoře. 
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1 Cíle práce

1. 1 Hlavní cíl: 

- zjistit postoj romských žáků ZŠ a PrŠ KH ke vzdělání, zda chtějí pokračovat ve 

studiu a vyučit se v nějakém oboru

1. 2 Dílčí cíl: 

-  zmapování  nejčastějších  problémů,  které  řeší  ZŠ  a  PrŠ  KH  s  oddělením 

sociálně-právní ochrany dětí.     
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2 Teoretická část

2. 1 Historie a kultura Romů

Historie Romů je sám o sobě dojemný příběh, který člověk jen stěží může číst 

bez pocitů lítosti a viny za své předky ať už dávné i nedávné. 

Romové jsou národ, který původně sídlil  na území Indie, odkud si přinesli  i  

mnoho kulturních zvyklostí.  Společnost ve Staré Indii  se na přelomu 2. a 1. tisíciletí  

před Kristem členila  na čtyři  stavy.  Romská menšina se  v té době řadila  mezi  stavy 

nejnižší.  V tomto  čase  si  Romové  vydělávali  na  své  živobytí  různými  řemeslnými 

profesemi, působili i jako kati, kováři a nejčastěji se živili jako potulní kejklíři. Romové 

patří k národům, o kterých se říká, že jsou hudebně  a mají pohybové dovednosti. Tomu 

je důkazem, že Romové se v té době často živili právě tancem a hudbou. 

Bohužel,  díky  příslušnosti  k té  nejnižší  kastě  začali  Romové  Indii  opouštět. 

K migracím začalo docházek v 8. století. Odchod Romů ze severozápadní a střední Indie 

neprobíhal  najednou.  Migrovali  v  průběhu  dlouhých  časových  údobí  a  v  několika 

vlnách. Část z nich putovala přes Blízký východ do jihovýchodní a střední Evropy, druhý 

proud pronikal přes Egypt a severní Afriku do Španělska. Uvádí se, že jejich migrace z 

Indie byla zapříčiněna putováním za obživou. V dnešní době se tato menšina vyskytuje 

snad po celém světě.  Historie Romů byla po jejich odchodu z Indie velice pohnutá.  

[HORVÁTHOVÁ, 2002]

2. 1. 1 Romové v České republice

První zmínky o Romech v České republice se objevily ve 13. století. Až do 16. 

století jejich integrace probíhala velmi příznivě. Díky špatné přizpůsobivosti Romů ke 

společnosti začali být v 16. a 17. století vyháněni pryč ze svých domovů. Na počátku 19. 
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století, po době poněmčování, nastala pro Romy doba větší svobody. 

Velká skupina Romů přišla do země ze Slovenska v letech 1945-1993. Většina 

těchto Romů zahynula během 2.  světové války ve vyhlazovacích táborech.  Po válce 

zůstalo přibližně 600 osob. 

Doba po roce 1989, po pádu komunismu, znamenala pro Romy velký zlom v 

jejich životech. Romové se stali svébytnou národnostní menšinou se všemi právy, které 

menšinám v České republice náležejí. Část Romů začala hledat svoji identitu a rozvíjet 

svou kulturu. 

Co se týče politické situace, v roce 1990 kandidovala první romská strana do 

Parlamentu  ČSFR.  Za  tuto  stranu  bylo  umístěno  do  Parlamentu  jedenáct  poslanců 

Romské národnosti. [HORVÁTHOVÁ, 2002]

V roce 1997 byla vypracována „Zpráva o situaci romské komunity v ČR“. Na 

jejím vypracování se podílelo i několik romských aktivistů, někteří z nich ji neschvalovali  

a  požadovali  její  přepracování.  V  Roce  1999  došlo  ke  schválení  koncepce  integrace 

romské  komunity.  Největším  problémem  pro  romskou  komunitu  byla  privatizace 

průmyslu,  což  mělo  za  následek  propuštění  mnoha  Romů.  Ve  většině  případů  to 

zapříčinila jejich nízká kvalifikace. 

V  České  republice  působí  mnoho  subjektů,  které  se  zabývají  romskou 

menšinou. Patří  mezi  ně např.  Společenství  Romů na Moravě, Demokratická aliance 

Romů, Grémium romských aktivistů, aj. Existuje i řada časopisů zabývající se romskou 

komunitou, např. Romano Hangos, který vydává Společenství Romů na Moravě. V roce 

1992 založila skupina romských intelektuálů v Brně Muzeum romské kultury. Muzeum 

bylo založeno za účelem podpory národnostního uvědomění Romů. 

[www.skola.romea.cz, 15]

2. 1. 2 Kultura a život Romů

Jak již bylo řečeno, o Romech se traduje, že jsou velice nadanými tanečníky a 

hudebníky. Tohoto nadání také využívali při získávání prostředků k obživě. Živili se i jako
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malíři, tesaři, sochaři a v mnoha dalších obdobných řemeslech, ve kterých vynikali svou 

zručností. 

2. 1. 2. 1 Romská rodina

Soužití  v romské rodině se v mnohém liší  od té české.  Romské rodiny jsou 

mnohem početnější, považují za své příbuzné všechny blízké osoby. Celé rodiny často 

žili v jedné osadě nebo části města. Tuto menšinu nepojily pouze příbuzenské stavy, ale 

také tradice a vzájemná solidarita k ostatním. Mezi největší trest proto pro Roma bylo 

vyhnání z jeho rodiny. Romská rodina zajišťovala takovou ochranu pro své členy, aby 

nikdo nezůstal  sám a o všechny bylo dostatečně postaráno. Veškeré problémy řešili 

v rodině společně a obživa byla zajišťována též pro všechny členy rodiny.

[www.romove.radio.cz, 5 ]

2. 1. 2. 2 Romský jazyk

Romština se řadí mezi indoevropské jazyky do skupiny jazyků indických. Díky 

častému stěhování  Romů existuje několik  hlavních dialektů romského jazyka.  V naší 

zemi  je  romština  jako mateřský  jazyk  stále  více  vytlačována a  nahrazována českým 

jazykem. 

Existuje již mnoho rodin, ze kterých se romština zcela vytratila. Děti z těchto 

rodin v některých případech však mají mnohem více problémů se zvládáním českého 

jazyka a to z důvodu,  že  čeština  je  u  jejich rodičů na velmi  slabé úrovni.  Tyto děti 

posléze trpí jazykovou bariérou, která jim je v životě velkou přítěží. Dá se říci, že jim 

chybí mateřský jazyk v plném slova smyslu, jak by tomu mělo být. 

[www.romove.radio.cz, 5 ]
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2. 2 Vzdělávání Romů

Vzdělávání  je  důležitý  proces  pro  celou  společnost.  Při  vzdělávání  si 

osvojujeme  potřebné  vědomosti,  dovednosti,  ale  také  hodnoty  a  postoje  ke  všem 

národům.    

Za důležité je pokládáno v co možná největší míře umisťovat romské děti do 

mateřských  škol,  které  je  připravují  na  vstup  do  základní  školy.   Velký  význam  v 

předškolním vzdělávání  mají  také přípravné třídy,  které u nás existují  již  několik let. 

Právě podpora v předškolním věku by mohla být nápomocna při jejich integraci. Vstup 

do základní školy představuje pro většinu romských dětí výraznou změnu v jejich životě. 

[www.ucitelskyzpravodaj.cz, 11]

V dnešní době je úroveň vzdělanosti Romů stále nižší, než je tomu u majoritní  

společnosti, avšak dochází k postupnému zlepšování. Ke zlepšení napomáhá existence 

různých  programů,  např.  Program  podpory  romských  žáků  středních  škol  či  jiné 

rozvojové  programy  zajišťované  ministerstvy.  Stále  existuje  celá  řada  překážek,  se 

kterými se potýká systém vzdělávání v České republice. Mezi stěžejní problémy patří 

zejména častá segregace romských dětí, neuznávání romských kulturních a jazykových 

hodnot (např. nepřítomnost romských učitelů či výuka romského jazyka) a nedostatky v 

realizaci plánů (např. špatné propojenosti mezi Koncepcí romské integrace a hlavními 

strategiemi,  způsobuje  nedostatečnou  realizaci,  nedostatečné  financování 

prostřednictvím grantů, aj.).  [www.osf.cz, 2] 

Problémy dětí ve škole jsou způsobeny zvláště z důvodu špatných jazykových 

dovedností a hlavně socio-ekonomickou situací v té dané rodině, většina romských dětí 

totiž pochází ze sociálně znevýhodněného prostředí. MŠMT ČR řeší také otázky týkající 

se metod práce s dětmi, řeší situace jakým způsobem pěstovat pozitivní postoj žáků a 

jejich rodičů ke vzdělání. 

Stěžejním  úkolem  v dnešní  době  je  zlepšit  docházku  romských  dětí  do 

mateřských  škol,  přípravných  ročníků  či  dětských  center.  Dalším  stěžejním  úkolem 

těchto institucí  je  osvojení  si  českého jazyka u romských dětí,  pokud již  tak nebylo 

učiněno v jejich domácím prostředí.
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V období povinné školní docházky bychom měli posuzovat hlavně připravenost 

dítěte  do školy.  Jelikož Romové,  jak  již  bylo řečeno,  jsou  velice  nadaní  na pohyb a 

hudbu,  mělo by být  těmto aktivitám věnováno více  času během výuky.  Do obsahu 

výuky by měly být zahrnuty také informace týkající  se pochopení ostatních kultur a 

menšin, včetně té romské, aby děti získali ucelený přehled i po této stránce.

Žáci, kteří mají neukončené základní vzdělání, či absolvovali praktickou školu, 

by neměli být opomíjeni. Měly by se proto zřizovat speciální rodinné školy právě pro 

tyto žáky a to z důvodu jejich pozdějšího uplatnění ve společnosti. Studium by mělo být 

zaměřeno na získání dovedností potřebných pro chod domácnosti, péči o rodinu a děti. 

Do výuky by měly být zahrnuty také základy vaření či šití. Důležitá je zde také občanská 

orientace, které by se mělo žákům dostat. [ŠOTOLOVÁ, 2008]

2. 2. 1 Multikulturní výchova a vzdělávání Romů

Vzdělávací  systém v ČR má stále  spoustu nedostatků ve  znalostech kultury, 

historie  a  jazyka  národnostních  menšin.  Právě  zavedením  reformy  v multikulturním 

vzdělávání se snaží naše společnost tyto nedostatky odstranit. Reforma se snaží zavést 

výchovu  k toleranci  a  respektu  k různým  odlišnostem  a  to  na  všech  stupních 

vzdělávacího systému (od mateřských škol až po vysoké školy). To by mělo dát Romům 

možnost získat odpovídající vzdělání a uplatnění ve společnosti. Multikulturní výchova 

je zapracována v Rámcových vzdělávacích programech základního vzdělávání. Ty kladou 

důraz zejména na mezipředmětové vztahy a na dosažení klíčových kompetencí žáků. 

[www.litvinovjanov.blog.cz, 13]

Problematice multikulturní výchovy se věnují občanská sdružení a neziskové 

organizace.  Je  nedílnou součástí  projektu  Phare  1999,  který  nese  název  Zlepšování 

vztahu mezi českou a romskou komunitou. Projekt byl realizován prostřednictvím o. p. 

s. Člověk v tísni v roce 2001. Na tento projekt navázal obdobný program Phare 2000 

realizovaný MŠMT a projekt Varianty – interkulturní vzdělávání. Cílem těchto projektů 

je  vytvoření  nových  multikulturních  výukových  programů  pro  všechny  typy  škol. 

Projekty  jsou  zaměřené  na  plošné  vzdělávání  pedagogických  pracovníků  v oblasti 
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multikulturní výchovy a vzdělávání a vytváření specifických podmínek pro vzdělávání 

romských  žáků.  Multikulturním  vzděláváním  se  též  zabývají  občanská  sdružení 

Humanitas Profes a Partners Czech. [www.litvinovjanov.blog.cz, 13]

V naší  společnosti  v dnešní  době  zůstává  nadále  velkým  problémem 

diskriminace  v přístupu  ke  vzdělání.  Asi  nejvážnější  problém  je  stále  neoprávněné 

začleňování  romských  dětí  do  praktických  škol  a  také  neschopnost  vzdělávacího 

systému přizpůsobit se potřebám dětí s různými odlišnostmi. K výraznému zlepšení po 

těchto  stránkám  zatím  ještě  nedošlo,  přestože  v roce  2001  Ministerstvo  školství 

vynaložilo přes 70 milionů Kč. Tyto peníze byly určeny na vybudování přípravných tříd, 

na  platy  romských  pedagogických  asistentů,  na  podporů  vzdělávání  národnostních 

menšin a na podporu romské integrace. V témž roce byly přehodnoceny psychologické 

testy, které přeřazovaly děti do praktických škol. [www.instituty.fsv.cuni.cz, 12]

Multikulturní výchova je v současné době stále považována za jednu z nejvíce 

problematických oblastí. V roce 2002 byla schválena Koncepce romské integrace, která 

se  zabývala  oblastí  poznávání  jednotlivých  kultur  a  změny postojů  v multikulturním 

vzdělávání.  Koncepce  byla  několikrát  aktualizována.  Segregovala  tedy  oblast 

strukturální  a  institucionální,  která  se  zabývá  problémy,  co  se  týče  diskriminace  a 

rasismu. Výrazně přehlíženy jsou i  projekty zabývající  se mezi-etnickou komunikací a 

problematikou  nepřímé  diskriminace.  Pojem  multikulturní  výchova  by  se  měla 

zaměřovat na vzájemné porozumění  a  soužití,  tak jak je  to uplatňováno v současné 

době,  avšak  nemusí  nutně  vylučovat  nadřazenost  většiny  vůči  menšině.  Toto  pojetí 

vede spíše ke zdůraznění rozdílů mezi  jednotlivými etnickými skupinami, než aby se 

hledaly  společné  rysy,  které  by  pomohly  k rovným  příležitostem  pro  všechny  a 

k odstranění diskriminace. [www.instituty.fsv.cuni.cz, 12]

Jednu  z forem  diskriminace  můžeme  nalézt  i  v organizačních  pravidlech, 

zákonech a hlavně v používání „neutrálního“ jazyka. Navenek se jeví jako neutrální, ale 

ve své podstatě je šitý na míru především většinové společnosti. Všichni odborníci a 

pedagogové by se měli snažit zmírnit negativní dopady těchto nerovností na menšiny. 

Často  dochází  u  těchto  odborníků  právě  k opačnému efektu,  svým paternalistickým 

přístupem  tyto  nerovnosti  spíše  prohlubují,  než  aby  je  zmírňovali  a  to  mnohdy 
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navzdory  dobře  míněným  snahám  pomoci.  Na  to,  že  česká  škola  nerovnosti  spíše 

prohlubuje, ukazují i různé srovnávací výzkumy. [www.instituty.fsv.cuni.cz, 12]

Multikulturní  výchova  by  se  neměla  zabývat  pouze  otázkami  týkajícími  se 

vzájemného  soužití,  ale  měla  by  se  věnovat  také  otázkám  v širších  společenských 

souvislostech.  Neznamená,  že  když  je  společnost  označována  jako  multikulturní, 

nebude v ní docházet k porušování lidských práv. [www.instituty.fsv.cuni.cz, 12]

2. 2. 2 Nejčastější chyby v postoji ke vzdělávání Romů

Asi největším problémem je to, že školský systém je nastaven na průměrný 

standard. Nesnaží se hledat přínosy v odlišnostech, ale vidí v nich spíše problém. Další  

fakt, který způsobuje problémy ve vzdělávání romských dětí je odlišná rodinná výchova. 

Romové uznávají rodinu jako celek a dávají jí přednost před individualitou, nepřikládají 

individuálnímu rozvoji příliš velký význam. Každý člen v rodině zastává určitou roli a to 

ho nenutí  nést  zodpovědnost  sám za  sebe.  Romské děti  většinou nejsou zvyklé  na 

autoritativní přístup ze strany rodičů. 

Dalším  neméně  důležitým  problémem je  jazyková  bariéra  romských  dětí  a 

nedůvěra jejich rodičů k tzv. „bílým institucím“ včetně škol. Romské děti většinou ve 

škole přicházejí poprvé do kontaktu s neromským okolím, ve kterém se cítí být ohroženi 

a nechráněni svou komunitou. Proto by bylo vhodné, kdyby pedagogové k těmto dětem 

přistupovali s větší empatií a snažili se tyto aspekty co nejvíce minimalizovat. Dítě by se 

pak mnohem snadněji začlenilo do kolektivu a pocit strachu by časem vymizel.

Dle  názoru  některých  odborníků  by  mohlo  být  řešení  ve  strukturalizované 

nabídce  vzdělávacích  programů  pro  romské  děti  a  samozřejmě  dostatečná 

informovanost o těchto institucích pro rodiče, aby se mohli svobodně rozhodnout, kam 

své  děti  umístí.  Existuje  celá  řada možností.  Pro  příklad  můžeme uvést  „Škola  jako 

Maják“, oddělené školy pro romské děti a obecné nespecifické školství, které je určeno 

pro všechny žáky, kteří jsou schopni pracovat na multikulturním základě.

„Škola jako Maják“ se zaměřuje nejen na vzdělávání romských dětí, ale snaží se 

vytvořit přátelské prostředí pro rodiče.  Snaží se je zbavit nedůvěry, kterou většinou 
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romští rodiče ke vzdělávacím institucím mají a zároveň si tím získávají jejich podporu. 

Tento typ škol poskytuje rodičům i různé druhy služeb jako např. poradenství, pomoc 

při hledání zaměstnání apod. 

Oddělené  školy  pro  romské  děti  jsou  zatím  nepříliš  uznávané  a  je  s  nimi 

spojeno mnoho otázek a problémů. Romové o oddělené školy zatím nemají příliš velký 

zájem.  Myslí  si,  že  tímto  způsobem  vzdělávání  jsou  segregováni  od  většinové 

společnosti, což může mít za následek posílení jejich sociálního vyloučení. Tyto školy by 

mohly fungovat za podmínky, že by nesměly mít většinové zastoupení ve vzdělávání 

romských dětí, měly by působit pouze doplňkově.  Rodiče musí vždy souhlasit, pokud 

má být jejich dítě zařazeno do takového typu školy a musí být dostatečně obeznámeni 

se všemi možnostmi, kde se jejich dítě může vzdělávat. 

Nejvíce upřednostňované pro romské děti by měly být samozřejmě běžné typy 

škol.  Základem  je  multikulturní  škola,  která  je  dostatečně  připravena  na  jakékoliv 

odlišnosti  žáků.  Bohužel  multikulturní  vzdělávání  je  zatím  „v  plenkách“.  Česká 

společnost stále více uznává tradiční model vzdělávání a je zřejmé, že tato změna bude 

velice obtížná a to pro všechny strany. [www.studie.blog.cz, 14] 
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2. 3 Speciální vzdělávání 

Sektor  speciálního  školství  se  zabývá  vzděláváním  dětí  se  speciálními 

vzdělávacími potřebami. Tyto děti trpí například smyslovým, mentálním nebo tělesným 

handicapem. Do sektoru speciálního školství řadíme speciální školy, zařízení ústavní a 

ochranné výchovy a speciálně pedagogická centra. 

Školy se jednotlivě specializují podle druhu postižení daného dítěte. Může se 

jednat  o  postižení  mentální,  zrakové,  sluchové,  tělesné  či  kombinované.  V  České 

Republice jsou speciální školy považovány za velmi kvalitní a mají dlouhou tradici. V 

zahraničí se speciální vzdělávání ponejvíce uskutečňuje při základních školách, kde jsou 

zřizovány speciální třídy pro tyto děti. To dle jejich názoru usnadňuje následně integraci  

těchto dětí do běžné společnosti. 

2. 3. 1 Přípravné třídy

Přípravné třídy byly zřízeny v roce 1993, učinilo se tak na usnesení Vlády České 

Republiky č. 210 a to dne 28. dubna tohoto roku. Přípravné třídy mají velký význam 

z hlediska adaptace romského dítěte při vstupu na základní školu. Děti, které absolvují 

přípravnou třídu, jsou mnohem zdatnější v jazykových i rozumových dovednostech a 

schopnostech. 

Přípravné třídy vděčí za svůj vznik klasickým mateřským školám a to z důvodu, 

že mateřské školy navštěvovalo jen mizivé procento romských dětí. 

Přípravné třídy mají shodný úkol jako mateřské školy, tudíž připravit dítě na 

vstup  na  základní  školu.  Třídy  jsou málopočetné,  je  zde zhruba deset  dětí,  učitel  a  

případně pedagogický asistent. 

Velký problém je také rozptýlenost romských dětí, jejichž rodiče odmítají děti 

dovážet do instituce, pokud není v blízkosti jejich bydliště. Proto se doporučuje zřizovat 

tyto  přípravné  ročníky  hlavně  v  lokalitách,  kde  je  větší  zastoupení  sociálně 

znevýhodněných skupin obyvatelstva. [ŠVARCOVÁ, 2000]
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2. 3. 2 Základní škola praktická

Základní  škola praktická,  nesoucí  dříve název Zvláštní  škola vznikla  jako typ 

speciální  školy  pro  žáky,  kteří  trpí  horším  vývojem  po  stránce  rozumové,  a  to  jim 

nedovoluje vzdělávat se na klasické základní škole. Většinou se jedná o děti s lehkým 

mentálním postižením či kombinovaným postižením.

Praktická  škola  umožňuje  žákům  se  speciálními  vzdělávacími  potřebami 

dosáhnout co možná nejvyšší úrovně znalostí, dovedností a odborných kvalit. Při výuce 

je zde samozřejmě brán ohled na jejich individualitu a možnosti, které jsou omezené z 

důvodu  jejich  postižení.  Praktická  škola  by  měla  dítě  připravit  na  zapojení  se  do 

společnosti, alespoň částečně není-li možná úplná integrace. 

Vzdělávání  dětí  se  speciálními  vzdělávacími  potřebami  probíhá  odlišně  od 

klasické základní školy. Tyto děti vyžadují speciální metody a hlavně individuální přístup 

pedagoga, to je možné díky sníženému počtu žáků ve třídě. 

Praktické školy nenavštěvují pouze děti mentálně postižené, ale i děti, které 

měly  problém  s  prospěchem  na  klasické  základní  škole.  Tyto  děti  trpí  většinou 

poruchami  pozornosti,  hyperaktivitou,  poruchami  učení,  nervovými  problémy  či 

kombinací mentálního postižení s tělesnou či smyslovou vadou.

Základní školy praktické jsou devítileté a vzdělávání zde probíhá pod vedením 

kvalifikovaných či speciálních pedagogů.

Do  učebního  plánu  základní  školy  praktické  spadají  odborné  vyučovací 

předměty, stejně jako je tomu na klasické základní škole. Výběr učiva byl proveden s 

pomocí dlouhodobých zkušeností učitelů praktických škol z celé České republiky. Byl  

sestaven  tak,  aby  umožňoval  žákům  základní  orientaci,  ale  také  další  rozvoj  a 

pokračování ve vzdělání, získání dalších informací, osvojování nových poznatků, chápání 

procesů  a  jevů  v  přírodě,  ve  společnosti  i  ve  světě  techniky  a  v  neposlední  řadě 

připravoval  žáky  na  jejich  budoucí  profesní  uplatnění.  Do  vzdělávacího  programu 

praktické  školy  byl  zařazen  poměrně  velký  počet  hodin  pracovního  vyučování. 

Zdravému  tělesnému  vývoji  žáků  má  napomáhat  tělesná  výchova  v  rozsahu  tří 

vyučovacích hodin týdně po celou dobu školní docházky. [ŠVARCOVÁ, 2000] 
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2. 3. 2. 1 Neoprávněné začleňování Romů do praktických škol

Romské děti jsou stále ve velké míře začleňovány do praktických škol, ať už jde 

o  mentálně  postižené  či  intelektově  normální,  handicapované  odlišnými  návyky, 

chováním, či nedostatečnou znalostí českého jazyka. Hlavní důvod, proč jsou romské 

děti umisťovány do praktických škol je, že romská komunita dobře ví, že se jejich děti 

na praktické škole většinou cítí  lépe,  protože tam jsou bez větší  námahy úspěšné a 

mívají tam početní převahu. Rodiče si však neuvědomují, že při umístění jejich dětí do 

praktické školy jim berou možnost získání kvalitního vzdělání. Pro dítě umístěné do této 

instituce je posléze velmi těžké přejít či vrátit se do běžné základní školy. Přechod pro 

ně  bývá  velice  náročný,  okruhy  jejich  znalostí  jsou  velmi  omezené  a  zaostávají  ve 

vědomostech asi o dva roky oproti běžné základní škole.

Co  se  týče  tohoto  neoprávněného  zařazování  Romů  do  praktických  škol, 

Ministerstvo  školství,  mládeže  a  tělovýchovy  již  přijímá  řadu  opatření,  aby  k  tomu 

nadále nedocházelo. V praktických školách dnes končí přibližně 1/3 romských dětí. To 

zapříčiňuje  pozdější  problémy Romů uplatnit  se  v  dnešní  společnosti.  Snižují  se  jim 

naděje k získání kvalitního vzdělání, což jim způsobuje problémy v uplatnění se na trhu 

práce. 

Již v minulém roce organizace Amnesti International bojovala proti příjímání 

romských dětí do prvních tříd praktických škol. Vycházela ze studií, které upozorňovali 

na  to,  že  do  praktických  škol  jsou  stále  neoprávněně  umisťovány  romské  děti.  Dle 

názoru organizace by se měla naše společnost více snažit o začleňování romských dětí 

do běžných škol a nikoliv do praktických, které jsou určeny pro mentálně či zdravotně 

postižené děti. Romské děti často končí v praktických školách jen z důvodu, že nemají z 

rodiny dostatečně osvojené sociální  návyky.  Integrace Romů je dnes  považována za 

jednu z hlavních priorit státu. [www.rozhlas.cz, 11]

Neoprávněným  začleňováním  romských  dětí  do  praktických  škol  se  též 

zabývala i zpráva České školní inspekce v roce 2010. Provedla kontrolu v 58 školách. 

Inspekční šetření zjistilo, že do speciálních tříd byli začleňováni  žáci bez platné diagnózy 
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lehkého mentálního postižení (LMP). Školy tímto tak žádaly o neoprávněně navýšení 

dotace ze státního rozpočtu, aniž by splnily podmínky pro zařazení žáků do speciálních 

tříd. Inspekce shledala, že ve 30 školách byly nedostatky v předávání údajů z matriky. 

Údaje v zahajovacích výkazech se lišili od skutečnosti. Bylo vykázáno o 324 žáků s LMP 

více.  Na základě těchto údajů školy požadovali  vyšší  finanční prostředky,  než jim ve 

škutečnosti náleželo. Zpráva z inspekce odhaduje, že školy takto neoprávněně přijaly 

finanční  příspěvky  ve  výši  7  475  389  Kč.  Ve  všech  58  kontrolovaných  školách  bylo 

neoprávněně zařazeno celkem 501 žáků bez zdravotního postižení či jiného postižení 

než LMP. Tito žáci měli být zařazeni do rámcového vzdělávacího programu základního 

vzdělávání. Z tohoto počtu bylo 433 žáků ve 32 školách, mimo jiné, vyučováno podle  

nesprávného vzdělávacího programu.[www.csicr.cz,18]

2. 3. 3 Základní škola speciální

Základní škola speciální, která dříve existovala pod názvem pomocná škola, je 

jeden  z  druhů  vzdělávacích  institucí  speciálního  školství  na  úrovni  základního 

vzdělávání,  jako  tomu  bylo  u  základní  školy  praktické.  Speciální  škola  je  určena  ke 

vzdělávání dětí s vysokým stupněm mentálního postižení, které jim brání v prospívání 

na běžné základní škole, ale i na základní škole praktické.

Jsou zde vzdělávány děti s mentálním postižením středního stupně a vyššího 

stupně.  Při  vzdělávání  těchto  dětí  je  nutná  speciální  pedagogická  péče  ale  také 

speciálně upravené podmínky. Mezi tyto podmínky lze zařadit malý počet žáků ve třídě, 

třídy, které jsou přizpůsobeny potřebám mentálně postižených dětí, speciální učebnice 

a pracovní sešity, přizpůsobený rozvrh a především klidné a nestresové prostředí. 

Speciální školy jsou stejně tak důležité jako klasické školy a to z důvodu, že i 

žáci s takto závažným druhem postižení si mohou osvojit v průběhu docházky do školy 

velké množství poznatků a dovedností. Tyto dovednosti jsou jim posléze nápomocny při 

zvládání běžných činností během jejich života. 

Hlavními předměty jsou zde čtení, psaní a počítání. I to je však pro mnoho žáků 

velmi obtížné. Důležité pro tyto děti také je, aby získali co nejvíce prakticky využitelných 
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dovedností.

Pro žáky speciální  školy  má též  velký význam tělesná a pohybová výchova. 

Napomáhá při rozvíjení jejich motorických schopností. 

Mezi další významné úkoly speciální školy patří také rozvíjení estetického cítění 

a  tvořivosti.  Je  známo,  že  mnoho  mentálně  postižených  dětí  má  značné  tvořivé 

schopnosti.

Na rozdíl od ostatních škol, kde se žáci zpravidla mohou podřídit a přizpůsobit 

požadavkům  školy,  na  speciální  škole  je  třeba  vzdělávací  požadavky  přizpůsobovat 

individuálním schopnostem a možnostem jednotlivých žáků. [ŠVARCOVÁ, 2000]

2. 3. 4 Asistent pedagoga

V minulosti tomu bylo tak, že u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

působil pouze jeden pedagogický pracovník ve třídě. Od roku 1997 bylo však umožněno 

působení  dvou  pedagogických  pracovníků  v jedné  třídě.  Umožnila  to  vyhláška  č. 

127/1997 Sb., o speciálních školách a speciálních mateřských školách. 

Asistent pedagoga získává svou odbornou kvalifikaci dle zákona č. 563/2004 

Sb., o pedagogických pracovnících ve znění pozdějších předpisů. Minimální požadované 

vzdělání  pro  výkon  funkce  asistenta  pedagoga  je  základní  vzdělání  a  absolvování 

akreditovaného vzdělávacího programu pro asistenty pedagoga. 

Asistenta pedagoga je v současné době považován za novou profesi ve školství. 

Asistent  pedagoga  je  podpůrný  pracovník,  který  napomáhá  při  vzdělávání  žáků  se 

speciálními vzdělávacími potřebami. Pracuje pod metodickým vedením pedagoga. 

Mezi hlavní činnosti asistenta pedagoga patří pomoc žákům při přizpůsobení 

se  školnímu  prostředí,  napomáhá  učiteli  při  výchovné  a  vzdělávací  činnosti,  při 

komunikaci se žáky a v neposlední řadě také při spolupráci se zákonnými zástupci žáků.

Pracovní náplň práce asistenta pedagoga zahrnuje provádění rutinních prací 

při výchově žáků, upevňování jejich chování, pracovních, hygienických a dalších návyků. 

Do náplně práce asistenta pedagoga spadá též péče a pomoc při pohybové aktivizaci  

žáků. Dalším, neméně důležitým úkolem asistenta je výklad učební látky a individuální 
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práce s žáky a to dle stanovených vzdělávacích programů a pokynů. Pracovní náplň 

asistenta pedagoga zahrnuje i vzdělávací a výchovnou činnost a to dle pokynů učitele 

zaměřená na speciální vzdělávací nebo specifické výchovné potřeby žáka. 

Dle mého názoru je asistent pedagoga na speciálních školách s vyšším podílem 

žáků romského původu a sociálně handicapovaných žáků nepostradatelný. Pedagogičtí 

asistenti  se  věnují  dětem,  které  trpí  určitým  handicapem.  Napomáhají  jim  s 

dorovnáním odlišností, které vůči ostatním dětem mají. Funkce asistenta pedagoga je 

užitečná hlavně v tom, že napomáhá učiteli při výuce, jelikož bez jeho pomoci by učitel 

nezvládal  běžné tempo výuky a to z důvodu, že je zde nutný individuální  přístup ke 

každému dítěti. [www.msmt.cz, 4]

2. 3. 4. 2 Význam romského pedagogického asistenta

Romští  pedagogičtí  asistenti  byli  poprvé  zavedeni  jako  experiment  v 

přípravných  třídách,  kde  pomáhali  dětem  překonat  jazykovou  bariéru.  Pomáhají 

romským dětem lépe se přizpůsobit školnímu prostředí, napomáhají při komunikaci s 

učiteli a vedou děti k samostatnosti. V přípravných třídách se pomocí těchto asistentů 

snaží zamezit tomu, aby romské děti končily v praktických školách.

V dnešní době existuje v České republice zhruba 200 romských asistentů. V 

prvních letech této funkce působili  romští  asistenti  pouze v přípravných třídách a v 

prvních ročnících základní školy. Dnes se romští asistenti uplatňují i ve vyšších ročnících 

základní školy. 

I když jde o práci, která není příliš finančně ohodnocená, věnuje se jí mnoho 

romských žen i mužů a jen málo z nich tuto práci opouští. Získají lepší postavení ve 

společnosti a samozřejmě mají radost z toho, že mohou být nápomocni druhým. 

Dle názorů odborníků je asistent pedagoga důležitý i  v posledních ročnících 

povinné  školní  docházky  a  dokonce  i  při  volbě  dalšího  studia.  Důležitou  funkcí 

romského  asistenta  je  také  pomáhat  učiteli,  pokud  se  u  dítěte  objeví  problémy  s 

učením či kázeňské problémy. Asistent má mnohem více času se individuálně věnovat 

dítěti,  které momentálně tuto pomoc potřebuje.  Další  neméně důležitý důvod proč 
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zrovna romský asistent je, že rodiče dětí většinou vykonávají  manuální práce a dítě, 

které  vidí  dospělé  Romy  v  této  pozici,  se  jimi  může  v  budoucnu  motivovat.  

[www.podnikani.idnes.cz, 10] 

Dle názoru jedné romské asistentky jsou romští rodiče raději, když se o jejich 

dítě ve škole stará někdo z jejich řad. Romský asistent má na děti dobrý vliv, motivuje je 

ve studiu, dává jim příklad, že vzdělání je důležité. Romský asistent může být v  mnoha 

ohledech přínosný i pro učitele, může je např. seznámit s romskými tradicemi, zvyky 

apod.  Důležitou  roli  může  sehrát  i  při  pohovorech  rodičů  s vedením  školy.  Romský 

asistent může být při tomto pohovoru velice nápomocen, pokud se vyskytne problém 

v komunikaci s rodiči. Někteří rodiče odsuzují školu jako takovou a to jsou chvíle, kdy 

právě romský asistent může zasáhnout a přispět k lepšímu vzájemnému porozumění. 

[www.ucitelskenoviny.cz, 16]
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2. 4 Sociálně-právní ochrana dětí

V dřívější  době byla sociálně-právní  ochrana dětí  (SPOD) vnímána poněkud 

jiným způsobem. Nazývala se také jinak, častě označení bylo péče o dítě. V minulosti se 

touto  formou  práce  řešila  ochrana  dětí  před  válečnými  konflikty,  epidemiemi, 

chudobou, osiřením, ale také problém dětí bez rodinného zázemí.

V  současné  době  je  SPOD  zaměřena  především  na  děti  opuštěné,  děti  ze 

sociálně  znevýhodněného  prostředí,  děti  ohrožené  např.  komerčním  sexuálním 

zneužíváním, dětskou prostitucí, či děti ohrožené syndromem CAN. 

SPOD dětí  je  považována za věc veřejnoprávní.  Jedná se nejen o povinnost 

státu zajistit  ochranu dětí,  ale také jako povinnost veřejnosti  vůči  nezletilým dětem. 

Děti  jsou z důvodu trendů v dnešní  době považovány za nejvíce  ohrožené.  SPOD je 

směřována k posilování rodinných vztahů, prevenci ale také i k odstraňování nedostatků 

ve výchově dětí.

Legislativně je SPOD ukotvena ve velkém množství předpisů. Nejdůležitější z 

nich  je  zákon  o  sociálně  právní  ochraně  dětí  č.  359/1999  Sb.,  ve  znění  pozdějších 

předpisů, dále pak Listina základních práv a svobod, zákon o rodině č. 94/1963 Sb., ve  

znění pozdějších předpisů. 

Pojem SPOD představuje zajištění práva dětí na život, identitu, příznivý vývoj, 

kvalitu rodičovské péče, svobodu náboženství  a myšlení,  ochrana před zneužíváním, 

násilím, zanedbáváním a vykořisťováním. [zákon č. 359/1999]

 

2. 4. 1 Zákon o SPOD

Hlavní  předpis,  který  komplexně  upravuje  problematiku  SPOD  je  zákon  č. 

359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Zákon se 

skládá z devíti částí. První část zákona vymezuje obecná ustanovení. V § 1 vymezuje 

zákon SPOD jako ochranu práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochranu 

oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění a působení směřující k obnovení 

narušených funkcí rodiny. Snaží se specifikovat situace a okolnosti, za nichž se sociálně 
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právní ochrana poskytuje.

Druhá část  se zabývá základními  zásadami SPOD.  Mezi  hlavní  zásady SPOD 

patří především blaho dítěte.

Ve třetí části jsou uvedeny opatření k SPOD, opatření na ochranu dětí, činnost 

orgánů  SPOD  při  svěření  dítěte  do  výchovy  jiných  fyzických  osob  než  rodičů, 

zprostředkování,  ústavní  a  ochranná  výchova,  péče  o  děti  vyžadující  zvýšenou 

pozornost, SPOD ve vztahu k cizině, SPOD ve zvláštních případech a komise pro SPOD. 

Ve čtvrté části zákona jsou sepsány zařízení SPOD. Mezi tyto zařízení můžeme 

zařadit např. zařízení odborného poradenství pro péči o děti, výchovně rekreační tábory 

pro děti nebo zařízení pro výkon pěstounské péče.

Pátá část popisuje poskytování SPOD prostřednictvím pověřených osob. 

Část  šestá obsahuje společná ustanovení,  např.  povinnosti  orgánů sociálně-

právní ochrany při sdělování údajů, vedení evidence a spisové dokumentace aj.

V sedmé části jsou uvedeny pokuty, které může orgán SPOD udělit v případě 

porušení některých povinností.

Část osmá vymezuje jednotlivá řízení a místní příslušnost, která se řídí místem 

trvalého  pobytu  dítěte,  není-li  stanoveno  jinak.  Řízení  mohou  být  vedeny  např.  o 

zařazení do evidence žadatelů, o pověření k výkonu SPOD a o svěření dítěte do péče 

budoucích  pěstounů  nebo  osvojitelů.  Řízení  se  zahajuje  podáním  písemné  žádosti 

orgánu SPOD.

V  poslední  tedy  v  deváté  části  jsou  uvedeny  přechodná  a  závěrečná 

ustanovení. K přechodným ustanovením patří např. evidence a spisová dokumentace, 

právnické a fyzické osoby, které jsou poskytovately SPOD, práva a závazky aj. [zákon. č. 

359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí] 

2. 4. 2 Systém SPOD v ČR

Hlavními principy právních úprav SPOD jsou blaho a prospěch dítěte. SPOD se 

poskytuje všem bez rozdílu a diskriminace, tudíž nezletilým dětem do 18 let,  pokud 
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nenabudou zletilosti dříve soudní cestou. Poskytuje se bezplatně. Působí jako prevence 

proti  patologickým  jevům.  Bere  ohled  na  kontinuitu  ve  výchově  dítěte  jako  je 

náboženství, kulturní, etnický a jazykový původ. Děti, které nemají rodičovskou péči, 

mají právo na zvláštní ochranu státu ve formě náhradní rodinné výchovy. V případě 

osvojení dítěte do ciziny, mají nárok na ochranu pouze v tom případě, když nemůže být 

předáno do náhradní rodinné výchovy v zemi původu. [KRAUSOVÁ, 2006]

2. 4. 2. 1 Subjekty, poskytující SPOD

SPOD poskytují  orgány a subjekty,  které jsou výkonem pověřeny.  Patří  sem 

krajské úřady a magistráty, ty provádí metodickou činnost, zprostředkovávají náhradní 

rodinnou péči,  rozhodují  o udělení  souhlasu k  výkonu SPOD pro fyzické i  právnické 

osoby a působí jako odvolací orgán. Dalšími poskytovateli SPOD jsou obecní úřady a 

obecní úřady s rozšířenou působností. Spravují a mají nejvíce povinností v rámci SPOD. 

Dalším orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí, které pečuje o právní úpravy, 

zpracovává metodiky, působí jako kontrolní orgán a odvolací orgán ke krajským úřadům 

a vede celostátní evidenci fyzických a právnických osob poskytujících SPOD. Úřad pro 

mezinárodní právní ochranu je též poskytovatelem SPOD. Řeší SPOD ve vztahu k cizině, 

koordinuje  výkon  SPOD,  zpracovává  preventivní  programy  a  řeší  jednotlivé  případy 

SPOD. [www.mpsv.cz, 7]

Hlavním pravidlem pro činnost orgánů sociálně-právní ochrany je preventivně 

působit na rodinné vztahy, pokud jsou natolik narušené, že je třeba zásahu. Děje se tak 

z důvodu toho, že stát je odpovědný za zdravý vývoj dětí jak z hlediska fyzického tak i 

psychického.  Pokud  nejsou  práva  nebo  vývoj  dítěte  ohroženy,  stát  nezasahuje  do 

povinností rodičů, ani nezasahuje do jejich rodičovské zodpovědnosti. Pokud však dojde 

k vyčlenění dítěte z původní rodiny, mají tyto děti právo na zvláštní ochranu a pomoc, 

která se jim dostane prostřednictvím státu a to některou z forem náhradní výchovy. 

Zákon ukládá nejvíce povinností v ochraně dětí a pomoci rodičům, zejména 

obecním úřadům obcí s rozšířenou působností a obecním úřadům, jelikož mají možnost 

bezprostředně sledovat ochranu práv dítěte a včas činit potřebná opatření, a to hlavně 
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díky znalosti místních podmínek a daného problému. [KRAUSOVÁ, 2006]

Subjekty poskytují  SPOD nezletilému dítěti  s trvalým pobytem v ČR, nebo s 

povoleným trvalým pobytem v ČR dle zákona o pobytu cizinců, dále pak nezletilému 

dítěti,  které  zahájilo  řízení  o  udělení  nebo  má oprávnění  pobývat  na  území  ČR,  či 

pobývá na území ČR s rodičem, který podal žádost o udělení oprávněného pobytu za 

účelem poskytnutí dočasné ochrany. SPOD se poskytuje též nezletilému cizinci a to v 

případě,  že  je  ohrožen  na  zdraví,  životě  či  vývoji.  Ochrana  je  v tomto  případě 

poskytnuta pouze v nezbytném rozsahu a to obecním úřadem, v jehož působnosti se 

dítě nachází. [www.mpsv.cz, 7]

SPOD se vztahuje na děti, jejichž rodiče zemřeli, neplní povinnosti plynoucí z 

rodičovské  zodpovědnosti,  nebo  nevykonávají  nebo  zneužívají  práva  plynoucí  z 

rodičovské zodpovědnosti.  Dalším okruhem jsou děti, které byly svěřeny do výchovy 

jiné fyzické osoby, pokud tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její 

výchovy. Třetím okruhem jsou děti, které zanedbávají školní docházku, požívají alkohol 

nebo návykové látky, živí se prostitucí nebo spáchaly trestný čin. Čtvrtým okruhem jsou 

děti,  které  se  opakovaně  dopouštějí  útěků  od  rodičů  nebo  jiných  fyzických  či 

právnických osob odpovědných za výchovu. Pátým okruhem jsou děti, na kterých byl 

spáchán  trestný  čin,  ohrožující  jejich  život,  zdraví,  jejich  lidskou  důstojnost,  mravní 

vývoj nebo je podezření ze spáchání takového činu Děti, které jsou na základě žádostí 

rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte  opakovaně umisťovány  do 

zařízení zajišťujících nepřetržitou péči o děti nebo jejich umístění v takových zařízeních 

trvá déle než 6 měsíců. Šestým okruhem jsou děti, které jsou ohrožovány násilím mezi 

rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte, popřípadě násilím mezi 

dalšími fyzickými osobami.  Poslední okruh vymezuje děti,  které jsou žadately o azyl 

odloučenými od svých rodičů, popřípadě jiných osob odpovědných za jejich výchovu.

Zákon  vymezuje  okruh  dětí,  kterým  je  SPOD  poskytována,  pouze 

demonstrativní, jelikož nelze přesně stanovit všechny situace, do kterých se mohou děti 

s rodiči dostat. [KRAUSOVÁ, 2006]
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2. 4. 3 Právo dítěte požádat o pomoc a její následné poskytnutí

Každé dítě má právo na poskytnutí pomoci, pokud je ohrožen jeho život či jeho 

práva. Dítě může požádat o poskytnutí pomoci i bez vědomí svých zákonných zástupců. 

Sociální pracovníci se tak mohou dozvědět o nastalém problému přímo od dítěte, musí 

však brát v potaz jeho věk a rozumovou vyspělost. V mnoha případech je vhodnější, 

když zákonný zástupce není přítomen při rozhovoru dítěte se sociálním pracovníkem. 

Subjekty, které poskytují SPOD, by měli brát v úvahu přání a pocity dítěte, musí však též 

přihlížet  k jejich věku a  rozumové vyspělosti  a  to z důvodu,  aby  nedošlo k narušení 

jejich psychického a citového vývoje.

Dojde-li  k vážnému ohrožení dítěte, musí  obec s rozšířenou působností,  pod 

kterou spadá orgán SPOD, zajistit okamžitou pomoc. To se děje například v situaci, kdy 

se dítěti nedostává dostatečná péče odpovídající jeho věku a to z důvodu, že se o něj 

jeho zákonný zástupce nemůže postarat z důvodu úmrtí či hospitalizace apod.  Příslušný 

úřad  je  povinen  zajistit  péči  u  příbuzných,  pokud  je  to  možné.  Úřad  následně 

kontroluje,  zda  byla  zajištěna  dostatečná  péče  o  dítě  a  zda  není  nutné  učinit  další 

opatření směřující k ochraně dítěte.

Pokud dítěti  není  zajištěna dostatečná péče,  či  je  ohroženo na životě nebo 

vývoji,  může  úřad  podat  návrh  u  soudu  na  vydání  předběžného  opatření  a  to  dle 

ustanovení  §  76a  zákona  č.  99/1963  Sb.,  občanského  soudního  řádu,  ve  znění 

pozdějších předpisů. O rozhodnutí, zda bude dítě odebráno z rodiny, rozhoduje vždy 

soud na návrh obce s rozšířenou působností a je též za výkon zodpovědný. Jedná se 

pouze o předběžné opatření, soud tedy může podat nařízení, aby dítě bylo předáno do 

péče jiné osobě,  a nemusí  přitom brát  v potaz návrh obce s rozšířenou působností. 

Musí  tak  být  učiněno bez  odkladu a  to  nejpozději  do  24 hodin po podání  návrhu. 

Předběžné opatření se vydává na dobu 1 měsíce. Pokud však během této doby došlo 

k zahájení  řízení  ve věci  samé,  může soud uložit  opatření  opakovaně  až  na  dobu 6 

měsíců. Zrušení předběžného opatření mohou podat rodiče, orgán SPOD a opatrovník 

ustanovený nezletilému dítěti. Soud tak musí rozhodnout nejpozději do 7 dnů. Pokud 
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dojde k zamítnutí návrhu, může o něj žadatel znovu zažádat až po uplynutí 14 dnů od 

rozhodnutí. [ŠPECIÁNOVÁ, 2007]

2. 4. 4 Práva a povinnosti subjektů při poskytování SPOD

2. 4. 4. 1 Práva osob pečující o nezletilé dítě

Subjekty vykonávající SPOD jsou povinni poskytnout pomoc osobám pečujícím 

o dítě, které žádají o pomoc při výkonu svých práv. Rodič či oprávněná osoba pečující o 

dítě má právo požádat o pomoc v případě, že žádá o umístění dítěte do zařízení pro 

výkon ústavní výchovy nebo do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Úřady 

v tomto  případě  pomáhají  s uspořádáním  rodinných  poměrů  pro  snadnější  návrat 

dítěte do rodiny, při řešení sociální a životní situace, napomáhají při spolupráci s orgány 

sociálního zabezpečení, úřady práce a dalšími orgány. Osoba pečující o dítě má právo 

nahlížet do dokumentace, krom části, která se týká správního řízení a činit si z ní výpisky 

či kopie jednotlivých částí. [ŠPECIÁNOVÁ, 2007]

2. 4. 4. 2 Povinnosti osob pečujících o nezletilé dítě 

spolupracující s orgány SPOD

Osoby pečující o dítě jsou povinny spolupracovat s orgánem SPOD. Jasný výčet 

situací,  kdy  by  mělo  dojít  ke  spolupráci  osob  pečujících  o  dítě  s orgánem  SPOD, 

neexistuje, je proto na sociálním pracovníkovi, kdy si spolupráci vyžádat a kdy ne. Mezi 

další povinnost osob pečujících o dítě patří povinnost dostavit se k osobnímu jednání, 

předložit  listiny  a  poskytnout  důležité  informace  potřebné  pro  výkon  SPOD.  Osoby 

pečující o dítě, jsou dále povinny umožnit návštěvu pracovníkům SPOD v místě, kde dítě 

žije a to v případě, je-li to nezbytné pro ochranu jeho života nebo práv. Návštěvy patří 

mezi  hlavní  činnosti  terénní  sociální  práce  a  jsou  obsaženy  v zákoně  o  SPOD. 

K návštěvám nedochází pouze v místě bydliště, ale také např. ve školách a v zaměstnání. 
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Návštěva  nemusí  být  předem  ohlášena,  naopak  neočekávané  návštěvy  směřují  ke 

kvalitnějšímu  výkonu  sociální  práce.  Osoby  pečující  o  dítě  jsou  povinny  v případě 

potřeby  poskytnout  možnost  pořízení  fotografických  snímků  či  zvukových  záznamů 

týkajících se dítěte a prostředí, ve kterém žije. Tyto materiály jsou následně součástí  

spisové dokumentace a mohou být použity při soudním řízení. Úřad obce s rozšířenou 

působností  může osobám pečujícím o dítě uložit též povinnost navštívit  poradenské 

zařízení,  vyžaduje-li  to  stav  dítěte.  Mezi  povinnosti  osob  pečujících  o  dítě  patří  

samozřejmě  i  podrobení  se  sankci  za  neplnění  povinností  uložených  zákonem. 

[ŠPECIÁNOVÁ, 2007]

2. 4. 4. 3 Práva a povinnosti pracovníků SPOD

Nejdůležitější  povinností  pracovníků  SPOD  je  zachování  mlčenlivosti  pokud 

zákon  o  SPOD  nestanoví  jinak.  K  výjimce  může  dojít  např.  v  souvislosti  s  oznamní 

povinností  vůči  orgánům,  které  jsou  činné  v  trestním  řízení.  Sociální  pracovník 

zachovává mlčenlivost ohledně osoby, která upozornila orgán sociálně-právní ochrany 

na porušení rodičovských povinností a práv vyplívajících z jejich zodpovědnosti. Vázány 

mlčenlivostí jsou také osoby, které upozornili na to, že dítě svěřené do péče jiné osobě 

je ohroženo z důvodu neplnění povinností, dále osoby, které upozornily na to, že dítě 

má sklony k delikventnímu chování (zanedbává školní docházku, požívá alkohol, drogy, 

spáchalo trestný čin, aj.), či osoby, které upozornili na to, že dítě je nějakým způsobem 

ohrožováno,  je  na  něm  páchán  trestný  čin  apod.  Neméně  důležitá  je  povinnost 

mlčenlivosti ohledně údajů o osobách, které převzaly dítě do péče a ohledně místa, kde 

dítě pobývá. [ŠPECIÁNOVÁ, 2007]
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2. 5 Sociální práce s menšinami 

V  České  Republice  máme  velké  menšinové  zastoupení.  K  nejpočetnějším 

menšinám v ČR řadíme Slováky, Poláky, Němce a Romy. V menší míře se u nás objevují  

Bulhaři, Chorvati, Maďaři, Makedonci, Rumuni, Rusové, Řekové, Ukrajinci a Židé. 

Za  menšinu  považujeme  skupinu  lidí,  které  spojuje  společná  kulturní  a 

historická  tradice,  jazyk,  náboženské  vyznání,  apod.  a  liší  se  vůči  většině.  V  našem 

právním  řádu  jsou  práva  menšin  upravena  prostřednictvím  Ústavy  ČR  a  Listiny 

základních práv a svobod. Problematikou menšin se dále zabývá zákon č.273/2001 Sb., 

o právech příslušníků národnostních menšin.

2. 5. 1 Modely sociální práce s menšinami 

Existuje  několik  metod  sociální  práce,  které  se  zabývají  problematikou 

národnostních  menšin.  Tyto  skupiny  obyvatel  většinou  pocházejí  ze  sociálně 

znevýhodněného prostředí. Existuje řada konceptů, které se využívají právě při práci se 

sociálně znevýhodněnými skupinami obyvatelstva. Můžeme sem zařadit např. koncept 

zmocnění.  Cílem  tohoto  konceptu  je  především  posilování  schopností  jednotlivce, 

skupiny  či  komunity,  aby  byli  schopni  sami  si  pomoci  v  nepříznivé  sociální  situaci 

pomocí vlastních aktivit. [NAVRÁTIL, 2003]

2. 5. 1. 1 Antiopresivní přístup 

Antiopresivní  přístupy  vznikaly  koncem  osmdesátých  let  a  v  průběhu  let 

devadesátých.  Tyto  přístupy  vznikaly  z  důvodu  vztahů  většinových  společností  vůči 

menšinám.  Země  musely  čelit  sociálním  problémům,  které  se  týkaly  především 

sociálního  vyloučení  etnických  menšin.  Jedním z  předních  autorů,  kteří  se  věnovali  

rozpracování antiopresivního přístupu je Neil Thompson.

Cílem této metody je změna situace statusově a sociálně vyloučených menšin. 

Základním  termínem,  který  antiopresivní  přístup  využívá  je  oprese.  Termín  oprese 
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označuje  strukturální  znevýhodnění  určitých  skupin  obyvatelstva.  Prostřednictvím 

tohoto přístupu bychom měli  vnímat diskriminaci  a  sociální  vyloučení  jako základní 

charakteristiku životní situace, s níž klienti přichází do kontaktu. 

Antiopresivní přístup vymezuje následující rysy. Za prvé, sociální pracovník by 

měl  brát  za  základní  rys  klientovy  situace  diskriminaci.  Pokud  si  sociální  pracovník 

diskriminaci či opresi neuvědomí, může to pro klienta být nadále nebezpečné.

Druhý princip spočívá v tom, že sociální práce může opresi buď odstranit, nebo 

ji naopak posílit.

Dalším rysem antiopresivního přístupu je princip spravedlnosti a participace 

(spoluúčasti).  Princip  spravedlnosti  je  založen  na  tom,  že  by  mělo  být  s  každým 

nakládáno  podle  stejných  jednotných  pravidel  a  měly  by  být  odstraněny  všechny 

nespravedlnosti.  Princip  participace  se  vyznačuje  posílením  spoluúčasti  občanů  na 

řešení  sociálních událostí.  Jde o princip vlastní  odpovědnosti  a o možnost ovlivnění 

vlastního způsobu života.

Zmocnění klienta je dalším důležitým rysem antiopresivního přístupu. Klade 

důraz na to, aby klient získal větší kontrolu nad svým životem. Tím získá i účinnou zbraň 

proti diskriminaci a opresi.

Dalším rysem antiopresivního přístupu je jedinečnost každé osoby. Na každého 

člověka  má  být  pohlíženo  jako  na  jedinečnou  osobnost,  která  má  své  specifické 

potřeby. V úvahu musíme však brát také sociální lokalizaci jednotlivce a to ve smyslu 

jeho rasy, etnického původu, třídy apod. 

Důležitou fázi  antiopresivního přístupu je analýza klientovy situace.  Sociální 

pracovník sbírá potřebné informace, aby posléze mohl klientovi poskytnout potřebnou 

pomoc. [NAVRÁTIL, 2003]

2. 5. 1. 2 Ekologická perspektiva

Tato  metoda  sociální  práce  se  zabývá  otázkami  vztahu  člověka  s  jeho 

prostředím. Prvními představiteli této metody byli pravděpodobně Herman D. Stein a 

Richard  A.  Cloward.  Dalším  významným  představitelem  byl  William  Gordon.  Jeho 
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metoda  se  zaměřovala  jak  na  člověka tak  na  jeho situaci  -  tedy  na  systém a  jeho 

prostředí. 

Přesnou  metodu  ekologické  perspektivy  však  představil  Carel  Germain. 

Poukázal  na  to,  že  se  sociální  práce  zaměřila  především  na  intrapsychické  procesy 

jednotlivce, případně na rodinné interpersonální procesy. 

Metoda, kterou navrhl, měla řešit především nedostatek konceptů o prostředí 

a kultuře a měla vysvětlit vztah člověka s jeho prostředím. Jeho práce se inspirovala 

vědami jako je ekologie a biologie.

Ekologická perspektiva poukazuje právě na hranici propojenosti člověka a jeho 

životního prostředí. Díky propojenosti těchto dvou faktů vzniká mnoho životních stresů 

a problémů. Z toho vyplívá, že každá změna prostředí, ať už pozitivní či negativní, může 

mít vliv na daného jedince. Proto sociální pracovník musí vždy brát ohled na vzájemné 

propojení těchto dvou faktů, ať už pracuje přímo s jednotlivcem, nebo s institucí. Musí 

si také všímat klienta a jeho prostředí ať už působí ve fázi plánování a tvorby strategií  

nebo jako klinický psychoterapeut. 

Sociální  pracovník  zabývající  se  tímto  modelem  sociální  práce  musí  mít 

dostatečné  znalosti  o  člověku  samotném,  o  jeho  prostředí  a  samozřejmě  o  jejich 

vzájemném vztahu. Měl by disponovat znalostmi o chování, potřebách a cílech lidských 

systémů a  to v  kontextu jejich kultury  a  prostředí.  Měl  by se  orientovat  v  různých 

oblastech, např. jednotlivci, skupiny, rodiny organizace aj. Sociální pracovník věnující se 

metodě ekologické perspektivy by se měl orientovat v oblastech biologie, psychologie, 

sociologie, politologie, ekonomiky, sociální politiky, komunikace, skupinové a rodinné 

dynamiky, komunitního rozvoje apod. [NAVRÁTIL, 2003]

2. 5. 2 Pojmy související s národnostními menšinami

Hlavním pojmem souvisejícím s národnostními menšinami je termín etnikum. 

Etnikum je  označení  pro určitou skupinu lidí,  které  pojí  společná rasová,  kulturní  a 

jazyková příslušnost. 

Důležitým pojmem ve vztahu k menšinám je xenofobie. Tento termín vyjadřuje 
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strach z něčeho cizího, co stojí mimo vlastní sociální útvar. Xenofobie je považována za 

základ nezávislých ideologií, jako je rasismus, šovinismus, nacionalismus aj. Považuje se 

též za základnu problémů menšin a jejich napětí vůči majoritě. 

Dalším neméně důležitým termínem je rasismus. Rasismus je ideologie, která  

představuje soubor koncepcí vycházejících ze strachu z cizího. Rozlišujeme dva druhy 

rasismu. První typ je spíše nevyhraněný a pasivní postoj vůči společnosti. Druhý typ se 

projevuje zřetelněji vůči společnosti a je agresivní povahy. 

Rasová  diskriminace  je  dalším  pojmem  souvisejícím  s  menšinami. 

Prostřednictvím rasové diskriminace dochází k popření normativních zásad rovnosti a 

stejného  zacházení  se  všemi  členy  dané  společnosti.  Jedná  se  o  znevýhodňování 

určitých skupin obyvatelstva oproti druhým a to na základě jejich příslušnosti. 

Pojem  rasové  násilí  je  označení  pro  násilné  chování  s  rasovým  motivem. 

Objektem rasového násilí je příslušník rasově odlišné skupiny. 

Pojem stereotyp také úzce souvisí s menšinami. Označuje nějaký jednotvárný, 

ustálený vzorec chování a myšlení. Jde o označení určitého jednání, které se opakuje a 

vrací. Jde o relativně neměnný proces.

Diskriminace označuje nějaké rozlišování, nejčastěji v negativním slova smyslu. 

Nejčastěji  se  hovoří  o  diskriminaci  na  základě  rasy,  náboženského  či  politického 

přesvědčení, ale také vůči věku, pohlaví apod.

Pojem předsudek označuje předpojatost či  nepříznivý postoj vůči  nějakému 

předmětu, činnosti či člověku. Často jde o racionálně neodůvodnitelný názor, vytvořený 

jedincem, sociálním útvarem nebo skupinou. Má charekter stereotypu a vytváří se na 

jeho základě.

2. 5. 3 Legislativa zabývající se problematikou menšin

Existuje  celá  řada  právních  předpisů,  které  se  zabývají  problematikou 

národnostních menšin. Řadíme sem Úmluvy Organizace spojených národů jako např. 

Mezinárodní  pakt  o  občanských  a  politických  právech,  Mezinárodní  pakt  o 

hospodářských,  sociálních  a  kulturních  právech,  Mezinárodní  úmluva  o  odstranění 
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všech forem rasové diskriminace, Úmluva OSN o právech dítěte, aj. 

Dalšími  předpisy  jsou  Úmluvy  Rady  Evropy,  např.  Úmluva  Rady  Evropy  o 

ochraně lidských práv a základních svobod, Rámcová úmluva o ochraně národnostních 

menšin a Evropská sociální charta. 

Mezi právní předpisy České republiky, které se zabývají problematikou menšin 

řadíme: Ústavu ČR, Listinu základních práv a svobod, zákon č.273/2001 Sb., o právech 

příslušníků národnostních menšin a zákon č.99/1963 Sb.,. 
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3 Praktická část

3. 1 Cíle výzkumu

Hlavním cílem mé absolventské práce je  zjistit,  jaký postoj  mají  romští  žáci 

Základní školy praktické v Kutné Hoře ke vzdělání, zda chtějí  pokračovat ve studiu a 

vyučit se v nějakém oboru. 

Dalším  cílem  práce  je  zmapovat  nejčastější  problémy,  které  řeší  škola  s 

oddělením sociálně-právní ochrany dětí.
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3. 2 Metody a respondenti výzkumného šetření

K  naplnění  cílů  své  práce  jsem se  rozhodla  použít  dotazníkovou metodu  a 

metodu  řízeného  rozhovoru.  Tyto  metody  jsem  zvolila  jelikož  se  mi  jevily  jako 

nejvhodnější k rychlému získání potřebných informací. 

Jako  respondenty  pro  dotazníkové  šetření  jsem  zvolila  žáky  Základní  školy 

praktické v Kutné Hoře. Výzkum proběhl na druhém stupni Základní školy praktické a to 

v  6.,  7.,  8.  a  9.  ročníku.  Věkové rozpětí  žáků bylo  mezi  12 až  16 lety.  Výzkumu se 

zúčastnilo 35 žáků. Dotazník byl sestaven na základě mých praktických zkušeností a po 

konzultaci  s  výchovným  poradcem.  Dotazník  obsahoval  10  otázek.  Byly  kladené 

uzavřené otázky, respondenti si vždy vybírali z několika možností. Otázky byly zaměřeny 

na postoj žáků ke vzdělání a na jejich zájem o další studium.

Rozhovory  byly  vedeny  s  výchovným  poradcem  Základní  a  Praktické  školy 

Kutná Hora a se sociálním pracovníkem oddělení sociálně-právní ochrany dětí v Kutné 

Hoře.  Pro  rozhovor  jsem zvolila  otevřené otázky  a  všechny odpovědi  byly  písemně 

zaznamenány. Rozhovory mi poskytly informace o vzdělávání romských žáků naší školy 

a informace o problémech, které řeší škola s oddělením sociálně právní ochrany dětí.
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3. 3 Základní škola a Praktická škola Kutná Hora

3. 3. 1 Charakteristika školy

Základní  a  Praktická  škola  Kutná Hora poskytuje  vzdělání  dětem,  které  trpí 

zdravotním či mentálním postižením a dále také dětem ze sociálně znevýhodněného 

prostředí. Součástí školy je též středoškolské vzdělávání a to v Praktické škole dvouleté. 

Jednotlivé části školy jsou tedy přípravná třída, Základní škola praktická, Základní škola 

speciální, školní družina a Praktická škola dvouletá.

3. 3. 2 Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu

Hlavním cíle školy je poskytovat vzdělání dětem, které se nemohou vzdělávat 

na  klasické  základní  škole  a  to  z  toho  důvodu,  že  trpí  zdravotním  či  mentálním 

postižením.  Vzdělání  poskytuje  pomocí  zvláštních výchovných  a  vyučovacích metod, 

prostředků a forem.

Škola  též  poskytuje  vzdělání  žákům ze  sociálně  znevýhodněného prostředí. 

Umožňuje jim kvalitní přípravu na zapojení do společnosti. Největší důraz u těchto dětí 

se  klade  na  rozvoj  pracovních  dovedností  a  zkvalitnění  vzájemné  mezilidské 

komunikace v multikulturní společnosti.

Vzdělání  je  zde  poskytováno  žákům  mentálně  nebo  zdravotně  postiženým, 

žákům s vadami řeči, žákům s kombinovanými vadami a žákům obtížně vychovatelným.

Dalším cílem školy je vzdělávat a vychovávat žáky se zdravotním postižením v 

podnětném a sociálně bezpečném prostředí a to s přihlédnutím na jejich individuální 

potřeby. Škola se snaží rozvíjet osobnost každého žáka tak, aby byl v co možná největší 

možné míře samostatný a soběstačný. [www.zsaprskh.cz, 6] 
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3. 3. 3 Hlavní výchovně vzdělávací priority školy

Mezi hlavní výchovně vzdělávací priority školy patří: 

− poskytování  základního  vzdělání,  které  by  bylo  zaměřené  na  pracovní 

dovednosti žáků,

− pomoc při upevňování pozitivních mezilidských vztahů žáků,

− rozvíjení  komunikačních  dovedností  žáků  v  mateřském  jazyce,  v  sociálních 

vztazích a v informačních a komunikačních technologiích,

− podpora zdravého životního stylu pomocí zájmových činností, 

− rozvíjení schopností a dovedností žáků, ve kterých vynikají,

− pomoc při hledání profesní orientace a následné zařazení do společnosti.
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3. 4 Postoj romských žáků na Základní škole praktické v Kutné Hoře 

ke vzdělání a jejich zájem o další studium 

3. 4. 1 Vyhodnocení dotazníkového šetření 

1. Věk:
12 let 8

13 let 9

14 let 8

15 let 9

16let 1

Dotazovaní žáci byli ve věku od 12 do 16 let a jsou žáky  6., 7., 8. a 9. ročníku  

Základní školy Praktické.

2. Navštěvoval(a) jsem přípravnou třídu?
Ano 29

Ne 6

Většina  dotazovaných  žáků,  před  nástupem na základní  školu,  navštěvovala 

přípravnou třídu.  Žáci,  kteří  tuto třídu navštěvovali  byli  mnohem lépe připraveni na 

vstup do školy, než žáci, kteří přípravnou třídu neabsolvovali.

 

3. Líbí se ti ve škole, baví tě se učit?
Ano 32

Ne 3

4. Kolik času věnuješ doma přípravě do školy?
Žádný 3

30 minut 20

1 hodinu 12

Více něž hodinu 0
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Podstatná část respondentů dotazníku odpověděla, že domácí přípravě věnují 

zhruba půl hodiny denně. Tento čas však využívají spíše jen k vypracování domácích 

úkolů, přípravě na hodiny již tolik času nevěnují. 

5. Pomáhají ti s domácí přípravou rodiče?
Ano 5

Ne 12

Občas 18

Žáci  též  k  této  otázce  uváděli,  pouze  slovně,  že  jim  s  přípravou  do  školy 

pomáhají i starší sourozenci.

6. Chtěl(a) by si po ukončení základní školy praktické pokračovat v dalším studiu?
Ano 30

Ne 0

Nevím 5

7. Pokud ano, tak o jaké vzdělání by se jednalo?
Praktická škola (dvou-letá nástavba) 4

Odborné učiliště 31

Střední škola 0

Největší zájem žáci mají o odborná učiliště. Někteří uvažují i o Praktické škole 

dvouleté, která je součástí naší školy. Žáci volí hlavně školy v místě bydliště. Většina z 

nich je ze sociálně znevýhodněného prostředí, tudíž rodiče nemají dostatek finančních 

prostředků, aby svým dětem mohli financovat dopravu či bydlení v případě umístění na 

školu mimo bydliště.

8. Uvažoval(a) si o svém budoucím povolání?
Ano 32

Ne 3
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9. Pokud ano, jaké by to bylo? (např. pomocný pracovník-kuchař/ka, cukrář/ka, 
číšník/servírka, zedník, truhlář, kadeřnice,...) 
Zedník/zednické práce 7

Truhlář 4

Zahradník/zahradnické práce 3

Kadeřnice/kosmetička 3

Cukrář/ka 4

Kuchař/ka 9

Zámečník 4

10. Jakým způsobem trávím svůj volný čas? 
Sport 21

Hry 20

Televize 33

Počítač 28

Učení 18

Kroužky 16

Četba knih 4
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3. 4. 2 Rozhovor s výchovným poradcem Základní a Praktické 

školy Kutná Hora 

1. Jak dlouho vykonáváte činnost výchovného poradce?
Na této škole vykonávám činnost výchovného poradce tři roky. 

2. Jaký způsobem se děti do této školy dostávají?
Žáci  jsou  do  Základní  školy  praktické  umisťováni  na  základě  vyšetření  v 

Pedagogicko-psychologické poradně nebo na základě vyšetření  pracovníky Speciálně 

pedagogického centra. 

3. Mají děti zájem o další studium?
Žáci naší školy mají zájem o další studium. Žáci mají zájem spíše o učňovské 

obory.   Bohužel  ale jen málo z nich dokončí  studium. Největším problémem je zde 

docházka do školy, což je v největší míře příčinou ukončení jejich studia, ať už ze strany 

žáků nebo ze strany školy.

4. Kde se mohou po absolvování Základní školy praktické žáci uplatnit?
Absolventi  Základní  školy  praktické  se  nejčastěji  uplatňují  v  pracích 

manuálního charakteru. Patří sem např. zahradnické práce, kuchařské práce, zednické 

práce, apod. Dává se zde přednost pouze pomocným oborům, na hlavní obor se hlásí 

jen málo dětí.

5. Mají děti zájem spíše o odborná učiliště nebo o střední školy?
Žáci Základní školy praktické mají zájem spíše o odborná učiliště. Na střední 

školy  si  sami  netroufají  a  ani  jim  to  nedoporučuji.  Mnohem  větší  šance  mají  při 

uplatnění  v  učňovských oborech.  Studium zde lépe zvládají  a  je  tak  větší  šance,  že 

dostudují.

6. Využívají děti vaší pomoci při volbě dalšího vzdělávání?
Žáci využívají při volbě povolání moje rady. Zúčastňují se vzdělávacích veletrhů, 

navštěvují  jednotlivé  školy  v  místě  jejich  bydliště,  jsou  jim  poskytovány  informace 

ohledně jednotlivých oborů a nárocích na studium. Školy poskytují u některých oborů i  
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tzv. E obory, což jsou obory vhodné právě pro žáky praktických škol. Jde o pomocné 

práce  (zednické  práce,  malířské  práce,  opravářské  práce,  aj.).  Žáci  se  daleko  lépe 

přizpůsobí zdejšímu režimu, studium je lehčí a pro ně přijatelnější. To jim dává mnohem 

větší šanci na dokončení studia. 

7. Věnují se žáci přípravě na případné přijímací řízení na učiliště/střední školu?
Přijímací řízení na odborná učiliště v našem regionu většinou nejsou. Žáci by 

přípravě  čas  nevěnovali,  proto  je  dána  přednost  právě  oborům,  které  jsou  bez 

přijímacího řízení.

8. Navštěvují žáci veletrhy, které nabízí přehled středních škol a učilišť v místě 
jejich bydliště?

Vycházející žáci pravidelně, každý rok, navštěvují veletrhy škol. Mnoho žáků se 

zde inspiruje pro volbu svého budoucího studia. Žáci též navštěvují jednotlivé školy v 

místě bydliště prostřednictvím dnů otevřených dveří.

9. Hlásí se žáci spíše na školy, které jsou poblíž jejich bydliště nebo i na školy, 
kde by popřípadě museli být na internátě?

Žáci dávají přednost školám v místě jejich bydliště. Jejich ekonomická situace 

jim ve většině případů jinou možnost ani nenabízí. Většina žáků naší školy pochází ze 

sociálně znevýhodněných lokalit. 

10. Jaké procento žáků (cca) pokračuje ve studiu po ukončení Základní školy 
praktické? 

Po ukončení  Základní školy praktické pokračuje ve studiu zhruba 80% žáků. 

Někteří z nich však studium po krátké době přeruší nebo dojde k přerušení studia ze 

strany školy. Nejčastěji k tomu dochází z důvodu špatné docházky žáků. 

11. Máte nějaké informace ohledně již vystudovaných žáků, zda studují, pracují, či 
jsou vedeny na Úřadu práce?

Informace ohledně vystudovaných žáků získává škola prostřednictvím exkurzí 

na školách,  od rodinných příslušníků,  kteří  ještě  přichází  do kontaktu s  naší  školou, 

nebo se přímo dotazuje na jednotlivých školách.
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3. 4. 3 Umístění vycházejících žáků za období 2005 - 2010

Umístění 
žáků

Počet vycházejících žáků za jednotlivá období

2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010

Kuchař 1 4 1 4

Zedník/ 
zednické 

práce
4 1 2 1

Zámečník 1 1

Cukrář 1

Zahradník/ 
zahrad. 
práce

1

Malíř/ M
malířské 

práce
5

Opravář/ 
opravářské 

práce
1 3

Prodavač 2

Pokrývač 2

Praktická 
škola 

dvouletá
4 3 3 5

Neumístěn 2 2 1 10 2

Mateřská 
dovolená

2

Celkem 
vycházejí-
cích žáků

13 10 10 26 10
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3. 4. 4 Shrnutí výzkumného šetření

Cílem tohoto výzkumu bylo zjistit, jaký postoj ke vzdělání mají žáci Základní 

školy praktické a zda mají zájem o další studium. Jako respondenty pro svůj výzkum 

jsem si zvolila žáky ve věku od 12 do 16 let a jsou žáci  6., 7., 8. a 9. ročníků Základní  

školy praktické v Kutné Hoře. Na začátku jsem zjišťovala, zda žáci před nástupem na 

základní školu, navštěvovali přípravnou třídu. 83% žáků navštěvovalo přípravnou třídu. 

Ukázalo se, že žáci, kteří navštěvovali přípravnou třídu byli mnohem lépe připraveni na 

vstup do školy než žáci, kteří přípravnou třídu nenavštěvovali. Co se týče spokojenosti  

žáků se školou, 91% odpovědělo kladně. Ve škole se jim líbí, s učiteli jsou spokojeni.  

Samozřejmě tato otázka je velmi zavádějící. Negativně odpovídali spíše starší žáci (14-

16 let).  V  tomto věkovém období  má mnoho z  nich  ke  škole  negativní  přístup,  ne 

všichni  to  ale  přiznají.  Co  se  týče  domácí  přípravy,  podstatná  část  žáků  (57%) 

odpověděla,  že  domácí  přípravě  věnují  zhruba  půl  hodiny  denně.  Tento  čas  však 

využívají spíše k vypracování domácích úkolů, přípravě na hodiny tolika času nevěnují. S 

domácí přípravou jim vypomáhají i rodiče, avšak žáci též k této otázce uváděli, pouze 

slovně, že jim s přípravou do školy pomáhají  i starší sourozenci. 

Co se týče pokračování romských žáků ve studiu po ukončení Základní školy 

Praktické, většina žáků by rádo po skončení povinné školní  docházky pokračovalo.  Z 

našich respondentů odpovědělo 86% ano. 14 % odpovědělo, že se zatím nerozmýšleli, 

jestli budou po ukončení základní školy pokračovat dále. Odpovídali tak většinou mladí 

žáci ve věku od 12 do 13 let. 

Absolventi  Základní  školy  praktické  se  nejčastěji  uplatňují  v  pracích 

manuálního charakteru. Největší zájem žáci mají o odborná učiliště. Na střední školy si 

sami netroufají a není jim to doporučeno ani prostřednictvím výchovného poradce. O 

odborná učiliště  má zájem 89% respondentů,  zbylých 11% dává přednost  Praktické 

škole  dvouleté,  která  je  součástí  naší  školy.  Na  tuto  školu  se  hlásí  hlavně  žáci  ze  

speciálních tříd, kteří mají střední a vyšší stupeň mentální retardace. Toto studium je 

pro ně mnohem snadnější, než jsou odborná učiliště a mají zde větší šanci na úspěch. 

Žáci si volí hlavně školy v místě bydliště, jelikož většina z nich je ze sociálně 
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znevýhodněného prostředí,  tudíž  rodiče nemají  dostatek  finančních prostředků,  aby 

svým dětem mohli  financovat dopravu či bydlení  v případě umístění na školu mimo 

bydliště.  Bohužel  ale  stále  malé  procento  žáků dokončí  studium. Hlavním důvodem 

ukončení  studia bývá ve většině případech velice špatná docházka do školy.  To je  v 

největší míře příčinou ukončení jejich studia, ať už ze strany žáků nebo ze strany školy.

91% žáků již uvažuje o svém budoucím povolání. Navazují tím na výběr dalšího 

studia a zaměřují se především na učňovské profese, které jsou jim dostupné v místě 

jejich bydliště. Mezi nejžádanější profese u chlapců patří  zednické práce, zámečník a 

truhlář. Dívky mají zájem spíše o profese kuchařky, cukrářky, kadeřnice či kosmetičky. 
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3. 5 Nejčastější problémy, které řeší ZŠ a PrŠ KH s Oddělením 

sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD)

3. 5. 1 Rozhovor s výchovným poradcem ZŠ a PrŠ KH

1. Spolupracujete často s OSPOD?
Škola často spolupracuje s OSPOD, pomocí níž se řeší problémy týkající se žáků 

naší školy.

2. Jaké problémy nejčastěji řešíte s OSPOD?
Mezi  nejčastější  problémy,  které  řeší  škola  s  OSPOD,  jsou  záškoláctví  a 

neomluvené hodiny. Počty neomluvených hodin se zasílají na OSPOD každého půl roku. 

OSPOD spolupracuje se školou, pokud se vyskytnou problémy týkající se zanedbávání 

péče o dítě, týrání apod. Tyto problémy řeší škola pouze na dotaz ze strany OSPOD.

3. Jaké jsou postupy při řešení těchto problémů z vaší strany?
Postupy  při  řešení  problémů s  OSPOD jsou  ze  strany  výchovného  poradce 

následující.  Sepisuje  posudky  na  děti  a  v  pravidelných  intervalech  hlásí  počty 

neomluvených hodin.

4. Jaká opatření provádí škola při vzniku problému? 
Mezi  základní  opatření,  které  škola  provádí,  při  vzniku nějakého problému, 

patří  pohovor  s  rodiči  a  snaha  o  spolupráci.  Co  se  týče  neomluvených hodin,  jsou 

žákům udělovány třídní a ředitelské důtky. Pokud má žák do 10 neomluvených hodin, 

řeší to třídní učitel se zákonným zástupcem a je mu udělena třídní důtka učitele. Pokud 

počet neomluvených hodin přesáhne 10, je udělena důtka ředitele školy a svolává se 

výchovná komise.  Do výchovné  komise  patří  ředitel,  třídní  učitel,  zákonný zástupce 

žáka,  výchovný  poradce  a  popřípadě  školní  metodik.  Pozvání  rodičů  se  provádí 

písemně. Při počtu nad 25 neomluvených hodin se absence hlásí na orgán Policie ČR, 

které to předá OSPOD.
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5. Jaká se vám jeví spolupráce s rodiči?   
Spolupráce  s  rodiči  je  většinou  velice  špatná,  ale  záleží  samozřejmě  na 

konkrétní rodině.
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3. 5. 2 Rozhovor se sociálním pracovníkem OSPOD v Kutné Hoře

1. Jak často spolupracujete se ZŠ a PrŠ KH?
Spolupráce se školou u nás probíhá 1x za půl roku, když se na naše oddělení 

odesílají počty neomluvených hodin žáků. Další spolupráce se odvíjí individuálně, při 

vzniku  nějakého  problému.  V  posledních  dvou  až  třech  letech  došlo  k  výraznému 

zlepšení, co se týče záškoláctví. Zlepšení nastalo také v dalších problémových oblastech, 

jako např. zanedbávání péče o děti, šikana, týrání, kriminalita dětí aj. 

2. Jaké nejčastější problémy řešíte?
Mezi  nejčastější  problémy,  které  řešíme  se  školou,  patří  samozřejmě 

záškoláctví, dále se zde objevuje, ale už v menší míře, šikana, kriminalita a zanedbávání 

péče o děti. 

3. Jak se vám jeví spolupráce se školou?
Spolupráce se školou je velmi dobrá. Spolupracujeme již několik let a zatím se 

nevyskytly žádné problémy, které by nám bránily ve vykonávání naší práce. Se školou 

spolupracujeme pravidelně, spolupráce je bezkonfliktní. 

4. Jaká je spolupráce s rodinou při řešení nějakého problému?
Co se týče spolupráce s rodinou, je to individuální. Každá rodina je jiná, někteří 

se snaží spolupracovat, s některými jsou problémy. Záleží na druhu problému a také na 

druhu postihu, který dané rodině hrozí. 

5. Jaké jsou vaše postupy při řešení těchto problémů?
Pokud má dítě neomluvené hodiny, ohlásí to škola formou zprávy na OSPOD. 

Kurátor pro mládež, který působí na oddělení, založí spis o  dítěti. Provede pohovor s 

dítětem a zákonným zástupcem. V případě že se zlepší docházka, průběžně cca 1x za 

pololetí si pouze žádá zprávu školy, v případě, že se neomluvené hodiny opakují, znovu 

následuje pohovor a kurátor může podat podnět na přestupkovou komisi, toto řeší ve 

většině případech odbor školství. Můžou uložit napomenutí, případně pokutu rodičům. 
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Pokud ani tyto opatření nepomohou a neomluvené hodiny se opakují, podá 

OSPOD podnět na Policii ČR. V těchto případech to často končí až trestním stíháním 

rodičů.  Ve většině případech dojde k  pozastavení  dávek hmotné nouze po dobu tří 

měsíců.  Dalším postihem mohou být  obecně prospěšné práce a v  neposlední  řadě, 

pokud  dojde  k  neplnění,  může  dojít  až  k  nepodmíněnému  trestu  odnětí  svobody. 

Nepodmíněný  trest  odnětí  svobody  je  ukládán  pouze  ve  výjimečných  případech.  K 

největšímu zlepšení  dochází  většinou při  pozastavení  dávek hmotné nouze.  Obecně 

prospěšné práce a další tresty již nejsou tak účinné.  

Ohledně  absence  kurátor  spolupracuje  nejčastěji  se  školou,  ale  může  i  s 

ošetřujícím  lékařem  dítěte.  Od  praktického  lékaře  si  kurátor  ověřuje,  zda  je  dítě 

skutečně  nemocné.  Při  opakované  absenci  dítěte  a  dalších  problémech,  např. 

nerespektování rodičů, výchovných problémech ve škole nebo v rodině, může kurátor 

dát podnět k soudu. Soud následně může nařídit nad výchovou dítěte soudní dohled a 

při  zvlášť  závažných  problémech,  jako  je  např.  agresivita,  šikana,  majetková  trestná 

činnost,  útěky z  domova,  užívání  drog a jiné  problémy,  může být  soudem nařízena 

ústavní výchova. 

Podnět  k  nařízení  ústavní  výchovy  může  kromě  oddělení  sociálně-právní 

ochrany uložit i zákonný zástupce dítěte. Stává se tak v mnoha případech, příčinou bývá 

např.  kriminalita  dětí.  V  těchto  případech  je  obdobný  přístup  kurátora  jako  u 

záškoláctví, je to pouze doplněno o výslechy na Policii ČR. Kurátor je samozřejmě těmto 

výslechům přítomen. Následuje podání  obžaloby a jednání  u  soudu.  To se  děje dle 

zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže ve znění pozdějších předpisů. 

Pokud dojde k zanedbání péče o děti, OSPOD sleduje  výchovu a vývoj dítěte. 

Děje se tak prostřednictvím dětského lékaře, školských zařízení  a šetřením v rodině.  

Pracovník  OSPOD si  vyžádá zprávy,  které poté vyhodnocuje.  Při  špatné spolupráci  s 

rodinou může  OSPOD nechat nařídit soudní dohled.  Cesta od práce s rodinou, přes 

nabídku  sociálních  služeb,  až  k  dohledu  je  zdlouhavá,  není  to  záležitost  týdnů,  ale 

měsíců, někdy i let. Sociální pracovník se snaží s rodinou pracovat, někdy je to ale velmi 

složité. Rodině jsou nabízeny různé alternativy, kde dítě může pobývat přes týden a 

jezdit domů na víkendy. Patří sem např. internátní školy. Je třeba, aby tato možnost byla 
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v místě  bydliště nebo v  dostupné vzdálenosti,  protože častým problémem u těchto 

rodin jsou finance. V některých případech to lze řešit prostřednictvím vyplácení dávek, 

pokud na  ně mají nárok. 

6. Kolik dětí jste odebrali z rodin v posledních 5 letech?
Za posledních 5 let jsme neodebrali z rodiny žádné dítě, které navštěvovalo 

nebo ještě navštěvuje vaši školu. Došlo pouze k jednomu odebrání dítěte z rodiny, to 

však  navštěvovalo  běžnou  základní  školu.  V  tomto  případě  šlo  o  katastrofální 

zanedbávání školní docházky a zanedbávání péče ze strany matky. 

Odebrání  dítěte  z  rodiny  většinou  nastává  po nakupení  několika  problémů 

najednou.  Většinou  jde  právě  o  zanedbávání  školní  docházky,  zanedbávání  péče, 

kriminalitu apod.
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3. 5. 3 Počty neomluvených hodin za období 2005 – 2010 v ZŠ a 

PrŠ KH

Počet neomluvených hodin za jednotlivá období

2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010

První 
pololetí 474 295 260 711 99

Druhé 
pololetí 130 234 700 657 316

Celkem 604 529 960 1368 415

Celkem za 
všechna 
období

3876

Údaje byly získány ze záznamů výchovného poradenství. Počty neomluvených 

hodin se v jednotlivých obdobích liší z prostého důvodu, pokud v jednom období měl 

dotyčný žák velký počet neomluvených hodin, bylo podáno oznámení na  OSPOD a to 

podniklo potřebné kroky k nápravě. Docházka žáka se tak ve většině případech zlepšila. 

Pokud by se tak nestalo,  OSPOD by muselo učinit další potřebné kroky k nápravě. V 

nejhorším  případě  by  mohlo  dojít  až  k  nepodmíněnému  trestu  odnětí  svobody 

zákonného zástupce či odebrání dítěte z rodiny.  Rodiče se často poučí a v budoucnu si 

docházku svého dítěte do školy lépe hlídají. V mnoha případech však často dochází k  

pozdějším recidivám. 
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3. 5. 4 Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a 

omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví

Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z 

vyučování,  prevenci  a  postihu  záškoláctví  vydalo  Ministerstvo  školství,  mládeže  a 

tělovýchovy.  Postupy  jsou  uskutečňovány  prostřednictvím  §  12  odst.  1  zákona  č. 

564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů. 

Prevence záškoláctví působí v následujících formách. Prostřednictvím školního 

řádu  škola  určuje  dobu  a  způsob  uvolnění  žáka.  Třídní  učitel  je  povinen  evidovat 

omluvenou a neomluvenou absenci žáků. Třídní učitel se podílí na prevenci záškoláctví 

spolu s výchovným poradcem a školním metodikem prevence. Činí tak ve spolupráci s 

dalšími učiteli a zákonnými zástupci žáka. Do prevence záškoláctví patří např. Analýza 

příčin  záškoláctví,  výchovné  pohovory  s  žáky,  spolupráce  s  orgány  sociálně  právní 

ochrany dětí apod.

Nepřítomnost nezletilého žáka musí omluvit jeho zákonný zástupce, zletilý žák 

se může omlouvat sám. Pokud absence žáka přesáhne 3 dny, může škola vyžadovat 

doložení nepřítomnosti od praktického lékaře. Pokud se u žáka objeví nadměrný počet 

omluvených hodin či hodin neomluvených, je učitel povinen oznámit to výchovnému 

poradci. Do 10 neomluvených hodin řeší poradce absenci pouze se zákonnými zástupci 

dítěte.  Poradce  informuje  zákonné  zástupce  o  povinnostech  stanovených  zákonem, 

projedná  důvody  nepřítomnosti  žáka  a  provede  zápis  z  pohovoru.  Pokud  dojde  k 

překročení  hranice  10  hodin,  svolává  ředitel  školy  výchovnou  komisi,  kde  se  řeší 

nepřítomnost žáka. Při překročení hranice 25 neomluvených hodin zašle ředitel školy 

oznámení  OSPOD.  Při  vyhodnocování  neomluvené  absence  jsou  škole  nápomocni 

orgány sociálně-právní ochrany dětí a pedagogicko-psychologické poradny. 

Při  výskytu  neomluvené  absence  se  uskutečňuje  pohovor  se  zákonnými 

zástupci  dítěte.  Z  tohoto  pohovoru  se  provede  písemný  záznam.  Doporučený  vzor 

záznamu  o  pohovoru  o  neomluvené  nepřítomnosti  žáka  nalezneme  v  příloze 

Metodického  pokynu  k  jednotnému  postupu  při  uvolňování  a  omlouvání  žáků  z 

vyučování,  prevenci  a  postihu  záškoláctví.  V  přílohách  nalezneme také  doporučené 
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vzory k zápisu z jednání výchovné komise k řešení neomluvené nepřítomnosti žáka a 

doporučený vzor k oznámení o zanedbávání školní docházky. [www.msmt.cz, 17]  
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3. 5. 5 Vyhodnocení výzkumného šetření

Cílem tohoto výzkumu bylo zmapovat nejčastější problémy, které řeší ZŠ a PrŠ 

KH s OSPOD a jaké jsou jejich postupy při řešení těchto problémů.

Spolupráce školy s OSPOD probíhá 1x za půl  roku, když se OSPOD odesílají  

počty  neomluvených  hodin  žáků.  Další  spolupráce  se  odvíjí  individuálně,  při  vzniku 

nějakého problému. V posledních dvou až třech letech došlo k výraznému zlepšení, co 

se týče záškoláctví. Zlepšení nastalo také v dalších problémových oblastech, jako např. 

zanedbávání péče o děti, šikana, týrání, kriminalita dětí aj. 

Škola  řeší  nejčastěji  s  OSPOD  záškoláctví  a  neomluvené  hodiny.  OSPOD 

spolupracuje se školou, pokud se vyskytnou problémy týkající se zanedbávání péče o 

dítě, kriminalita, týrání apod. Tyto problémy řeší škola pouze na dotaz ze strany OSPOD.

Spolupráce mezi institucemi je velmi dobrá. Spolupracují spolu již několik let a 

zatím  se  nevyskytly  žádné  problémy,  které  by  bránily  ve  výkonu  práce  v  obou 

institucích. Vzájemná spolupráce je pravidelná a bezkonfliktní. 

Postupy  při  řešení  problémů  s  oddělením  sociálně-právní  ochrany  jsou  ze 

strany školy následující. Výchovný poradce sepisuje posudky na děti a v pravidelných 

intervalech  hlásí  počty  neomluvených  hodin.   Mezi  základní  opatření,  které  škola 

provádí při vzniku nějakého problému, patří pohovor s rodiči a snaha o spolupráci. Co 

se týče neomluvených hodin, jsou žákům udělovány třídní a ředitelské důtky. Pokud má 

žák do 10 neomluvených hodin, řeší to třídní učitel se zákonným zástupcem a je mu 

udělena třídní důtka učitele. Pokud počet neomluvených hodin přesáhne 10, je udělena 

důtka ředitele školy a svolává se výchovná komise. Do výchovné komise patří ředitel 

školy,  třídní  učitel,  zákonný  zástupce  žáka,  výchovný  poradce  a  popřípadě  školní 

metodik. Pozvání rodičů se provádí písemně. Při počtu nad 25 neomluvených hodin se 

absence hlásí  na  orgán Policie  ČR,  které  to předá OSPOD.  Co se  týče  spolupráce s  

rodinou,  je  to  individuální.  Každá  rodina  je  jiná,  někteří  se  snaží  spolupracovat,  s 

některými jsou problémy. Záleží  na druhu problému a také na druhu postihu,  který 

dané rodině hrozí. 

Postupy OSPOD jsou následující. Škola ohlásí formou zprávy na OSPOD počet 
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neomluvených hodin. Kurátor pro mládež, který působí na oddělení, založí spis o  dítěti.  

Provede pohovor s dítětem a zákonným zástupcem. V případě že se zlepší docházka, 

průběžně cca 1x za pololetí, si pouze žádá zprávu školy. V případě, že se neomluvené 

hodiny  opakují,  znovu  následuje  pohovor  a  kurátor  může  podat  podnět  na 

přestupkovou komisi. Můžou uložit napomenutí, případně pokutu rodičům. 

Pokud ani tyto opatření nepomohou a neomluvené hodiny se opakují, podá 

OSPOD podnět na Policii ČR. V těchto případech to často končí až trestním stíháním 

rodičů.  Ve většině případech dojde k  pozastavení  dávek hmotné nouze po dobu tří 

měsíců.  Dalším postihem mohou být  obecně prospěšné práce a v  neposlední  řadě, 

pokud  dojde  k  neplnění,  může  dojít  až  k  nepodmíněnému  trestu  odnětí  svobody. 

Nepodmíněný  trest  odnětí  svobody  je  ukládán  pouze  ve  výjimečných  případech.  K 

největšímu zlepšení  dochází  většinou při  pozastavení  dávek hmotné nouze.  Obecně 

prospěšné práce a další tresty již nejsou tak účinné.  

Ohledně  absence  kurátor  spolupracuje  nejčastěji  se  školou,  ale  může  i  s 

ošetřujícím  lékařem  dítěte.  Od  praktického  lékaře  si  kurátor  ověřuje,  zda  je  dítě 

skutečně  nemocné.  Při  opakované  absenci  dítěte  a  dalších  problémech,  např. 

nerespektování rodičů, výchovných problémech ve škole nebo v rodině, může kurátor 

dát podnět k soudu. Soud následně může nařídit nad výchovou dítěte soudní dohled a 

při  zvlášť  závažných  problémech,  jako  je  např.  agresivita,  šikana,  majetková  trestná 

činnost,  útěky z  domova,  užívání  drog a jiné  problémy,  může být  soudem nařízena 

ústavní výchova. 

Podnět  k  nařízení  ústavní  výchovy  může  kromě  OSPOD  uložit  i  zákonný 

zástupce dítěte. Stává se tak v mnoha případech, příčinou bývá  např. kriminalita dětí. V 

těchto případech je obdobný přístup kurátora jako u záškoláctví, je to pouze doplněno 

o výslechy na Policii ČR. Kurátor je samozřejmě těmto výslechům přítomen. Následuje 

podání obžaloby a jednání u soudu. To se děje dle zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví  

ve věcech mládeže ve znění pozdějších předpisů. 

Pokud dojde k zanedbání péče o děti, OSPOD sleduje  výchovu a vývoj dítěte. 

Děje se tak prostřednictvím dětského lékaře, školských zařízení  a šetřením v rodině.  

Pracovník OSPOD si  vyžádá zprávy,  které poté vyhodnocuje.  Při  špatné spolupráci  s 
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rodinou může OSPOD nechat nařídit soudní dohled. Cesta od práce s rodinou,  přes 

nabídku  sociálních  služeb,  až  k  dohledu  je  zdlouhavá,  není  to  záležitost  týdnů,  ale 

měsíců, někdy i let. Sociální pracovník se snaží s rodinou pracovat, někdy je to ale velmi 

složité. Rodině jsou nabízeny různé alternativy, kde dítě může pobývat přes týden a 

jezdit domů na víkendy. Patří sem např. Internátní školy. Je třeba, aby tato možnost byla 

v  místě  bydliště nebo v  dostupné vzdálenosti,  protože častým problémem u těchto 

rodin jsou finance. V některých případech to lze řešit prostřednictvím vyplácení dávek, 

pokud na  ně mají nárok. 

Co se týče odebrání dítěte z rodiny, za posledních 5 let OSPOD v Kutné Hoře 

neodebralo z rodiny žádné dítě, které navštěvovalo nebo ještě navštěvuje ZŠ a PrŠ KH. 

Došlo pouze k jednomu odebrání dítěte z rodiny, to však navštěvovalo běžnou základní 

školu. V tomto případě šlo o katastrofální zanedbávání školní docházky a zanedbávání 

péče ze strany matky. Odebrání dítěte z rodiny většinou nastává po nakupení několika 

problémů najednou. Většinou jde právě o zanedbávání školní docházky, zanedbávání 

péče, kriminalitu apod.
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3. 6 Minimální preventivní program ZŠ a PrŠ KH za období 

2010/2011

S  prevencí  sociálně  patologických  jevů  je  třeba začít  již  u  nejmladších  dětí 

s povinnou  školní  docházkou,  jelikož  se  týká  i  jich.  Minimální  preventivní  program 

vychází  ze  Strategie  prevence  zneužívání  návykových  látek  a  dalších  sociálně 

patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT ČR na období 2009-

2012  a  z Metodického doporučení  č.  21291/2010-28  k primární  prevenci  rizikového 

chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních.  

Primární prevence působí na zvýšení odolnosti dětí. Jejím cílem je rozpoznání 

rizikového  chování,  snížení  kriminality  dětí  a  mládeže  a  poptávky  po  návykových 

látkách. Jde o vytvoření komplexního programu pro učitele, ve kterém je zahrnuto vše 

důležité pro práci s dětmi v této problematice. Důležité je motivovat učitele, aby se 

aktivně zapojili do realizace tohoto programu a to jak během výuky tak prostřednictvím 

neformální  komunikace  s  žáky.  Neméně  důležitá  je  též  vzájemná  spolupráce  mezi 

učiteli. 

Učitel  by  měl  též  vést  žáky  ke  správnému  sebehodnocení  a  stanovení  si 

reálných cílů v životě. Důležitá je samozřejmě i motivace rodičů ke spolupráci se školou 

a dalšími institucemi v rámci programu.

3. 6. 1 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty

Škola  spolupracuje  s  rodiči  formou  individuálních  konzultací  podle  potřeby 

během celého školního roku. V některých případech dochází i k přímé návštěvě rodiny 

ředitelkou školy. Co se týče třídních schůzek, rodiče je navštěvují minimálně. 

Úzká  spolupráce  vedení  školy  a  výchovného  poradce  probíhá  se  Speciálně 

pedagogickým  centrem  a  Pedagogicko-psychologickou  poradnou  v  Kutné  Hoře, 

nejčastěji  při  řešení  výchovných  a vzdělávacích problémů.  Co se  týče  zdravotních a 

sociálních problémů žáků, vedení spolupracuje s Odborem sociálních věcí v Kutné Hoře, 
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s dětskými obvodními i odbornými lékaři a především s Centrem psychiatrického zdraví 

v Kolíně. 

Informovanost veřejnosti je zajištěna prostřednictvím webových stránek školy 

a místních medií (Kutnohorský deník, Obzory, Český rozhlas, aj.)

Spolupráce školy  probíhá  i  s  ostatními  školami  stejného typu (Úvaly,  Český 

Brod, Kolín) a v současné době škola spolupracuje i se Základní školou Jana Palacha v 

Kutné  Hoře  a  se  Základní  školou  Masarykova  v  Čáslavi.  Další  spolupráce  probíhá  s 

domovem  dětí  a  mládeže  Dominik  Kutná  Hora  (keramická  dílna,  dopravní  hřiště, 

sportovní soutěže) a s Oblastní  charitou v Kutné Hoře „Maják“ (rukodělné techniky, 

doučování žáků, volnočasové aktivity). 

3. 6. 2 Primární prevence školy

Primární prevence školy vychází z výchovně vzdělávacích priorit školy a z ŠVP 

(Školní vzdělávací program). Cílem primární prevence je zabránit rizikovému chování u 

žáků  (kouření,  alkohol,  zneužívání  návykových  látek,  kriminalita,  vandalismus, 

patologické hráčství,  šikana,  kyberšikana,  agresivita  a  jiné  formy násilného chování, 

intolerance, lhostejnost, rasismus, xenofobie, aj.). 

Jako  metody  práce  se  využívají  besedy  a  přednášky  (učitelé,  pozvaní 

odborníci  ),  samostatné  práce  (informace  z  tisku,  časopisů,  internetu,  výtvarné  a 

slohové práce), sociální hry, dotazníky, ankety, profiorientace a výchovné poradenství. 

Konkrétní  témata  primární  prevence  se  probírají  v  rámci  výuky  žáků.  Mezi 

klíčové oblasti patří např. výchova ke zdraví, osobní a duševní hygiena, výživa, pohybové 

aktivity,  sociální  dovednosti,  oblasti  rodinné  a  občanské  výchovy,  právní  aspekty 

sociálně patologických jevů, postoj společnosti k společensky nežádoucím jevům, práva 

dítěte apod.
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3. 6. 3 Pomoc rodičů ke snížení výskytu rizikového chování u jejich 

dětí

Rodiče mohou výrazně také pomoci ke snížení rizikového chování u dětí a to 

několika způsoby. Patří sem vzájemná komunikace s dětmi o rizikovém chování, zájem o 

starosti, které děti trápí, rozvíjení sebevědomí dítěte a vychovávání ho k zodpovědnosti 

za své chování.  Důležité je  také naučit  dítě umění  odmítnout a  naučit  ho pozitivně 

vnímat okolní svět. Rodiče by měli vést své dítě k aktivnímu a smysluplnému využití  

volného času a zajím se o to s kým dítě tento čas tráví. 

3. 6. 4 Vnitřní směrnice školy pro postup při zneužívání 

návykových látek

V případě,  kdy je  podezření,  že  žák zneužívá návykové látky,  provede škola 

diskrétní šetření, pohovor s dítětem a doporučí mu rozhovor s odborníkem. Nejdříve 

doporučí  rozhovor  s  linkou  důvěry,  dále  odkáže  na  odborníky  ze  zdravotnických 

zařízení, Pedagogicko-psychologickou poradnu a Střediska výchovné péče. 

Dalším krokem je kontaktování rodičů, popřípadě zákonného zástupce dítěte a 

upozornění na další postup školy v akutním ohrožení zdraví po požití návykové látky. 

Informuje je i o případném nebezpečí z předávkování a trvalého zdravotního poškození, 

včetně  vzniku  návyku.  Pokud  rodiče  nejsou  schopni  pro  dítě  zařídit  další  péči  či 

projevují negativní reakce na danou situaci, informuje škola sociální odbor.

V akutním  případě,  kdy  škola  zjistí,  že  žák  požil  návykovou  látku  v  době 

vyučování nebo je jí viditelně ovlivněn, zasahuje ředitel školy následujícím způsobem. V 

prvém případě kontaktuje zdravotnické zařízení a zároveň uvědomí rodiče či zákonného 

zástupce.  V  případě dealerství  nebo podezření  na  porušení  § 217 trestního zákona 

(ohrožení  mravní  výchovy  dítěte)  nebo  zanedbání  povinné  péče  uvědomí  oddělení 

sociálně-právní ochrany dětí a oznámí věc Policii ČR.
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3. 6. 5 Způsob omlouvání nepřítomnosti, řešení neomluvené 

nepřítomnosti

Nepřítomnost žáka omlouvá v souladu s platnými právními předpisy zákonný 

zástupce  žáka.  Pokud  se  vyskytne  neomluvená  absence  u  žáka  škola  postupuje 

následným  způsobem.  Informuje  výchovného  poradce.  Pokud  počet  neomluvených 

hodin  nepřesáhne  10  hodin,  škola  pouze  vyzve  rodiče  k  návštěvě  školy,  provede 

pohovor,  zápis  a  domluví  se  na  dalším  postupu.  Pokud  počet  přesáhne  10 

neomluvených hodin,  svolá   ředitel  školy  školní  výchovnou komisi  (ředitel,  zákonný 

zástupce, třídní učitel, výchovný poradce, metodik prevence), vyzve rodiče k návštěvě 

formou  doporučeného  dopisu,  provede  zápis  a  zašle  bezodkladně  oznámení  o 

pokračujícím záškoláctví orgánu SPOD.  

3. 6. 6 Prevence a řešení šikanování mezi žáky

Prevence a řešení šikany mezi žáky vychází z Metodického pokynu MŠMT ČR 

čj.24246/2008-6, který se zaměřuje na rizikové chování, mezi které patří i šikanování.

Jako prevenci šikany vede každý učitel žáky k osvojování norem mezilidských 

vztahů  založených  na  demokratických  principech,  respektujících  individualitu  žáka. 

Učitel  rozvíjí  u žáků pozitivní  lidské vztahy a úctu k životu druhého člověka a učí  je 

respektovat individualitu každého jedince. Úkolem učitele je komunikovat s dětmi na 

bázi vzájemného porozumění a  otevřeného jednání. Učí žáky chápat odlišnosti a vážit  

si každého člověka.  

Při  prevenci  šikany by měli  vyučující  spolupracovat  i  s  rodiči  a  to v  oblasti  

zdravého životního stylu a v oblasti prevence problémů ve vývoji a výchově dětí. 

Škola  provádí  výchovná  opatření  prostřednictvím  písemných  upozornění 

rodičům,  následně  vyzvání  rodičů  k  návštěvě  školy,  kde  jsou  vedeny  pohovory  s 

vyučujícím, s ředitelkou školy či s výchovnou komisí. Mezi další výchovná opatření školy  

patří  konzultace  s  některou  z  následujících  institucí:  Pedagogicko-psychologická 

poradna v Kutné Hoře,  Speciálně-pedagogické centrum Kolín, Policie ČR v Kutné Hoře,  
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odborný lékař, Středisko výchovné péče Kolín, Hradec Králové (linky důvěry), kde může 

být  navrhnut  i  diagnostický  pobyt  na  psychiatrickém  oddělení  PL  Havlíčkův  Brod 

(prevence a léčba závislosti). Mezi výchovná opatření dále patří napomenutí třídního 

učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitelky školy a snížený stupeň z chování.

3. 6. 7 Závěry školy z průzkumu výskytu rizikového chování

Škola provedla průzkum výskytu rizikového chování žáků, ze kterého vyplývá, 

že rizikové chování se žáků naší školy dotýká ve značné míře. Většina žáků pochází ze 

sociálně znevýhodněného prostředí ( rodiny romské nebo sociálně slabé ), a životní styl 

jejich rodin, ke kterému patří zcela samozřejmě kouření, alkohol, projevy agresivního 

chování, potíže s respektováním autority, nedostačující smysl pro povinnost, problémy 

s vhodnou  komunikací,  nezaměstnanost,  pobírání  sociálních  dávkek  a  nezdravé 

stravování jim připadá naprosto normální. Je tedy důležité, ale zároveň velmi obtížné, 

nabídnout  těmto dětem vhodné  alternativy.  Proto  je  preventivní  program  zaměřen 

právě na zdravý životní styl, škodlivost návykových látek, mezilidské vztahy a vzájemnou 

komunikaci, prevenci a účinné řešení šikany mezi žáky. [CHMELÍKOVÁ, 2010]
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4 Diskuze

V  dnešní  společnosti  hraje  vzdělání  velmi  důležitou  roli  v  životě  každého 

člověka. Otázka problematiky vzdělávání romských dětí je již dlouhá léta diskutované 

téma dnešní  společnosti,  obzvláště  umisťování  romských  dětí  do  praktických  škol  a 

integrace romských dětí do systému běžných základních škol. 

Romská menšina má odlišnou historii oproti té české. Jejich žebříček hodnot se 

v mnohém liší. Romské děti mají stejné možnosti ve vzdělávání jako všechny ostatní 

děti,  ale  bohužel  je  stále  v  mnoha případech nevyužívají.  Děje  se  tak  především u 

romských dětí ze sociálně vyloučených komunit. 

Velmi důležitá v oblasti vzdělávání je motivace. Motivace ze strany rodiny u 

romských dětí, zvláště u těch, které pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí, 

většinou chybí.  Chybějící  motivace ke vzdělání  jim brání v zažívání  pocitu nadšení  a 

radosti z odvedené práce. Postoj romských dětí ke vzdělání se dle mého názoru zlepší 

poté, co se změní názory  jejich rodičů na vzdělání. Důvěru ke vzdělávacím institucím 

jim musí vrátit hlavně učitelé. Ti by měli učinit první krok, poskytnout rodičům jistoty v  

tom smyslu slova,  že chtějí  jejich dětem pomoci  a ne jim přitěžovat,  že vzdělání  je 

důležité pro jejich budoucnost, a tím zvýšit jejich zájem o vzdělání. 

Romské děti navštěvující základní školu praktickou berou většinou vzdělání na 

lehkou váhu a upřednostňují výrazně své osobní zájmy nad školními povinnostmi. Jejich 

rodiče jim většinou ponechávají volnost a nenutí je ke zlepšování školního prospěchu. 

Přístup rodičů ke vzdělání ovlivňuje i  jejich rozhodování o budoucím životě a  volbě 

povolání. Volba povolání romských žáků bývá velice často nepromyšlená. Velmi často 

mají tyto děti strach z cizího prostředí, proto si vybírají školy, na kterých již někdo z 

jejich  blízkých  studuje,  a  doufají,  že  jim  tam  bude  lépe.  Proto  je  důležité  budovat 

pozitivní postoj ke vzdělání již v útlém věku dítěte, aby bylo později ochotné přijmout 

rady i od učitelů. Právě motivace a kladný přístup ke vzdělání by měly provázet žáka po 

celou dobu studia na základní škole.
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Většina  romských  děti  naší  školy  pochází  právě  ze  sociálně  vyloučeného 

prostředí. Žijí  na okraji  společnosti, většinou ze systému státní podpory a pomoci. V 

rodině chodí do zaměstnání většinou pouze otec, matka je doma s dětmi a stará se o 

domácnost.  K  nejčastějším  profesím  u  rodičů  dětí,  které  navštěvují  základní  školu 

praktickou,  patří  dělnické  a  pomocné  profese,  respektive  profese,  u  kterých  jsou 

minimální požadavky na vzdělání a kvalifikaci. Tím, že romské děti, stejně jako všechny 

ostatní,  vidí  ve  svých  rodičích  vzor,  ubírají  se  v  dospívajícím  věku  většinou  stejnou 

cestou jako oni. Nepřikládají vzdělání příliš velký význam, stále vidí, že to jde i bez něj. 

Jsou zvyklí na nynější způsob života a nemají potřebu to nijak měnit. Dívky velice brzy 

končí  na  mateřské  dovolené,  což  jim  znesnadní  či  zabrání  v  dokončení  studia.  V 

některých případech se tak děje ihned po ukončení povinné školní docházky. Chlapci 

většinou vystudují odborné učiliště, ne vždy ho však dokončí. Velkým problémem je 

samozřejmě docházka, stejně jako tomu bylo na základní škole. 

Na základě získaných informací  došlo však  v  posledních letech  ke  zlepšení. 

Romské děti, které navštěvovaly základní školu praktickou, mají větší snahu, co se týče 

dokončení studia a následně uplatnění na trhu práce.      

V rámci vzdělávání romských dětí by měly být učiněny některé kroky k jeho 

zlepšení. Měly bychom dostatečně motivovat romské rodiče k tomu, aby si uvědomili  

důležitost vzdělání, aby zlepšili své postoje vůči společnosti a vzdělávacím institucím a 

tím dávali lepší vzory svým dětem.   
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Závěr

Jako téma své absolventské práce jsem zvolila Postoj romských dětí ke vzdělání 

na Základní škole praktické a jejich vize do budoucna. 

Teoretickou část mé práce jsem rozdělila do pěti kapitol. V první kapitole jsem 

připoměla  historii  a  kulturu  romské  menšiny.  Ve  druhé  kapitole  jsem  se  zabývala 

problematikou vzdělávání této menšiny, multikulturní výchovou a zaměřila jsem se i na 

nejčastější chyby ve vzdělávání romských dětí. Třetí kapitola se již konkrétně zabývala 

speciálním vzděláváním. Popsala jsem zde přípravné třídy, praktickou a speciální školu a 

samozřejmě i funkci asistenta pedagoga, kterou sama vykonávám. Ve čtvrté kapitole 

jsem se zaměřila na SPOD, na její jednotlivé části a legislativu. V páté, poslední, kapitole 

teoretické  části  jsem vymezila  sociální  práci  s  menšinami,  jednotlivé  metody práce, 

související pojmy a legislativu zabývající se menšinami z pohledu sociální práce. 

V praktické části jsem zkoumala postoje romských žáků ke vzdělání na ZŠ a PrŠ 

KH a jejich zájem o další studium. K naplnění těchto cílů jsem použila dotazníkovou 

metodu  a  metodu  řízeného  rozhovoru.  Získané  informace  jsem  zpracovala  a 

vyhodnotila.  Stručně  jsem popsala  charakteristiku  ZŠ  a  PrŠ  KH a  zpracovala  jsem i 

informace  ohledně  vycházejících  žáků  za  posledních  pět  let,  jejich  umístění  na 

jednotlivých školách, případně neumístění.

Jako vedlejší cíl jsem si zvolila nejčastější problémy žáků, které řeší ZŠ a PrŠ KH 

s OSPOD. K naplnění tohoto cíle jsem provedla řízený rozhovor s výchovným poradcem 

školy a se sociálním pracovníkem OSPOD v Kutné Hoře. Všechny získané informace jsem 

náležitě zpracovala a vyhodnotila. K výzkumu jsem zpracovala i počty neomluvených 

hodin za jednotlivá období v posledních pěti letech a stručně jsem popsala metodický 

pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a 

postihu záškoláctví. 

Zpracováním  této  práce  jsme  získala  mnoho  nových  poznatků,  co  se  týče 

problematiky  romské  menšiny,  vzdělávání  v  praktických  školách  a  činnosti  sociálně 
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právní ochrany dětí. Poznatky ze své práce využiji při výkonu svého povolání asistenta 

pedagoga pro sociálně znevýhodněné žáky. získala jsem lepší a ucelenější náhled na 

celou problematiku vzdělávání romských dětí.  Tato práce mi byla v mnohém velkým 

přínosem a věřím, že by mohla být přínosem i pro jiné.
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Summary

Gypsy Children’s Attitude Towards Education at Special Primary 

School and Its Future Vision

The assignment is  structured as  follows.  The opening part  contains  a  brief 

overview of history, culture and education of the gypsy minority. The next chapter is 

focused on specific education process and a job description of a teacher´s assistant. 

The consequent part is focused on the department of social and legal protection of 

children and its function. In the closing chapter the methodology of social work with 

the specific focus on the social minorities is elaborated.

An empirical part of the assignment is based on two questionnaire surveys 

and  on  in-depth  interviews  with  different  involved  parties.  The  attitude  of  gypsy 

teenagers towards education process and their interest to continue further education 

after finishing basic school is the focal point for the first questionnaire. This survey is 

based on information obtained from basic school pupils. The next information for this  

survey is gained from a school counsellor.

The most often occurring problems that are solved between school and the 

department of social and legal protection of children are investigated by the second 

questionnaire. The basic underlying information for the survey is obtained by means of 

the  interviews  both  with  a  school  counsellor  and  with  a  social  worker  from  the 

department of social and legal protection of children.

The results derived from the second questionnaire are following. Gypsy basic 

school pupils have an equal educational opportunity in comparison to other children of 

their age group, however this opportunity is usually not fully used. Based on gained 

information,  the  attitude  of  gypsy  children  will  not  probably  change  unless  their 

parents reassess the attitude towards education.
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The next outcome of the conducted research shows that gypsy pupils do not 

take their education seriously enough and prefer their own private interests to school 

duties. The attitude of gypsy parents towards education of their children is considered 

to be problematic. 

The decision of gypsy pupils about the future occupation is usually injudicious 

and in  several  cases  also influenced by  the fear  of  an unknown environment.  This 

stressful situation caused by the fear is then mitigated by choosing school with the 

current presence of someone from the close family. Gypsy basic school pupils usually 

continue their education in vocational school that is located close to the place where 

they live. The lack of financial resources is usually the main factor, why the gypsy pupils 

do not choose vocational school more distant from the place of their residence, even 

though this might offer them broader opportunities. The results of the survey indicate 

slight improvements in the recent year. There has been a growing number of gypsy 

pupils who finished basic school. Similarly, the unemployment rate among gypsy pupils 

is lover compared to the previous years. 

The next goal of the assignment was to map the most often occurring conflicts 

between the school and department of social  and legal  protection of  children.  The 

conducted survey shows that in most cases above mentioned conflicts relate to the 

abnormally  high rate of  absences.  Some conflicts  are  also connected to unexcused 

absences of gypsy pupils. Some cases of chicane, child criminality, abuse and neglect of  

care duty were also identified among the most often occurring conflicts. 

In  the  conclusion  the  assignment  brings  an  overview  of  the  gypsy  pupils’ 

attitude towards their education which is supported by the questionnaire based on 

“on-field”  survey.  It  could  be  used  for  the  further  research  in  the  area  of  social 

minorities in the future. 

Key words: upbringing, education, gypsy, special school, teacher´s assistant, 

social work, department of social and legal protection of children
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Příloha č. 1:

Grafické vyhodnocení dotazníku pro žáky ZŠ a PrŠ KH

1. Věk:

2. Navštěvoval(a) jsem přípravnou třídu?

83%

17%

ano ne

23%

26% 23%

26%
3%

12 let 13 let 14 let 15 let 16let



3. Líbí se ti ve škole, baví tě se učit?

4. Kolik času věnuješ doma přípravě do školy?

91%

9%

ano ne

9%

57%

34%

žádný 30 minut
1 hodinu Víc jakhodinu



5. Pomáhají ti s domácí přípravou rodiče?

6. Chtěl(a) by si po ukončení základní školy praktické pokračovat v dalším studiu?

86%

14%

ano ne nevím

14%

34%
51%

ano ne občas



7. Pokud ano, tak o jaké vzdělání by se jednalo?

8. Uvažoval(a) si o svém budoucím povolání?

91%

9%

ano
ne

11%

89%

praktická škola (2-letá nástavba)
odborné učiliště
střední škola



9. Pokud ano, jaké by to bylo? (např. pomocný pracovník-kuchař/ka, cukrář/ka, číšník/servírka, 
zedník, truhlář, kadeřnice,...) 

10. Jakým způsobem trávím svůj volný čas? 

21%

12%
9% 9% 12%

26%

12%

zedník/zednické práce
truhlář
zahradník/zahradnické práce
kadeřnice/kosmetička
cukrář/ka
kuchař/ka
zámečník

15%

14%

24% 20%

13%
11%3%

sport hry televize počítač
učení kroužky četba knih



Příloha č. 2:

Dotazník pro žáky ZŠ a PrŠ KH

Dobrý den, chtěla bych vás poprosit o vyplnění tohoto dotazníku. Ten se stane předmětem 

výzkumu  mé  absolventské  práce,  která  se  bude  zabývat  vzděláváním  Romů  na  Základní  škole 

praktické a jejich  zájmem o další studium.

1. Věk:
……....

2. Navštěvoval(a) jsem přípravnou třídu?
a) ano

b) ne

3. Líbí se ti ve škole, baví tě se učit?
a) ano

b) ne

4. Kolik času věnuješ doma přípravě do školy?
a) žádný

b) 30 minut

c) 1 hodinu

e) víc jak hodinu

5. Pomáhají ti s domácí přípravou rodiče?
a) ano

b) ne

c) občas

6. Chtěl(a) by si po ukončení základní školy praktické pokračovat v dalším studiu?
a) ano

b) ne

c) nevím

7. Pokud ano, tak o jaké vzdělání by se jednalo?
a) praktická škola (dvou-letá nástavba)

b) odborné učiliště

c) střední škola

8. Uvažoval(a) si o svém budoucím povolání?
a) ano

b) ne



9. Pokud ano, jaké by to bylo? (např. pomocný pracovník-kuchař/ka,  cukrář/ka, číšník/servírka, 
zedník, truhlář, kadeřnice,...) 

………………………………………………………………………………

10. Jakým způsobem trávím svůj volný čas? 
a) sport

b) hry

c) televize

d) počítač

e) učení

f) kroužky

g) četba knih

Děkuji  za vaší  pozornost,  kterou jste věnovali  vyplnění mého dotazníku, který se stane 

nedílnou součástí mé absolventské práce.



Příloha č. 3:

Řízený rozhovor s výchovným poradcem ZŠ a PrŠ Kutná Hora týkající se 

dalšího vzdělávání

1. Jak dlouho vykonáváte činnost výchovného poradce?

2. Jaký způsobem se děti do této školy dostávají?

3. Mají děti zájem o další studium?

4. Kde se mohou po absolvování Základní školy praktické žáci uplatnit?

5. Mají zájem spíše o odborná učiliště nebo o střední školy?

6. Využívají děti vaší pomoci při volbě dalšího vzdělávání?

7. Věnují se žáci přípravě na případné přijímací řízení na učiliště/střední školu?

8. Navštěvují žáci veletrhy, které nabízí přehled středních škol a učilišť v místě jejich bydliště?

9. Hlásí se žáci spíše na školy, které jsou poblíž jejich bydliště nebo i na školy, kde by popřípadě 

museli být na internátě?

10. Jaké procento žáků (cca) pokračuje ve studiu po ukončení Základní školy praktické?

11. Máte nějaké informace ohledně již  vyšlých žáků,  zda studují,  pracují,  či  jsou vedeny na 

Úřadu práce?



Příloha č. 4:

Řízený rozhovor s výchovným poradcem ZŠ a PrŠ KH týkající se problémů 

žáků, které řeší škola a OSPOD

1. Spolupracujete často s OSPOD?

2. Jaké problémy nejčastěji řešíte s OSPOD?

3. Jaké jsou postupy při řešení těchto problémů z vaší strany?

4. Jaká opatření provádí škola při vzniku problému? (např. při: záškoláctví, zanedbaní péče, 

problémy s prospěchem)

5. Jaká se vám jeví spolupráce s rodiči? 



Příloha č. 5:

Řízený rozhovor se sociálními pracovníky OSPOD v Kutné Hoře 

1. Spolupracujete často se ZŠ a PrŠ KH?

2. Jaké problémy nejčastěji řešíte?

3. Jaké jsou vaše postupy při řešení těchto problémů?

4. Jak se vám jeví spolupráce se školou?

5. Jaká je spolupráce s rodinami při výskytu nějakého problému?



Příloha č. 6:

Doporučený vzor záznamu o pohovoru o neomluvené nepřítomnosti žáka

Záznam o pohovoru o neomluvené nepřítomnosti žáka

Jméno žáka /žákyně:
Datum narození: 
Bydliště:
Škola – třída – ročník:

Zákonní zástupci žáka navštívili školu:     -  na vyzvání                           -  z vlastního zájmu

Účastníci pohovoru (jméno a prac. zařazení):

                                                        

Stanovisko výchovného poradce:

Zápis z pohovoru:

Závěry pohovoru, doporučení, dohodnutý další postup:

S uvedenými skutečnostmi zákonní zástupci souhlasí a zavazují se řídit závěry pohovoru.
V případě pokračující neomluvené absence berou zákonní zástupci na vědomí možné následky 

spojené s přestupkovým řízením, popř. následným trestním oznámením.

Datum:                                                            Podpis zákonných zástupců:

Razítko školy:                                                 Podpis třídního učitele / učitelky:



Příloha č. 7:

Doporučený vzor zápisu z výchovné komise

Zápis z výchovné komise k řešení neomluvené nepřítomnosti žáka
Jméno žáka /žákyně:
Datum narození:
Bydliště:
Škola – třída - ročník:

Účastníci jednání: zákonní zástupci žáka
                              
                                 třídní učitel 
                                 výchovný poradce
                                 vedení školy
                                 kurátor sociálně-právní ochrany dětí 
                                 školní metodik protidrogové prevence
                                 zástupce rady školy
                                 ostatní

Předmět jednání:                                                      

Výchovná opatření:

Zapsal/a/: 

S uvedenými skutečnostmi zákonní zástupci souhlasí a zavazují se řídit závěry tohoto jednání.
V případě pokračující neomluvené absence berou zákonní zástupci na vědomí možné následky 

spojené s přestupkovým řízením, popř. následným trestním oznámením.

Datum:                                                           Podpis zákonných zástupců:

Razítko školy:                                                Podpis ředitele / ředitelky školy:



Příloha č. 8:

Doporučený vzor  oznámení o zanedbání školní docházky

                Přestupková komise obce či městské části v.........…………

Žák/žákyně: Bydliště:
R.Č.:                                Ročník:
Rok školní docházky:               
Počet zameškaných hodin celkem:
Z toho neomluveno:
Jedná se o záškoláctví: a)jednorázové 
                                     b)opakované

Dítě je ve výchově:                                            
zákon. zástupců: a)obou rodičů  
19.pouze otce 
20.pouze matky
2) ostatní: ………............................................ 

Opatření k řešení záškoláctví přijatá školou:
1/  Ve věci  neomluvené absence byli  dne.....................zákonní  zástupci  žáka písemně pozváni  k návštěvě 
školy.
2/ Pohovor se zákonnými zástupci žáka se konal dne …………………..
3/  Ve  spolupráci  třídního  učitele  s  lékařem  byla  ověřena  fakta  (  věrohodnost  omluvenky,  porušování 
léčebného řádu apod.). 
4/ Výchovným poradcem bylo zpracováno vyjádření k případu záškoláctví.
5/ Vzhledem k pokračujícímu záškoláctví žáka byli dne...........................zákonní zástupci písemně pozváni 
do školy na jednání výchovné komise.
6/ Jednání výchovné komise se konalo dne ………………
7/   Záškoláctví  přesáhlo  (25).......  neomluvených  hodin  a  pokračuje.  Oznamuje  se  jako  přestupek  na  
Školskou přestupkovou komisi ................................................................................  .

Poznámka: ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
Datum              třídní učitel/učitelka              ředitel/ředitelka             razítko školy

Přílohy: podklady k jednání Školské přestupkové komise
                1. Kopie písemného pozvání zákonných zástupců žáka k  návštěvě školy                           
                2. Kopie zápisu z pohovoru se zákonnými  zástupci žáka 
                3. Písemné vyjádření výchovného poradce
                4. Kopie písemného pozvání zákonných zástupců žáka na jednání výchovné komise               
                5. Kopie zápisu z jednání výchovné komise

OZNÁMENÍ O ZANEDBÁNÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Zákonný zástupce: Bydliště/sídlo: 

Zaměstnavatel:
Zákonný zástupce: Bydliště/sídlo:

Zaměstnavatel:


