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POUŽÍVANÉ ZKRATKY

PPP
SPC
ZvŠ
rodič
DVPP

– Pedagogicko-psychologická poradna
– Speciálně pedagogické centrum
– Základní škola praktická
– rodiče i zákonní zástupci
– další vzdělávání pedagogických pracovníků

ředitel
= ředitel i ředitelka
Rom
= Rom i Romka
žák
= žák i žákyně
pracovníci = ženy i muži
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NAPSALI O NÁS V SOUVISLOSTI S ROMY V ZvŠ










Nekvalitní práce a neúměrně dlouhé čekací lhůty PPP jsou v tomto
smyslu kamenem úrazu. (Prevence 11/2009, Kusá, Obrovská)
PPP ve spolupráci s učiteli vydávají jako na běžícím pásu
doporučení pro přeřazení romských žáků z běžných škol do
zvláštních.
Většina kolegů přeřazuje v dobré víře. A tak v té nejlepší víře, že
pomáháme, ve skutečnosti diskriminujeme. Musíme to změnit, ale
nebude to lehké, odhaduji, a to možná optimisticky, že proti změně
stojí tak 70% lidí z poraden. (Respekt 45, 11/2009, M. Komárek)
Rozhodnutí jsou často kontroverzní. Jak já to vidím, jedná se o
výraz jisté ideologie nebo řekněme, převládajícího názoru. Tento
názor je překryt a ospravedlněn něčím, co nazýváme vědou. Ale
věda to není. (AI, leden 2010, Odborník z IPPP)
Části Romů jsou diagnózy opravňující k návštěvě ZvŠ vyráběny
uměle „Je to taková tichá dohoda, na níž se podílejí ředitelé
běžných škol a PPP, které tyto děti do speciálních škol zařazují.
(MF Dnes, 6.2.2010, výrok pana Stejskala)

PROČ BYCHOM TO DĚLALI?

Trošku si zaspekulujeme:
ZÁKLADNÍ ŠKOLY
- „zbaví se problémových“ žáků, kteří mají
problémy s učením i chováním
ZVLÁŠTNÍ ŠKOLY
- získají žáka, žák = normativ = peníze
RODIČE
- budou mít klid
PPP
-???
Snaží se vyřešit problém, který má dlouhodobě ve škole výukově
selhávající žák. (Bez motivace, bez sebevědomí, bez chuti se učit).
Poradny jsou často institucí, která ve školách zdůvodňuje, obhajuje a
vysvětluje nové trendy (např. inkluze) a přesvědčují školy i rodiče, že
přeřazení žáka do ZvŠ NENÍ SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ.

CO JSEM SE DOČETLA O ROMSKÝCH RODIČÍCH





Velký podíl spoluviny za tento stav mají rodiče, kteří neposílají děti do školy.
Pro rodiče (typicky romské) není vzdělání významnou hodnotou (Prevence 11/2009)
Rodiče romských dětí nebyli schopni vyhodnotit důsledky svého souhlasu (Rozsudek
Štrasburského soudu)











Je totiž pravda, že s těmito dětmi je mnohdy více práce. Už proto, že jejich rodiče se
školou často nespolupracují. (MF Dnes, 6.2.2010, Stejskal v článku Nezákonné ZVŠ)
Systém vzdělávání v ČR umožňuje, aby nad nejlepším zájmem romských dětí
převážilo chybné rozhodování rodičů.
Rodiče jasně nechápou přímý a dlouhodobý dopad svého rozhodnutí poslat dítě do
ZvŠ.
Ačkoliv rodiče podepsali a často i iniciovali umístění svých dětí do ZVŠ, nebylo jejich
rozhodnutí většinou založeno na porozumění rozdílu mezi vzděláním poskytovaném
na ZŠ a ZvŠ
Rodiče si často nejsou vědomi svého svrchovaného práva svobodného rozhodnutí o
tom do jaké školy budou jejich děti chodit. (AI, 2010)

JAK JSOU PŘI PRESENTACÍCH V MÉDIÍCH PŘIDĚLENY ROLE

ROLE

OBSAZENÍ

LOTŘI
CHUDÁCI

pracovníci PPP
rodiče

Ani nás, ale asi ani jich, se nikdo neptal, jak se v těchto rolích cítíme.
POZOR NA ROLI CHUDÁKA!



▬
▬
▬

▬
▬

přináší dočasné „zisky“
chvíli je výhodné ji hrát
bere svobodu
nevede k zodpovědnosti
rozhodují jiní „ v zájmu chudáka“
manipulace „ve prospěch chudáka“
je těžké, ne-li nemožné se z ní vymanit

JAK JE TO VE SKUTEČNOSTI Ι










PPP NEVŘAZUJÍ ŽÁKY DO ZvŠ. Toto oprávnění má pouze ředitel
ZvŠ a to na základě žádosti rodičů dítěte.
V Moravskoslezském kraji PPP nedoporučují přeřazení žáků do
ZvŠ. Tuto kompetenci mají SPC pro žáky s mentální retardací, která
byla krajem pro tyto účely zřízena.
25% žáků může ředitel ZvŠ přijmout ke vzdělávání na základě
žádosti rodiče dítěte, tzn. bez jakéhokoliv odborného vyšetření a
doporučení.
Rodiče jsou v PPP VŽDY PŘEDEM informováni o všech
podstatných náležitostech poskytované služby, s vyšetřením
dítěte musí rodič předem souhlasit, jinak nelze vyšetření realizovat.
Odborné posudky z vyšetření jsou i v případech, kdy podnět k
vyšetření dává škola, předávány rodičům dítěte a ti následně
rozhodují, zda a koho s tímto posudkem seznámí.

JAK JE TO VE SKUTEČNOSTI Ι Ι



Pracovníci PPP se vždy snaží, aby u dětí ze sociálně
znevýhodněného prostředí byla realizována všechna dostupná
podpůrná opatření:
 návštěva MŠ
 návštěva přípravného ročníku
 odklad školní docházky
 případné opakování 1.ročníku ZŠ

a ve svých odborných posudcích školám, na základě výsledků
psychologického a speciálně pedagogického vyšetření, vypracují
doporučení pro práci s těmito dětmi, u kterých se nelze, ve většině
případů, spolehnout na pomoc rodičů při přípravě na vyučování.

DIAGNOSTIKA V PPP ≠ IQ TEST





Nevládní neziskové organizace, zřejmě z nedostatečné znalosti věci,
zjednodušují diagnostiku v PPP na „provedení testu IQ“
Pro stanovení závěrů a doporučení je zapotřebí získat a vyhodnotit
 anamnestická data (zdravotní anamnéza)
 údaje o situaci v rodině dítěte (rodinná anamnéza)
 výkony ve škole (školní anamnéza)
 osobní charakteristiky klientů (vývoj chování , případné odchylky)
 informace získané z rozhovoru s rodiči, učiteli, žáky
 informace získané na základě výsledků pozorování klientů při práci
 informace o pracovních návycích klientů
 protokoly z projektivních technik
 výsledky specifických zkoušek
 specifické dovednosti
 styly učení
 stav řeči, slovní zásoby, znalost jazyka
Diagnostické nástroje (testy) mají přesně daná pravidla na jejich
administraci a vyhodnocování, která při jejich přesném dodržení zaručují
jednotný přístup při testování a vyhodnocování výsledků.

DIAGNOSTICKÉ NÁSTROJE POUŽÍVANÉ PRACOVNÍKY PPP






▬
▬

jsou kulturně neutrální
velmi přesně predikují školní úspěšnost / neúspěšnost
umožňují popsat silné a slabé stránky diagnostikovaných
umožňují specifikovat potřebná podpůrná opatření
nedostatečná nabídka diagnostických nástrojů
NEPODAŘILO SE MI ZJISTIT, KDO JE V ČR ZODPOVĚDNÝ
ZA STAV NEDOSTATEČNÉ NABÍDKY DIAGNOSTICKÝCH
NÁSTROJŮ, NEDOSTATEK STANDARDIZOVANÝCH
DIAGNOSTICKÝCH NÁSTROJŮ, KTERÉ JSOU
PSYCHOMETRICKY OVĚŘENY NA ČESKÉ ŽÁKOVSKÉ
POPULACI

KDO JE ROM, ROMKA?




„Pro potřeby tohoto šetření byl za romské dítě, žáka či žákyni, obecně považován
takový jedinec, který se za Roma sám považuje, aniž by se k této příslušnosti za
všech okolností sám hlásil, nebo je za Roma považován významnou částí svého
okolí na základě skutečných či domnělých identifikátorů.“ (AI, leden 2010)
„Romové jsou chápáni jako etnická skupina, přičemž příslušnost je jim přiznávána
obvykle na základě lokality, kde bydlí nebo častěji na základě vnějších znaků nebo
jména a příjmení.“ (Obligatorní diagnózy)
MÁME OPRAVDU KVALIFIKOVANĚ ODHADOVAT?
A PŘITOM:
pečlivě zvažovat potřeby Romů

brát zřetel na odlišný způsob života Romů

brát v úvahu kulturní a jazykové odlišnosti Romů
NENÍ ZDE ROZPOR?
CO KDYŽ TO NEODHADNEME?




PROČ SE NEMŮŽEME ZEPTAT? A ZAZNAMENAT DO DOKUMENTACE
ODPOVĚĎ?



DNES NEJSME SCHOPNI PROKÁZAT, KOLIKA ROMŮM JSME VZDĚLÁVÁNÍ
V ZvŠ NEDOPORUČILI.

CO DĚLÁ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ V OBLASTI SOCIÁLNÍHO
ZNEVÝHODNĚNÍ VE ŠKOLSTVÍ







V roce 2009 pracovalo ve školách 72,62 přepočteného počtu
asistentů pedagoga k žákům se soc. znevýhodněním, na které kraj
vyčlenil ze svého rozpočtu 2.550.000,- Kč z vlastních zdrojů a
školám dofinancoval jejich potřeby v plné výši.
K 30.9.2009 zřídil 28 přípravných tříd, které navštěvovalo 333 žáků.
V roce 2009 pracovalo ve školách 46 přepočteného počtu školních
psychologů a speciálních pedagogů, které u škol, které zřizuje kraj,
také plně hradí ze svého rozpočtu (3.975.000,- Kč), u obecních škol
byli financováni z rezervy přímých nákladů poskytnutých MŠMT dle
školského zákona a to ve výši 11.380.000,- Kč.
Péče o žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí je nedílnou
součástí Dlouhodobého záměru kraje.

PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE

Jako příklad dobré praxe může také posloužit ZŠ Slezská v Orlové








navštěvuje ji 190 žáků
z těchto žáků je 58% Romů (lokalita obydlená převážně Romy)

Škola zřídila Komunitní centrum, snaží se o častý kontakt s rodiči,
které vtahuje do dění školy organizováním společných aktivit.
Úzce spolupracuje s PPP Karviná a řadě žáků poskytuje podpůrná
opatření.
V pololetí letošního školního roku mělo 63 žáků vyznamenání, 22
vyznamenaných byli Romové
Škola společně s PPP podává rodičům, kteří chtějí poslat po
ukončení školní docházky v ZŠ své děti k dalšímu studiu do E oborů
na odborná učiliště podrobné informace o těchto studijních oborech
a snaží se je motivovat ke studiu na středních školách s H a M
obory, po jejichž absolvování budou mít lepší šance pro uplatnění
na trhu práce.

CO DOPORUČUJI Ι



Definovat lépe sociální znevýhodnění ve školském zákoně




Školám poskytnout na sociálně znevýhodněné žáky navýšení normativu











učit kompetence, tj. kdo je oprávněn toto znevýhodnění posoudit a podle jakých
kritérií
snížení počtu žáků ve třídě, asistent pedagoga, doučování aj.

Přeřazení žáka do ZvŠ musí předcházet vyčerpání všech dostupných
podpůrných opatření (MŠ, přípravná třída, opak. ročníku, vyrovnávací třídy).
Zřídit pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí možnost 2 leté
bezplatné návštěvy MŠ.
Intenzivně pracovat prostřednictvím terénních pracovníků s rodinami
sociálně znevýhodněnými a poskytnout jim podporu, ovšem za předem
přesně definovaných podmínek.
Rozšířit nabídku DVPP MŠ, ZŠ a SŠ o tématiku specifik práce s romskými
žáky a žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí.
Rozšířit nabídku DVPP pro pracovníky PPP a SPC zaměřenou na specifiku
diagnostiky Romů a žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí.
Zajistit standardizaci diagnostických metod, u zahraničních diagnostických
nástrojů zajistit české normy.

CO DOPORUČUJI Ι Ι



Nedopustit pozitivní diskriminaci a stejnou péči věnovat jak
romským tak neromským dětem ze sociálně znevýhodněného
prostředí. Ty totiž mnohdy žijí ve velice nuzných podmínkách a na
rozdíl od dětí romských jim schází široké rodinné zázemí.



Inkluzi nepoužívat pouze jako slovo, ale opravdu přemýšlet: JAK,
KDY, ZA KOLIK A ZDA JSME SCHOPNI A OCHOTNI změnit naše
školy v instituce, ve kterých budou VŠICHNI žáci vzděláváni podle
svých individuálních možností a schopností.

MALINKO POUČENÍ NEZAŠKODÍ



„Vzdělání však ve skutečnosti NENÍ papírový šém otevírající dveře
do vyšší společnosti, nýbrž celoživotní proces, amor discendi,
proces osobního růstu. Vzdělání je bytostně vzděláváním pouze
tehdy, je-li podnikáno kvůli němu samému. (MF Dnes, 16.1.2010
esej M.Petříček)



„Ke změně může dojít teprve tehdy, když převezmeme plnou
zodpovědnost za všechny své činy a nebudeme ji na nikoho
delegovat.“ (Gustav Keller)



Aby byla pomoc účinná, nemůže být VNUCOVÁNA ale ani
VYNUCOVÁNA

SLOVO NAKONEC

„Žijeme v době soudního aktivismu, kdy politika učinila z práva svůj
hlavní nástroj k prosazování cílů. Nic naplat, že zákonná ustanovení
nekorespondují s žitou skutečností. Zvlášť viditelné je to při
prosazování tzv. „politiky identity“, což je idealizování menšin odvětvím
známým jako lidsko právní průmysl. Pro ten je úrodnou půdou tížená
situace Romů.“
„Změny vynucené soudními rozhodnutími nemění životní skutečnost
lidí na okraji, ať již jsou to Romové, či kdokoliv. K tomu je zapotřebí
příliš mnoho faktorů, které soudní verdikt nemůže obsáhnout. Snahy o
transplantování amerického boje za lidská práva do střední Evropy, jak
si ho představují američtí právníci z Evropského centra Romů, mohou
vést jen k většímu rozdělení společnosti. (MF Dnes, 6.2.2010, R. Kristof)

Děkuji za pozornost
podhorna@pppkarvina.cz
597 582 371

