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POD’A KOVANIE
Lucie Fremlová a Heather Ureche z organizácie Equality realizovali v rámci tejto štúdie terénny výskum.
Teoretický a terénny výskum koordinovala Lucie Fremlová, ktorá je hlavnou autorkou záverečnej správy. Alan
Anstead a členovia správnej rady organizácie Equality sa podieľali na úpravách pracovnej verzie správy.
Mihai Surdu z Rómskeho vzdelávacieho fondu sa podieľal na vypracovaní scenárov rozhovorov so žiakmi, rodičmi
a zamestnancami škôl, vypracoval kapitolu o nadmernom zastúpení Rómov v špeciálnom vzdelávaní v Česku a
na Slovensku a prispel pripomienkami k pracovnej verzii správy. Pripomienky a komentáre k pracovnej verzii správy
poskytli aj Judit Szira, Eben Friedman a Semsi Shainov z Rómskeho vzdelávacieho fondu. Všetky relevantné
pripomienky zo strany Rómskeho vzdelávacieho fondu boli zapracované do záverečnej verzie tohto dokumentu.
Organizácia Equality by rada vyjadrila poďakovanie Rómskemu vzdelávaciemu fondu za rozsiahlu spoluprácu
počas tohto výskumu a za umožnenie publikovania tejto štúdie. Poďakovanie od organizácie Equality patrí
nasledujúcim školám, organizáciám a jednotlivcom: Babington Community College (Leicester), koordinátorovi
projektu AIMER (Medway Council), Bishop of Rochester Academy a Luton Junior School (Chatham), kurikulárnemu
poradcovi Rotherham EAL, St Ann's Junior and Infant School a Winterhill Secondary Schools (Rotherham), West
Midlands Consortium (Wolverhampton), Marekovi Mikovi (Southend), Miroslavovi Kandráčovi (Peterborough),
projektu The Children's Society's New Londoners (Londýn), NHS New and Emerging Communities (Derby).
K ľuďom, ktorí podporili úvodný návrh projektu pre Rómsky vzdelávací fond, patria Jim Goldston (OSJI), Jan Jařab
(UN OHCHR), Rob Kushen (predseda rady ERRC a člen správnej rady Rómskeho vzdelávacieho fondu) a
Gwendolyn Albert a organizácia Equality by im tiež rada vyslovila svoje poďakovanie.
Organizácia Equality by rada poďakovala aj všetkým žiakom, ich rodičom a učiteľom, ktorí sa zúčastnili na
rozhovoroch a skupinových rozhovoroch. Naše osobitné poďakovanie patrí zamestnancom škôl a miestnych
samospráv, ktorí nám pomohli zorganizovať rozhovory a skupinové rozhovory.
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STRUČNE O ORGANIZÁCII EQUALITY
Equality je registrovaná charitatívna organizácia, ktorá sa zameriava na podporu a zabezpečenie práv etnických
menšín v Spojenom kráľovstve a Európe. Pomáhame najmä Rómom, ktorí sa prisťahovali do Spojeného kráľovstva
z nových členských štátov EÚ. Organizácia Equality im pomáha riešiť problémy so zamestnaním, bývaním,
vzdelávaním, ako aj zdravotnou a sociálnou starostlivosťou. Pomáhame vytváraním dialógu, porozumenia a
spolupráce medzi rómskymi komunitami, miestnou samosprávou a poskytovateľmi služieb.
//equality.uk.com

STRUČNE O RÓMSKOM VZDELÁVACOM FONDE
Rómsky vzdelávací fond bol vytvorený v rámci Dekády inklúzie Rómov v roku 2005. Jeho poslaním a cieľom je
odstrániť rozdiely vo vzdelávacích výsledkoch rómskych a nerómskych žiakov. Na dosiahnutie tohto cieľa podporuje
Rómsky vzdelávací fond opatrenia a programy, ktoré zabezpečujú kvalitné vzdelávanie pre Rómov, vrátane
desegregácie vzdelávacích systémov.
//www.romaeducationfund.hu
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PREDSLOV
Už po mnoho generácií sú rómske deti vo východnej Európe nadmerne zaraďované do fakticky segregovaných alebo
špeciálnych škôl pre deti s mentálnym postihnutím. Za túto prax bolo Česko aj Slovensko opakovane kritizované
rozličnými medzinárodnými inštitúciami, organizáciami, Európskou komisiou a vládou Spojených štátov amerických.
V novembri 2007 Európsky súd pre ľudské práva rozhodol v prípade D.H. a ostatní voči Českej republike (ďalej
1
„D.H.“), pričom zistil, že neproporcionálne zaraďovanie rómskych žiakov do špeciálnych škôl bez objektívneho a

primeraného odôvodnenia viedlo k nezákonnej nepriamej diskriminácii porušujúcej Európsky dohovor o ľudských
právach. Vo svojom rozsudku súd požaduje, aby Česká republika prijala opatrenia na ukončenie diskriminácie
Rómov vo vzdelávacom systéme.
V reakcii na zverejnenie rozsudku v novembri 2007 sa v Prahe sformovala koalícia mimovládnych organizácii pod názvom
Spoločne do školy (Společně do školy). Cieľom koalície je sledovať a napomáhať uplatňovaniu tohto prelomového
rozsudku prostredníctvom realizovania výskumu a vzdelávacích projektov, ktoré prispievajú k desegregácii českého
vzdelávacieho systému, ako aj podporou uplatňovania princípu rovnosti príležitostí pre všetky deti bez ohľadu na
ich pôvod, farbu pokožky alebo spoločenské postavenie. Organizácia Equality sa nedávno stala členom tejto koalície.
Napriek tomuto kľúčovému rozhodnutiu Európskeho súdu a veľkému úsiliu organizácií združených v koalícii sa
však zmenilo len veľmi málo. Špeciálne školy sa síce premenovali, rómske deti však stále dostávajú základné vzdelanie
nižšej kvality s veľmi obmedzenou šancou, že po povinnej školskej dochádzke budú pokračovať v stredoškolskom
alebo vysokoškolskom vzdelávaní, s možnosťou získať stabilné uplatnenie na trhu práce.
V novembri 2010 vyslovil Thomas Hammarberg, komisár pre ľudské práva pri Rade Európy, nasledujúce vyjadrenie:
„V súčasnosti sa však zdá, že v praxi nenastali takmer žiadne zmeny. (…) V niektorých oblastiach majú rómske
deti až 27-krát vyššiu pravdepodobnosť, že budú navštevovať [praktické] školy, čo predstavuje rovnakú mieru, ako
bola tá, ktorá sa stala podkladom pre rozhodnutie súdu v Štrasburgu.“2
Počas rokov 2008 a 2009 realizovali Lucie Fremlová a Heather Ureche výskum pre správu „Pohyb Rómov z nových
členských krajín EÚ: Prieskum mapujúci Rómov z novoprijatých krajín A2 a A8 v Anglicku (Charakteristiky
usídľovania a súčasná situácia nových rómskych komunít v Anglicku)“, ktorý bol zadaný a financovaný vtedajším

1
2

Dostupné online: http://www.soros.org/initiatives/justice/litigation/czechrepublic
Rada Európy, Správa, ktorú predložil Thomas Hammarberg, komisár Rady Európy pre ľudské práva, po návšteve Českej republiky od 17. do
19. novembra 2010; CommDH (2011)3, 3. marca 2011, dostupné online: https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=1754217, odsek 60.
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Ministerstvom pre deti, školy a rodiny (v súčasnosti Ministerstvo školstva).3 Počas terénnej štúdie pre tento prieskum
pedagogickí a ďalší zamestnanci pracujúci s rómskymi deťmi zo Slovenska a Česka - v tom čase dvoch najväčších
rómskych komunít - upozornili výskumníčky na viaceré prípady rómskych detí, ktoré boli predtým zaradené
do špeciálnych škôl alebo fakticky segregovaných škôl a tried v týchto krajinách. Tie isté deti, z ktorých niekoľko
malo menšie problémy so zrakom, sluchom alebo rečou, telesné postihnutia alebo iné poruchy učenia, študovali na
bežných školách v Spojenom kráľovstve. Táto skutočnosť bola podložená ďalšími zisteniami prieskumu, podľa
ktorých sa mnoho rómskych rodín rozhodlo presunúť do Spojeného kráľovstva, pretože chceli rovnaké príležitosti
pre svoje deti, obzvlášť v oblasti vzdelávania.
V tom čase začali výskumníčky diskutovať s mnohými ľuďmi zo školskej praxe v celom Spojenom kráľovstve o
možnostiach realizácie pilotnej výskumnej štúdie, ktorá by sa konkrétne zamerala práve na tieto a podobné prípady,
aby sa ukázalo, či väčšina rómskych detí, ktoré sa presťahovali do Spojeného kráľovstva, študuje na bežných školách, čo je v protiklade so situáciou na Slovensku a v Česku.
Výskum z roku 2008/2009 naznačil aj to, že vzdelávanie zohrávalo kľúčovú úlohu v sociálnej inklúzii a kvalite
života rómskych detí a rodín. Stredisko podpory vzdelávania kočovníkov (The Traveller Education Support Service)
a Služba podpory vzdelávania etnických menšín (Ethnic Minority Achievement Service) boli hlavnými aktérmi
podpory sociálnej inklúzie Rómov a školy a miestne samosprávy ich považovali za vzor správnej praxe.
Prostredníctvom neustálej spolupráce organizácie Equality s miestnymi samosprávami, ľuďmi z praxe a s poskytovateľmi
oficiálnych aj neformálnych služieb pre Rómov v Spojenom kráľovstve sme sa postupne oboznamovali s ďalšími
prípadmi rómskych detí z Česka a Slovenska, ktoré boli predtým zaradené do špeciálnych škôl/tried alebo fakticky
segregovaných (výlučne rómskych) škôl/tried v týchto krajinách a v Spojenom kráľovstve úspešne študovali na
bežných školách. Tieto kontakty s miestnymi samosprávami, poskytovateľmi služieb, miestnymi mimovládnymi
organizáciami, školami a rómskymi komunitami slúžili ako základ predkladanej výskumnej správy.

3

Výskum realizovali Lucie Fremlová a Heather Ureche. Správa je dostupné online: http://equality.uk.com/resources.html
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PRIEMERNE VYSLEDKY ROMSKYCH ŽIAKOV (VO VEKU 9–15 ROKOV) V
MATEMATICKEJ, EITATEĽSKEJ A PRIRODOVEDNEJ GRAMOTNOSTI, AKO ICH
UVIEDLI RESPONDENTI NA ZAKLADNYCH A STREDNYCH SKOLACH, BOLI
TESNE POD PRIEMEROM. PREDMETY, V KTORYCH BOLI ŽIACI PODĽA
VLASTNEHO HODNOTENIA USPESNI, ZAHAOALI MATEMATIKU, TELESNU
VYCHOVU, VYTVARNU VYCHOVU, PRIRODNE VEDY A INFORMATICKU
VYCHOVU. S OHĽADOM NA UROVEO HOVOROVEJ ANGLIETINY HOVORILO
89 PERCENT RESPONDENTOV PLYNULE ALEBO TAKMER PLYNULE
ANGLICKY. ČIM V MLADSOM VEKU PRISLI RESPONDENTI PRVYKRAT DO
SPOJENEHO KRAĽOVSTVA, TYM RYCHLEJSIE BOLI SCHOPNI HOVORIT’
PLYNULE ANGLICKY.
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ZHRNUTIE
Nie je nám známy žiaden uskutočnený výskum, ktorý by sa zameriaval na vzdelávacie výsledky rómskych žiakov,
ktorí s rodičmi emigrovali z Česka a Slovenska do Spojeného kráľovstva alebo do inej západoeurópskej krajiny.
Táto pilotná výskumná štúdia je prvá svojho druhu a skúma skúsenosti rómskych detí z Česka a Slovenska, ktoré
navštevovali špeciálne alebo fakticky segregované (výlučne rómske) školy v týchto krajinách, pričom ich porovnáva
s ich následnými skúsenosťami z navštevovania bežných základných a stredných škôl v Spojenom kráľovstve.
Výskum sa venoval aj literatúre a výskumným správam o situácii Rómov vo vzdelávacích systémoch v Česku a na
Slovensku, ktoré realizovali a publikovali rôzne organizácie, vrátane Rómskeho vzdelávacieho fondu. Tento teoretický
výskum bol spojený s terénnym výskumom, ktorý realizovala organizácia Equality v období júna do augusta 2011
vo ôsmich lokalitách v Anglicku: Leicester, Chatham, Rotherham, Wolverhampton, Southend-on-Sea, Peterborough,
Londýn a Derby. Počas pilotného výskumu boli realizované rozhovory so 61 rómskymi študentmi z Česka alebo
Slovenska, 28 rómskymi rodičmi a 25 učiteľmi a ďalšími pedagogickými zamestnancami.

HLAVNÉ ZISTENIA
- 85 percent oslovených rómskych žiakov (51 respondentov) bolo v minulosti zaradených v špeciálnych školách/
triedach alebo v takzvaných „praktických školách“ a fakticky segregovaných (teda výlučne rómskych) školách alebo
v materských školách s prevahou rómskych detí v Česku (23 respondentov) alebo na Slovensku (38 respondentov),
pričom nebol zaznamenaný rozdiel medzi respondentmi navštevujúcimi základnú alebo strednú školu.
- Dvanásť zo sedemnástich respondentov, ktorí boli v minulosti zaradení do špeciálnej školy na Slovensku alebo v
Česku, uviedlo, že tam boli zaradení po psychologickom testovaní počas prvého alebo druhého ročníka základnej
školy (vo veku 7 a 8 rokov).
- Priemerné výsledky rómskych žiakov (vo veku 9 - 15 rokov) v matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti,
ako ich uviedli respondenti na základných a stredných školách, boli tesne pod priemerom. Predmety, v ktorých
boli žiaci podľa vlastného hodnotenia úspešní, zahŕňali matematiku, telesnú výchovu, výtvarnú výchovu, prírodné
vedy a informatickú výchovu. S ohľadom na úroveň hovorovej angličtiny hovorilo 89 percent respondentov
plynule alebo takmer plynule anglicky. Čím v mladšom veku prišli respondenti prvýkrát do Spojeného kráľovstva,
tým rýchlejšie boli schopní hovoriť plynule anglicky.
- Len malé percento celkovej vzorky rómskych žiakov (2 až 4 percentá) na skúmaných britských školách bolo
považovaných za žiakov, ktorí majú špeciálne vzdelávacie potreby kvôli poruchám učenia alebo postihnutiam, kvôli
ktorým bolo pre nich náročnejšie učiť sa alebo mať prístup k vzdelaniu v porovnaní s väčšinou detí rovnakého
veku. Týmto rómskym žiakom je dodatočná alebo odlišná forma podpory poskytovaná v rámci bežnej školy.
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- Žiaden z oslovených študentov neabsolvoval v Spojenom kráľovstve oficiálne posúdenie špeciálnych vzdelávacích
potrieb, ktoré predstavuje podrobnejšiu analýzu dieťaťa a vyžaduje sa vtedy, ak bežná škola nedokáže poskytnúť
všetky formy podpory, ktoré dieťa potrebuje.
- Vysoké percento rómskych žiakov, ktorí do krajiny prišli nedávno (90 percent), sa zúčastňovalo na podpornej
výučbe angličtiny ako ďalšieho jazyka (English as an Additional Language - EAL), rovnako ako ich ďalší
novoprisťahovaní nerómski rovesníci z odlišného národnostného a etnického prostredia, pre ktorých nie je
angličtina materinským jazykom.
- Väčšina oslovených britských odborníkov, ktorí pracujú s Rómami v oblasti vzdelávania, si je vedomá vysokého
zastúpenia Rómov vo fakticky segregovaných alebo špeciálnych školách v Česku a na Slovensku. Považovali to
za zvláštnu prax.
- Veľká väčšina rómskych študentov uviedla, že zažili rasistické šikanovanie alebo určitú formu slovného napádania
svojimi nerómskymi rovesníkmi na českých a slovenských školách, ako aj diskriminačné alebo nerovnaké zaobchádzanie
zo strany učiteľov, ktorí ich údajne aj v mnohých prípadoch fyzicky trestali.
- Rómski študenti v siedmich z ôsmich lokalít uviedli, že nezažili žiadnu formu rasizmu na britských školách a vnímali,
že učitelia boli milí a ochotní pomôcť, ako aj venovať žiakom čas individuálne.
- Veľká väčšina výskumom oslovených rómskych študentov uviedla, že preferuje britskú školu kvôli rovnosti príležitostí
a neprítomnosti rasizmu alebo diskriminácie na škole.
- Všetci rodičia oslovení v rámci tejto štúdie oceňovali celkovú atmosféru v škole, ako aj to, že ich deti sa cítia byť
v škole vítané a stretávajú sa s rovnakým zaobchádzaním, rovnakými príležitosťami a nie sú tam prítomné
protirómske nálady ani rasizmus, ktoré podľa ich vyjadrení všetky deti v rôznych formách zažili zo strany nerómskych
spolužiakov a učiteľov v Česku a na Slovensku. Všetci uviedli, že perspektíva vzdelávania a zamestnania ich
detí bola jednou z ich najsilnejších motivácií pri rozhodovaní sa o odchode do Spojeného kráľovstva. Mnohí z nich
sú presvedčení, že potrvá generácie, kým sa táto prax a postoje na Slovensku a v Česku zmenia, zatiaľ čo
niektorí pochybovali, či táto zmena vôbec nastane. Všetci rodičia boli presvedčení, že šance ich detí uspieť v
živote sú omnoho lepšie v Spojenom kráľovstve než na Slovensku a v Česku.

ODPORÚČANIA
1. Zistenia tejto štúdie ukazujú, že vzdelávanie rómskych detí v špeciálnych alebo fakticky segregovaných školách
na Slovensku a v Česku nie je odôvodnené ich vzdelávacími, sociálnymi alebo kognitívnymi schopnosťami,
pretože všetky rómske deti, ktoré sa zúčastnili tohto výskumu a boli v minulosti zaradené do špeciálnych alebo
fakticky segregovaných škôl na Slovensku a v Česku, úspešne študovali na bežných školách v Spojenom
kráľovstve. Preto by mali všetky úrovne českej verejnej správy konať a bez ďalšieho omeškania prijať konkrétne
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opatrenia na vykonanie rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva z roku 2007. Česká vláda by mala zaručiť,
že sa splnenie jej právnych záväzkov stane prioritou.
2. Musí byť vytvorený a realizovaný plán postupu, aby boli zistenia výskumu využité na vyvrátenie mýtu, že
zaraďovanie rómskych detí do špeciálnych škôl alebo výlučne rómskych/fakticky segregovaných škôl v Česku a
na Slovensku (a iných krajinách, ktoré majú podobné prístupy) je v najlepšom záujme Rómov. Je potrebné
dentifikovať spektrum možností na využitie výskumu na ovplyvnenie diskusie v týchto krajinách.
3. Poučenie z dobrých aj z menej efektívnych prístupov, ktoré výskum identifikoval, by malo v rámci tohto
plánovaného prístupu viesť ku vzniku diskusie o tom, aké politiky a opatrenia dokázateľne zlepšujú akademické
výsledky rómskych žiakov. Do tejto diskusie by sa mali zapojiť aktéri na rozhodovacích pozíciách v školstve,
mienkotvorní aktéri (vrátane spravodajských a odborných médií), ako aj ľudia z praxe na národnej i miestnej
úrovni v Česku a na Slovensku.
4. V Spojenom kráľovstve by mali byť prístupy k vzdelávaniu, ktoré výskum identifikoval, podporované a šírené do
ďalších škôl v obciach a mestách, v ktorých bývajú rómske komunity.
5. Školy, ktoré sa zúčastnili výskumu, by mali zvážiť vytvorenie siete, ktorá by umožnila vzájomnú výmenu skúsenosti
a postupov prostredníctvom elektronických kanálov alebo osobných kontaktov. Ak by bola sieť vytvorená, jej
členovia by mali zvážiť prizvanie a zapojenie aj ďalších škôl s rómskymi žiakmi.
6. Ministerstvo školstva Spojeného kráľovstva by malo zvážiť, ako by mohlo pomôcť šíreniu vhodných prístupov,
ktoré zlepšujú dochádzku a akademické výsledky rómskych žiakov.
7. Vláda Spojeného kráľovstva by mala zvážiť dlhodobé dopady znižovania výdavkov na služby, ktoré pomáhajú
zvyšovať dochádzku a výsledky rómskych žiakov, obzvlášť služby rómskych mediátorov spolupracujúcich so
školami a miestnymi samosprávami a služby TESS a EMAS.
8. Školám a miestnym samosprávam by mali byť predstavené výhody zamestnávania rómskych sprostredkovateľov
alebo „mediátorov“, ktorí spolupracujú so školami a rómskymi rodinami, pričom je možné využiť príklady z
tohto pilotného výskumu, ako aj ďalšie príklady zo širšieho okruhu škôl. Rada Európy a Európska komisia by mali
zvážiť rozšírenie svojho programu rómskych mediátorov aj na Spojené kráľovstvo.
9. Vlády členských krajín EÚ a Európska komisia by mali zvážiť zavedenie univerzálneho vzdelávacieho „záznamu“
alebo „pasu“ pre všetky deti na úrovni EÚ, ktorý by obsahoval informácie o vzdelávacej histórii dieťaťa a kontaktné
45

informácie na ich minulé a súčasné školy.

Umožnilo by to zabezpečiť kontinuitu a dôslednosť vo vzdelávaní

dieťaťa a upozornilo by to aj na dieťa, ktoré sa nevzdelávalo.
10. Po tom, ako bola overená metodika a zverejnili sa dôležité úvodné zistenia, by sa mal pilotný výskum rozvinúť
v Spojenom kráľovstve do podoby významného vedeckého výskumu, ktorý by mal pokrývať všetky skupiny
Rómov z rôznych krajín.

4
5

„Pas“ by neobsahoval žiadne dôverné informácie. Dokument by rodičia predložili novej škole svojho dieťaťa pri zápise.
Príkladom takéhoto prístupu je Europass, ktorý zlučuje do jednotného rámca niekoľko existujúcich nástrojov na zabezpečenie transparentnosti
v oblasti diplomov, certifikátov a kompetencií. Dostupné online: http://europass.cedefop.europa.eu/
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NEVIDIM ŽIADEN ROZDIEL MEDZI ROMSKYMI A NEROMSKYMI ŽIAKMI V
ICH SCHOPNOSTIACH ALEBO POTENCIALI, JE TO LEN OTAZKA DOBEHNUTIA
ZAMESKANEHO. PRIBLIŽNE PO ROKU SA DOSTANU NA ROVNAKU
UROVEO AKO ICH ROVESNICI.
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ÚVOD
ČESKÁ REPUBLIKA
V reakcii na domáci a medzinárodný tlak na úplnú implementáciu rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) o
nezákonnej segregácii rómskych žiakov na českých školách zaslala 19. januára 2010 vtedajšia ministerka školstva
Miroslava Kopicová list všetkým riaditeľom základných škôl, vrátane škôl praktických (ide o premenované bývalé
špeciálne školy6), v ktorom ich vyzvala, aby „dôsledne sledovali, či sú do základnej školy praktickej zaraďované len
deti so skutočným ľahkým mentálnym postihnutím“.
Tento pokyn prišiel z ministerstva školstva viac ako dva roky po zverejnení kľúčového rozsudku ESĽP z roku 2007.
Išlo o prvý oficiálny pokus zo strany centrálnej vlády riešiť problém segregácie v českom školstve. Načasovanie
listu sa zhodovalo tiež so zverejnením významnej správy Amnesty International o segregovanom vzdelávaní rómskych
žiakov v Ostrave.7
Táto iniciatíva zakrátko narazila na odpor zo strany učiteľov špeciálnych škôl a ich priaznivcov, vrátane niektorých
politikov, ktorí medzitým vytvorili loby pri ministerstve školstva. V liste od predstaviteľov školstva v Plzenskom
kraji (západné Čechy) uvádzajú signatári (medzi nimi aj bývalá ministerka zdravotníctva Milada Emmerová)
nasledovné:
„Vážená pani ministerka, v našom otvorenom liste reagujeme na niekoľkomesačnú tendenčnú kampaň v médiách
za verejnej podpory vedúcich pracovníkov MŠMT, ktorá sa hlboko týka zavedeného, osvedčeného, dlhoročného
a podľa nášho názoru perfektne fungujúceho systému vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi vzdelávacími
potrebami. (...) Z pohľadu poradenského zariadenia je integrácia detí či žiakov s ľahkou mentálnou retardáciou
veľmi problematická. Domnievame sa, že integrácia a inklúzia „za každú cenu“ je pre dieťa či žiaka kontraproduktívna
a môže vytvárať množstvo psychických problémov.“8

6

V roku 2005 novelizovala Česká republika školskú legislatívu prijatím nového školského zákona, účinného od 1. januára 2005.
Jedna z hlavných zmien sa týkala zrušenia špeciálnych škôl (tzv. zvláštní školy). Novou legislatívou boli tieto školy transformované na
praktické základné školy a zlúčené s bežnými základnými školami. Napriek tejto formálnej zmene sú rómske deti naďalej vzdelávané v
oddelenom vzdelávacom prúde v prostredí bývalých špeciálnych škôl, podľa kurikula pre deti s ľahkým mentálnym postihnutím.
7
Nedokončený úkol: Romští žáci v České republice stále čelí překážkám ve vzdělání (Injustice Renamed: Discrimination in education of
Roma persists in the Czech Republic). Dostupné online:
http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR71/003/2009/en/8572b7e5-4435-4f43-bb2d-462fd7fdb905/eur710032009en.pdf
8
Podpísaní predstavitelia ďalej pokračujú otázkou, či mimovládne organizácie zapojené do kampane boli „natoľko odborne erudované, aby
dokázali posúdiť vhodnosť a správnosť zaradenia dieťaťa či žiaka do systému špeciálneho vzdelávania“ a uvádzajú, že ten, kto rozhodne o
spôsobe vzdelávania svojho dieťaťa, je v konečnom dôsledku vždy zákonný zástupca.
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List uzatvárajú vyjadrením: „Vďaka zložitej a dlhoročnej práci učiteľov – špeciálnych pedagógov nemáme v Českej
republike zďaleka toľko negramotných občanov ako v krajinách, z ktorých nám niektorí jednotlivci dávajú
nekvalifikované rady a odporúčania.“
Podľa správy Európskeho centra pre práva Rómov a Rómskeho vzdelávacieho fondu o Českej republike z roku
20089 „[v]ýrazné nedostatky v zákonoch a praxi pri pedagogicko-psychologickom hodnotení rómskych detí naďalej
podporujú neoprávnené zaraďovanie rómskych detí do škôl a tried s redukovanými osnovami obmedzujúcimi
možnosti ďalšieho vzdelávania a budúceho zamestnania. Pedagogicko-psychologické poradne naďalej používajú
rovnakú metodiku ako pred rokom 2005. Neexistuje ani zákonná povinnosť opakovaného posúdenia detí zaradených
do praktických škôl, pokiaľ o to rodičia nepožiadajú, ani komplexné hodnotenie odborných posudkov vydaných
pedagogicko-psychologickými poradňami. Väčšina rómskych detí zostáva v praktických školách až do deviatej
triedy a potom opúšťa vzdelávací systém.“
V marci 2010 boli tieto zistenia podporené správou Českej školskej inšpekcie (ďalej ČŠI), ktorá zverejnila kľúčový
dokument s názvom „Tematická správa: Súhrnné poznatky z tematickej kontrolnej činnosti v bývalých špeciálnych
10
základných školách“ . Správa uvádza, že 83 percent praktických základných škôl neprešlo žiadnou významnejšou

zmenou a označuje ich ako „skryté špeciálne školy“. Rómski žiaci aj naďalej tvorili 35 percent detí s diagnostikovaným
ľahkým mentálnym postihnutím, pričom v niektorých krajoch predstavovali až 50 percent tejto skupiny. Správa
okrem toho uvádza, že najmenej 5 000 detí bez akéhokoľvek diagnostikovaného postihnutia bolo zaradených do
bývalých „špeciálnych škôl“ určených pre deti s diagnostikovaným postihnutím. Navyše bolo v tejto správe po
prvýkrát českou štátnou inštitúciou zverejnených viacero kľúčových argumentov kritizujúcich špeciálne školstvo:
- „Celkovo nie je dokázateľné, že zaznamenaný súhlas bol „informovaný“, t. j. že bol zákonnými zástupcami udelený
na základe dostatočných informácií o rozdieloch vo vzdelávacích programoch.“
- „Ako rizikové hodnotíme inštitucionálne a personálne prepojenie základných škôl a školských poradenských centier,
v mnohých prípadoch prevažoval záujem školy naplniť kapacitu v rozpore s oprávneným záujmom integrácie
žiaka do bežného vzdelávacieho prúdu.“

9

Pretrvávajúca segregácia rómskych detí v českom školstve (Persistent Segregation of Roma in the Czech Education System), Európske
centrum pre práva Rómov, Rómsky vzdelávací fond. Dostupné online:
http://www.errc.org/en-research-and-advocacy-reports-intro-details.php?article_id=3049
10
Česká školská inšpekcia, Tematická správa – Súhrnné poznatky z tematickej kontrolnej činnosti v bývalých špeciálnych základných školách,
marec 2010, originálny dokument v češtine dostupný online:
http://www.csicr.cz/cz/85126-zprava-z-kontrolni-cinnosti-v-byvalych-zvlastnich-skolach
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- „Jedným z cieľov vzdelávacieho prúdu Rámcového vzdelávacieho programu pre základné vzdelávanie žiakov s
ľahkým mentálnym postihnutím (RVP ZV LMP) je pripravovať žiakov, ktorí majú potenciálne predpoklady na
návrat do hlavného vzdelávacieho prúdu, na tento prechod. ČŠI zistila, že k takýmto prestupom dochádza len
veľmi ojedinele. Na základe opakovanej diagnostiky školských poradenských zariadení bol v roku 2009 odporučený
návrat do hlavného vzdelávacieho prúdu celkovo len 100 žiakom, pričom k realizácii prestupu došlo len v 36
prípadoch. V roku 2008 takto prestúpilo 43 žiakov a v roku 2007 to bolo 38 žiakov. Pre porovnanie uvádzame
stav v roku 2002, kedy sa o návrat do bežnej školy pokúsilo celkovo 10 žiakov, z toho len 6 úspešne pokračovalo
v školskej dochádzke na základnej škole.“
- „Z rozhovorov s vedením škôl vyplynulo, že medzi pedagógmi prevažuje zavádzajúce chápanie diagnostického
pobytu ako doby potrebnej na získanie podkladov potrebných na zaradenie žiaka do vzdelávacieho programu
pre žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím. Inštitút diagnostického pobytu tak neplní svoju hlavnú funkciu.“
- „ČŠI zistila, že z celkového počtu žiakov vykázaných v navštívených školách v školskom roku 2009/2010 bolo 110
vzdelávaných podľa prílohy k RVP ZV LMP bez platnej diagnózy alebo odporúčania školského poradenského
zariadenia (ŠPZ), pričom 29 z nich, teda 26,4 %, bolo rómskych žiakov.”
- „Výška finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu - priamych nákladov na vzdelávanie (...) bola v roku 2009
v priemere na jedného žiaka základnej školy 40 897,- Kč. Navýšenie vzhľadom na vykazované postihnutie
tvorí najmenej 50 % finančného normatívu (...). Z uvedených údajov je zrejmé, že 34 škôl neoprávnene žiadalo o
navýšenie dotácie najmenej vo výške 2 250 000,- Kč.“

11
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V apríli 2010 podporil správu Českej školskej inšpekcie aj český verejný ochranca práv (ombudsman), ktorý sa
vyjadril nasledovne:
„Neexistuje oprávnený rozlišujúci dôvod, ktorým by bolo možné odôvodniť neprimerane vysoké percento rómskych
detí, ktoré sú za týchto okolností odporučené na vzdelávanie v praktickej základnej škole. Okrem toho treba
pripomenúť, že zaradenie na vzdelávanie v praktickej základnej škole bez diagnózy mentálneho postihnutia je
zásadným pochybením zodpovedného orgánu, a to v prípade rómskych i nerómskych detí. (...) Tretinové zastúpenie
rómskych detí v skupine detí s diagnózou mentálneho postihnutia je diskrimináciou.”

12

Parlamentné voľby v júni 2010 viac-menej ukončili tieto iniciatívy v dôsledku zmien na českej politickej scéne,
pričom kľúčoví vyšší štátni úradníci, ktorí presadzovali zmenu na ministerstve školstva, odstúpili na protest proti
novej politike ministerstva. Okrem toho odstúpilo aj viac ako 50 odborníkov z pracovnej skupiny pri českom
ministerstve školstva, ktorá bola zodpovedná za prípravu Národného akčného plánu pre inkluzívne vzdelávanie.
V podnete pre Radu Európy uviedli medzinárodné mimovládne organizácie, že „inštitúcie navyše ignorovali
naliehavosť riešenia vzdelávania rómskych detí. Príkladom toho je Národný akčný plán pre inkluzívne vzdelávanie,
prijatý v roku 2010, ktorý nemá žiadnu konkrétnu aktivitu naplánovanú skôr ako v roku 2014.“13
Slovensko
Významnou črtou slovenského vzdelávacieho systému je skorá a nemenná selekcia žiakov do rôznych vzdelávacích
prúdov, pričom na začiatku dochádza k úvodnej selekcii žiakov do bežného a špeciálneho základného vzdelávania.
Spomedzi 23 krajín strednej a východnej Európy, ktoré pokrývala štúdia UNICEF z roku 2005, malo Slovensko
v roku 2001 najvyšší podiel žiakov zaradených do špeciálnych vzdelávacích programov. 14 Rómsky vzdelávací fond
vo výskume z roku 2009 zistil, že asi 60 percent žiakov v špeciálnom vzdelávaní na Slovensku v období 2008-2009
boli Rómovia.15
Faktická segregácia Rómov v slovenskom školstve sa objavuje na rôznych úrovniach. Niektoré školy navštevujú
výlučne alebo takmer výlučne rómski žiaci. V niektorých školách sú Rómovia oddelení od nerómskych žiakov a
sú vzdelávaní v iných, čisto rómskych triedach. V niektorých ďalších školách sú rómski žiaci oddelení od nerómskych
žiakov v rámci jednej triedy. Výskum, ktorý realizoval Rómsky vzdelávací fond v roku 2009, odhadol podiel rómskych

12

Dostupné online:
http://spolecnedoskoly.cz/wp-content/uploads/stanovisko-verejneho-ochrance-prav-k-diskriminaci-romskych-zaku.pdf
ERRC, OSJI, Príspevok pre komisiu ministrov: Pretrvávajúca segregácia rómskych žiakov v Českej republike, 8. marca 2011, dostupné online:
http://www.errc.org/cms/upload/file/fifth-communication-to-the-committee-of-ministers-on-judgment-implementation-08032011.pdf
14
Zmeny týkajúce sa detí s postihnutiami v krajinách strednej a východnej Európy/SNŠ a pobaltských štátoch (Children and disability in
transition in CEE/CIS and Baltic states), UNICEF Innocenti Research Centre 2005
15
Škola ako geto (School as Ghetto), REF 2009. Dostupné online:
http://www.romaeducationfund.hu/sites/default/files/publications/school_as_ghetto.pdf
13
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žiakov v špeciálnych základných školách na úrovni 59 %, v špeciálnych triedach bežných základných škôl 86 % a
v špeciálnych stredných školách 35 %. Rovnaký výskum však zistil aj to, že takmer polovica žiakov ukončujúcich
vzdelanie na špeciálnych základných školách nepokračuje v ďalšom štúdiu na strednej škole.16
Medzi kurikulom bežných a špeciálnych základných škôl existujú významné rozdiely. Organizácia Amnesty International
uviedla v správe z roku 2007, že podľa odborníkov na vzdelávanie je medzi týmito dvoma kurikulami rozdiel
17
štyroch rokov. Rómsky vzdelávací fond zistil v štúdii z roku 2009, že kurikulum pre žiakov s ľahkým mentálnym

postihnutím pokrývalo len 60 % učiva preberaného na bežných základných školách. Rozdiely v kurikule dramaticky
obmedzujú možnosti integrácie detí zo špeciálnych škôl a tried do bežných škôl, čím výrazne obmedzujú aj ich
šance získať zmysluplné (alebo niekedy aj akékoľvek) zamestnanie po štúdiu. Absolvovanie špeciálneho vzdelávania
na rozdiel od bežného základného vzdelávania obmedzuje možnosti ďalšieho štúdia.
V slovenskom strednom školstve existujú dve možnosti dostupné pre žiakov zaradených ako mentálne postihnutých:
odborné učilištia a praktické školy. Odborné učilištia pripravujú mentálne postihnutých žiakov na výkon remesla.
Praktické školy majú za úlohu naučiť žiakov jednoduché úkony, aby ich pripravili na život v rodine, sebaobsluhu a
praktické práce v domácnosti.18
Slovenská vláda preukázala, že si je vedomá problémov týkajúcich sa špeciálneho školstva. V roku 2001 vydalo
slovenské ministerstvo školstva výzvu na zníženie počtu žiakov v špeciálnych školách (bez uvedenia ich etnicity)
prostredníctvom lepšej diagnostiky ťažkých postihnutí a zavedením konceptu vzdelávania žiakov so špeciálnymi
potrebami v rámci bežných škôl. O tri roky neskôr ministerstvo uviedlo, že je potrebné predchádzať vzniku
segregovaných tried pre rómskych žiakov v rámci bežných škôl a vziať si skúsenosti z projektov reintegrácie rómskych
detí do bežných základných škôl.
Zníženie počtu rómskych detí navštevujúcich špeciálne základné školy figuruje aj medzi cieľmi Národného akčného
plánu Slovenskej republiky k Dekáde začleňovania rómskej populácie.19 Cieľom je znížiť chybné diagnostikovanie
rómskych detí, pričom sa očakáva, že počet rómskych detí zaradených do špeciálnych základných škôl sa do roku
2015 zníži o 15 %. Nebol však zverejnený žiaden plán konkrétnych aktivít na dosiahnutie tohto cieľa. Programové
vyhlásenie slovenskej koaličnej vlády prijaté v auguste 2010 obsahovalo aj záväzok eliminovať segregované vzdelávanie
Rómov.

16

Idem.
Stále segregovaní, stále v nerovnom postavení: Porušovanie práva na vzdelanie rómskych detí na Slovensku (Still separate, still unequal:
Violations of the right to education for Romani children in Slovakia), Amnesty International 2007, dostupné online:
http://www.right-to-education.org/sites/r2e.gn.apc.org/files/Slovakia Still Separate Still Unequal.pdf
18
Zbierka zákonov Ceskoslovenskej socialistickej republiky 1984b, paragraf 31.2
19
Dostupné online: http://www.romadecade.org/files/downloads/Decade%20Documents/Action%20Plan_Slovakia.pdf
17
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Napriek tomuto pokroku v oblasti politík sú rómske deti na Slovensku stále nadmerne zastúpené v špeciálnom
školstve. Postupy a mechanizmy, ktoré určujú zaraďovanie detí do špeciálneho vzdelávania a ich preradenie z neho,
zostávajú stále prekážkou skutočnej zmeny a vzdelávacie inštitúcie, vrátane zariadení špeciálno-pedagogického
poradenstva, majú záujem na udržaní súčasného stavu. Negatívne skúsenosti, ktoré mnohí Rómovia (deti aj
rodičia) majú s nerómskymi deťmi a učiteľmi na bežných školách, v kombinácii s pocitom bezpečia vďaka prítomnosti
iných Rómov a veľkým úsilím učiteľov vytvoriť v špeciálnych školách a triedach príjemné prostredie, predstavujú
motiváciu pre zápis dieťaťa do špeciálneho školstva.

PROGRAM MEDZINÁRODNÉHO HODNOTENIA ŠTUDENTOV OECD (PISA)
Prieskum PISA 2009 zaznamenal trend poklesu pri 65 zúčastnených krajinách, pričom obe sledované krajiny - Česko
a Slovensko - tiež zaznamenali pokles v rámci svetového rebríčka školstva.
Česká republika je jednou z piatich krajín OECD (Austrália, Švédsko, Rakúsko a Írsko), v ktorých kvalita celkových
výsledkov od roku 2000 výrazne klesla. Podľa českého Ústavu pre informácie vo vzdelávaní20 boli v poslednom
prieskume PISA výsledky českých študentov v čítaní podpriemerné.
Rovnaké zistenia platia aj pre slovenských študentov. 21

Výsledky vybraných krajín v testoch PISA - uvedené v abecednom poradí 22
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Švédsko
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494

495
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472

496

Priemer OECD

493

496

501

Z D R O J : OECD.
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Podiel žiakov s nedostatočnou úrovňou čitateľskej gramotnosti v Českej republike vzrástol, pričom títo žiaci môžu mať neskôr problémy
pri ďalšom štúdiu alebo pri hľadaní práce na pracovnom trhu. Podiel týchto žiakov je v súčasnosti nad úrovňou medzinárodného priemeru a
dosahuje 23 %. Zároveň sa ukázalo, že k zhoršeniu celkových výsledkov českých študentov prispievajú predovšetkým chlapci. Dostupné online:
http://www.uiv.cz/clanek/607/1871
21
Dostupné online: http://spectator.sme.sk/articles/view/41167/3/inflation_predicted_as_austerity_bites_in2011.html
22
Dostupné online: http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-11930257
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Pre účely tejto správy o výskume v Anglicku je potrebné uviesť, že matematika je jediná oblasť, v ktorej boli
anglickí študenti na rovnakej úrovni ako ich českí rovesníci (obe skupiny s rovnakým skóre 493) a mierne zaostali
za slovenskými študentmi, ktorí dosiahli skóre 497.
Avšak v čítaní a prírodných vedách boli anglickí študenti oveľa lepší (dosiahli skóre 494 a 515 bodov) než českí študenti
(skóre 478 a 500 bodov) alebo slovenskí študenti (skóre 477 a 490 bodov). Anglickí študenti dosiahli lepšie výsledky
ako priemer OECD v čítaní a prírodných vedách (pri priemere OECD 493 a 501 bodov), zatiaľ čo českí a slovenskí
študenti dosiahli výsledky pod priemerom OECD.
Na základe správy o prieskume PISA 2009 je zrejmé, že k výsledkom študentov prispieva viacero faktorov, napríklad
ľudské a finančné zdroje, ktoré majú školy k dispozícii, socioekonomické postavenie študentov, rozdiely v kurikule
a jeho aplikácii. Významným faktorom sú aj postupy pri prijímaní a zaraďovaní do škôl. V oboch krajinách – v
Česku aj na Slovensku – neposkytujú vysoko selektívne školské systémy všetkým študentom rovnaké príležitosti.
V oboch týchto krajinách vytvárajú vzdelávacie systémy vysokú diferenciáciu a charakterizuje ich skorá selekcia
študentov.
Študenti sa preto zúčastňujú na veľmi odlišných vzdelávacích programoch a poradenstve. Ako ukázala publikácia
PISA (zväzok II) Prekonávanie sociálnych rozdielov (Overcoming Social Background), „socioekonomické prostredie
školy, ktorú študenti navštevujú, má tendenciu byť v oveľa silnejšom vzťahu so vzdelávacími výsledkami študentov
než socioekonomické postavenie jednotlivých študentov,“ čo znamená, že existujú výrazné rozdiely medzi
vzdelávacími inštitúciami a že medzi socioekonomickým prostredím študentov a kvalitou vzdelávania, ktoré
dostávajú, existuje výrazný vzťah.
Súvislosť medzi vzdelávacími výsledkami a socioekonomickým pozadím študentov a škôl ukazuje, že vzdelávacie
systémy ešte nemajú efektívne stratégie na prekonanie vplyvu znevýhodneného domáceho prostredia a nedokážu
plne využiť potenciál študentov s nižším socioekonomickým postavením.
Je zjavné, že Anglicko v žiadnom prípade nepatrí medzi krajiny s najlepším skóre v prieskume PISA. Ako však táto
štúdia v nasledujúcich kapitolách ukáže, vďaka rovnosti príležitostí a takmer neprítomnému šikanovaniu a rasizmu
sa anglický vzdelávací systém stáva pre rómskych študentov a ich rodičov atraktívnym.
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VSETCI RODIEIA OSLOVENI V RAMCI TEJTO STUDIE OCEOOVALI CELKOVU
ATMOSFERU V SKOLE, AKO AJ TO, ŽE ICH DETI SA CITIA BYT’ V SKOLE
VITANE A STRETAVAJU SA S ROVNAKYM ZAOBCHADZANIM A ROVNAKYMI
PRILEŽITOST’AMI A NIE SU TAM PRITOMNE PROTIROMSKE NALADY ANI
RASIZMUS, KTORE PODĽA ICH VYJADRENI VSETKY DETI V ROZNYCH
FORMACH ZAŽILI ZO STRANY NEROMSKYCH SPOLUŽIAKOV A UEITEĽOV V
ČESKU A NA SLOVENSKU. VSETCI UVIEDLI, ŽE PERSPEKTIVA VZDELAVANIA
A ZAMESTNANIA ICH DETI BOLA JEDNOU Z ICH NAJSILNEJSICH MOTIVACII
PRI ROZHODOVANI SA O ODCHODE DO SPOJENEHO KRAĽOVSTVA.
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METODIKA
CIEĽ VÝSKUMNEJ ŠTÚDIE
Zámerom pilotného výskumu bolo analyzovať, aký dopad má vzdelávanie v bežnom školstve Spojeného kráľovstva
na rómskych žiakov, ktorí boli predtým zaradení do špeciálnych alebo fakticky segregovaných škôl v Česku a na
Slovensku. V rámci toho mala štúdia tri konkrétne ciele:
a) poukázať na prínosy (alebo nevýhody) vzdelávania v bežnom školstve Spojeného kráľovstva pre rómskych žiakov/
študentov,
b) využiť uvedené zistenia na dôkaz pre všetky úrovne verejnej správy v Česku a na Slovensku, že rómski žiaci sa
nelíšia od iných študentov a že je ekonomicky neudržateľné a spoločensky škodlivé vzdelávať v Rómov v
oddelenom (fakticky segregovanom) alebo špeciálnom vzdelávacom prúde,
c) identifikovať príklady dobrej praxe v oblasti inklúzie rómskych žiakov do bežného školstva v Spojenom kráľovstve.
Štúdia uvádza, že tieto príklady je možné šíriť a realizovať aj na iných miestach Spojeného kráľovstva, ako aj v
krajinách, z ktorých Rómovia pochádzajú.
V úvodnej fáze bol realizovaný teoretický výskum na základe dostupnej literatúry o systémoch špeciálneho
vzdelávania v strednej a východnej Európe, vrátane štúdií Rómskeho vzdelávacieho fondu z rokov 2008 až 2011, a
to so špecifickým zreteľom na situáciu v Česku a na Slovensku.
Organizácia Equality navrhla tri scenáre rozhovorov, ku ktorým prispel a spätnú väzbu poskytol Rómsky vzdelávací
fond. Scenáre rozhovorov boli určené pre rómskych žiakov, rómskych rodičov a pre učiteľov a zamestnancov vo
vzdelávaní (ich kópie sú uvedené v prílohe).
Scenáre rozhovorov boli navrhnuté tak, aby umožnili získanie informácií o skúsenostiach a výsledkoch žiakoch,
ako aj o tom, ako jednotlivé školy, inštitúcie a poskytovatelia služieb prispeli k naplneniu vzdelávacích potrieb
rómskych žiakov.
V období od júna do augusta 2011 prebiehal terénny výskum pozostávajúci zo skupinových rozhovorov s rómskymi
žiakmi a oddelene s rómskymi rodičmi, ako aj z čiastočne riadených rozhovorov s pracovníkmi vo vzdelávaní
a inými osobami v nasledujúcich ôsmich lokalitách v Anglicku: Leicester (9. – 10. júna), Chatham (16. – 17. júna),
Rotherham (11. – 13. júla), Wolverhampton (4. augusta), Southend-on-Sea (11. augusta), Peterborough (12. augusta),
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Londýn (16. augusta) a Derby (25. – 26. augusta). Plánovaný bol aj terénny výskum v Glasgowe. Bol však zrušený
po tom, ako kľúčové kontaktné osoby odstúpili od plánu kvôli kontroverznému plánovanému zrušeniu bilingválnej
podpornej služby pri Shawlands Academy v Glasgowe, ktorá poskytuje cielenú jazykovú podporu študentom vo
veku 11 až 18 rokov, prevažne Rómom, ktorí len slabo alebo vôbec neovládajú anglický jazyk. Skupinové rozhovory
s rómskymi študentmi boli realizované v angličtine: český a slovenský jazyk boli použité veľmi zriedka a len v
úplne nevyhnutných prípadoch.
Načasovanie výskumu bolo pre výskumný tím náročnou úlohou z pohľadu logistiky a získania prístupu k rómskym
žiakom, rómskym rodičom a učiteľom. Keďže terénny výskum sa prelínal s koncom školského roka (22. júl), prístup
k jednotlivým respondentom sa získaval najmä dvoma spôsobmi: kontaktovaním škôl pred koncom školského
roka (v troch lokalitách: Leicester, Chatham a Rotherham) a kontaktovaním miestnych samospráv, poskytovateľov
zdravotníckych služieb, mimovládnych organizácií (Wolverhampton, Londýn, Derby) a rómskych komunít
(Southend-on-Sea a Peterborough).
Skupinové rozhovory na školách boli organizované zamestnancami škôl a trvali 60 až 90 minút. Účastníci boli
vybraní zamestnancami škôl na základe kritéria, aby to boli Rómovia pochádzajúci z Česka alebo Slovenska.
Všade, kde to bolo možné, sme sa zameriavali na predchádzajúce skúsenosti žiakov so špeciálnym alebo fakticky
segregovaným vzdelávaním. Znamenalo to, že študenti vybraní pre účasť v skupinových rozhovoroch zahŕňali
jednak tých, ktorí navštevovali fakticky segregované a špeciálne školy, ako aj tých, ktorí navštevovali bežné školy.
Realizovaný výskum má bádateľský charakter, a preto sa jeho výsledky nemusia nevyhnutne vzťahovať na celú
populáciu prisťahovaných rómskych študentov prichádzajúcich z Česka a Slovenska. Napriek všetkým obmedzeniam
kvôli bádateľskému charakteru výskumu jeho zistenia naznačujú tendencie, ktoré si zaslúžia ďalší podrobnejší
výskum s použitím vedecky stanovenej vzorky.
Počas terénneho výskumu sa uskutočnili rozhovory so 114 ľuďmi:
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– 61 rómskych študentov základných a stredných škôl
– 28 rómskych rodičov
– 25 zamestnancov škôl a iných zamestnancov vo vzdelávaní, ktorí pracujú s rómskymi žiakmi.
Získané údaje boli analyzované a spracované do tejto výskumnej správy.
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Skutočný počet všetkých respondentov bol asi 130 osôb, nebolo však možné zahrnúť údaje z jedného zo skupinových rozhovorov, pretože
účastníci rozhovoru chceli diskutovať o pre nich aktuálnom probléme napätých vzťahov v komunite a jeho dopadoch na rómsku komunitu.
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Mapa Anglicka zobrazujúca lokality, kde sa na školách uskutočnili skupinové rozhovory
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MIGRÁCIA RÓMOV
ZO STREDNEJ A VÝCHODNEJ
EURÓPY DO SPOJENÉHO
KRAĽOVSTVA
Prví Rómovia zo strednej a východnej Európy prišli do Spojeného kráľovstva v 90. rokov minulého storočia rokov
ako azylanti unikajúci pred rozšírenou rasovou perzekúciou a diskrimináciou v krajinách ich pôvodu.24 Po rozšírení
EÚ v rokoch 2004 a 2007 získali občania nových členských krajín právo voľného pohybu. Dôsledkom bolo, že
mnohí Rómovia sa sem legálne presťahovali, aby našli prácu, rovnaké príležitosti a dobré vzdelanie pre svoje deti, a
tiež aby unikli rasizmu, diskriminácii a rastúcemu počtu rasovo motivovaných útokov na Rómov.
Rómovia zo strednej a východnej Európy vytvorili významné komunity v celom Spojenom kráľovstve, najmä na
severe Anglicka, v regióne Midlands, v Kente a v severnom a východnom Londýne. Početné komunity Rómov sú aj
v Škótsku (Glasgow), Walese (Cardiff) a Severnom Írsku (Belfast). Najväčšie rómske komunity sú zo Slovenska,
Rumunska, Česka a Poľska.25
Napriek ekonomickej recesii a obmedzeniam zamestnávania občanov z nových členských krajín EÚ sa počet
Rómov sťahujúcich sa do Spojeného kráľovstva stále zvyšoval. Aj keď nie je známe, koľko Rómov žije v Spojenom
kráľovstve, najpresnejšie odhady sa pohybujú okolo 500 000, z čoho asi 65 % predstavujú školopovinné deti. Veľa
dospelých Rómov a väčšina mladších Rómov, ktorí sa narodili alebo strávili v Spojenom kráľovstve väčšinu detstva,
považujú túto krajinu za svoj domov a neželajú si návrat do krajín svojho pôvodu.26
Výskumné zistenia štúdie z roku 2009 „Pohyb Rómov z nových členských krajín EÚ: Prieskum mapujúci Rómov z
novoprijatých krajín A2 a A8 v Anglicku (Charakteristiky usídľovania a súčasná situácia nových rómskych komunít
v Anglicku)27 (ďalej len „mapujúci prieskum 2009“) ukazujú, že najčastejšie faktory podporujúce nedávny pohyb
Rómov do Spojeného kráľovstva sú nasledovné:
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Štúdia z roku 2009 „Pohyb Rómov z nových členských krajín EÚ: Prieskum mapujúci Rómov z novoprijatých krajín A2 a A8 v Anglicku
(Charakteristiky usídľovania a súčasná situácia nových rómskych komunít v Anglicku). Správa je dostupné online:
http://equality.uk.com/resources.html
25
Ibid.
26
Ibid.
27
Ibid.
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– 58 % respondentov uviedlo, že ich hlavnou motiváciou bola práca,
– 22 % respondentov uviedlo, že prišli do Spojeného kráľovstva hľadať lepší život pre svoje deti (najmä možnosť
vzdelávania v bežných školách na rozdiel od systému, v ktorom boli mnohé rómske deti zaraďované do segregovaných
škôl pre deti s mentálnymi a telesnými postihnutiami),
– 15 % respondentov uviedlo diskrimináciu v krajine pôvodu ako tretí najdôležitejší dôvod,
– 97 % všetkých rómskych respondentov uviedlo, že ich život sa po príchode do Spojeného kráľovstva zlepšil.
Takzvané krajiny skupiny A8 sú tie, ktoré vstúpili do EÚ v roku 2004 (Česká republika, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko,
Litva, Poľsko, Slovensko a Slovinsko) a krajiny skupiny A2 sú tie, ktoré vstúpili do EÚ v roku 2007 (Bulharsko a
Rumunsko). Výskum zistil, že ústretový prístup v školskom prostredí je zrejme najvýznamnejším faktorom, ktorí
Rómovia oceňujú. Veľká väčšina rómskych respondentov bola spokojná s pozitívnym prístupom zamestnancov škôl,
rovnosťou príležitostí a absenciou segregácie kvôli rómskej etnicite ich detí. Neprítomnosť rasovej diskriminácie
voči Rómom bola uvádzaná aj v iných oblastiach poskytovania služieb, napríklad v oblasti zdravotnej starostlivosti,
bývania, zamestnania a sociálnych dávok. Výskum tiež zaznamenal, že každoročný školský cenzus žiakov (Pupil
Level Annual School Census) poskytol miestnym samosprávam jedinečný nástroj zberu údajov o Rómoch v
členení podľa etnicity. Zistenia výskumu ukazujú, že tam, kde mali miestne samosprávy správne informácie o veľkosti
svojich rómskych komunít, boli schopné prispôsobiť služby tak, aby zodpovedali potrebám rómskych komunít
kultúrne citlivým spôsobom.
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V oblasti vzdelávania a sociálnej inklúzie bolo realizovaných niekoľko významných iniciatív na miestnej úrovni, v
rámci ktorých boli Rómovia zamestnaní ako asistenti učiteľa a kontaktní/sprostredkovateľskí pracovníci, ktorých
úlohou bolo zapojiť rómske rodiny do vzdelávania svojich detí, zdravotnej starostlivosti a iných služieb. Význam
týchto iniciatív, medzi ktoré patrí aj v rámci EÚ unikátna aktivita „Mesiac histórie Rómov a príbuzných komunít“
(poznámka prekladateľa: anglické označenie „Gypsy, Roma, Travellers“ zahŕňa aj anglických, škótskych a waleských
Rómov a iné etniká a skupiny žijúce kočovným spôsobom života, v ďalšom texte budú tieto komunity označované
výrazom „Rómovia a príbuzné komunity“), ocenila aj Agentúra pre základné práva Európskej únie v správe „Situácia
rómskych občanov EÚ presúvajúcich sa a usídľujúcich sa v iných členských krajinách EÚ“.29
Mapujúci prieskum z roku 2009 tiež zistil, že mnohí Rómovia pracujú v Spojenom kráľovstve za nízke mzdy na krátkodobé
zmluvy organizované sprostredkovateľmi a pracovnými agentúrami. Niektoré agentúry účtovali novoprichádzajúcim
Rómom vysoké sumy za krátkodobé práce, vyplnenie administratívnych formulárov, zabezpečenie registračnej karty
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Z kritickejšej perspektívy výskum poukázal aj na to, že tento potenciál nebol plne využitý: údaje o Rómoch neboli zberané efektívne ani tými
miestnymi samosprávami, ktorých práca by mohla poslúžiť ako príklad dobrej praxe. Zber kvalitných údajov o Rómoch by umožnil
miestnym samosprávam zistiť skutočnú veľkosť svojich rómskych komunít a následne vytvoriť a realizovať programy, ktoré by zodpovedali
ich potrebám.
29
Dostupné online: http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/ROMA-Movement-Comparativereport_en.pdf
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zamestnanca, založenie bankového účtu a vybavenie ubytovania. V čase realizácie prieskumu bolo riziko zneužívania
v súvislosti so zamestnaním zvýraznené aj dočasnými obmedzeniami zamestnávania občanov (vrátane Rómov)
ôsmich z desiatich krajín, ktoré vstúpili do Európskej únie v roku 2004 (označované ako krajiny skupiny A8), ako aj
občanov Rumunska a Bulharska, ktoré vstúpili v roku 2007 (označované ako krajiny skupiny A2).
Od mája 2004 mali občania krajín skupiny A8 možnosť pricestovať a žiť v Spojenom kráľovstve. Občania krajín skupiny
A8, ktorí mali v Spojenom kráľovstve záujem vykonávať platenú prácu, mali povinnosť zaregistrovať sa v rámci
registračnej schémy zamestnancov (s označením WRS), pričom táto povinnosť trvala do 30. apríla 2011. Po dvanástich
mesiacoch stáleho zamestnania počas registrácie v schéme získali občania krajín skupiny A8 možnosť poberať
príspevky z verejných zdrojov. Od 1. mája 2011 majú občania krajín skupiny A8 plný prístup k dávkam, vrátane
dávky a podpory pre uchádzačov o zamestnanie, rovnako ako ktorýkoľvek iný občan EÚ (alebo Spojeného kráľovstva),
30

a to za predpokladu, že spĺňajú kritériá „práva na pobyt“.

Občania krajín skupiny A8 uchádzajúci sa o potvrdenie

trvalého pobytu v Spojenom kráľovstve musia dokázať, že v krajine bývali päť rokov v súlade s nariadeniami,
a to vrátane času, počas ktorého pre nich platila povinnosť registrácie v registračnej schéme zamestnancov (WRS).
Od januára 2007 mali občania krajín skupiny A2 (Bulharska a Rumunska) možnosť pricestovať a žiť v Spojenom
kráľovstve, ale v skutočnosti sú ich možnosti obmedzené len na podnikanie alebo krátkodobé práce v poľnohospodárstve. 31
Obmedzený prístup k možnostiam zamestnávania spôsobil, že mnohé rómske rodiny žijú v chudobe, ich bývanie má
horšiu kvalitu a často ho zdieľajú spolu s inými rodinami. Niektoré rodiny žijú v biede. Preplnené obydlia vedú často
k zlému zdravotnému stavu, slabej školskej dochádzke a výsledkom detí, ako aj k výraznému podielu detí, ktoré
nepokračujú vo vzdelávaní po jedenástom ročníku školy. Ako uviedol mapujúci prieskum z roku 2009, „zamestnanci
Strediska podpory vzdelávania kočovníkov a Služby podpory vzdelávania etnických menšín priznávajú, že úspech
dieťaťa vo vzdelávaní ide ruka v ruke s prístupom ich rodičov alebo opatrovateľov k zamestnaniu a ďalším službám. Keďže
prístup Rómov z krajín skupiny A2 a A8 na pracovný trh bol z viacerých dôvodov obmedzený, malo to nepriaznivý
dopad na celkovú situáciu rómskych rodín z týchto krajín, na ich deti a ich životné stratégie.“ 32
Hoci väčšina rómskych detí navštevuje základnú školu v Spojenom kráľovstve pravidelne, na stredoškolskej úrovni
sa situácia zvykne zmeniť, najmä u rumunských a slovenských študentov. Vysoké percento žiakov predčasne

30

Overovanie „práva na pobyt“ a „zvyčajného pobytu“ využíva vláda Spojeného kráľovstva na obmedzenie prístupu k dávkam tým občanom
z krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (EEA), ktorí žijú v Spojenom kráľovstve. Vo všeobecnosti je právo na pobyt udeľované
každému občanovi z inej krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorý je zamestnaný alebo podniká, alebo môže dokázať, že je
ekonomicky sebestačný. Právo na pobyt a s ním prístup k dávkam a daňovým zvýhodneniam sa nevzťahuje na nezamestnané osoby,
ktoré nesplnili požadované obdobie dvanástich mesiacov stáleho registrovaného zamestnania. Niekedy sa inštitút overenia zvyčajného
pobytu používa pri pohovoroch na zistenie dĺžky, nepretržitosti a všeobecného charakteru pobytu, dôvodov príchodu do Spojeného
kráľovstva a budúcich zámerov žiadateľa.
31
Súčasné obmedzenia zamestnávania platné pre občanov Rumunska a Bulharska znemožňujú prístup k verejným zdrojom, ak jednotlivec
nepracoval a neplatil dane a národné poistenie počas doby jedného roka.
32
Pohyb Rómov z nových členských krajín EÚ: Prieskum mapujúci Rómov z novoprijatých krajín A2 a A8 v Anglicku (Charakteristiky usídľovania
a súčasná situácia nových rómskych komunít v Anglicku), správa dostupná online: http://equality.uk.com/resources.html
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opúšťa stredné školy, aby pomohli svojim rodinám získať príjem alebo jednoducho preto, že si rodina nemôže dovoliť
platiť za školské obedy alebo uniformy. Táto situácia sa však postupne mení a dochádzka rómskych študentov sa
zvyšuje, a to možno aj z toho dôvodu, že rodičia môžu byť stíhaní za to, ak nezabezpečia pravidelnú povinnú
školskú dochádzku ich detí. Tejto téme spolu s ďalšími súvisiacimi otázkami sa venujeme na strane 42 tejto správy
v časti venovanej učiteľom a iným zamestnancom vo vzdelávaní.
Niektoré komunity majú len veľmi malú podporu a často nie sú schopné využiť svoje práva a nároky, ktoré im vyplývajú
ako občanom EÚ pri prístupe k verejným službám, pretože nepoznajú dostatočne britský systém. Táto skutočnosť je
obzvlášť znepokojujúca (pre oslovených rómskych rodičov), pretože od zverejnenia rozpočtového hodnotenia koaličnej
vlády v októbri 2010 vyjadrili mnohé miestne inštitúcie obavy z aktuálnych škrtov vo financovaní. Rómski rodičia už
pocítili menšiu mieru terénnej práce poskytovanej novoprichádzajúcim rómskym rodinám. Títo terénni pracovníci boli
pre Rómov často prvými a niekedy jedinými kontaktnými osobami. Aj tie miestne samosprávy, kde úroveň služieb
poskytovaných Rómom bola až doteraz považovaná oslovenými rómskymi rodičmi za vynikajúcu, už pociťujú výrazné
dopady rozpočtových škrtov v podobe odchodu kľúčových zamestnancov a poklesu objemu financií.
Navyše možno očakávať, že vládne opatrenia, ako napríklad zastavenie príspevku na podporu vzdelávania (tzv.
Education Maintenance Allowance, čo je systém týždenných príspevkov pre študentov vo veku 16 – 19 rokov
z nízkopríjmových rodín) a zavedenie dotácie na sociálne znevýhodneného žiaka (tzv. Pupil Premium predstavuje
ročnú dotáciu pre školu za vzdelávanie žiaka, ktorého rodičia poberajú sociálne dávky) ovplyvnia študentov z
kategórie Rómov a príbuzných komunít nerovnomerne a najviac zasiahnu tých mladých Rómov, ktorí majú už
teraz problémy pokryť svoje náklady na vzdelávanie.
Nárok školy na dotáciu na sociálne znevýhodneného žiaka sa posudzuje podľa toho, či žiak dostával školské obedy
zdarma, čo je dávka, na ktorú mnohé rómske rodiny nemali nárok kvôli obmedzeniam zamestnávania (alebo
nesprávneho názoru niektorých úradníkov i rómskych rodičov, že obmedzenia zamestnávania ešte stále platia
pre občanov krajín skupiny A8).
Rómski študenti (spolu s ostatnými deťmi z kategórie Rómov a príbuzných komunít) sú na národnej úrovni
33
ministerstvom školstva považovaní za skupinu, ktorá najviac vyžaduje podporu vo vzdelávaní. Dlhoročné úsilie o

vzdelávaciu inklúziu detí z kategórie Rómov a príbuzných komunít začalo nakoniec prinášať ovocie, avšak tieto
dve opatrenia spolu s drastickými škrtmi pre Stredisko podpory vzdelávania kočovníkov a Službu podpory vzdelávania
etnických menšín vážne narúšajú to, čo sa dosiahlo, a prichádzame tak o zručnosti a poznatky mnohých zanietených
zamestnancov.
33

Správa ministerstva školstva „Zlepšenie výsledkov detí Rómov a príbuzných komunít“. Dostupné online:
http://www.lancsngfl.ac.uk/projects/ema/getfile.php?src=186/improving-the-outcomes-for-gypsy-roma-and-traveller-pupils.pdf
&s=4e23f9bea76c67094fbd679a67fffcea
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RÓMOVIA V ŠPECIÁLNOM
VZDELÁVANÍ A PRAKTICKÝCH
ŠKOLÁCH V ČESKU A NA
SLOVENSKU
Segregácia Rómov v špeciálnom vzdelávaní je dostatočne zdokumentovaná empirickými výskumnými údajmi v
krajinách strednej a východnej Európy, ako sú napríklad Maďarsko, Bulharsko, Česká republika, Srbsko a
Slovensko, ale pravdepodobne sa vyskytuje aj v iných krajinách.
V nižšie uvedenej tabuľke sú obe skúmané krajiny porovnávané v kontexte daného regiónu s ohľadom na členenie
a segregáciu žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami. V tabuľke vidieť, že Slovensko, Česko a Maďarsko
sú krajiny s najvyšším podielom žiakov zapísaných alebo zaradených do segregovaného špeciálneho vzdelávania,
a to aj po implementácii reforiem, ktoré mali v regióne reštrukturalizovať systémy špeciálneho vzdelávania.
V Česku a na Slovensku je asi trikrát viac žiakov, ktorí sú umiestnení v oddelenom špeciálnom vzdelávaní, v porovnaní
so situáciou v Spojenom kráľovstve, ktoré je komparatívnou krajinou v tejto výskumnej štúdii. Ako ukážeme
nižšie, toto vysoké percento žiakov v špeciálnych školách (alebo premenovaných praktických základných školách
v Českej republike) je čiastočne dôsledkom výrazného nadmerného zastúpenia rómskych žiakov medzi deťmi
so špeciálnymi vzdelávacími potrebami.
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Členenie a segregácia žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami
Percento všetkých žiakov

Percento všetkých žiakov v

so špeciálnymi

segregovaných špeciálnych

vzdelávacími potrebami
Rok

2001

vzdelávacích inštitúciách

2008

2001

2002–2004

2008

Česko

9,8

8,6

5,0

5,0

3,5

Fínsko

17,8

8,0

3,7

3,6

1,3

Francúzsko

3,1

2,7

2,6

2,2

0,61

Maďarsko

4,1

5,8

3,7

3,9

2,9

Taliansko

1,5

2,3

<0,5

0,5

<0,1

Slovensko

4,0

7,7

3,4

3,6

3,6

Spojené kráľovstvo

3,2

2,8

1,1

1,1

1,1

ZDROJ:

European Agency for Development in Special Needs Education; Eurydice (Julia White, Vstupné testovanie ako faktor nadmerného zastúpenia
rómskych detí v špeciálnom vzdelávaní (Entry testing as a factor in overrepresentation of Romani children in special education),
Rómsky vzdelávací fond, Budapešť 2011)

Nadmerné zastúpenie Rómov v systéme špeciálneho školstva alebo špeciálnych školách je prítomné v celom
regióne, pričom Česko a Slovensko sú najvýraznejšími príkladmi, čo dokazujú aj výskumné zistenia. Ako naznačuje
nedávna štúdia REF34 v Českej republike, Maďarsku, Srbsku a na Slovensku, jedným z hlavných faktorov nadmerného
zastúpenia rómskych detí v špeciálnom vzdelávaní sú metodologické problémy a odchýlky v testovaní:
„Jednou z príčin širšieho problému delenia detí do vzdelávacích prúdov sú dve hlavné metodologické chyby v praxi
vstupného testovania v Českej republike, Maďarsku, Srbsku a na Slovensku. V prvom rade je používaný len jeden
druh nástroja. Okrem toho, nástroje vychádzajú zo štandardizovaných meraní, ktoré predpokladajú vystavenie dieťaťa
určitým kultúrnym skúsenostiam, na ktorých je založená paleta vedomostí a zručností asociovaná s predpokladaným
inteligentným správaním, ako aj slovná zásoba spojená so spoločenským postavením v strednej triede. Všetky tieto
krajiny sa výrazne spoliehajú na najmenej jeden z dvoch kultúrne a jazykovo predpojatých testov bežne používaných
na stanovenie postihnutia (Ravenove progresívne matice a Wechslerova inteligenčná škála pre deti)“.35
Ďalšie významné faktory, ktoré prispievajú k nadmernému zastúpeniu rómskych žiakov v systéme špeciálneho
vzdelávania, súvisia s dedičstvom predimenzovaného systému špeciálneho školstva na základe medicínskej definície
postihnutia, ako aj s nastavením motivácií v rámci školského systému. Motivačnými stimulmi poskytovanými v

34

Julia White, Vstupné testovanie ako faktor nadmerného zastúpenia rómskych detí v špeciálnom vzdelávaní (Entry testing as a factor in
overrepresentation of Romani children in special education), Rómsky vzdelávací fond, Budapešť 2011, publikácia v tlači.
35
Ibid.
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špeciálnom vzdelávaní sú pomôcky a školské stravovanie zdarma pre žiakov, neúčtovanie poplatkov alebo iné
finančné motivácie spojené s návštevou špeciálnych škôl. Ďalším významným faktorom je skutočnosť, že špeciálne
školy boli v niektorých prípadoch postavené vo vnútri homogénnych rómskych komunít a v spojení s ďalšími
stimulmi je geografická blízkosť týchto inštitúcií jedným z dôvodov, prečo tam najmä chudobné rómske rodiny
posielajú svoje deti.

ČESKÁ REPUBLIKA
Česká republika je krajinou, v ktorej systém špeciálneho školstva hral tradične významnú úlohu. Po páde
komunistického režimu narástol podiel detí s diagnostikovanými poruchami učenia z 1 % v roku 1975 na 2,5 % v
roku 1990 a ďalej až na 6,5 % v roku 2005.36 Podľa oficiálnych údajov bolo v roku 1999 asi 75 % rómskych detí v
Česku preradených alebo priamo zaradených do špeciálnych škôl.37
Problém segregácie rómskych detí v špeciálnych školách pre mentálne postihnuté deti v Česku a neskôr ich nadmerné
zastúpenie v systéme špeciálneho školstva začalo v roku 1996 dokumentovať Európske centrum pre práva
Rómov (ERRC). Výskum ERRC v Ostrave, ktorý prispel k rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) v prípade
D.H. a ostatní voči Českej republike, ukázal, že rómske deti boli 27-krát častejšie ako nerómske deti umiestňované v
špeciálnych školách. Hoci Rómovia predstavovali 2,26 % všetkých žiakov základných škôl v Ostrave, tvorili viac
ako 50 % žiakov špeciálnych škôl.38
V roku 2005 došlo ku zmenám českého školského zákona v reakcii na prípad prejednávaný na Európskom súde
pre ľudské práva. Bývalé špeciálne školy sa zmenili na „základné školy praktické“, ktoré mali patriť do kategórie
bežného základného vzdelávania. Výskum, ktorý na vzorke 20 praktických základných škôl realizovalo ERRC
v spolupráci Rómskym vzdelávacím fondom v roku 2008,39 ukázal, že rómske deti sú stále neproporcionálne
umiestňované do praktických základných škôl a že legislatívna zmena nevyriešila problém segregácie. Tento
výskum navyše prišiel k podobným záverom ako ESĽP: „v mnohých prípadoch boli tzv. „zvláštní školy“ len premenované
na „špeciálne školy“ alebo „praktické školy“ bez toho, aby v nich došlo k významnejšej zmene pedagogického
zboru alebo kurikula“ (rozsudok v spore D.H. a ostatní voči Českej republike z roku 2007, odsek 145).

36

Zlepšovanie vzdelávania Rómov v Českej republike. Hodnotenie krajiny a strategické smerovanie Rómskeho vzdelávacieho fondu,
Rómsky vzdelávací fond, 2007, s. 26. Dostupné online:
http://www.romaeducationfund.hu/sites/default/files/publications/czech_report.pdf
37
Ibid.
38
Ibid.
39
Tara Bedard, Pretrvávajúca segregácia rómskych detí v českom školstve (Persistent Segregation of Roma in the Czech Education System),
Európske centrum pre práva Rómov, Rómsky vzdelávací fond, 2008. Dostupné online:
http://www.romaeducationfund.hu/sites/default/files/publications/czech_education_assessment_2008.errc_.ref_new.pdf
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Výskum ERRC a REF v roku 2008 ukázal, že ak raz bolo dieťa zaradené do praktickej základnej školy, šance na
jeho opätovný návrat do bežnej školy boli výrazne obmedzené.40
Údaje z výskumnej správy z roku 2008 zadanej českým Ministerstvom školstva, mládeže a športu (GAC 2009)41
ukazujú, že nerovnosti vo vzdelávaní medzi rómskymi a nerómskymi žiakmi stále pretrvávajú. Výskum GAC 2009
zistil, že 28 % rómskych detí je vylúčených z bežných základných škôl, zatiaľ čo podiel nerómskych detí navštevujúcich
školy mimo bežného vzdelávacieho prúdu dosahoval pre porovnanie 8 %. Rovnaký výskum zistil, že medzi
rómskymi deťmi, ktoré nastúpili v školskom roku 2007/2008, bolo 13 % zaradených do špeciálnych škôl, v porovnaní
s 2 % nerómskych detí. Rómski žiaci boli teda so šesťnásobne vyššou pravdepodobnosťou zaradení do špeciálnej
školy v porovnaní s ich nerómskymi rovesníkmi.

SLOVENSKO
Podľa oficiálnych údajov bolo v školskom roku 2007/2008 v krajine 179 špeciálnych základných škôl, 216 špeciálnych
tried v bežných základných školách a 71 špeciálnych stredných škôl pre žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím
alebo jeho ťažšími formami. Oficiálne údaje tiež naznačujú, že v rovnakom roku tvorili Rómovia 5,3 % žiakov špeciálnych
základných škôl a 1,6 % žiakov špeciálnych stredných škôl pre žiakov a študentov s mentálnym postihnutím
alebo poruchami správania.42
V roku 2009 zadal Rómsky vzdelávací fond realizáciu primárneho terénneho výskumu43 s cieľom odhadnúť počet
rómskych detí zapísaných v špeciálnom vzdelávaní na Slovensku. Kvantitatívne údaje boli získané terénnym
prieskumom na reprezentatívnej vzorke 99 jednotiek z celkového počtu 466 špeciálnych základných škôl, špeciálnych
tried v bežných základných školách a špeciálnych stredných škôl na Slovensku.
Tabuľka nižšie uvádza zastúpenie Rómov v rôznych druhoch špeciálneho vzdelávania.

40

Ibid.
Výsledky reprezentatívneho zisťovania vzdelávacích nerovností rómskych žiakov základných škôl v blízkosti rómskych komunít v Českej
republike, GAC, Praha, 2009. Dostupné online: http://www.gac.cz
42
Hodnotenie krajiny – Slovensko, Rómsky vzdelávací fond, 2011, publikácia v tlači.
43
Škola ako geto: Systematické nadmerné zastúpenie Rómov v špeciálnom vzdelávaní na Slovensku. Koordinátori Eben Friedman a Mihai
Surdu. Budapešť: Rómsky vzdelávací fond.
Dostupné online: http://www.romaeducationfund.hu/sites/default/files/publications/school_as_ghetto.pdf
41
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Rómovia zapísaní v špeciálnom školstve na Slovensku
Počet

Počet rómskych

Percento

zapísaných žiakov

žiakov

rómskych žiakov

Špeciálne základné školy

13 807

8 200

59,4

Špeciálne triedy

5 590

4 795

85,8

Špeciálne stredné školy
Spolu
ZDROJ:

5 114

1 794

35,0

24 511

14 789

60,3

Friedman et al. (2009, 8).

Štúdia REF odhadla, že miera preradenia zo špeciálneho do bežného vzdelávania je veľmi nízka, na úrovni 1,1 %.
Riaditelia škôl oslovení vo výskume REF z roku 2009 uviedli, že kurikulum v špeciálnych školách a triedach pokrýva
len asi 60 percent kurikula bežných škôl. Niektoré z predmetov zameraných na prírodovedu, vlastivedu a dejiny
sa v špeciálnych školách a triedach vyučujú od piateho ročníka, teda o dva roky neskôr ako v bežných školách
a triedach, a počet hodín vyhradený pre tieto predmety je nižší. Okrem toho sa špeciálne školy zameriavajú na
praktické vzdelávanie, čo sa odráža aj v šiestich hodinách týždenne určených pre pracovnú výchovu, zatiaľ čo
podobný predmet sa v bežných školách a triedach vyučuje jednu hodinu týždenne.
Významný rozdiel v kurikule špeciálnych a bežných škôl je v tom, že v špeciálnych školách a triedach sa nevyučujú
cudzie jazyky.
Štúdia zistila, že asi polovica rómskych detí vzdelávaných v špeciálnych školách a triedach neabsolvuje
stredoškolské vzdelávanie a väčšina z tých, ktorí pokračujú v stredoškolskom vzdelávaní, zostáva v špeciálnej
škole alebo triede.
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VEĽKA VAESINA ROMSKYCH STUDENTOV UVIEDLA, ŽE ZAŽILI RASISTICKE
SIKANOVANIE ALEBO UREITU FORMU SLOVNEHO NAPADANIA SVOJIMI
NEROMSKYMI ROVESNIKMI NA EESKYCH A SLOVENSKYCH SKOLACH, AKO
AJ DISKRIMINAENE ALEBO NEROVNAKE ZAOBCHADZANIE ZO STRANY
UEITEĽOV, KTORI ICH UDAJNE VO VIACERYCH PRIPADOCH AJ FYZICKY
TRESTALI.
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ANALÝZA A VÝSKUM NA
ZÁKLADE PILOTNEJ ŠTÚDIE
Terénny výskum s českými a slovenskými rómskymi žiakmi, ich rodičmi a učiteľmi a ďalšími pracovníkmi vo
vzdelávaní bol realizovaný počas júna až augusta 2011 v ôsmich lokalitách v Anglicku. Analýza tohto výskumu je
rozdelená podľa jednotlivých skupín respondentov.

RÓMSKI ŠTUDENTI
Počas terénneho výskumu bolo oslovených celkom 61 rómskych študentov základných a stredných škôl, z toho 24
chlapcov a 37 dievčat. Podľa štátnej príslušnosti bolo 38 respondentov Slovákov a 23 Čechov.
Všetci oslovení respondenti sa počas rozhovorov označili za Rómov, hoci v jednej z ôsmich lokalít sa respondenti vyjadrili,
že radšej nechcú zverejniť svoju etnicitu kvôli napätiu v miestnej komunite a krehkým rasovým vzťahom s pôvodnými
obyvateľmi (ďalšie informácie nájdete na strane 42 v časti venovanej učiteľom a iným zamestnancom vo vzdelávaní).
Väčšina slovenských respondentov pochádzala z východného Slovenska, z mestských oblastí ako Prešov a Košice.
Len 12 z celkového počtu 61 respondentov bola z vidieka, a to najmä z rómskych osád na východnom Slovensku.
Českí respondenti pochádzali z rôznorodejších regiónov, napríklad severozápadné Čechy, Praha, severovýchodné
Čechy, severná a východná Morava. Všetci z nich však pochádzali z mestských oblastí.
V tejto pilotnej štúdii sme sa nepokúšali vybrať reprezentatívnu vzorku podľa sociálneho postavenia v Česku a na
Slovensku alebo bydliska rómskych detí v Spojenom kráľovstve. Napriek tomu nie je dôvod sa domnievať, že zistenia
z tejto skupiny rómskych detí, rodičov a učiteľov by sa výrazne líšili pri iných lokalitách.
Priemerná doba pobytu v Spojenom kráľovstve udávaná respondentmi bola 3,4 roka, pričom niektorí respondenti
tu žili už 12 rokov (od roku 1999) a iní zase kratšie ako jeden rok.
Pre respondentov žijúcich mimo Londýna sa zdá byť charakteristická vysoká mobilita, a to najmä u rómskych
rodín zo Slovenska, ale aj medzi niektorými rómskymi rodinami z Česka. Napríklad počas realizácie rozhovorov v
mestách Chatham a Leicester výskumníčky identifikovali v meste Chatham niektorých bývalých spolužiakov detí,
s ktorými robili rozhovory predtým v meste Leicester.
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Aj viacero respondentov z miest Rotherham a Southend-on-Sea uviedlo, že predtým žili v mestách Peterborough,
Glasgow, Tinsley (Sheffield), Bradford, Leeds, Stoke-on-Trent a inde. Rodiny zostávali na jednom mieste jeden až
tri roky a potom sa presťahovali. (Diskusiu o vplyve vysokej mobility na školskú dochádzku nájdete na strane 42 v
časti venovanej učiteľom a iným zamestnancom vo vzdelávaní.)
Skúsenosti so vzdelávaním v Česku a na Slovensku
Z celkového počtu 61 rómskych študentov základných a stredných škôl v ôsmich lokalitách prieskumu navštevovalo
17 špeciálnu školu, 30 fakticky segregovanú školu alebo triedu a 5 materskú školu s prevažne rómskymi deťmi
na Slovensku alebo v Česku. Len 9 zo 61 študentov navštevovalo bežnú školu v Česku alebo na Slovensku, v ktorej
bolo len málo rómskych žiakov alebo žiadni ďalší rómski žiaci.
Spomedzi 61 respondentov navštevovalo 20 základnú školu a 39 strednú školu v Spojenom kráľovstve. Jeden
zo zostávajúcich dvoch žiakov zo školy odišiel a bol nezamestnaný a druhá žiačka bola na materskej dovolenke.
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To znamená, že 59 respondentov navštevovalo bežné základné a stredné školy v hlavných stupňoch 2 až 4.

Spomedzi 20 žiakov základných škôl traja predtým navštevovali zmiešanú bežnú školu, traja boli zaradení do
špeciálnej školy (dvaja v Česku a jeden na Slovensku), 10 z nich predtým navštevovalo fakticky segregovanú školu
alebo triedu v Česku alebo na Slovensku a štyria navštevovali prevažne rómsku materskú školu na Slovensku.
Znamená to, že 17 z 20 rómskych študentov, ktorí navštevovali bežnú základnú školu v Spojenom kráľovstve, boli
vzdelávaní v oddelenom vzdelávacom prúde v Česku alebo na Slovensku.
Spomedzi 39 študentov stredných škôl navštevovalo šesť zmiešanú bežnú školu v Česku alebo na Slovensku, 12
bolo zaradených na špeciálnu školu, 20 navštevovalo fakticky segregovanú školu/triedu a jeden respondent
navštevoval materskú školu s prevažne rómskymi deťmi na Slovensku.
Znamená to, že 33 z 39 rómskych študentov, ktorí navštevovali bežnú strednú školu v Spojenom kráľovstve, boli
vzdelávaní v oddelenom vzdelávacom prúde v Česku alebo na Slovensku. Dvaja respondenti, ktorí uviedli, že odišli
zo školy alebo boli na materskej dovolenke, boli v minulosti zaradení na špeciálne školy.
Medzi najobľúbenejšie predmety rómskych študentov v českých a slovenských školách patrili matematika, prírodné
vedy, výtvarná a telesná výchova, a naopak najmenej obľúbeným predmetom bol štátny jazyk (český alebo
slovenský) a najmä sloh.
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Medzi jedenástym a šestnástym rokom (každé) dieťa (na štátnej škole) absolvuje hlavné stupne 3 a 4. V deviatom ročníku nie je žiadne
testovanie na národnej úrovni. Počas hlavného stupňa 4 sa väčšina študentov zameriava na získanie kvalifikácie na národnej úrovni –
zvyčajne GCSE.
http://www.direct.gov.uk/en/Parents/Schoolslearninganddevelopment/ExamsTestsAndTheCurriculum/DG_10013877
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Neobľúbenosť štátneho jazyka ako predmetu v škole možno čiastočne vysvetliť tým, že všetci rómski respondenti
zo Slovenska uviedli, že doma vždy hovorili po rómsky alebo považovali rómsky jazyk za svoj hlavný jazyk.
(Pre porovnanie považujú teraz v Anglicku za svoj hlavný jazyk v školskom prostredí a mimo domova angličtinu.)
Naopak len 15 z 23 rómskych respondentov z Česka uviedlo, že hovoria doma po rómsky alebo že považujú rómsky
jazyk za svoj hlavný jazyk. Zostávajúcich osem respondentov buď uviedlo, že doma hovorili striedavo čiastočne
po rómsky a po česky, alebo že doma vôbec nehovorili po rómsky a čeština bola doma ich hlavným jazykom. (Pre
porovnanie teraz v Anglicku mali tendenciu hovoriť po anglicky len v školskom prostredí.)
Respondenti väčšinou uvádzali, že im chýbajú ich bývalí spolužiaci, kamaráti a príbuzní: presťahovanie do zahraničia
v mladosti je vždy problémom pre akúkoľvek skupinu migrantov, ale obzvlášť pre tých, ktorí z domovskej krajiny
odišli kvôli prenasledovaniu, diskriminácii alebo rasizmu.
Len malé percento celkovej vzorky rómskych žiakov (2 až 4 percentá) v skúmaných školách bolo považovaných za
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žiakov, ktorí majú špeciálne vzdelávacie potreby. V Spojenom kráľovstve má pojem „špeciálne vzdelávacie

potreby“ právnu definíciu. Deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami majú poruchy učenia alebo postihnutia,
kvôli ktorým je pre ne náročnejšie učiť sa alebo získať prístup k vzdelaniu než pre väčšinu detí rovnakého veku.
Tieto deti môžu potrebovať dodatočnú alebo odlišnú podporu, než aká je poskytovaná ostatným deťom rovnakého
veku. V prípade väčšiny detí je táto dodatočná podpora poskytovaná v rámci bežnej školy.
Ak však bežná škola nedokáže zabezpečiť všetky potreby dieťaťa, miestne orgány môžu vykonať tzv. „oficiálne
posúdenie“ (statutory assessment), teda dôkladnejšie preskúmanie špeciálnych vzdelávacích potrieb dieťaťa
a toho, ako ich možno zabezpečiť. Žiadne z rómskych detí oslovených v tomto pilotnom výskume neabsolvovalo
oficiálne posúdenie špeciálnych vzdelávacích potrieb.
Skúsenosti s rasizmom a diskrimináciou na českých a slovenských školách
Zrejme najčastejšou spomienkou na české a slovenské školstvo, ktorú opisovali respondenti, bola ich skúsenosť s
nerovnakým, diskriminačným zaobchádzaním a ponižovaním zo strany učiteľov a rasisticky motivovaným
šikanovaním zo strany nerómskych rovesníkov.
V rozhovoroch s rómskymi študentmi v mestách Leicester, Chatham, Rotherham a Southend-on-Sea sa objavila
téma telesných trestov s použitím palice alebo pravítka a sprevádzaných rasistickými urážkami. Niekoľko priamych
opisov týchto bolestivých spomienok:
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Pozri Špeciálne vzdelávacie potreby - príručka pre rodičov a opatrovateľov (Special Education Needs—a guide for parents and carers)
Dostupné na http://media.education.gov.uk/assets/files/pdf/s/sen%20a%20guide%20for%20parents%20and%20carers.pdf
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„Ponižovali ma za to, že som Rómka. Raz ma učiteľ neprávom obvinil, že som ukradla peňaženku. Doteraz si
pamätám, ako som utekala k mame do práce a plakala som a plakala, pretože som to neurobila. Neskôr sa zistilo,
že to spravil niekto iný, ale ja som si prešla peklom. Mysleli si, že som to spravila ja, pretože som Cigánka. Takto
nás vidí väčšina ľudí. Myslím, že kvôli tomu nás dávajú do oddelených tried a škôl: myslia si, že sme niečo menej.“
dievča z Česka, 15 rokov
„Mali sme rasistických učiteľov, ktorí neboli Rómovia, a moji nerómski spolužiaci boli tiež rasisti. Často dochádzalo
k rasistickému šikanovaniu a urážkam. Nakoniec som sa začala gadžov báť a nechcela som byť v ich blízkosti.
Moju sesternicu, ktorá chodila do tej istej školy, vyhodili z okna. Nerómsky žiak, ktorý to urobil, ju hodil cez sklené
okno z druhého poschodia a bola ťažko zranená a dorezaná. Pamätám si, že prišli policajti, ale neviem, či potrestali
tých, ktorí to spravili.“
dievča zo Slovenska, 14 rokov
„Dvakrát ma veľmi zbil nerómsky učiteľ a moji rodičia išli do školy sťažovať sa.“
dievča z Česka, 13 rokov
„Mali sme rasistickú učiteľku, ktorá klamala o tom, ako vedia rómske deti čítať. Tvrdila, že nevedia čítať, ale pritom
vedeli čítať dobre. Bila ich aj palicou. Rómske deti prepadli jeden alebo viackrát kvôli jej klamstvám. Štyria moji
spolužiaci boli preradení do špeciálnej školy.“
chlapec zo Slovenska, 11 rokov
„Preradili ma do špeciálnej školy, pretože som sa nenaučila čítať. Nerómski učitelia ma aj udreli. Som šťastná, že
som teraz v Anglicku, lebo každý je tu ochotný pomôcť.“
dievča zo Slovenska, 11 rokov

„K nám Rómom sa správali ako ku zvieratám. Posmievali sa nám kvôli farbe našej pokožky a nášmu jazyku.“
chlapec z Česka, 13 rokov
„Na Slovensku som chodila do čisto rómskej školy v Prešove, učitelia neboli milí, bili nás a nepomáhali nám. Nemali
sme tam dobré školské pomôcky a všetci sme vedeli, že sa veľa nenaučíme. Myslím, že som mala dobré známky,
ale už si to presne nepamätám. Nerozumiem, prečo ma do tej školy poslali. Asi preto, že som Rómka. Tu mám dobré
známky, nie najlepšie, ale dobré. Mám rada matematiku a výtvarnú výchovu.“
dievča zo Slovenska, 12 rokov
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Výsledky na školách v Spojenom kráľovstve
Bez ohľadu na predošlé vzdelávanie uvádzalo všetkých 59 študentov, ktorí v čase terénneho výskumu navštevovali
základnú alebo strednú školu v Spojenom kráľovstve, že sa domnievajú, že ich vzdelávacie výsledky v britských
školách boli priemerné až dobré. Prehľad systému hodnotenia používaného v Spojenom kráľovstve, na ktorý sa
odvoláva táto správa, sa nachádza v prílohe.
Priemerné výsledky v matematike, jazyku a literatúre a prírodných vedách, ktoré uvádzali 20 respondenti zo
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základných škôl (vek 9 až 11 rokov, ročníky 5 a 6), boli na úrovni 3, tesne pod priemerom.

Očakáva sa, že väčšina

11-ročných detí v Spojenom kráľovstve dosiahne úroveň 4.
Priemerné výsledky v matematike, jazyku a literatúre a prírodných vedách, ktoré uviedlo 39 stredoškolských
respondentov (vek 12 až 15 rokov, ročníky 7 a 8), boli tesne pod priemerom, na úrovni 3C až 4B. Očakáva sa, že väčšina
14-ročných žiakov v Spojenom kráľovstve dosiahne úroveň 5 alebo 6. Diskusii o výsledkoch rómskych študentov
sa venujeme na strane 42 v časti venovanej učiteľom a iným zamestnancom vo vzdelávaní.
Dvanásť zo sedemnástich respondentov, ktorí boli v minulosti zaradení do špeciálnej školy na Slovensku alebo v Česku,
uviedlo, že tam boli zaradení po psychologickom testovaní počas prvého alebo druhého ročníka základnej školy
(vo veku 7 a 8 rokov). Tvrdili tiež, že na týchto školách dostávali veľmi dobré známky, zvyčajne jednotky a dvojky, občas
trojky, pričom štvorky a päťky dostávali len veľmi výnimočne. Aj napriek tomu, že na českých slovenských školách
bola podľa nich omnoho prísnejšia disciplína, štúdium na britských školách považovali za ťažšie. Známky, ktoré dostávali
v Spojenom kráľovstve, neboli podľa nich také dobré ako tie, ktoré dostávali v Česku a na Slovensku.
Pätnásti zo sedemnástich respondentov, ktorí uviedli, že boli v minulosti zaradení do špeciálnych škôl, sa na britských
školách podľa vlastného vyjadrenia zúčastňovali na podpornej výučbe angličtiny ako ďalšieho jazyka (English as
an Additional Language - EAL). Vo viacerých prípadoch sa učitelia sťažovali na správanie jednotlivých študentov
alebo na ich nepozornosť. Avšak žiaden z týchto prípadov nevyžadoval špeciálnu podporu alebo pomoc zo strany
odborníkov mimo bežného vzdelávania. (Podrobnejšie informácie o rómskych deťoch s telesným, sluchovým
alebo zrakovým postihnutím, problémami s rečou alebo poruchami učenia nájdete na strane 42 v časti venovanej
učiteľom a iným pracovníkom.) Podiel študentov, ktorí navštevovali podpornú výučbu angličtiny ako ďalšieho
jazyka (EAL), bol rovnaký bez ohľadu na to, či išlo o žiakov, ktorí navštevovali fakticky segregované školy alebo bežné
školy na Slovensku alebo v Česku (90 percent). Vzdelávacie výsledky týchto študentov boli prakticky rovnaké ako
výsledky tých, ktorí boli v minulosti zaradení do špeciálnej školy. Podobne bola podporná výučba angličtiny ako
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Dve zo šiestich respondentiek zo 6. ročníka uviedli počas skupinových rozhovorov na základnej škole St Ann’s v Rotherhame, že ich
výsledky boli na úrovni 1. Neskôr túto skutočnosť vysvetlil jeden z referentov pre dochádzku. Obidve dievčatá boli na tejto škole len niečo
cez jeden a pol roka a na začiatku mali problém s angličtinou. Pretože nerozumeli, nedokázali sa na hodinách sústrediť. Riešili sa aj problémy
so správaním jedného z dievčat, ktoré je aj hyperaktívne. Podľa referenta sa výsledky dievčat v tomto roku zlepšili.
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ďalšieho jazyka (EAL) poskytovaná aj všetkým nerómskym študentom z prisťahovaleckého prostredia, pre ktorých
nebola angličtina prvým jazykom.
Je tiež zaujímavé uviesť, že tí rómski respondenti, ktorí navštevovali fakticky segregovanú školu alebo bežnú školu
na Slovensku alebo v Česku, považovali britské školy za menej náročné ako slovenské alebo české školy. Rovnako
uvádzali, že disciplína v britských školách sa im nezdá taká prísna. Vo všeobecnosti tiež vnímali britských učiteľov
ako omnoho ochotnejších pomôcť im s angličtinou a inými predmetmi.
Predmety, v ktorých boli žiaci podľa vlastného hodnotenia úspešní, zahŕňali matematiku, telesnú výchovu,
výtvarnú výchovu, prírodné vedy a informatickú výchovu. Hoci sa im zväčša páčila aj angličtina, uvádzali, že s ňou
mali stále určité problémy, najmä s čítaním, písaním a hláskovaním.
S ohľadom na budúce očakávania respondentov, 25 z nich nevedelo, čo by radi robili, 10 chceli pracovať v kaderníctve, v
oblasti modelingu alebo ako letušky, 7 chceli byť automechanikmi, 5 chceli pokračovať vo vyššom alebo univerzitnom
vzdelávaní a stať sa sociálnymi pracovníkmi, policajtmi, lekármi alebo fotografmi, 5 sa chceli stať športovcami, 4
chceli pracovať ako učitelia a prekladatelia/tlmočníci a 3 chceli byť hudobníkmi.
S ohľadom na úroveň hovorovej angličtiny hovorilo 89 percent respondentov plynule alebo takmer plynule anglicky.
Čím v mladšom veku prišli respondenti prvýkrát do Spojeného kráľovstva, tým rýchlejšie boli schopní hovoriť
plynule anglicky. Zaznamenali sme vysokú úroveň hovorovej angličtiny na oboch základných školách, na ktorých
prebiehal terénny prieskum pre túto štúdiu. Skupinové rozhovory boli realizované v angličtine: český a slovenský
jazyk boli použité veľmi zriedka a len v úplne nevyhnutných prípadoch. Respondenti uviedli, že po anglicky
hovoria väčšinu času, pričom tí, ktorí hovoria doma po rómsky, uvádzali, že postupne strácajú schopnosť hovoriť
úradným jazykom pôvodných krajín svojich rodičov (t.j. slovensky alebo česky).

Zaznamenali sme, že všetci zo 61 respondentov ovládali tri a v niektorých prípadoch štyri jazyky, pričom hovorili
po česky alebo slovensky (alebo oboma jazykmi), rómsky, anglicky a v niektorých prípadoch maďarsky.
(Podrobnejšie informácie o dôsledkoch ovládania viacerých jazykov v školskom prostredí nájdete na strane 42 v
časti venovanej učiteľom a iným zamestnancom vo vzdelávaní.)
Skúsenosti s rovnakým zaobchádzaním a rovnosťou príležitostí na školách v Spojenom kráľovstve
Azda najdôležitejšou konkrétnou témou, ktorá vzišla zo skupinových a individuálnych rozhovorov počas terénneho
výskumu, bol dojem respondentov z britských škôl, celkovej školskej atmosféry, pocit, že sú tam vítaní, ako
aj skúsenosť s rovnakým zaobchádzaním, rovnosť príležitostí a neprítomnosť protirómskych nálad a rasizmu zo
strany nerómskych rovesníkov a učiteľov. Všetci respondenti uviedli, že na českých a slovenských školách rasizmus
zažili. Rovnako to uvádzali aj rodičia (viac informácií v časti venovanej rodičom na strane 38).
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Okrem dvoch rómskych študentov všetci oslovení respondenti uviedli, že majú radšej školu v Spojenom kráľovstve
a že vnímajú učiteľov ako milých, ochotných pomôcť a pripravených pracovať s nimi, a to v prípade potreby aj
individuálne. Uviedli, že učitelia im pomáhali, odkedy začali chodiť do školy v Spojenom kráľovstve. Respondenti
si tiež vážili záujem učiteľov o ich rómsku etnicitu a mieru porozumenia, ktorú im prejavovali.
Dvaja rómski študenti z Česka, ktorí uviedli, že by sa radšej vrátili naspäť, pretože im chýba predošlá škola, priatelia
a spolužiaci, navštevovali v Česku bežné školy. Aj napriek tomu, že jednej zo študentiek chýbali kamaráti, uviedla,
že stále zažívala rasistické komentáre voči sebe a jedinému ďalšiemu rómskemu dievčaťu na svojej predošlej škole.
Všetci ostatní 59 respondenti uviedli, že boli na britských školách rovesníkmi a učiteľmi prijatí skutočne dobre, aj
keď bol prvý deň nástupu na novú školu v novej krajine náročný.
Spomedzi týchto 59 respondentov 21 (38 percent) uviedlo, že počiatočnú neprívetivosť zo strany iných študentov
nezažívali pre svoju rómsku etnicitu, ale skôr pre svoj východoeurópsky pôvod. Viacerí respondenti uviedli, že
čelili predsudkom svojich východoeurópskych nerómskych rovesníkov, ako aj učiteľov alebo asistentov učiteľa.
Účastníci skupinového rozhovoru v meste Chatham boli jediní, ktorí spomenuli rasistické šikanovanie na škole a
mimo nej. Respondenti v ostatných siedmich lokalitách tvrdili, že na ich školách nedochádzalo k žiadnemu
rasistickému šikanovaniu. Podrobnejšie informácie o napätí v miestnych komunitách v mestách Chatham a Rotherham
a o tom, ako sa odrážajú v školskom prostredí, ako aj o predsudkoch niektorých východoeurópskych zamestnancov
škôl nájdete na strane 42 v časti venovanej učiteľom a iným zamestnancom vo vzdelávaní.

RODIČIA
Počas terénneho výskumu bolo oslovených celkom 28 rodičov, z toho 11 mužov a 17 žien. Podľa štátnej príslušnosti
bolo 22 respondentov Slovákov a šesť Čechov.
Všetci okrem jedného boli Rómovia a zároveň všetci 27 rómski respondenti sami uviedli svoju rómsku etnicitu. Čo
sa týka miesta pôvodu, 21 z nich pochádzalo z mestských oblastí v Česku a na Slovensku a 7 z vidieka.
Zaznamenali sme, že zatiaľ čo 15 z 22 rómskych rodičov zo Slovenska pochádzalo z východoslovenských miest Prešov
a Košice, regionálny rozptyl českých respondentov bol väčší a pochádzali z viacerých regiónov Českej republiky
vrátane severozápadných Čiech, severnej a východnej Moravy. Len siedmi z 28 rómskych rodičov pochádzali z vidieka,
zvyčajne z rómskych dedín a osád na východnom Slovensku.
Štrnásť rodičov chodilo do špeciálnych škôl na Slovensku a v Česku a sedem uviedlo, že navštevovali fakticky segregované
(prevažne alebo výlučne rómske) školy, zatiaľ čo ďalších sedem rodičov uviedlo, že navštevovali bežné školy.
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Všetci respondenti v tejto skupine navštevovali základné školy pred pádom komunizmu v Československu v roku
1989 a uviedli (bez rozdielu podľa svojho predošlého vzdelávania), že hoci si pamätali, že veľa rómskych detí bolo
aj v tom čase automaticky zaraďovaných do špeciálnych škôl, zdá sa im, že sa táto prax na Slovensku a v Česku
od 90. rokov minulého storočia ešte vystupňovala. Uviedli, že podľa nich to bolo vyvolané tým, že od 90. rokov
minulého storočia veľká väčšina Rómov na Slovensku a v Česku stratila prácu a stala sa sociálne odkázaná: v
dôsledku toho ich samosprávy vysťahovávali, čím vznikali getá. Skutočnosť, že vznikali getá a fakticky segregované
školy, bola podľa nich logickým dôsledkom týchto udalostí.
Podobne ako v prípade rómskych študentov (pozrite si informácie na stranách 32 – 37 tejto správy), aj dojem rodičov
z britských škôl bol veľmi pozitívny. Rodičia oceňovali celkovú atmosféru v škole, ako aj to, že ich deti sa cítia
byť v škole vítané a stretávajú sa s rovnakým zaobchádzaním, rovnosťou príležitostí a nie sú tam prítomné protirómske
nálady ani rasizmus zo strany nerómskych spolužiakov a učiteľov ich detí, ktoré podľa ich vyjadrení všetky deti
v rôznych podobách zažili v Česku a na Slovensku. Všetci rodičia hovorili o rozdieloch medzi školskými systémami
(t.j. český a slovenský systém v porovnaní s britským) a tí z nich, ktorí navštevovali bežné školy na Slovensku
a v Česku, sa niekedy aj kriticky vyjadrovali k vedomostnej úrovni svojich detí v porovnaní s tým, čo sa oni sami
učili v rovnakom veku. Aj napriek tomu oceňovali prístup učiteľov k svojim deťom a mali pocit, že ich etnický
pôvod nezohráva žiadnu úlohu v tom, ako k ich deťom pristupujú. Mali tiež pocit, že ak by ich deti boli dostatočne
schopné, mohli by dosiahnuť, čokoľvek by chceli, vrátane riadiacich pozícií, z ktorých sú českí a slovenskí
Rómovia vo svojich domovských krajinách stále viac či menej vylúčení. Všetci uviedli, že perspektíva vzdelania a
zamestnania ich detí bola jednou z ich najsilnejších motivácií pri rozhodovaní sa o odchode do Spojeného kráľovstva.
Mnohí z nich sú presvedčení, že potrvá generácie, kým sa táto prax a postoje na Slovensku a v Česku zmenia,
zatiaľ čo niektorí pochybovali, či táto zmena vôbec nastane.
Rodičia detí, ktoré boli zaradené do špeciálnych škôl alebo fakticky segregovaných škôl v Česku a na Slovensku, sa
domnievali, že ich deti tam boli zaradené automaticky z dôvodu ich etnicity. Mali pocit, že je to bežný postup. Vnímali
to tak predovšetkým tí rodičia, ktorí boli aj sami zaradení do špeciálnych škôl (pozrite si prípadové štúdie v prílohe).
„Zaradili ma do špeciálnej školy. Boli sme tam väčšinou Rómovia. Najprv som chodila na základnú školu, ale po
druhom ročníku sa škola rozhodla poslať ma tam. Nepamätám si už podrobnosti, ale poslali tam aj všetkých
mojich päť súrodencov. Nesťažovali sme sa, učitelia boli k nám celkom milí, bolo to hravé a dostávali sme dobré
známky. Keď sa však pozerám na to spätne, zmenila by som to, keby som mohla, pretože môj život bol peklo.
Nemôžem nič robiť, lebo nie som vyučená. Môj manžel mal väčšie šťastie: aj keď ho poslali na tú istú špeciálnu
školu, začal robiť so svojím otcom hneď po skončení školy. Teraz vidím, že sme nedostali rovnakú šancu ako
nerómske deti, a chcela by som, aby sa moje deti mali lepšie, pretože sú šikovné.“
žena z Česka, 37 rokov
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Rodičia boli tiež presvedčení, že ich deti dokážu študovať v bežnej škole v Spojenom kráľovstve, pretože britský
školský systém je multikultúrny a otvorený pre všetkých bez ohľadu na rasu, etnicitu alebo farbu pokožky. Počas
rozhovorov mnohí rodičia uviedli, že učitelia a spolužiaci na Slovensku a v Česku boli často neprívetiví k ich
deťom, najmä vtedy, ak malo dieťa (alebo rodičia) tmavú pokožku.
Rómski rodičia zo Slovenska (a tých pár rómskych rodičov z Česka, ktorí hovorili s deťmi doma po rómsky) mali
tiež pocit, že ich deti mohli byť zaradené do špeciálnej školy preto, že nevedeli dobre po slovensky alebo po česky.
Uviedli, že čeština alebo slovenčina sa vyučovala aj v materských školách alebo nultých ročníkoch základných
škôl, kde boli rómski asistenti učiteľa, ale znepokojovalo ich, že tam boli prevažne rómske deti.
Zároveň však uvádzali, že aj napriek tomu, že ich deti nehovorili vôbec alebo len trochu po anglicky, keď začali
chodiť do školy v Spojenom kráľovstve, nebránilo im to navštevovať bežnú britskú školu.
Nasledujúce výpovede opisujú skúsenosti niektorých rómskych rodičov:
„Moja dcéra má svetlú pokožku, ale ja som veľmi tmavý. Pamätám si, že dokiaľ ma bývalí spolužiaci a učitelia mojej
dcéry nevideli, mala sa viac-menej dobre a nepočúvala žiadne rasistické urážky. Jedného dňa som po ňu prišiel
do školy. Išiel som priamo z práce, a pretože som vtedy robil na stavbe, mal som špinavé oblečenie. A odvtedy mojej
dcére, ako mi povedala, začali spolužiaci hovoriť cigánka a niektorí aj to, že sme špinaví. Raz sa stalo, že na
škole sa vyskytli vši. Čo myslíte, komu riaditeľ napísal prvému? Nám. A vyznelo to tak, že tie vši sa na školu dostali
od nás. Veľmi ma to urazilo a išiel som sa s ním porozprávať. Nakoniec sa ospravedlnil, ale rasistické urážky
neprestali, pretože to nikto nevysvetlil spolužiakom mojej dcéry.“
muž z Česka, 34 rokov
„Pred príchodom sem [do Spojeného kráľovstva] som pracovala na základnej škole v Prešove ako asistentka učiteľa.
Hoci to bola bežná základná škola, boli tam dve prevažne rómske triedy, ktoré boli pôvodne vytvorené ako alternatíva
pre rómske deti posielané do špeciálnej školy. Riaditeľka školy sa potom rozhodla rozptýliť Rómov medzi
ostatných žiakov a hoci s tým bolo spojených veľa problémov, vrátane nespokojnosti rodičov nerómskych žiakov,
nakoniec to bolo celkom úspešné. Mala som kolegu, ktorý bol známy tým, že nemá rád Rómov, najmä ak neboli
čistí a inteligentní. Zo skúsenosti viem, že počet rómskych detí, ktoré boli zaradené do špeciálnych škôl na
Slovensku, je nadmerne vysoký. Moja sesternica mi povedala, že jej dcéra bola preradená do špeciálnej školy len
preto, že musela opakovať ročník. Je pravda, že moja neter je pomalšia, ale to by sa dalo riešiť, keby sa jej učitelia
viac venovali. A keby s ňou pracovali aj individuálne. Problémom môžu byť aj psychológovia, ktorí majú tendenciu
okamžite odporúčať rómske deti do špeciálnych škôl.“
žena zo Slovenska, 34 rokov
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Všetci rodičia, ktorí navštevovali špeciálnu školu alebo fakticky segregovanú školu, uviedli, že je pre nich náročné
sledovať, ako sa ich deťom darí v škole, z dvoch hlavných dôvodov: nevedia dobre hovoriť alebo čítať po anglicky,
a aj keď mali tlmočníka, bolo pre nich zložité pochopiť systém. Aj napriek tomu, že väčšina učenia prebieha podľa
nich v škole a deti majú menej domácich úloh, mali pocit, že deťom dokážu pomôcť len veľmi málo, pretože to,
čo sa učili na špeciálnej škole, im nestačí.
Podobnú frustráciu v súvislosti so slabou angličtinou alebo neschopnosťou pomôcť deťom pri učení doma vyjadrili
aj ostatní rodičia, ktorí navštevovali bežné školy. Všetci z nich však uviedli, že by privítali možnosť učiť sa angličtinu,
aby vedeli pomôcť deťom a aby si zlepšili angličtinu kvôli komunikácii s učiteľmi alebo s britskými kolegami či
susedmi. Angličtinu sa už učili tí rodičia, ktorí navštevovali miestnu doplnkovú (tzv. „extended“) školu pre rómskych
rodičov z Česka a Slovenska v meste Leicester, ktorú nedávno sprevádzkovali učitelia Babington College a ktorú
navštevuje asi 80 českých a slovenských rómskych rodičov (pozrite si informácie na strane 42 v časti správy venovanej
učiteľom a iným zamestnancom vo vzdelávaní).
Všetci rodičia boli presvedčení, že na rozdiel od českého a slovenského systému bežných škôl je britský štandardný
školský systém otvorený pre každého bez rasovej diskriminácie. Ďalšie komentáre rodičov ohľadom českého a
slovenského školského systému sa týkali učiteľov špeciálnych škôl v oboch krajinách. Okrem spomienok na učiteľov,
ktorí neboli k Rómom milí, si rodičia, ktorí navštevovali špeciálne školy, spomínali aj na veľmi milých učiteľov,
ktorí sa k nim správali veľmi dobre. Boli presvedčení, že vina padá na systém vylučujúci Rómov z bežných škôl, nie
na učiteľov.
Viacerí rodičia v dvoch lokalitách uviedli, že miestne školy, ktoré navštevujú ich deti, zamestnávajú aj nerómskych
zamestnancov z východnej Európy, ktorí sa často správajú k ich deťom odlišne než voči nerómskym deťom,
a preto sa zdá, že majú voči Rómom predsudky. V jednom prípade bola rodina (ktorá mala zmiešanú etnicitu a jeden
z rodičov bol nerómskeho pôvodu) presvedčená, že jeden učiteľ na škole bol zaujatý voči ich dcére a iným rómskym
študentom a správal sa k nim nespravodlivo a nevhodne. Skutočnosť, že na škole boli problémy s rasistickým
správaním tohto človeka voči Rómom, potvrdil miestny referent pre podporu vzdelávania menšín.
Podobný prípad uviedla iná rodina, ktorá mala postihnutú dcéru. Ako uviedol otec dievčaťa, učiteľka na škole
nebrala na vedomie fakt, že jeho dcéra má sluchové problémy, a to aj napriek tomu, že škola bola na to upozornená.
Tvrdil, že aj iné rómske rodiny sa na túto osobu a jej prístup k rómskym deťom sťažovali.
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ŽIADEN Z OSLOVENYCH STUDENTOV NEABSOLVOVAL V SPOJENOM
KRAĽOVSTVE OFICIALNE POSUDENIE SPECIALNYCH VZDELAVACICH
POTRIEB, KTORE PREDSTAVUJE PODROBNEJSIU ANALYZU DIET’AT’A
A VYŽADUJE SA VTEDY, AK BEŽNA SKOLA NEDOKAŽE POSKYTNUT’
VSETKY FORMY PODPORY, KTORE DIET’A POTREBUJE.
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UČITELIA A INÍ ZAMESTNANCI V OBLASTI VZDELÁVANIA
Počas terénneho výskumu bolo oslovených celkom 25 učiteľov a iných zamestnancov vo vzdelávaní, ktorí v
ôsmich skúmaných lokalitách pracujú v škole alebo mimo nej s rómskymi deťmi z Česka a Slovenska.
Z celkového počtu bolo 13 osôb britského pôvodu, 8 nerómskeho pôvodu z východnej Európy a 4 rómskeho pôvodu
z východnej Európy.
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Osem zamestnancov tvorili muži a sedemnásť ženy.

Leicester
Terénny výskum v meste Leicester sa konal 9. a 10. júna 2011 na miestnej strednej škole Babington Community
Technology College. 48 Na konci školského roka 2010/11 mala táto stredná škola približne 800 študentov a medzi
nimi aj 57 rómskych študentov zo Slovenska, Česka a Rumunska. Všetci z nich sa sami označili za Rómov.
Učiteľ pre podporu vzdelávania etnických menšín pre výskumný tím uviedol, že „podľa štatistík testovania GCSE z
minulého roka všetky rómske deti prešli 11. ročníkom, pričom úspešne absolvovali päť predmetov so známkami
A – G. Všetci títo žiaci prišli do krajiny pred menej ako dvoma rokmi.“
„Tento rok absolvovalo 11. ročník deväť rómskych žiakov a všetci boli v Spojenom kráľovstve a v našej škole menej
ako tri roky. Dvaja z nich úspešne zvládli najmenej päť predmetov v teste GCSE so známkami A* – C (nie všetky
vrátane matematiky a anglického jazyka), jeden žiak úspešne zvládol štyri predmety so známkami A* – C. Zvyšných
šesť žiakov absolvovalo test so známkami A* – G vo viac ako piatich predmetoch. Ak sa však pozrieme na terajší
10. ročník, kde je 13 % rómskych žiakov, domnievame sa, že budeme mať viacerých žiakov, ktorí absolvujú školu s
piatimi predmetmi so známkami A* – C vrátane angličtiny a matematiky, čo je predpoklad pre vstup na univerzitu.“
Tieto informácie nám potvrdila aj rómska referentka a poradkyňa pre študentov, ktorá uviedla, že jeden rómsky
žiak mal najlepšie výsledky v matematike z celého 9. ročníka a desať ďalších rómskych študentov dosiahlo
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Stredná škola Babington College v meste Leicester zamestnáva rómskeho referenta pre slovenských/českých študentov a tiež nerómskeho
referenta pre dochádzku pôvodom zo Slovenska. Stredná škola Bishop of Rochester Academy v meste Chatham zamestnáva jedného
nerómskeho zamestnanca pôvodom z Poľska a troch nerómskych zamestnancov zo Slovenska. Základná škola St Ann's Primary School
zamestnáva rómskeho asistenta učiteľa. Organizácia West Midlands Consortium zamestnáva dvoch rómskych referentov pre vzťahy s
rodinami. Organizácia NHS Derby zamestnáva komunitného pracovníka nerómskeho pôvodu.
48
Babington je stredná odborná škola a od júna 2008 patrí medzi školy v skupine National Challenge School (poznámka prekladateľa: patria
sem školy, ktoré nespĺňajú vládny cieľ, aby aspoň 30 % študentov dosiahlo v teste GCSE známku A* až C z najmenej piatich predmetov,
vrátane anglického jazyka a matematiky). Viac ako polovica študentov pochádza z rôznych menšinových etnických prostredí. Od poslednej
inšpekcie sa etnický profil školy výrazne zmenil a zahŕňa aj študentov zo Somálska a rómskych študentov z Česka a Slovenska. O niečo
menej ako polovica študentov nemá angličtinu ako svoj prvý jazyk a na škole sa hovorí 43 rôznymi jazykmi. Na škole je vysoký podiel študentov
(40 %) s nárokom na bezplatnú školskú stravu. Podiel žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami alebo postihnutiami je vysoký a
počet študentov s potvrdením špeciálnych vzdelávacích potrieb na základe oficiálneho posúdenia je výrazne nad priemerom. Fluktuácia
študentov je vysoká, hoci sa postupne znižuje. Dostupné online:
http://schooletc.co.uk/school-babington-community-technology-college-120294
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podobné výsledky. Bola presvedčená, že týchto 11 študentov (20 %) a možno aj viac bude môcť pokračovať ďalej
vo vyššom/univerzitnom štúdiu.
Ako uviedol učiteľ pre podporu vzdelávania etnických menšín, z celkového počtu 57 rómskych študentov bolo 13
(24 percent) na zozname študentov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, ale len dvaja z nich mali potvrdené
špeciálne vzdelávacie potreby aj na základe oficiálneho posúdenia. Ďalší študenti mali mierne problémy s učením
spojené s predošlou nižšou mierou gramotnosti. Ich akademické zručnosti boli v čase ich príchodu hodnotené
ako slabé, pričom škola chápe, že je to z dôvodu slabých predošlých výsledkov a očakávaní a nie z dôvodu nízkych
kognitívnych schopností. Počas troch rokov práce so sto rómskymi žiakmi sa však na škole stretli len s dvoma
prípadmi rómskych študentov (2 %), ktorí potrebovali navštevovať špeciálnu školu, pretože bežná škola nebola
schopná zabezpečiť ich potreby. Dodal tiež, že vedia o tom, že rómski žiaci sú bežne posielaní do špeciálnych
škôl v niektorých krajinách, rozhodli sa však nepýtať na túto skutočnosť pri príchode žiaka na školu a jednoducho
od prvého dňa stanovujú vysoké očakávania zo strany učiteľov aj študentov.
Podľa rómskej referentky a poradkyne pre študentov sa škola často stretáva s rómskymi deťmi, ktoré boli predtým
umiestnené v špeciálnych školách alebo fakticky segregovaných školách alebo triedach na Slovensku a v Česku.
Hoci sa niektorí rodičia mohli rozhodnúť neuviesť túto skutočnosť pri prijímacom rozhovore, škola by to postupne
zistila v priebehu prijímacieho procesu. Podľa referentky žiaden študent na Babingtone netrpí akoukoľvek formou
mentálneho postihnutia, uviedla však, že niektorí jej študenti (približne 23), ktorí prišli z veľmi sociálne slabého
prostredia na východnom Slovensku, mali pri príchode na Babington nízku vedomostnú úroveň. Bola presvedčená,
že to bolo jednak v dôsledku toho, že im českí a slovenskí učitelia nevenovali dostatočnú pozornosť, a tiež preto, že
samotní rodičia týchto detí nemali žiadne vzdelanie. Dôsledkom toho bolo podľa nej, že deti mali pri príchode
na britskú školu problém s logickým myslením a chýbali im jazykové zručnosti. Niektorí žiaci na Babingtone však
vôbec prvýkrát nastúpili do školy až v Spojenom kráľovstve, pretože na Slovensku neboli vo veku sedem rokov
zapísaní do školy.
Podľa jej názoru bolo pre rómske rodiny dôležité sústrediť sa na svoj súčasný život v Spojenom kráľovstve, kde
školský systém ponúka ich deťom multikultúrny prístup, rovnaké príležitosti a viac pozornosti zo strany učiteľov.
Z pohľadu vzťahov v školskom kolektíve bola jazyková bariéra pretrvávajúcim problémom medzi niektorými
slovenskými študentmi a ich britskými spolužiakmi. (Bola presvedčená, že rómska etnicita študentov tu nezohráva
žiadnu rolu, pretože hlavným kameňom úrazu je ich slovenská národnosť: t. j. britskí študenti voči migrantom,
Východoeurópanom, študentom, ktorí nie sú Briti.) Podľa nej sa však situácia v tejto oblasti počas posledných dvoch
rokov zlepšovala vďaka mnohým učiteľom, ktorí trávili veľa času s rómskymi študentmi zo Slovenska pri hudobných,
športových a iných aktivitách a povzbudzovali ich, aby boli hrdí na svoju slovenskú/rómsku identitu.
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Dochádzka bola spomenutá ako ďalšia téma týkajúca sa mnohých rómskych rodín, hoci aj v tejto oblasti dochádzalo
k výraznému zlepšeniu vďaka dobrej komunikácii so školou ako aj kvôli tomu, že drvivej väčšine rómskych rodičov
záleží na vzdelávaní ich detí: lepšie vzdelanie bolo jedným z hlavných motivačných faktorov pri ich rozhodovaní
sa o odchode zo Slovenska alebo Česka.
V súčasnosti je priemerná miera dochádzky rómskych žiakov na Babingtone na úrovni približne 90 %, čo je o štyri
percentuálne body nižšie ako zákonom určený národný štandard (t. j. na úrovni 94 %). Zároveň je dochádzka 32
z 54 rómskych študentov lepšia ako 90 %. Podľa referentky sú chudoba a časté sťahovanie dva z hlavných dôvodov,
prečo sa rodinám nedarí splniť túto minimálnu požiadavku (94 %). Keďže Babington je situovaný vo väčšej
vzdialenosti od miest, kde žije väčšina rómskych rodín, dochádzanie je veľmi drahé a niektoré rodiny nedokážu
zaplatiť cestovný lístok na autobus (podľa jedného rómskeho rodiča, ktorý je momentálne nezamestnaný, stojí
23 libier mesačne). Referentke pre študentov sa podarilo zlepšiť dochádzku väčšiny rómskych študentov, pretože,
ako uviedla, „jazdila po meste autom a privážala študentov, ktorí sa ráno neukázali v škole.“
Podľa školského pastoračného pracovníka žiadneho z rómskych študentov na Babingtone nemožno označiť ako
študenta so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, ak odhliadneme od ich nedostatočnej úrovne angličtiny a
potreby dobehnúť zameškané učivo. Škola poskytuje žiakom aj ich rodičom veľkú podporu a ich slabšiu angličtinu
nepovažuje za dôvod zaradiť ich medzi študentov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami.
Všetci študenti na Babingtone môžu absolvovať určitú dobu vzdelávania v úvodnej (tzv. head-start) skupine, čo
im má pomôcť pri zvládnutí angličtiny a v iných oblastiach vzdelávania. Väčšina rómskych detí ju navštevuje raz
alebo dvakrát týždenne, a to len v prípade potreby.
„Nevidím žiaden rozdiel medzi rómskymi a nerómskymi žiakmi v ich schopnostiach alebo potenciáli, je to len otázka
dobehnutia zameškaného. Približne po roku sa dostanú na rovnakú úroveň ako ich rovesníci. Zvyknú držať
pospolu a hovoriť rómsky, čo sa môže ostatným zvonka zdať ako oddeľovanie sa. Je zaujímavé mať v škole takú
veľkú skupinu Rómov a myslím, že priniesli do školy veľa nových nápadov a jednoznačne sa im podarilo oživiť
to tu, sú veľmi talentovaní na hudbu a tanec. Mali sme niekoľko veľmi dobrých vystúpení, ktoré sa ostatným na
škole naozaj páčili.“
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Výskumný tím z organizácie Equality bol pozvaný zúčastniť sa na školskom Dni rómskych inšpirácií, ktorý sa konal
10. júna ako súčasť každoročných osláv Mesiaca histórie Rómov a príbuzných komunít. V ten deň sa zišla celá
škola na oslavu Rómov, ich kultúry, histórie a jazyka a s cieľom, aby nerómski študenti mohli pochopiť a oceniť
rôzne spôsoby, akými Rómovia obohatili majoritné kultúry, v rámci ktorých žili počas predošlých tisíc rokov po
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Rozhovor s pastoračným pracovníkom na Babington College, 10. júna 2011
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svojom príchode z Indie. Akcia bola rozdelená na jednotlivé pracovné dielne: jedna z nich sa venovala rómskemu
jazyku a účastníci sa v nej naučili základné frázy v rómčine, druhá sa venovala histórii, tradíciám, kultúre a symbolom
Rómov (napr. rómskej vlajke); tretia bola venovaná rozprávkam a príbehom Rómov o tom, ako prišli do Spojeného
kráľovstva v 15. storočí; štvrtá dielňa bola venovaná kresbám a maľbám Rómov a príbuzných komunít a témou
poslednej dielne bolo stavanie provizórnych drevených obydlí. Všetci študenti na Babingtone sa povinne zúčastnili
týchto pracovných dielní, aby sa naučili niečo viac o rôznych komunitách Rómov a príbuzných komunitách žijúcich
v Spojenom kráľovstve.
Celá škola sa potom zišla v školskej aule a sledovala vystúpenie rómskej hudobnej a tanečnej skupiny. Vystúpenia
moderoval učiteľ hudobnej výchovy a doplnil ich o ďalšie informácie o histórii rómskej hudby a o tom, ako rómski
hudobníci, ako bol napríklad Django Reinhart, prispeli do histórie hudby.
Výskumný tím navštívil 9. júna 2011 aj miestnu doplnkovú školu pre rómskych rodičov z Česka a Slovenska. Školu
nedávno sprevádzkovali zamestnanci Babington College s pomocou rómskeho asistenta učiteľa a tímu učiteľov
angličtiny ako druhého jazyka (ESOL) z miestnej akadémie ďalšieho vzdelávania. Doplnková škola, ktorá je otvorená
každý štvrtok od 16.00 do 18.00, v súčasnosti ponúka výučbu základov matematiky, čítania a angličtiny
približne 80 českým a slovenským rómskym rodičom. Niektorí z rodičov oslovených v rámci tejto štúdie uviedli,
že počet rómskych detí zaradených do špeciálnych alebo fakticky segregovaných škôl na Slovensku a v Česku bol
neproporcionálne vyšší ako počet nerómskych detí. (Pozrite si informácie o rodičoch na strane 38.)
Chatham
Terénny výskum sa uskutočnil 16. a 17. júna 2011. Počas prvého dňa realizoval výskumný tím skupinové a individuálne
rozhovory s rodičmi, študentmi a zamestnancami školy Bishop of Rochester Academy (BORA).
BORA je novou strednou školou anglikánskej cirkvi, ktorá vznikla v septembri 2010 zlúčením dvoch škôl: Medway
Community College a Chatham South School. Začiatky novej školy boli spojené s mnohými kontroverziami, vrátane
50

odvolania bývalého riaditeľa v apríli 2011

a nadpriemerne vysokého počtu nepodmienečne vylúčených študentov. 51

Podľa jedného z vedúcich zamestnancov bola škola už od svojho vzniku ústretová voči rómskym študentom a prijala
ich pomerne veľa, v dôsledku čoho sa stala veľmi neobľúbenou medzi nerómskymi rodičmi, a to najmä v roku
2010/11. Predtým do školy nastupovali jeden až dvaja noví žiaci mesačne, ale v tomto roku počty výrazne narástli.
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Dostupné online: http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-kent-12987875
Dostupné online: http://www.kentonline.co.uk/medway_messenger/news/2011/may/20/exclusion_zone.aspx ,
http://www.kentonline.co.uk/medway_messenger/news/2011/march/27/schoolgirl_fight.aspx

R52
OD SEGREGÁCIE K INKLÚZII

Škola BORA má 76 rómskych žiakov. Škola zamestnáva jedného poľského asistenta učiteľa nerómskeho pôvodu
pre angličtinu ako ďalší jazyk (EAL), jedného slovenského asistenta učiteľa nerómskeho pôvodu pre matematiku,
slovenského referenta pre dochádzku nerómskeho pôvodu a slovenského pracovníka nerómskeho pôvodu pre
vzťahy s rodinami (túto pozíciu spolufinancuje samospráva Medway).
Počas skupinového rozhovoru s členom vedenia školy, referentom pre dochádzku, referentom pre vzťahy s rodinami,
dvoma asistentmi učiteľa a projektovým koordinátorom zo samosprávy Medway bolo spomenuté, že vzťahy
v komunite a rasové vzťahy boli od príchodu slovenských Rómov napäté. Respondenti vnímali, že to bolo kvôli
odporu pôvodnej komunity voči prítomnosti akýchkoľvek migrantov z východnej Európy. Chatham je sociálne
aj ekonomicky veľmi málo rozvinutá oblasť a už dlhý čas tu boli napäté vzťahy v spoločnosti. V škole aj mimo nej
je problémom rasizmus: pôvodní študenti vraj z nejakého dôvodu nazývajú rómskych študentov zo Slovenska
„Kosovčania“. Na škole došlo aj k incidentu, ktorý bol označený ako rasovo motivovaný a pri ktorom anglický žiak
napadol rómskeho študenta.
Podľa poľských a slovenských zamestnancov nerómskeho pôvodu sa na škole v súvislosti s rómskymi študentmi
zaoberali úrovňou gramotnosti, disciplínou, záškoláctvom a dochádzkou (ktorá bola na úrovni 72 %). Traja rómski
študenti boli postihnutí. Žiaden rómsky žiak nebol na zozname žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami.
Aj napriek tomu, že podľa názoru zamestnancov veľa rómskych žiakov výrazne zaostáva, podľa nich sú tam však
aj rómski žiaci, ktorí patria do skupiny s výbornými výsledkami. Domnievali sa, že asi 26 % zo 76 rómskych študentov
bude schopných pokračovať v ďalšom vzdelávaní. Okrem toho 15 % študentov podľa nich spravilo veľký pokrok
v angličtine. Podľa zamestnancov patrili medzi predmety, v ktorých sú rómske deti všeobecne dobré, matematika
a hudobná výchova a na druhej strane sa im menej darilo v telesnej výchove a angličtine. Uviedli však, že rómski
chlapci boli veľmi dobrí vo futbale: škola im aj pomáhala organizovať futbalový klub.
Podľa názoru člena vedenia školy bolo na škole BORA veľa rómskych študentov, ktorí boli v minulosti zaradení do
špeciálnych škôl alebo fakticky segregovaných škôl na Slovensku a v Česku. Otázky o predošlom vzdelávaní študentov
boli súčasťou prijímacieho procesu.
Škola ponúka pre rómskych študentov viacero mimoškolských aktivít, ktoré organizuje slovenský referent pre
vzťahy s rodinami, ktorý má veľmi dobré vzťahy s rómskymi študentmi a ich rodičmi prevažne zo Slovenska
(a čiastočne z Česka). Medzi aktivity patrí futbalový klub a rómsky tanečný súbor, ktorý vystupoval na rôznych
podujatiach v Medway a okolí.
Veľmi rýchlo sa ukázalo, že škola sa z dôvodu vlastných krátkych skúseností s prácou s rómskymi študentmi a pri
značnom množstve nových rómskych študentov výrazne spoliehala na zamestnancov z východnej Európy pri
hodnotení rómskych študentov a ich schopností. Ovládanie angličtiny bolo pri veľkej väčšine rómskych študentov
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ohodnotené ako nedostatočné. Počas skupinových rozhovorov so zamestnancami školy si výskumníčky všimli,
že až na pár výnimiek sa zdalo, že väčšina rómskych študentov bola zaradená do skupiny podpornej výučby
anglického jazyka ako ďalšieho jazyka (EAL) oddelene od ostatných nerómskych študentov. Táto skutočnosť bola
zvláštna, pretože podľa riaditeľa Luton Junior School, teda školy, z ktorej veľa žiakov pokračuje ďalej v štúdiu
práve na škole BORA, tieto deti, ktoré predtým študovali na škole v Lutone, odchádzali zo školy s plynulou (alebo
takmer plynulou) angličtinou a výrazným zlepšením výsledkov v čítaní, písaní, matematike a prírodných vedách.
Výskumný tím si tiež všimol, že podľa vyjadrení študentov vyučovanie a podpora pri učení nie sú adekvátne.
Zamestnanci priznali, že sa vyskytli určité problémy v kolektíve a rasistické vyjadrenia nerómskych žiakov voči
Rómom a žiakom iných etnických menšín, čo malo negatívny vplyv na výsledky v učení a disciplínu. Nebolo však
zrejmé, či sa s týmito problémami na škole aktívne zaoberali. Došlo aj k určitým problémom s rómskymi žiakmi,
najmä chlapcami a ich sexuálnym správaním, ktoré bolo považované za nevhodné na ich vek.
Zamestnanci hovorili aj o nedostatočnom zapojení zo strany rómskych rodičov.
V podobnom zmysle sa vyjadril aj koordinátor projektu AIMER, ktorý uviedol, že sa snažili ponúknuť rodičom kurzy
čítania, písania a výučby jazyka, ale neboli úspešní. Pre výskumný tím sa tu ponúka zaujímavé porovnanie tejto
situácie s doplnkovou školou pre rómskych rodičov v meste Leicester, ktorá bola veľmi obľúbená a navštevovaná.
Okrem toho, niektorí Rómovia, ktorí žijú v meste Leicester, predtým bývali v meste Chatham. Ako návrh na zlepšenie
situácie v meste Chatham bolo zamestnancom školy BORA odporučené navštíviť Babington Community
Technology College kvôli výmene nápadov a získaniu nových skúseností.
52
Výskumný tím navštívil 17. júna 2011 školu Luton Junior School – základnú školu s 51 rómskymi žiakmi prevažne zo

Slovenska a niekoľkými žiakmi z Česka. Kvôli vysokej mobilite rómskych komunít boli tieto počty uvádzané ako veľmi
premenlivé.53 Podľa riaditeľa školy a jeho zástupcu má škola jednu rómsku žiačku s potvrdením o špeciálnych
vzdelávacích potrebách a ďalšiu žiačku s vážnymi rečovými problémami a poruchami pozornosti, pre ktorú sa jej rodičia
snažili zabezpečiť špeciálnu podporu. Predstavovalo to 4 % všetkých rómskych žiakov navštevujúcich túto školu.
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Škola je o niečo menšia ako priemer. Podiel žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami alebo postihnutiami je však výrazne nadpriemerný
a vzrástol na 50 %. Potreby detí sa týkajú najmä sociálnych a emočných ťažkostí a problémov so správaním. Podiel detí, ktoré prichádzajú na
školu alebo z nej odchádzajú počas školského roka, je extrémne vysoký. V čase konania poslednej inšpekcie sa zistilo, že počet žiakov
prijatých na školu sa výrazne menil a aj naďalej sa mení z týždňa na týždeň. V súčasnosti tvoria belošskí žiaci britského pôvodu o niečo
viac ako polovicu žiakov a zvyšok tvoria žiaci etnických menšín. Výnimočne vysoký podiel predstavujú žiaci, ktorí sa len začínajú vzdelávať
a často hovoria po anglicky len slabo alebo vôbec. Podiel žiakov z východnej Európy sa od poslednej inšpekcie viac ako zdvojnásobil,
mnohí z nich prichádzajú na školu do 5. a 6. ročníka, sú slovenského alebo rómskeho pôvodu a predtým nenavštevovali žiadnu školu.
Dostupné online: http://www.ofsted.gov.uk/filedownloading/?id=1458677&type=1&refer=0
53
Výskumný tím v meste Chatham identifikoval príbuzných a priateľov niektorých študentov, ktorí boli oslovení v predošlom terénnom
výskume v meste Leicester.
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Škola Luton Junior School prijímala rastúci počet rómskych žiakov od roku 2007: podľa zamestnancov „vzrástlo
poskytovanie podpornej výučby angličtiny (EAL) z pôvodných 1,6 % na 22 % týždenne“. 54 Príchod takéhoto veľkého
počtu rómskych študentov viedol k napätiu vo vzťahoch s pôvodnými študentmi a ich rodičmi, ktorým sa nepáčilo,
že tam naraz prišla taká veľká skupina. Rómski študenti „vytŕčali z radu“, pretože boli izolovaní, nevedeli, ako sa majú
hrať na ihrisku, a medzi sebou hovorili len rómsky. Toto viedlo k množstvu incidentov voči Rómom na ihrisku,
vrátane jedného prípadu zaznamenaného ako rasovo motivovaný útok zo strany nerómskeho anglického chlapca,
ktorý fyzicky napadol rómskeho chlapca. Útočník bol zo školy nepodmienečne vylúčený.
Vzťahy v komunite sa však počas posledných štyroch rokov zlepšovali a nerómske anglické (a iné) deti sa postupne
naučili chápať, vnímať a oceňovať schopnosti a zručnosti svojich rómskych spolužiakov, medzi ktoré patria
obratnosť v gymnastike a tanci a špeciálny talent v matematike. Zamestnanci školy organizovali aj podujatia pre
študentov na pripomenutie a podporu rôznorodosti a akceptácie rómskeho kultúrneho dedičstva. V každom
semestri sa na škole koná podujatie „Jazyk semestra“, ktoré bolo raz venované aj slovenčine so špecifickým zameraním
na Rómov. Zamestnanci školy tvrdili, že po tomto podujatí vzrástla sebadôvera Rómov a motivácia rodičov
aktívnejšie sa zapájať. Ako uviedol riaditeľ školy, hoci jazyková bariéra stále pretrváva, rómski rodičia (ktorí sa výrazne
spoliehajú na tlmočníkov) teraz chodia denne do školy a zapájajú sa do školských aj mimoškolských aktivít,
čo bolo na začiatku zriedkavé. Napomohla tomu skutočnosť, že v škole majú všetci rómski žiaci nárok na školské
stravovanie zdarma.
V snahe reagovať na potreby rastúceho počtu rómskych študentov na škole dostala škola dodatočné finančné
prostriedky od samosprávy Medway, z ktorých bola financovaná pozícia učiteľky podpornej výučby anglického
55
jazyka (EAL) v rámci projektu AIMER. V súčasnosti vyučuje 12 rómskych študentov matematiku a 14 rómskych

študentov čítanie a písanie. Na škole pracuje aj referent pre vzťahy s rodinami/asistent učiteľa, ktorý je nerómskeho
pôvodu a pochádza z Poľska, pričom nadobudol skúsenosti zo spolupráce s rómskymi študentmi a ich rodičmi.
Podľa názoru troch zamestnancov urobilo veľa rómskych študentov veľký pokrok v 5. a 6. ročníku vďaka systému
vyučovania slovnej zásoby používanému na škole.56 Výsledky väčšiny študentov spĺňajú národné štandardy pre
5. a 6. ročník. V tomto zmysle predstavuje hlavný stupeň 2 (tzv. Key Stage 2, deti vo veku 8 až 11 rokov) najdôležitejšie
prípravné obdobie v anglickom vzdelávacom systéme. Riaditeľ školy a zástupca riaditeľa uviedli, že žiaden zo
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Rozhovor s riaditeľom a zástupcom riaditeľa na Junior Luton School, Chatham, 17. júna 2011
V projekte AIMER (Integrácia komunít prisťahovalcov a etnických menšín) spolupracujú partneri zo Spojeného kráľovstva, Francúzska a
Belgicka. Financovaný je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) v rámci programu INTERREG IV A 2 Seas Programme. Hlavným
cieľom projektu je integrovať prisťahovalecké komunity v hostiteľských krajinách Spojeného kráľovstva, Francúzska a Belgicka. Dostupné
online: http://www.aimerproject.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=35&Itemid=1&lang=en
56
Úvodné vyučovanie slovnej zásoby: výučba hlavných slov zo slovnej zásoby pred začatím práce s novou témou alebo lekciou. Dostupné
online: http://www.cehd.umn.edu/nceo/presentations/NCEO-LEP-IEP-ASCDGlossary.pdf
Úvodné učenie slovnej zásoby ešte predtým, ako sa s ňou žiak stretne v texte, napríklad kľúčové slová ako technické výrazy alebo slová v
neznámych súvislostiach. Dostupné online: https://www.education.gov.uk/publications/eOrderingDownload/TEV_A4.pdf
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študentov na ich škole netrpel akoukoľvek formou mentálneho postihnutia a boli presvedčení, že ak im bude
venovaná adekvátna pozornosť zo strany učiteľov, všetci z nich budú môcť úspešne pokračovať v štúdiu na strednej
a vysokej škole.
Bolo však zaznamenaných aj niekoľko prípadov, kedy študent nedosahoval očakávaný pokrok v 3. ročníku. Podľa
zamestnancov školy to bolo z dôvodu slabej dochádzky a častých neskorých príchodov do školy, ako aj z dôvodu, že
nemali žiadnu predošlú skúsenosť s navštevovaním školy a zo strany niektorých rodičov boli nízke očakávania od detí.
Referent pre dochádzku poskytol výskumnému tímu nasledujúce štatistické údaje o dochádzke ich rómskych žiakov :
– Neospravedlnené absencie: 6,1 % pre rómskych žiakov a 0,9 % pre ostatných žiakov
– Celková dochádzka: 90,4 % pre rómskych žiakov a 95,1 % pre ostatných žiakov
– Oneskorené príchody: 3,6 % pre rómskych žiakov a 1,4 % pre ostatných žiakov
Rotherham
57
Počas 11. až 13. júla 2011 sa uskutočnil terénny výskum v školách St Ann’s Junior and Infant School a Winterhill

Secondary School. 58
V čase terénneho výskumu bolo zapísaných 78 žiakov v St Ann’s Junior and Infant School a ďalších 80 žiakov na
Winterhill School, ktorí sa všetci označili za Rómov.
Na škole St Ann's Junior and Infant School je 54 rómskych študentov zo Slovenska a 22 rómskych študentov z Českej
republiky (ako aj 2 rómski študenti z Rumunska, ktorí nenavštevovali školu pravidelne). Podľa učebných poradcov
sa dochádzka rómskych študentov z Česka a Slovenska výrazne zlepšila: jeden z nich mal stopercentnú dochádzku.
Rovnako sa výrazne zlepšili aj ich výsledky:
podľa školských záznamov, ktoré sú v etnickom členení, predstavujú Rómovia najrýchlejšie sa zlepšujúcu skupinu
spomedzi všetkých etnických skupín na škole St Ann's Junior and Infant School, na ktorej sa hovorí 43 rozličnými jazykmi.
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St Ann's Junior and Infant School je veľká mestská škola. Žiaci na škole tvoria veľmi rôznorodý kultúrny mix a doma hovoria viac ako 20 rozličnými
jazykmi. Škola prijala v posledných rokoch väčší počet utečencov a žiadateľov o azyl a nedávno aj významný počet detí z východnej Európy.
Medzi nich patrí aj významný počet detí zo skupiny Rómov a príbuzných komunít, ktorých dochádzka je nepravidelná. Podiel detí so špeciálnymi
vzdelávacími potrebami alebo postihnutiami je podobný ako na väčšine iných škôl, ale veľmi vysoký je tu podiel žiakov so začiatočníckou
úrovňou angličtiny. Podiel detí s nárokom na bezplatné školské stravovanie je tiež veľmi vysoký. Škola získala viacero ocenení v oblasti zdravia
na škole, umeleckých prác, kvality základných zručností, investovania do ľudí a kvality vo výučbe.
Dostupné online: http://www.ofsted.gov.uk/filedownloading/?id=966523&type=1&refer=
58
Winterhill School je omnoho väčšia ako priemerné stredné školy a chodia na ňu najmä žiaci z obvodov Rotherham West a Keppel. Podiel
študentov s nárokom na bezplatné školské stravovanie je vyšší ako národný priemer. Podiel študentov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami
alebo postihnutiami je vyšší ako priemer a za posledné tri roky vzrástol o sedem percentuálnych bodov. Podiel študentov s potvrdením
špeciálnych vzdelávacích potrieb na základe oficiálneho posúdenia je nižší ako priemer. Hoci je podiel študentov, ktorí hovoria po anglicky
ako ďalším jazykom, nižší ako národný priemer, v posledných troch rokoch došlo takmer k jeho zdvojnásobeniu. Škola patrí do kategórie
stredných odborných škôl. Škola dostala oficiálnu výzvu na zlepšenie v januári 2009, pretože študenti dosahovali príliš nízke štandardy na
konci hlavného stupňa 4 a dostatočne sa nezlepšovali.
Dostupné online: http://www.ofsted.gov.uk/filedownloading/?id=950407&type=1&refer=0
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Pred jedenástimi rokmi bolo 69 % študentov školy St Ann's Junior and Infant School ázijského pôvodu, no za posledné
štyri roky sa tento stav výrazne zmenil: Rómovia teraz tvoria viac ako polovicu celkového počtu študentov (približne
140). Ako bolo počas rozhovorov uvedené, napätie v komunite, ktoré bolo v meste Rotherham prítomné už mnoho
rokov, ale obzvlášť po príchode väčších skupín Rómov, sa niekedy premietalo aj do školského prostredia.
Podľa zamestnancov školy má malý počet žiakov určité postihnutia. Všetky potreby žiakov však dokázala škola
zohľadniť v bežnom vzdelávaní a žiadne dieťa nemalo potvrdené špeciálne vzdelávacie potreby na základe oficiálneho
posúdenia.
Počas skupinového rozhovoru s dvoma učebnými poradcami, riaditeľom školy a referentom pre kvalitu vzdelávania
(Education Welfare Officer - EAL) zo služieb pre deti a mládež mesta Rotherham bolo uvedené, že veľa rómskych
študentov pochádzalo z výrazne vylúčených komunít rómskych osád na východnom Slovensku. Títo študenti
nechodili predtým do školy, alebo chodili do nej len veľmi málo, a preto mali pri príchode veľmi nízke ambície a
očakávania. Nepomohla tomu ani skutočnosť, že aj samotní ich rodičia chodili do školy len málo alebo do nej
nechodili vôbec, prípadne navštevovali špeciálne školy, čo znamenalo, že nedokázali svojim deťom pomôcť ani
ich motivovať. Podľa respondentov sa však aj napriek pretrvávajúcim problémom s pravidelnou dochádzkou detí
do školy situácia výrazne zlepšila počas posledných dvoch rokov a väčšina rómskych rodičov teraz oceňuje prínosy
vzdelávania. Škola sa snažila rodičov motivovať aj rozdávaním hygienických potrieb rodinám zdarma: zistilo sa,
že najchudobnejšie rodiny mali pri príchode do Spojeného kráľovstva veľmi slabé návyky v oblasti hygieny a starostlivosti
o chrup, pretože často pochádzali z obydlí bez tečúcej vody a záchoda.
Škola zamestnáva aj rómsku asistentku učiteľa, ktorú výskumný tím oslovil. Ako uviedla, medzi skupinami
Rómov z rôznych krajín boli na škole rozdiely, a hoci si bola vedomá veľkého počtu detí s problémami so sluchom,
rečou, telesnými postihnutiami alebo poruchami učenia a správania, oceňovala skutočnosť, že všetci títo žiaci
boli v Spojenom kráľovstve vzdelávaní v bežnom školstve. Podľa jej vlastných skúseností bola väčšina rómskych
detí zaraďovaná buď do špeciálnych alebo fakticky segregovaných škôl v Česku a na Slovensku. Uviedla, že v
minulosti navštevovala základnú školu v Ústí nad Labem. Mali tam výchovnú poradkyňu, ktorá sa k Rómom nesprávala
rovnocenne. Ona sama chcela ísť na strednú školu, ale nedovolili jej to. Nakoniec vo veku 17 rokov emigrovala
do Spojeného kráľovstva a požiadala tu o politický azyl. Uviedla, že ak by to nebola bývala spravila, pravdepodobne
by skončila nezamestnaná a na sociálnych dávkach, zatiaľ čo tu môže robiť túto dobrú prácu.
Výskumný tím navštívil 13. júla 2011 strednú školu Winterhill, na ktorej študuje viac ako 85 rómskych študentov,
ktorí tvoria 18 % celkového počtu študentov pochádzajúcich z viac ako 30 krajín. Drvivá väčšina rómskych študentov
pochádza zo Slovenska. Podľa dvoch zamestnancov sa na škole stretli s prípadmi Rómov, ktorí boli zaradení
do špeciálnych alebo fakticky segregovaných škôl na Slovensku a v Česku, čo zistili, keď sa ich počas prijímacieho
procesu pýtali na ich predchádzajúce vzdelávanie.
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Podľa respondentov mali piati z ich rómskych žiakov (6 percent) v čase príchodu na Winterhill School poruchy
učenia a chýbali im niektoré sociálne návyky, ale boli stále vzdelávaní v bežnom školstve.
Jeden z týchto piatich rómskych študentov trpel hyperaktivitou s poruchou pozornosti (ADHD), ale žiadny z nich
nebol mentálne postihnutý.
Kurikulárna poradkyňa pre základné školy v rámci systému podpornej výučby angličtiny (EAL) v meste Rotherham,
ktorá sa zúčastnila na skupinovom rozhovore, sa stretla v meste Rotherham s prípadom 14-ročného nepočujúceho
rómskeho dievčaťa zo Slovenska, ktoré nikdy predtým nenavštevovalo školu, nikdy predtým nemalo vyšetrený
sluch a nikdy predtým nemalo načúvací prístroj, kým ho nedostala po prvýkrát v Spojenom kráľovstve. Kurikulárna
poradkyňa bola v úzkom kontakte s rodičmi: nakoniec s ňou začali aktívne spolupracovať a súhlasili dokonca
s tým, aby ich dcéra bola poslaná do špeciálnej školy pre nepočujúce deti. Školu úspešne absolvovala a teraz je na
strednej škole. Ako uviedla poradkyňa, stretli sa s viacerými jednotlivými prípadmi nevidiacich alebo nepočujúcich
rómskych detí, ktoré boli buď zaradené do špeciálnej školy pre nevidiacich alebo nepočujúcich, alebo navštevovali
integrovanú skupinu pre žiakov so zrakovým/sluchovým postihnutím v bežnej škole.
Počas skupinových rozhovorov sa znova objavila téma napätia vo vzťahoch v komunite. Tak ako v prípade školy
St Ann's Junior and Infant School mali aj tu zamestnanci pocit, že sa napätie prenáša na pôdu školy. V predchádzajúcich
siedmich rokoch boli v meste Rotherham napäté najmä vzťahy medzi ázijskými a rómskymi skupinami, ktoré
sa usádzali v oblastiach obývaných prevažne usadenými alebo čiastočne usadenými ázijskými komunitami.
Zamestnanci tiež uviedli, že niektoré rómske rodiny vyostrovali toto napätie sťahovaním sa z domu do domu každých
šesť mesiacov a neplatením miestnych daní. Dôsledkom bolo, že vzťahy medzi ázijskými a rómskymi študentmi
boli v škole napäté, avšak škola sa snažila tieto problémy riešiť. Škola má vypracovaný dobrý akčný plán v oblasti
vzťahov v komunite a väčšina aktivít zameraná na zlepšenie vzťahov medzi študentmi a boj s rasizmom bola
financovaná z programu „Go for it“.
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Zamestnanci školy absolvovali interné školenie a ako súčasť Mesiaca histórie

Rómov a príbuzných komunít sa konali školské dni rómskej kultúry, tradícií, histórie a identity, ktorých súčasťou
boli hodiny venované tradičným rómskym rozprávkam a nástenky s obrázkami a popismi v rómčine a slovenčine
alebo češtine. K dispozícii boli aj hodiny pre rómskych rodičov. Škola realizovala aj program rozvoja tímovej spolupráce
s miestnym futbalovým klubom. Nápomocnou bola skutočnosť, že riaditeľ školy bol aktívny a veľa sa rozprával
s rómskymi študentmi v škole a podporoval ich.
Škola musela riešiť špecifické problémy s rómskymi rodičmi: bolo potrebné ich zapojiť a podporovať aj pri riešení
problémov so slabou školskou dochádzkou žiakov, ktorá bola na úrovni 74 % (v porovnaní s celkovou mierou
dochádzky 93 %), ale zlepšovala sa vďaka kombinácii podporných a represívnych opatrení. V každom prípade mali
59

Dostupné online: http://www.stlouisrcc.bucks.sch.uk/article.aspx?id=439
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zamestnanci pocit, že teraz ich rómski študenti začínajú robiť viditeľné pokroky: ich výsledky začali tento rok
dosahovať úroveň 4, a to aj u niektorých slabších študentov, ktorí boli integrovaní do vyšších ročníkov a začínali
dobiehať zvyšok triedy. Vo všeobecnosti boli rómski študenti veľmi dobrí v matematike a prírodných vedách,
praktických zručnostiach (kaderníctvo a kozmetika), dramatickom umení (hudba a spev) a škola sa zamerala na
poskytovanie vyučovania angličtiny ako druhého jazyka (ESOL) namiesto prípravy na testovanie GCSE. Rómsky
študent 10. ročníka bol na praktickej stáži vo futbalovom klube mesta Rotherham. Respondenti boli vo všeobecnosti
presvedčení, že v budúcnosti asi 10 % ich rómskych žiakov môže pokračovať vo vyššom a univerzitnom vzdelávaní,
hoci mali pocit, že zatiaľ je priskoro na takéto hodnotenie.
Wolverhampton
Terénny výskum v meste Wolverhampton bol realizovaný 4. augusta na pôde organizácie West Midlands Consortium.
Od rozšírenia EÚ v roku 2004 sa nepretržite zvyšoval počet Rómov z Česka a Slovenska, ktorí prichádzali do
mesta Wolverhampton. Podľa miestneho učiteľa pre kočovníkov, ktorý pracoval s Rómami z Česka a Slovenska,
bolo na školách v meste Wolverhampton zapísaných asi 500 rómskych detí, ktoré sa označili za Rómov.
Odhadoval však, že ich skutočný počet v oblasti je 700 alebo viac.
Učiteľ pre kočovníkov vedel o rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva z roku 2007, ako aj o citlivej téme špeciálnych
a fakticky segregovaných škôl v Česku a na Slovensku. Organizácia West Midlands Consortium zamestnávala
rómskeho referenta pre vzťahy so školami, ktorý navštevoval v Česku špeciálnu školu a tu spolupracoval so
základnými a strednými školami v meste Wolverhampton.
Podľa učiteľa pre kočovníkov niektoré školy, ktoré mali rómskych žiakov, ešte stále zápasili s tým, aby správne
pochopili, kto sú Rómovia, aká je ich kultúra a z akého politického a socioekonomického prostredia rómske rodiny
pochádzajú. Bol presvedčený, že ešte stále sú potrebné školenia pre učiteľov a osveta o rôznych aspektoch rómskej
identity, kultúry a jazyka najmä v školskom prostredí a v tých organizáciách, ktoré pracujú s rómskymi deťmi
(napr. sociálne služby). Podľa jeho názoru potrebujú britskí učitelia viac informácií o predošlom vzdelávaní detí,
aby mohli pochopiť špecifické skúsenosti rómskych detí, ktoré boli neoprávnene zaradené do špeciálnych alebo
fakticky segregovaných škôl v Česku a na Slovensku a ktoré teraz študovali v bežných školách v Spojenom kráľovstve.
Považoval to za iróniu osudu, že tieto isté deti teraz študovali v anglickom jazyku.
Podľa jeho názoru je téma jazyka skutočne príznačná vzhľadom na skutočnosť, že väčšina rómskych detí v Spojenom
kráľovstve sú viacjazyčné deti. Viacjazyčnosť považoval za dar, ktorý sa podľa neho môže stať aj bremenom,
ak nie je vnímaná a citlivo zohľadnená odborníkmi v školskom prostredí. Tento učiteľ bol presvedčený, že niektorí
učitelia a iní zamestnanci stále nechápu, že rómski žiaci, ktorí prišli nedávno, môžu na začiatku zápasiť nielen s
angličtinou, ale aj s celkovým jazykovým prostredím, v ktorom by mali dokázať fungovať. Znamená to hovoriť po
anglicky v školskom prostredí alebo s anglicky hovoriacimi kamarátmi, po rómsky s kamarátmi na ihrisku, prípade

R59

ešte rôznym dialektom, a rómsky, česky alebo slovensky doma. Uviedol, že o služby jeho organizácie (t. j. West
Midlands Consortium) mali opakovane záujem viaceré miestne základné a stredné školy s rómskymi študentmi,
pričom využívajú skúsenosti a znalosti svojich dvoch rómskych referentov pre vzťahy so školami. V jednom prípade
bol presvedčený, že jeden rómsky žiak základnej školy pochádzajúci z Česka mal slabé školské výsledky v určitom
krátkom období presne z uvedeného dôvodu: škola nedokázala vnímať komplexitu jazykového prostredia, v ktorom
žiak fungoval.
Derby
Výskumný tím organizácie Equality realizoval 25. augusta terénny výskum v Derby. Pomáhal im miestny pracovník
pre komunitnú podporu z terénneho tímu Národnej zdravotníckej služby (National Health Service).
V posledných siedmich rokoch rómska komunita v meste Derby rástla a v súčasnosti, mimo oblastí okolia Londýna
(Greater London), má jednu z najväčších rómskych komunít v Spojenom kráľovstve.
Tím Národnej zdravotnej služby, ktorý pôsobí pri miestnej organizácii základnej zdravotnej starostlivosti (Primary
Care Trust), poskytuje komplexnú podporu zameranú na všeobecné zdravotné služby. Spolupráca viacerých
organizácií je v Derby veľmi efektívna, pričom zahŕňa tím poriadkovej služby mesta, organizáciu pre podporu rodín
a miestnu službu vzdelávania pre Rómov a príbuzné komunity, pričom týmto organizáciám zdravotnícki pracovníci
odporúčali svojich rómskych klientov.
Pracovník pre komunitnú podporu, ktorý v čase našej návštevy pracoval približne s 20 rómskymi deťmi, vedel o
nadmernom počte rómskych detí v Česku a na Slovensku, ktoré boli zaraďované do špeciálnych alebo fakticky
segregovaných škôl vo svojich domovských krajinách. Uviedol, že väčšina jeho rómskych priateľov a známych bola
zaradená do špeciálnych škôl aj napriek tomu, že v skutočnosti netrpeli žiadnou formou mentálneho postihnutia.

Ako človek, ktorý v minulosti pracoval v Česku ako odborník aj s ľuďmi s poruchami učenia, bol presvedčený, že
žiadne rómske dieťa, s ktorým v Spojenom kráľovstve pracoval, by nebolo hodnotené ako dieťa so špeciálnymi
vzdelávacími potrebami. Vedel však o prípade najmenej piatich rómskych detí, ktoré boli zaradené do špeciálnej
alebo fakticky segregovanej školy na Slovensku alebo v Česku, a teraz študujú v bežnej škole v Spojenom kráľovstve.
Pochyboval, že ktorékoľvek z týchto detí bolo mentálne postihnuté, potrebovali len o niečo vyššiu pozornosť zo
strany učiteľov a zamestnancov školy, aby im pomohli dobehnúť ostatných. Uviedol, že niektoré z detí boli mierne
hyperaktívne a výskyt sluchových problémov (a veľmi zlá dentálna hygiena) bol u nich vyšší ako priemer. V každom
prípade však potvrdil, že aj týchto približne päť detí bolo vzdelávaných v bežných školách.
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Ako uviedol, stretol sa aj s prípadmi rómskych detí z východného Slovenska, ktorým slovenskí psychiatri predpísali
lieky, pričom niektoré z týchto detí boli zaradené do špeciálnych škôl na základe psychologického posudku, podľa
ktorého trpeli poruchami správania. Mal pocit, že rómska mládež, s ktorou pracoval, bola niekedy hyperaktívna a
nesústredená, a to najmä v období puberty. Napriek tomu však podľa neho boli tieto deti plne schopné fungovať
v bežnom školskom prostredí bez predpísaných liekov, tak ako ich nerómski rovesníci.
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VAESINA VYSKUMOM OSLOVENYCH ROMSKYCH STUDENTOV UVIEDLA,
ŽE PREFERUJE BRITSKU SKOLU KVOLI ROVNOSTI PRILEŽITOSTI A
NEPRITOMNOSTI RASIZMU ALEBO DISKRIMINACIE NA SKOLE. ICH NAZOR
SA ZHODOVAL S NAZOROM RODIEOV OSLOVENYCH V STUDII, KTORI
OCEOOVALI NEPRITOMNOSť DISKRIMINACIE, RASIZMU A PROTIROMSKYCH
POSTOJOV V SKOLSKOM SYSTEME SPOJENEHO KRAĽOVSTVA. VSETCI
RODIEIA BOLI PRESVEDEENI, ŽE SANCE ICH DETI USPIET’ V ŽIVOTE SU V
SPOJENOM KRAĽOVSTVE OMNOHO LEPSIE AKO NA SLOVENSKU A V ČESKU.
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ZÁVERY
Zistenia štúdie ukázali, že celkovo 85 percent všetkých oslovených rómskych detí v súčasnosti študujúcich v bežných
školách Spojeného kráľovstva bolo v minulosti zaradených do špeciálnej školy alebo triedy, do fakticky segregovanej
(t. j. výlučne rómskej) školy alebo do prevažne rómskej materskej školy v Česku a na Slovensku. Uvedený údaj 85
percent detí bol rovnaký bez ohľadu na to, či tieto deti navštevovali základnú alebo strednú školu.
Len malé percento celkovej vzorky rómskych žiakov (2 až 4 percentá) na skúmaných britských školách bolo považovaných
za žiakov, ktorí majú špeciálne vzdelávacie potreby kvôli poruchám učenia alebo postihnutiam, kvôli ktorým
bolo pre nich náročnejšie učiť sa alebo mať prístup k vzdelaniu v porovnaní s väčšinou detí rovnakého veku. Pre tieto
rómske deti bola táto dodatočná alebo odlišná pomoc poskytovaná v rámci bežných škôl. Žiaden z oslovených
študentov nemal v Spojenom kráľovstve oficiálne potvrdenie špeciálnych vzdelávacích potrieb, ktoré predstavuje
podrobnejšiu analýzu dieťaťa a realizuje sa vtedy, ak bežná škola nedokáže zabezpečiť všetky formy podpory,
ktoré dieťa potrebuje. Veľký podiel (90 percent) rómskych žiakov, ktorí prišli nedávno, sa zúčastňoval na podpornej
výučbe angličtiny ako ďalšieho jazyka (EAL), rovnako ako ich novoprisťahovaní nerómski rovesníci z rôzneho
národnostného a etnického prostredia, pre ktorých angličtina nie je prvým jazykom.
Väčšina oslovených britských odborníkov, ktorí pracujú s Rómami v oblasti vzdelávania, si je vedomá vysokého
zastúpenia Rómov vo fakticky segregovaných alebo špeciálnych školách v Česku a na Slovensku. Považovali to za
zvláštnu prax.
Zistenia štúdie ukazujú, že čím viac boli rómski žiaci integrovaní v rámci tried a škôl, tým menšie problémy existovali
v škole i mimo nej z pohľadu vzťahov v komunite. S tým kontrastuje pohľad väčšiny rómskych študentov, ktorí
uviedli, že zažili rasistické šikanovanie alebo určitú formu slovného napádania svojimi nerómskymi rovesníkmi na
českých a slovenských školách, ako aj diskriminačné alebo nerovnaké zaobchádzanie zo strany učiteľov, ktorí
ich údajne aj vo viacerých prípadoch fyzicky trestali. Rómski študenti v siedmich z ôsmich skúmaných lokalít uviedli,
že nezažili žiadnu formu rasizmu na britských školách a boli presvedčení, že učitelia boli milí a ochotní pomôcť,
ako aj venovať svoj čas žiakom aj individuálne.
Väčšina výskumom oslovených rómskych študentov uviedla, že preferuje britskú školu kvôli rovnosti príležitostí a
neprítomnosti rasizmu alebo diskriminácie na škole. Ich názor sa zhodoval s názorom rodičov oslovených v štúdii,
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ktorí oceňovali neprítomnosť diskriminácie, rasizmu a protirómskych postojov v školskom systéme Spojeného
kráľovstva. Všetci rodičia boli presvedčení, že šance ich detí uspieť v živote sú v Spojenom kráľovstve omnoho
lepšie ako na Slovensku a v Česku. Rómski rodičia boli presvedčení, že potrvá generácie, kým sa táto prax v školstve v
Česku a na Slovensku zmení, pričom niektorí pochybovali, či táto zmena vôbec nastane.
Zistenia tejto štúdia dokazujú, že spôsob, akým sú v súčasnosti rómske deti vzdelávané v špeciálnom alebo fakticky
segregovanom prostredí v Česku a na Slovensku, nie je odôvodnený ich vzdelávacími, sociálnymi alebo kognitívnymi
schopnosťami. V skutočnosti všetky rómske deti, ktoré sa zúčastnili na tejto štúdii a boli predtým zaradené do
špeciálnych alebo fakticky segregovaných škôl na Slovensku a v Česku, úspešne študovali v bežnom školstve Spojeného
kráľovstva. Z celkového pohľadu bol len malý rozdiel medzi výsledkami a hodnotením potenciálu rómskych detí
z Česka a Slovenska, ktoré boli zaradené do špeciálnych alebo fakticky segregovaných škôl, a rómskych detí, ktoré v
týchto krajinách navštevovali bežné školy. Okrem toho drvivá väčšina oslovených britských odborníkov bola
presvedčená, že pri porovnaní výsledkov a hodnotenia potenciálu rómskych detí z Česka a Slovenska, ktoré boli v
minulosti zaradené do špeciálnych alebo fakticky segregovaných škôl, s výsledkami iných nedávno prisťahovaných
nerómskych detí by boli len malé alebo žiadne rozdiely. Mnohí oslovení rómski rodičia boli presvedčení, že potrvá
generácie, kým sa prax v školstve v Česku a na Slovensku zmení, pričom niektorí pochybovali, či táto zmena vôbec
nastane. Silným svedectvom o tejto situácii sú osobné výpovede rómskych žiakov a rodičov uvedené v tejto správe.
Vzdelávacie služby v Spojenom kráľovstve majú mnohoročné praktické skúsenosti v poskytovaní kvalitného vzdelávania
pre cieľovú skupinu Rómov a iné skupiny etnických menšín. Keď začali do Spojeného kráľovstva prichádzať väčšie
počty Rómov z východnej Európy, tieto vzdelávacie služby boli v situácii, kedy mohli využiť existujúce skúsenosti
na to, aby ponúkli rovnakú podporu rómskym deťom a mládeži. V žiadnom bode sa neuvažovalo o tom, že by títo
noví rómski žiaci mali byť vzdelávaní iným spôsobom.
Počas posledných dvoch desaťročí si školy a vzdelávacie inštitúcie v Spojenom kráľovstve vybudovali rôznorodé
oblasti odbornosti prostredníctvom vyučovania a postupného zbližovania sa s kultúrou a históriou rómskych študentov.
V dôsledku toho má Spojené kráľovstvo v niektorých oblastiach najlepšie príklady vyučovania žiakov zo skupiny
Rómov a príbuzných komunít spomedzi všetkých európskych krajín, ako to potvrdila Agentúra pre základné práva
Európskej únie v správe z roku 2009 pod názvom „Situácia rómskych občanov EÚ presúvajúcich sa a usídľujúcich sa
v iných členských krajinách EÚ“. Neexistuje dôvod, prečo by tieto dobré príklady nemali slúžiť aj ďalším ľuďom z
praxe v iných regiónoch Spojeného kráľovstva, či v iných európskych krajinách. Ak by sa to stalo skutočnosťou,
predstavovalo by to veľký prínos pre rómske deti.
Rada Európy realizuje systém školení rómskych mediátorov z niektorých európskych krajín v oblasti školstva,
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zdravotníctva a v iných oblastiach.

Aj toto Európska komisia a mimovládne organizácie považujú za príklad

dobrej praxe, hoci program sa ešte len musí rozšíriť do Spojeného kráľovstva. V Spojenom kráľovstve sa pozícia
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rómskeho mediátora v oblasti vzdelávania označuje často ako rómsky referent pre vzťahy s rodinami. S niektorými
z týchto referentov boli počas výskumu realizované rozhovory.
Prax segregovania rómskych detí od ich nerómskych rovesníkov zachováva prítomnosť stereotypov, diskriminácie
a vylúčenia. Vylúčenie rómskych detí do oddeleného a fakticky segregovaného prúdu vzdelávania na Slovensku
a v Česku je komplexný a dlhodobý jav a ako taký aj vyžaduje komplexné a dlhodobé riešenie. Hoci je vzdelávanie
kľúčovou zložkou procesu podpory sociálnej inklúzie Rómov, dlhodobé skúsenosti zo Spojeného kráľovstva, ako
aj zistenia tejto štúdie ukazujú, že na to nestačí samotné vzdelávanie bez zapojenia ďalších organizácií pracujúcich
v oblasti sociálnej inklúzie. Zistenia tejto štúdie ukazujú, že britský model spolupráce mnohých organizácií bol
úspešný v mnohých regiónoch Spojeného kráľovstva. Tému sociálnej inklúzie Rómov (a iných komunít) poníma
celostným spôsobom: znamená to, že na zabezpečenie blahobytu každého dieťaťa, vrátane rómskeho, musia
vzdelávacie iniciatívy ísť ruka v ruke s iniciatívami v oblasti zamestnávania, bývania, zdravotnej starostlivosti a
prístupu k sociálnemu zabezpečeniu. Aby každé, a obzvlášť rómske dieťa mohlo študovať v hlavnom vzdelávacom
prúde, je potrebné „dostať do hlavného prúdu“ celú rodinu.
Na záver tejto správy je potrebné poznamenať, že hoci sme sa sústredili na deti zo Slovenska a Česka, segregácia
a diskriminácia vo vzdelávaní rómskych detí je široko rozšíreným javom v krajinách strednej a východnej Európy.
Rovnakú štúdiu by bolo možné realizovať so zameraním na rómske deti z Rumunska a Bulharska (a iných krajín),
pri ktorých sa tiež zdá, že prosperujú po zaradení do bežného školského prostredia Spojeného kráľovstva. Kľúčom
k posilneniu Rómov a ich úspechu na pracovnom trhu je kvalita vzdelávania poskytovaného deťom. Je životne
dôležité, aby rovnaké zaobchádzanie platilo pre všetky deti a aby vyrastali ako súčasť akceptujúcej multikultúrnej
spoločnosti.

60

Dostupné online: http://www.coe.int/t/dg3/romatravellers/default_en.asp

R65

MALI SME RASISTICKU UEITEľKU, KTORA KLAMALA O TOM, AKO VEDIA
ROMSKE DETI EITAT’. TVRDILA, ŽE NEVEDIA EITAT’, ALE PRITOM VEDELI
EITAT’ DOBRE. BILA ICH AJ PALICOU. ROMSKE DETI PREPADLI JEDEN
ALEBO VIACKRAT KVOLI JEJ KLAMSTVAM. ŠTYRIA MOJI SPOLUŽIACI BOLI
PRERADENI DO SPECIALNEJ SKOLY.
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ODPORÚČANIA
Zistenia tejto štúdie ukazujú, že vzdelávanie rómskych detí v špeciálnych alebo fakticky segregovaných školách
na Slovensku a v Česku nie je odôvodnené ich vzdelávacími, sociálnymi alebo kognitívnymi schopnosťami, pretože
všetky rómske deti, ktoré sa zúčastnili tohto výskumu a boli zaradené do špeciálnych alebo fakticky segregovaných
škôl na Slovensku a v Česku, úspešne študovali na bežných školách v Spojenom kráľovstve. Preto by mali všetky
úrovne českej verejnej správy konať a bez ďalšieho omeškania prijať konkrétne opatrenia na vykonanie rozsudku
Európskeho súdu pre ľudské práva z roku 2007. Česká vláda by mala zaručiť, že sa splnenie jej právnych záväzkov
stane prioritou.
Musí byť vytvorený a realizovaný plán postupu, aby boli zistenia výskumu využité na vyvrátenie mýtu, že zaraďovanie
rómskych detí do špeciálnych škôl alebo výlučne rómskych/fakticky segregovaných škôl v Česku a na Slovensku
(a iných krajinách, ktoré majú podobné prístupy) je v najlepšom záujme Rómov. Je potrebné identifikovať spektrum
taktických možností na využitie výskumu na ovplyvnenie diskusie v týchto krajinách.
Poučenie z dobrých, a na druhej strane aj z menej efektívnych prístupov, ktoré výskum identifikoval, by malo v
rámci tohto plánovaného prístupu viesť ku vzniku diskusie o tom, aké politiky a opatrenia dokázateľne zlepšujú
akademické výsledky rómskych žiakov. Do tejto diskusie by sa mali zapojiť aktéri na rozhodovacích pozíciách
v školstve, mienkotvorní aktéri (vrátane spravodajských a odborných médií), ako aj ľudia z praxe na národnej i
miestnej úrovni v Česku a na Slovensku.
Vlády Česka a Slovenska by mali zvážiť informovanie o zisteniach tohto výskumu na všetkých školách, ktoré majú
rómskych žiakov. V oboch krajinách by mali byť skúsenosti Rómskeho vzdelávacieho fondu využité na tvorbu
programov vzdelávania detí v ranom veku, ktoré sú považované za efektívny nástroj školskej integrácie.
V Spojenom kráľovstve by mali byť prístupy k vzdelávaniu, ktoré výskum identifikoval, podporované a šírené do
ďalších škôl v obciach a mestách, v ktorých bývajú rómske komunity.
Školy, ktoré sa zúčastnili výskumu, by mali zvážiť vytvorenie siete, ktorá by umožnila vzájomnú výmenu skúsenosti
a postupov prostredníctvom elektronických kanálov alebo osobných kontaktov. Ak by bola sieť vytvorená, jej
členovia by mali zvážiť prizvanie a zapojenie aj ďalších škôl s rómskymi žiakmi.
Ministerstvo školstva Spojeného kráľovstva by malo zvážiť, ako by mohlo pomôcť šíreniu vhodných prístupov,
ktoré zlepšujú dochádzku a akademické výsledky rómskych žiakov. Vláda Spojeného kráľovstva (a ďalšie inštitúcie
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poskytujúce finančné zdroje) by mali zvážiť dopady znižovania výdavkov na služby, ktoré pomáhajú zlepšovať
dochádzku a výsledky rómskych žiakov, obzvlášť služby rómskych mediátorov spolupracujúcich so školami a
miestnymi samosprávami a služby TESS a EMAS.
Školám a miestnym samosprávam by mali byť predstavené výhody zamestnávania rómskych sprostredkovateľov
alebo „mediátorov“, ktorí spolupracujú so školami a rómskymi rodinami, pričom je možné využiť príklady z tohto
pilotného výskumu, ako aj ďalšie príklady zo širšieho okruhu škôl. Rada Európy a Európska komisia by mali zvážiť
rozšírenie svojho programu rómskych mediátorov aj na Spojené kráľovstvo.
Vlády členských krajín EÚ, Európska komisia a Rada Európy by mali zvážiť zavedenie univerzálneho vzdelávacieho
61
„záznamu“ alebo „pasu“ pre všetky deti na úrovni EÚ , ktorý by mohol obsahovať informácie o vzdelávacej histórii

dieťaťa a kontaktné informácie na jeho minulé alebo súčasné školy. Deti by mohli s týmto dokumentom cestovať
(neobsahoval by žiadne dôverné informácie) a odovzdať ho pri zápise do novej školy. Umožnilo by to zabezpečiť
kontinuitu a dôslednosť vo vzdelávaní dieťaťa a upozornilo by to aj na dieťa, ktoré bolo dlhšie ako mesiac mimo
vzdelávacieho procesu.
Po tom, ako bola overená metodika a zverejnili sa dôležité úvodné zistenia, by sa mal pilotný výskum rozvinúť v
Spojenom kráľovstve do podoby významného vedeckého výskumu, ktorý by mal pokrývať všetky skupiny Rómov
z rôznych krajín.
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PRÍLOHA A:
PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE
RODINY K A H
Obe rodiny pochádzajú z Českej republiky. Rodina H prišla do Spojeného kráľovstva v roku 1999, požiadala o azyl
a dostala povolenie na pobyt. Rodina K prišla do Spojeného kráľovstva v roku 2010. V oboch prípadoch navštevovali
rodičia špeciálne školy. V odpovedi na otázku, ako k tomu došlo, uviedli, že v tom čase to bola bežná prax posielať
rómske deti do špeciálnych škôl. Podľa pána K by tam z tisícky žiakov bolo len desať nerómskych.
Pán a pani K, ako aj pani H ukončili špeciálnu školu v deviatom ročníku. Pán H ukončil špeciálnu školu v ôsmom
ročníku a pokračoval v učňovskom štúdiu, aby sa vyučil za zámočníka. V druhom ročníku učňovskej školy sa však
rozhodol odísť. Nikto z nich nemá výučný list ani diplom. Všetci uviedli, že ukončiť školu, hoci špeciálnu, predstavovalo
v tom čase v ich rodinách veľký úspech. Ich rodičia, ktorí žili na Slovensku, buď do školy vôbec nechodili, alebo
ju predčasne opustili v druhom alebo treťom ročníku.
Pán a pani K majú tri deti. Dve z ich dcér (najstaršia a prostredná) trpia poruchou sluchu, ktorá je genetického
pôvodu, pretože rovnaký zdravotný problém mal aj ich starý otec. Skôr ako prišli v roku 2010 do Spojeného kráľovstva,
boli deti zaradené do špeciálnej školy nielen kvôli rómskemu pôvodu, ale aj kvôli problému so sluchom. Pri príchode
do Spojeného kráľovstva boli zaradené do bežných základných škôl. Jedna z dcér so sluchovým problémom má
čoskoro dostať načúvací prístroj. Aj napriek tomu, že ho nikdy predtým nenosila, dokázala sa veľmi dobre naučiť
hovoriť po anglicky. Ako uviedol jej otec, je veľmi dobrá žiačka, pretože škola odporučila, aby po skončení tretieho
ročníka začala od septembra 2011 študovať v piatom ročníku. Rodičia sa veľmi jasne vyjadrili, že neuvažujú o
návrate do Českej republiky, pretože sa tam neočakáva, že by bežné školy pracovali s rómskymi deťmi. Uviedli, že
nechcú, aby ich deti museli prekonávať rovnaké prekážky, pretože mali pocit, že tu sú ich šance rovnaké ako
šance ich britských spolužiakov. Uviedli, že ich deti nezažili žiadnu nevraživosť kvôli svojmu rómskemu pôvodu, a
to aj napriek tomu, že niektorí z ich rovesníkov vedia o tom, že sú Rómovia.
Rodina H má štyri deti. Do Spojeného kráľovstva prišli v roku 1999. Ich najstarší syn je ich jediné dieťa, ktoré má
skúsenosť so vzdelávaním v Českej republike. Začal navštevovať školu v Spojenom kráľovstve, a keď sa rodina
vrátila v roku 2001 na dva roky naspäť do Českej republiky, syna tam automaticky zaradili do špeciálnej školy bez
toho, aby to konzultovali s rodičmi. Podľa rodičov ich syn ovládal angličtinu aj iné predmety oveľa lepšie ako jeho
rovesníci: dôsledkom bolo, že ho preradili do vyššej triedy, kde boli deti o dva alebo tri roky staršie od neho. Bol to
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však stále špeciálna škola a rodičia s ňou nesúhlasili. Ako uviedli pán aj pani H, nedostali na podpis žiaden formulár
týkajúci sa zaradenia ich syna na špeciálnu školu. Ich syn má teraz 17 rokov a študuje na miestnej strednej škole
za automechanika.
Rodiny H aj K bývali v bytových domoch, kde boli spoločné záchody a sprchy na chodbe. Mesto zapínalo teplú
vodu len dvakrát týždenne, takže sa nemohli dostatočne umývať.
Je tiež zaujímavé podotknúť, že rodina K je v príbuzenstve s rodinou H, ktorá bola v roku 2006 vtedajším starostom
násilne vysťahovaná. Ide o prípad z novembra 2006, kedy miestna samospráva v meste na východnej Morave,
na čele s vtedajším starostom, násilne vysťahovala skupinu Rómov z ich bytov vo vlastníctve mesta. Podľa pána K,
tieto rodiny boli presťahované do plechových unimobuniek a v súčasnosti ich mesto chce znova vysťahovať,
pretože chce tieto obydlia zmeniť na útulok pre bezdomovcov. Keďže títo Rómovia nemajú kam ísť, chcú sa pridať
k svojim priateľom a príbuzným v Spojenom kráľovstve.

RODINA M
Rodina M pochádza z Českej republiky. Do Spojeného kráľovstva prišla rodina prvýkrát v roku 2007 a na súčasné
miesto svojho bydliska sa presťahovala v roku 2009.
Pán M bol zaradený do špeciálnej školy. Povedali mu, že je problémové dieťa a že mu tam bude oveľa lepšie. Uvádza,
že jeho rodičia sa tomuto odporúčaniu nebránili. Škola bola preňho nakoniec veľmi ľahká. V tom čase si vôbec
neuvedomoval, čo to znamenalo z pohľadu jeho budúcej perspektívy na trhu práce. Napriek tomu niekoľko rokov
pracoval pre miestnu mimovládnu organizáciu a bol jedným zo zakladateľov významného projektu sociálneho
bývania, ktorý aj v súčasnosti poskytuje bývanie mnohým rómskym rodinám.
Rodina M má dnes päť detí: dvoch chlapcov a tri dievčatá. Dve najmladšie deti ešte nezačali chodiť do školy. Všetky
tri staršie deti začali navštevovať školu v Českej republike. Teraz navštevujú miestne stredné školy v Anglicku.
Najstaršia dcéra má teraz 15 rokov. Navštevovala základnú školu v Českej republike. Počas prvých štyroch rokov
navštevovala zmiešanú triedu s inými nerómskymi a rómskymi deťmi. V piatom ročníku škola zaviedla nový
systém a rozhodla sa, že bude najlepšie sústrediť všetky rómske deti do jednej triedy. Mala dve nerómske spolužiačky,
všetci ostatní boli Rómovia. Škola neoznámila túto zmenu rodičom, ani ich neinformovala, že ich dcéra bude
vzdelávaná podľa redukovaných učebných osnov. Do tejto triedy chodila len dva mesiace, pretože rodina sa potom
presťahovala do Spojeného kráľovstva, kde bola zaradená do bežnej školy.
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Počas rozhovoru s rodičmi vyšlo najavo, že podobný prístup bol uplatnený aj pri neteri pána M. Podľa neho bola
v učení slabšia, ale nie ako niekto, kto by mal ísť do špeciálnej školy. Učitelia jej však nevenovali dostatok času pri
vysvetľovaní a v dôsledku toho začala zaostávať a musela dvakrát opakovať ročník. Nakoniec sa škola rozhodla,
že by bolo najlepšie poslať ju do špeciálnej školy, kde vyučovanie postupuje pomalším tempom. Potom tam bola
preradená bez informovaného súhlasu rodičov.

RODINA A
Pán A pochádza z Českej republiky. Hoci bol bystré dieťa a navštevoval miestnu základnú školu do tretieho ročníka,
bol potom preradený do miestnej špeciálnej školy. Po skončení školy išiel pracovať.
Rodina A sa presťahovala do Spojeného kráľovstva v roku 2006. Pán A spočiatku vykonával množstvo rôznych
prác. Teraz pracuje pre West Midlands Consortium ako referent pre vzťahy s rodinami, a to najmä rómskymi rodinami,
ktoré tam žijú.
Pán A má 15-ročnú dcéru, ktorá navštevuje miestnu strednú školu. Pred príchodom do Spojeného kráľovstva v
roku 2006 navštevovala miestnu základnú školu. Jedného dňa bol pán A predvolaný do školy a učitelia mu povedali,
že jeho dcéra nie je dosť šikovná a musí byť preradená do špeciálnej školy. Pán A nesúhlasil s týmto odporúčaním
a strávil ďalšie dva roky presviedčaním školy a školského psychológa, aby ju nepreradili do špeciálnej školy.
Nakoniec podľahol tlaku a súhlasil. Jeho dcéra bola preradená do špeciálnej školy, ktorú navštevovala osem mesiacov.
Potom rodina odišla do Spojeného kráľovstva. Jeho dcére sa štúdium na strednej škole v Spojenom kráľovstve
veľmi páči. Je veľmi dobrá v angličtine a má rada aj ekonómiu. Hovorí, že do školy chodí rada a páči sa jej, ako sa k
nej učitelia správajú. Nedávno hrala vo futbalovom zápase na školskom podujatí a škola poslala rodičom časopis
s jej fotkou vo vnútri. Pre rodinu to znamenalo veľmi veľa.
Rada by sa raz stala manažérkou. Má dobré známky a jej výsledky sa pohybujú medzi 70 až 80 percentami. Skutočnosť,
že v Českej republike bola dcéra odporučená pre štúdium na špeciálnej škole, a teraz je schopná študovať na
bežnej strednej škole v Spojenom kráľovstve, vníma pán A a jeho dcéra tak, že v Spojenom kráľovstve je to možné
kvôli rovnosti príležitostí. Z tohto dôvodu návrat späť do krajiny, ktorá vylučuje Rómov zo vzdelávania a z pracovného
trhu, nie je pre rodinu reálny.

RODINA H
Rodina H pochádza zo Slovenska, kde bývali v obydlí s veľmi nízkym štandardom bývania, často bez kúrenia, a to
v oblasti obývanej prevažne Rómami. Byt mal päť izieb a bývala v ňom celá 17-členná rodina. Manžel s manželkou
prišli do Spojeného kráľovstva pred tromi rokmi, ale hovoria len veľmi málo po anglicky.
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Doma hovoria rómsky a aj česky a slovensky. Majú šesť detí a čakajú siedme. Prenajímajú si 5-izbový dom. Prvé
dieťa sa pani H narodilo, keď mala 17 rokov. S manželom chodili obaja na špeciálnu školu až do veku 17 rokov. Pani
H skončila len základné vzdelávanie v špeciálnej škole a nevyučila sa, pán H išiel na špeciálnu strednú školu, kde
sa vyučil za murára. Ani jeden z nich nemá v Spojenom kráľovstve zamestnanie: pani H je doma s deťmi a pán H
momentálne nemá prácu.
Pani H má problémy so sluchom a zrakom a jej sestra, synovec, neter a jej otec sú všetci slabozrakí a mali problémy
so sluchom, jej matka má tiež mierne problémy so sluchom. Všetci navštevovali špeciálnu školu. Neabsolvovali
žiadne posúdenie stavu: do špeciálnej školy boli zaradení automaticky. Nikto im nevysvetlil prečo a oni vedeli, že
ak budú chodiť do tejto školy, a pritom sú Rómovia, nebudú mať šancu získať dobrú prácu. Pani H povedala, že v
škole bolo bežné dostať bitku od učiteľov.
Obaja manželia mali pocit, že medzi slovenskými a britskými školami je len málo podobného. Veľmi ich tešia
úspechy ich detí a učitelia sú všetci veľmi milí a správajú sa k deťom s rešpektom. Pani H je presvedčená, že ak by
aj ona mohla chodiť do takejto školy, mala by v živote lepšie šance. Rodičia chcú, aby deti dokončili školu a mali
vzdelanie na to, aby mohli získať prácu, akú budú chcieť.
Deti nechodili na Slovensku do školy. Ich najstaršie dieťa má 12 rokov a chodí do britskej školy. Keď prišli, deti
nevedeli vôbec po anglicky, ale teraz hovoria dobre. Všetky deti chodia do bežnej školy a zatiaľ sa u nich neprejavili
žiadne problémy so sluchom.
Majú 11-ročného syna, ktorý navštevuje nižšiu strednú školu v Anglicku. Má rád futbal, matematiku a informatiku.
Chodí do popoludňajšieho školského klubu, pravidelne chodí do kostola a má rád školu. Jediným problémom
bolo, že sa cez obednú prestávku niekoľkokrát pobil: kvôli tomu bol zo školy na dva dni vylúčený. Na škole, kam chodí
ich syn, je jeden anglický chlapec, ktorý zapára do rómskych detí. Jedného dňa ho ich syn udrel. Rodičia boli
predvolaní do školy. Pán a pani H mali pocit, že to nebolo spravodlivé, pretože potrestaný bol len ich syn. Celkom
tomu nerozumeli a mali pocit, že im to nebolo dobre vysvetlené: toto je ich jediná výhrada voči škole.

RODINA S
Rodina S pochádza z rómskej osady na Slovensku, teda segregovanej oblasti, v ktorej nežili žiadni nerómski
obyvatelia. Bývali v obydlí bez tečúcej vody, inžinierskych sietí alebo záchoda. Vodu naberali z neďalekej studne.
Počas posledných troch rokov pracoval s rodinou miestny terénny zdravotnícky pracovník. Keď sa prisťahovali,
mali vážne problémy a všetci dospelí boli ťažkí fajčiari, ktorí vyfajčili asi 50 cigariet denne. Teraz všetci prestali fajčiť,
čo považuje terénny zdravotnícky pracovník za hlavný úspech.
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Všetci dospelí v rodine boli zaradení do špeciálnej školy, ktorú navštevovali len rómske deti. Ženy v rodine po
skončení špeciálnej základnej školy ďalej neštudovali, pretože sa všetky stali matkami a ženami v domácnosti.
Majú päť deti, pričom všetky navštevujú bežné miestne základné a stredné školy v Spojenom kráľovstve. Všetky
ich deti chodia do školy veľmi radi a najmladšie sa nevie dočkať, kedy tiež začne chodiť do školy.
Ich syn (12-ročný) teraz navštevuje šiesty ročník na miestnej škole. Podľa koncoročného vysvedčenia vidieť, že sa
mu dobre darí v matematike a informatike a zlepšila sa aj jeho angličtina. On jediný z detí navštevoval školu aj
na Slovensku. Bol zaradený do rómskej triedy v zmiešanej škole, ale trikrát musel opakovať prvý ročník. V Spojenom
kráľovstve nemusel opakovať žiaden ročník a jeho rodičia a starý rodič dúfajú, že v budúcnosti bude úspešný.
Na Slovensku by to nebolo možné kvôli rozšírenému rasizmu a diskriminácii Rómov, najmä v oblasti vzdelávania
a zamestnávania. Rodina uviedla, že po znížení dávok v roku 2004/2005 a po vstupe Slovenska do eurozóny sa
situácia dlhodobo nezamestnaných Rómov skomplikovala. Bol to hlavný dôvod ich odchodu zo Slovenska. Hoci v
Spojenom kráľovstve to nie je ľahké, neľutujú svoje rozhodnutie a majú pocit, že je to jediný spôsob, ako môžu
zaručiť lepšiu budúcnosť svojim deťom.

RODINA K
Rodina K prišla pred ôsmimi mesiacmi z rómskej osady na Slovensku.
Majú tri deti, dcéra má deväť rokov, syn osem a najmladšie dieťa štyri roky. Obe staršie deti navštevujú miestnu
britskú školu. Hoci do Spojeného kráľovstva prišli len nedávno a ich deti nehovorili v čase príchodu vôbec po
anglicky, začínajú robiť pokroky v angličtine, čítaní, písaní a počítaní. Obaja mali veľmi dobré koncoročné vysvedčenie.
Počas leta navštevovali miestnu jazykovú školu, ktorú organizovala nižšia stredná škola. (Rodičia uviedli, že na
Slovensku boli obe deti dobré v nemeckom jazyku, ktorý sa učili v škole, pretože ich mesto má významnú nemeckú
menšinu.)
Trieda, ktorú ich staršie deti navštevovali v slovenskej základnej škole, bola prevažne rómska/fakticky segregovaná.
Rodičia uviedli, že aj napriek tomu, že obom ich deťom sa darilo dobre, učiteľ ich nechal opakovať ročník. Rodičia
boli veľmi frustrovaní, pretože podľa nich bola dcéra jedna z najlepších žiačok v nemčine a mala jednotky aj vo
všetkých ďalších predmetoch. Ich syn mal v tom čase problémy so sluchom a musel ísť na operáciu, v dôsledku
čoho musel tiež opakovať ročník. Podľa rodičov bol učiteľ k ich deťom nespravodlivý, pretože sú Rómovia. Rodičia
boli veľmi skeptickí ohľadom celej školy a predpojatého prístupu k Rómom, pretože podľa ich tvrdenia bolo všetko
pre Rómov oddelené: mali aj osobitné prestávky a tiež na obede boli oddelení od nerómskych detí. Na škole
neboli žiadni rómski asistenti učiteľa, len nerómski učitelia. Opisovali tiež, ako všetky rómske deti museli čakať
pred budovou školy ráno, keď bolo chladno, zatiaľ čo nerómske deti pustili dnu.
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Pred nástupom na základnú školu navštevovali obe deti materskú školu, kde boli len rómske deti. Rodičia povedali,
že chceli, aby obe deti chodili do bežnej materskej školy v nerómskej časti mesta, ale povedali im, že pre rómske
deti nemajú žiadne voľné miesto. S rómskou materskou školou boli veľmi nespokojní: hoci ju viedla nerómska riaditeľka,
nebola tam žiadna hygiena a rôzne vekové skupiny detí boli nevhodne spojené (niekoľkomesačné bábätká spolu
s oveľa staršími deťmi).
Otec pracoval veľa rokov v zahraničí: v Českej republike, Nemecku, vo Walese a Anglicku. To, čo videl v zahraničí,
ho presvedčilo, že je tam lepší život pre jeho ženu a deti, a preto sa rozhodli odísť zo Slovenska. Aj napriek tomu,
že v ich meste bolo niekoľko Rómov, ktorí študovali na špeciálnej strednej škole, obaja boli presvedčení, že ich
deti by na Slovensku nemali žiadnu perspektívu pri štúdiu alebo práci.
Mali pocit, že v Spojenom kráľovstve budú môcť robiť to, na čo majú predpoklady: uviedli však, že ich deti sú ešte
stále primalé na to, aby vedeli, čo by chceli v budúcnosti robiť. Podľa rodičov bola ich dcéra veľmi dobrá v kreslení
a maľovaní a ich syn v matematike. Boli inšpirovaní aj deťmi ich príbuzných z inej lokality v Spojenom kráľovstve:
jedno z detí začalo študovať na univerzite a druhé je dozorcom na škole. Rodičia boli presvedčení, že nechcú,
aby ich deti vyrástli bez vzdelania v segregovanej spoločnosti, bez perspektívy nájsť si prácu.

R74
OD SEGREGÁCIE K INKLÚZII

PRÍLOHA B:
SCENÁRE ROZHOVOROV
SKUPINOVÉ ROZHOVORY S RÓMSKYMI ŽIAKMI
Počet účastníkov
Pohlavie
Národnosť/etnicita
Vek
Krajina pôvodu
Britská škola, ktorú navštevujú

1. Kde (v akej obci) v Česku/na Slovensku ste bývali? (Uveďte, či je to vidiecka alebo mestská oblasť)
2. Ako dlho žijete v Spojenom kráľovstve?
3. Čím by ste sa raz chceli stať po skončení vzdelávania?
4. Ako dlho ste navštevovali školu v Česku/na Slovensku?
5. Akú základnú školu ste navštevovali v Česku/na Slovensku?
– bežnú (so spolužiakmi iného etnického pôvodu)
– segregovanú (prevažne s rómskymi spolužiakmi)
– špeciálnu školu/triedu
– praktickú školu/triedu
6. Čo sa vám najviac páčilo na vašej škole v Česku/na Slovensku? Čo sa vám na škole nepáčilo? Prečo?
7. Čo podľa vás bolo dobré a čo zlé pri učiteľoch na vašej škole v Česku/na Slovensku? Čo bolo dobré a zlé vo vašej
triede a pri vašich spolužiakoch? Čo bolo dobré a zlé pri školských predmetoch?
8. Aké boli vaše výsledky na vašej škole v Česku/na Slovensku? Aké známky ste dostávali na škole v Česku/na
Slovensku?
9. Prečo ste podľa vás boli zaradení do segregovanej špeciálnej/praktickej školy v Česku/na Slovensku?
10. Ako ste boli prijatí na vašu školu v Spojenom kráľovstve? Bolo to komplikované alebo skôr ľahké? Ako vás prijali
učitelia a spolužiaci?
11. Hovorili ste po anglicky pred nástupom na britskú školu?
12. Ako by ste porovnali vašu súčasnú školu s vašou predošlou českou/slovenskou školou? (Uveďte informácie najmä
o obsahu vyučovania, učiteľoch, vzťahoch so spolužiakmi a atmosfére na škole, vybavení školy, mimoškolských
aktivitách a podpore zo strany školy, napr. popoludňajšie doučovanie)
13. Ako ste sa naučili po anglicky?
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14. Akú školu navštevujete teraz?
– bežnú
– špeciálnu
15. Ako sa vám teraz darí v škole?
16. Čo sa vám teraz najviac páči na škole?
Čo sa vám teraz najmenej páči na škole?
17. Môžete uviesť svojich šesť najobľúbenejších a šesť najmenej obľúbených školských predmetov?
18. Čo si myslíte o škole a učiteľoch?
19. Čo najradšej robíte mimo vyučovania?
20. Vedia vaši učitelia a spolužiaci, že ste z Česka/Slovenska?
21. Vedia vaši učitelia a spolužiaci, že ste Rómovia? Ako sa k vám správajú?

RÓMSKI RODIČIA
Pohlavie
Národnosť/etnicita
Jazyky, ktorými hovoríte
Vek
Krajina pôvodu
1. Kde v Česku/na Slovensku ste bývali?
2. Boli vaši susedia v Česku/na Slovensku prevažne rovnakej etnicity ako vaša rodina alebo mali iný etnický pôvod?
3. Ako by ste opísali vaše bývanie v Česku/na Slovensku? (Uveďte informácie o základnom vybavení, vode, kanalizácii,
plynovej prípojke, kúrení, záchode vo vnútri a pod.)
4. Koľko izieb malo vaše obydlie v Česku/na Slovensku? Koľko rodín a ľudí v ňom bývalo? Malo vaše dieťa vlastnú izbu?
5. Ako dlho žijete v Spojenom kráľovstve?
6. Koľko izieb má vaše obydlie v Spojenom kráľovstve? Koľko rodín a ľudí v ňom býva?
7. Aké je vaše vzdelanie?
8. Máte zamestnanie alebo podnikáte? Ak áno, v akej oblasti?
9. Do akého veku očakávate, že vaše dieťa bude navštevovať školu?
10. Čím by ste chceli, aby sa raz vaše dieťa stalo?
11. Čo vaše dieťa rado robí a na čo má talent?
12. Akú základnú školu navštevovalo vaše dieťa v Česku/na Slovensku?
– bežnú
– segregovanú
– špeciálnu školu/triedu
– praktickú školu/triedu
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13. Ak vaše dieťa navštevovalo špeciálnu/praktickú školu, bolo to z dôvodu, že je mentálne, telesne alebo zrakovo
postihnuté?
14. Ak áno, aké postihnutie má vaše dieťa?
15. Ak vaše dieťa nie je mentálne, telesne alebo zrakovo postihnuté a navštevovalo špeciálnu/praktickú školu v Česku/
na Slovensku, bolo tam zaradené na základe psychologickej diagnostiky a vášho informovaného súhlasu?
16. Vysvetlil vám niekto, aké učivo sa preberá na špeciálnych/praktických školách a aké sú šance vášho dieťaťa po
skončení tejto školy?
17. Ako sa vášmu dieťaťu darilo na tejto škole? Aké známky dostávalo? Učilo sa angličtinu?
18. Akú školu navštevuje vaše dieťa teraz?
– bežnú
– špeciálnu
19. Aké sú teraz výsledky vášho dieťaťa v škole?
20. Akými jazykmi hovorí vaše dieťa?
21. Ak vaše dieťa navštevovalo segregovanú špeciálnu/praktickú školu v Česku/na Slovensku, ako by ste vysvetlili
fakt, že teraz navštevuje bežnú školu v Spojenom kráľovstve?
22. Čo sa vám páčilo na škole, ktorú vaše dieťa navštevovalo v Česku/na Slovensku? Čo sa vám na škole nepáčilo?
Prečo?
23. Čo podľa vás bolo dobré a čo zlé pri učiteľoch vášho dieťaťa na škole v Česku/na Slovensku? A čo v triede vášho
dieťaťa a pri jeho spolužiakoch?
24. Ako bolo vaše dieťa prijaté na školu v Spojenom kráľovstve? Bolo to komplikované alebo skôr ľahké? Ako bolo
prijaté učiteľmi a rovesníkmi?
25. Vedelo vaše dieťa po anglicky pred nástupom na britskú školu?
26. Ako by ste porovnali súčasnú školu vášho dieťaťa s jeho predošlou školou v Česku/na Slovensku? (Uveďte
informácie najmä o obsahu vyučovania, učiteľoch, vzťahoch s rovesníkmi a atmosfére na škole, vybavení školy,
mimoškolských aktivitách a podpore zo strany školy, napr. popoludňajšie doučovanie)
27. Chodí vaše dieťa rado do školy a prečo? Ak tam rado nechodí, prečo nie? Čo sa mu tam páči?
28. Ako podporuje škola vaše dieťa v rozvíjaní jeho nadania?
29. Čím by sa vaše dieťa chcelo raz stať?
30. Čo si myslíte o kvalite školy a jej zamestnancov? (riaditeľ/učitelia/ostatní dospelí/ostatní rodičia)
31. Ako by ste ohodnotili školy vo vzťahu k vašim vlastným skúsenostiam so vzdelávaním vo vašej krajine pôvodu?
32. Ako vnímate, že sa k vášmu dieťaťu/deťom správajú v škole a ako by ste to porovnali s ich skúsenosťami z
navštevovania školy vo vašej krajine pôvodu?
33. Zažili v nejakej forme rasistické šikanovania na škole v krajine vášho pôvodu alebo v súčasnej škole? (zo strany
učiteľov/iných detí)
34. Ohlásili ste to? Ak áno, ako škola reagovala a vyšetril sa daný prípad?
35. Chceli by ste uviesť nejaký postreh o školách tu a tam?
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ZAMESTNANCI ŠKÔL
Pohlavie
Vek
Pozícia
Zamestnávateľ
Kontaktné informácie
1. S koľkými rómskymi deťmi pracujete? Koľko rómskych detí navštevuje vašu školu?
2. Z akých krajín sú Rómovia, s ktorými pracujete?
3. Ako často ste sa stretli s prípadmi rómskych detí, ktoré boli zaradené do špeciálnych škôl/tried pre mentálne
postihnutých v ich krajine pôvodu, hoci v skutočnosti sú plne schopné študovať v bežnom školstve?
4. Koľko rómskych detí, ktoré boli v minulosti zaradené do špeciálnych škôl/tried, v súčasnosti učíte?
5. Koľko z nich má podľa vášho názoru špeciálne vzdelávacie potreby a akého druhu?
6. Koľko z nich je mentálne alebo inak postihnutých/znevýhodnených?
7. Koľko z nich študuje v bežnej škole?
8. Aké sú ich výsledky v škole?
9. Ak tieto deti navštevovali segregovanú špeciálnu/praktickú školu v Česku/na Slovensku, ako by ste vysvetlili
fakt, že tie isté deti teraz navštevujú bežnú školu v Spojenom kráľovstve, kde sú vzdelávané v angličtine?
10. Ako rómskych žiakov prijali spolužiaci? Mohli by ste uviesť lepšie a horšie príklady integrácie a inklúzie?
11. Došlo k nejakým incidentom s rasistickým šikanovaním voči rómskym žiakom?
12. Ohlásili ste to? Ak áno, ako škola reagovala a vyšetril sa daný prípad?
13. Chceli by ste zdôrazniť nejaké osobitné úspechy vo vzdelávaní rómskych detí?
14. Chceli by ste zdôrazniť nejaké osobitné neúspechy vo vzdelávaní rómskych detí?
15. Akú podporu, ak vôbec, ste dostali od iných organizácií, napríklad EMAS a TESS?
16. Sú nejaké školské predmety, v ktorých sú rómske deti vo všeobecnosti dobré? Ak áno, aké sú to predmety?
17. Sú nejaké školské predmety, v ktorých sú rómske deti vo všeobecnosti slabšie ako ostatní žiaci? Ak áno, aké sú
to predmety?
18. Ako by ste zhodnotili študijné schopnosti vašich rómskych žiakov v čase ich príchodu na vašu školu?
19. Aká je vaša spolupráca s rómskymi rodičmi?
20. Používate v komunikácii s rómskymi rodičmi o vzdelávaní ich detí rovnaký alebo odlišný prístup ako pri iných
etnických skupinách? Ak používate odlišný prístup, ako by ste ho opísali?
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PRÍLOHA C: SYSTÉM
HODNOTENIA NA ŠKOLÁCH
V SPOJENOM KRÁĽOVSTVE
Hodnotenie učiteľmi
Na konci každého hlavného stupňa (tzv. key stage) učiteľ dieťaťa formálne zhodnotí jeho výkon, aby odmeral
dosiahnutý pokrok. Samozrejme učiteľ neformálne hodnotí učenie detí aj inokedy, aby im pomohol pri plánovaní
postupu v ďalšom učení. Môže napríklad počúvať, ako dieťa číta, alebo sa pozrieť na jeho prácu v matematike.
Niektoré školy používajú aj voliteľné testy na zhodnotenie pokroku detí.
Úrovne národného kurikula
Počas prvého až tretieho hlavného stupňa sa hodnotí pokrok dieťaťa vo väčšine predmetov národného kurikula
voči ôsmim úrovniam štandardov. Na konci prvého, druhého a tretieho hlavného stupňa pošle škola rodičom
správu o tom, na akej úrovni sa ich dieťa nachádza. V prvom hlavnom stupni sa úroveň dieťaťa určuje na základe
hodnotenia učiteľa so zohľadnením výsledkov dieťaťa vo viacerých zadaniach a testoch. Na konci druhého
stupňa odráža úroveň dieťaťa hodnotenie učiteľa a výsledky dieťaťa v národných testoch (SAT). Na konci tretieho
hlavného stupňa je úroveň žiaka založená na hodnotení učiteľa.
Testy na konci hlavného stupňa:
Dieťa absolvuje národné testy na konci druhého hlavného stupňa. Testy majú ukázať, či je dieťa na cieľovej úrovni
pre svoju vekovú skupinu alebo pod/nad touto úrovňou. Školám to pomáha plánovať ďalšie vzdelávanie detí.
Keď školy porovnajú výsledky svojich žiakov s výsledkami na národnej úrovni, umožňuje im to zistiť, či vyučujú
efektívne.
Hodnotenie učiteľa v prvom hlavnom stupni - úlohy a testy
Hodnotenie učiteľa 7-ročných žiakov zahŕňa:
– čítanie
– písanie
– hovorenie a počúvanie
– matematika
– prírodné vedy
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Tieto hodnotenia zohľadňujú výkon dieťaťa v zadaniach a testoch prvého hlavného stupňa pre 7-ročné deti.
Zadania a testy zahŕňajú oblasti:
– čítanie
– písanie (vrátane krasopisu a hláskovania)
– matematika
Tieto zadania a testy sa uskutočňujú v čase, ktorý si môže zvoliť samotná škola. Spolu trvajú menej ako tri hodiny.
Výsledky nie sú samostatne zverejňované, ale slúžia ako pomôcka pre učiteľa pri hodnotení práce dieťaťa. Vo
veku siedmich rokov sa očakáva, že väčšina detí dosiahne cieľovú úroveň 2. Samotné hodnotenie učiteľov sleduje
miestna samospráva. Cieľom je zaručiť, aby hodnotenie práce detí zo strany učiteľov bolo konzistentné.
Hodnotenie učiteľa a testy v druhom hlavnom stupni
Testy v druhom hlavnom stupni pre 11-ročných žiakov zahŕňajú oblasti:
– anglický jazyk - čítanie, písanie (vrátane krasopisu) a hláskovanie
– matematika vrátane výpočtov spamäti
– prírodné vedy
Tieto testy sa konajú v určené dni v polovici mája a trvajú spolu menej ako päť a pol hodiny.
Hodnotenie učiteľa zahŕňa oblasti:
– anglický jazyk
– matematika
– prírodné vedy
Očakáva sa, že vo veku 11 rokov dosiahne väčšina detí cieľovú úroveň 4.

Hodnotenie učiteľa v treťom hlavnom stupni
Hodnotenie učiteľa pre 14-ročných žiakov v treťom hlavnom stupni zahŕňa oblasti:
– anglický jazyk
– matematika
– prírodné vedy
– dejepis
– zemepis
– moderné cudzie jazyky
– dizajn a technológie
– informačné a komunikačné technológie
– umenie a dizajn
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– hudobná výchova
– telesná výchova
– občianska výchova
– náboženstvo
Očakáva sa, že do veku 14 rokov dosiahne väčšina detí cieľovú úroveň 5. Hodnotenia učiteľa sa môžu líšiť od
výsledkov testov, pričom pre komplexný obraz o pokroku dieťaťa je dôležité zohľadňovať oba druhy hodnotenia.
Napríklad učiteľ môže mať pocit, že dieťa je v danom predmete celkovo lepšie, ako v niektorých tematických
častiach predmetu, ktoré pokrýval test. Na konci každého hlavného stupňa dostanú rodičia od školy vysvedčenie,
v ktorom sa uvádza:
– výsledky dieťaťa v testoch (len pre druhý hlavný stupeň)
– cieľová úroveň, ktorú dosiahlo dieťa podľa hodnotenia učiteľa
– priemerné výsledky všetkých detí v danej vekovej skupine v škole
– priemerné výsledky na národnej úrovni v minulom roku
Štvrtý hlavný stupeň
Žiaci v 10. a 11. ročníku majú zvyčajne 14 až 16 rokov. Na konci štvrtého hlavného stupňa (vo veku 16 rokov) absolvujú
žiaci národné testovanie, zvyčajne GCSE. Dieťa si tiež môže vybrať z rastúceho počtu odborných kvalifikácií.
V štvrtom hlavnom stupni študuje žiak kombináciu povinných a voliteľných predmetov. Povinné predmety sú:
– anglický jazyk
– matematika
– prírodné vedy
– informačné a komunikačné technológie
– telesná výchova
– občianska výchova
Okrem toho absolvujú žiaci prípravu na povolanie a praktické vyučovanie. Školy musia ponúkať aj vyučovanie
náboženstva, sexuálnej výchovy a aspoň jeden predmet v každej z nasledujúcich nárokovateľných oblastí.
Nárokovateľné oblasti sú:
– umenie
– dizajn a technológie
– humanitné vedy
– moderné cudzie jazyky
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LEN MALE PERCENTO Z CELKOVEJ VZORKY ROMSKYCH ŽIAKOV (2 AŽ 4
PERCENTA) V SKUMANYCH SKOLACH V SPOJENOM KRAĽOVSTVE BOLO
POVAŽOVANYCH ZA ŽIAKOV, KTORI MAJU SPECIALNE VZDELAVACIE
POTREBY KVOLI PORUCHAM UEENIA ALEBO POSTIHNUTIAM, KVOLI
KTORYM BOLO PRE NICH NAROENEJSIE UEIT’ SA ALEBO MAT’ PRISTUP K
VZDELANIU V POROVNANI S VAESINOU DETI ROVNAKEHO VEKU. TYMTO
ROMSKYM ŽIAKOM JE UVEDENA DODATOENA ALEBO ODLISNA FORMA
PODPORY POSKYTOVANA V RAMCI BEŽNEJ SKOLY.
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