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Jičína až do 
vyprodané 
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Loudovou Stralczynskou 
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Známý pianista Tomáš 
Kačo ukázal dětem, jak je 
důležité nevzdávat se  
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Vážení přátelé,

právě držíte v ruce časopis Zvoní, který 
se zabývá možnostmi podpory dětí vyrůs-
tajících v nepodnětném prostředí. Časopis 
vydává organizace Člověk v tísni, která po 
mnoho let poskytuje svými službami pod-
poru nejen těmto dětem, ale i jejich rodi-
čům a učitelům, kteří s nimi pracují. 

Aktuální číslo se věnuje dopadům za-
vedení povinné předškolní docházky. Po-
díváme se na výsledky dvou šetření, které 
k tomu tématu provedla Česká školní in-
spekce a organizace Člověk v tísni. Vše také 
rozebere náměstek ústředního inspektora 
Ondřej Andrys a lektorka Barbora Loudová 
Stralczynská. Na dalších stranách se může-
te podívat do pražského předškolního klu-
bu, či se dočtete o tom, jak učebnice an-
gličtiny pomohla jednomu chlapci z Bíliny. 
Na závěr se pak přesuneme do haly praž-
ské HAMU, kde si známý pianista Tomáš 
Kačo povídal s dětmi, které vyrůstají v pro-
středí sociálního vyloučení. 

Přeji příjemné čtení. 

Rozhovor s náměst-
kem ústředního 
školního inspektora 
Ondřejem Andrysem.

Fotogalerie:  
Jeden den  
v pražském  
předškolním klubu.

Martin Kovalčík
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Od zavedení povinného předškolního roč-
níku uběhl jeden rok. Podle šetření Čes-
ké školní inspekce, které proběhlo na jaře 
2018, se do něj ovšem oproti předchozímu 
záměru nepodařilo přivést všechny pětile-
té děti. Navíc se potvrdily obavy odborníků, 
kteří ještě před zavedením tohoto opatře-
ní upozorňovali, že jeden rok nestačí na 
to, aby děti ohrožené sociálním vylouče-
ním „srovnaly krok“ s ostatními dětmi ješ-
tě před nástupem do základní školy.

Česká školní inspekce ve své zprávě 
uvedla, že do mateřských škol opět 
nenastoupila 3 % předškolních dětí. 
S největší pravděpodobností se jed-
ná z velké části o děti, které žijí se 
svými rodiči na ubytovnách, často 
se stěhují a trvalé bydliště, které by 
jim mělo zajistit přednostní přijetí do 
spádové mateřské školy, mají jinde 
než reálné místo svého bydliště. Kde 
tyto děti jsou, ale většinou nevíme, 
protože neexistuje jednotný postup 
jejich dohledávání. 

Ve třech letech je to tak akorát

Člověk v tísni společně s organizacemi 
Tady a Teď, o.p.s., Diakonie Vsetín a Amal-
thea Chrudim provedl na konci školního 

roku šetření mezi pedagožkami mateř-
ských škol a rodiči, kteří žijí v sociálně vy-
loučených lokalitách. Šetření proběhlo for-
mou hloubkových rozhovorů a zaměřilo se 
především na bariéry, se kterými se všech-
ny zúčastněné strany potýkají.

Mezi jednoznačná zjištění, která potvr-
zovaly obě strany, patří, že děti ohrože-
né sociálním vyloučením, které zahájily 
předškolní docházku až v rámci povinné-
ho předškolního roku, se na prostředí ma-
teřské školy adaptují výrazně déle, než děti, 

které již předtím navštěvovaly nějaký typ 
předškolního zařízení, například předškolní 
klub. V některých případech se děti doká-
zaly zadaptovat až ke konci školního roku.

Děti trpí separační úzkostí, hůře si zvy-
kají na změnu prostředí. Nejsou zvyklé na 

větší kolektiv, neumí fungovat ve skupině. 
Poprvé se často setkávají s jiným denním 
režimem, který je velice odlišný od jejich 
fungování v domácím prostředí. Nevyhle-
dávají společnost svých vrstevníků, neza-
pojují se do společných, řízených činností. 
Zaujímají spíše roli pozorovatele a vyhle-
dávají individuální kontakt s dospělým. 
Složitěji si vytvářejí přátelství. V oblasti 
sebeobsluhy jsou děti na vývojové úrov-
ni mnohem mladších dětí, což způsobuje 
problémy s jejich zapojováním do kolektivu 
a s adaptací. Čas, který by učitelky mateř-

ské školy měly věnovat pedagogické 
práci s dítětem, musejí věnovat jeho 
osamostatňování a socializaci.

Doba adaptace záleží na indivi-
dualitě konkrétního dítěte, ale nej-
častěji se pohybuje kolem 3 měsí-
ců, což běžně odpovídá spíše dětem 
tříletým. „Děti zaostávaly téměř ve 
všech dovednostech za vrstevníky. 
Neovládaly názvy barev, tvarů, zví-

řat, časové pojmy, počty. Chybělo jim logic-
ké myšlení a nebyly zvyklé dostávat otázky, 
nedokázaly na konkrétní otázku odpově-
dět,“ uvedla jedna z oslovených pedagožek. 

Je důležité si uvědomit, že děti pocháze-
jí z jiného sociokulturního prostředí a mají 

AN
AL
ÝZ

A Jeden rok v mateřské škole 
bez další podpory nestačí

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE ve své zprávě uvedla, že do mateřských škol opět nenastoupila 3 % předškolních dětí. Ilustrační foto: archiv ČvT

Proč povinný předškolní rok nesplnil očekávání a jak by měla vypadat podpora ohrožených dětí?

Doba adaptace záleží na 
individualitě konkrétního 
dítěte, ale nejčastěji se 

pohybuje kolem 3 měsíců.
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často omezené znalosti českého jazyka. 
Mají zhoršenou schopnost vyjadřovat se, 
mají omezenou slovní zásobu doprováze-
nou logopedickými vadami. Řečové vady 
brání dětem v komunikaci a porozumění, 
což negativně ovlivňuje jejich šance na za-
pojení se do kolektivu, na možnosti adap-
tovat se v novém prostředí mateřské školy 
a vzdělávat se.

Důležitým předpokladem, aby dítě, kte-
ré nastoupilo do mateřské školy až v před-
školním věku, bylo dostatečně připrave-
né na školní docházku, je soustavná práce 
a komunikace s rodinou. Rodiče sociálně 
znevýhodněných dětí, a to zejména ti ro-
diče, kteří doposud neměli žádnou zkuše-
nost se zařízením předškolní výchovy, ne-
mají často dostatečné informace o tom, 
jaké nároky budou na děti kladeny při 
zápisu do mateřské školy, nerozumí in-
strukcím a požadavkům ze strany mateř-
ské školy. 

Několik rodičů v rámci šetření popsa-
lo negativní zkušenost s tím, že komuni-
kace ze strany mateřské školy byla mini-
mální nebo žádná. Byli odkázáni pouze 
na nástěnku, kde jsou informace uvede-
né. Jim se bohužel nepodařilo v tomto 
systému se zorientovat a učitelky osobně 
žádné informace neposkytly, a nezajímalo 
je, jestli si rodiče nástěnku přečetli, nebo 
ne. Z šetření také vyplynulo, že i v rámci 
jedné mateřské školy je přístup jednotli-
vých učitelek rozdílný. Zatímco jedna rodi-
čům ochotně sdělí vše, co je třeba, jiná je 
odkáže na zápis uveřejněný na nástěnce. 
Přitom pro získání důvěry a dobrou spo-
lupráci s dítětem je naprosto klíčové zís-
kat důvěru rodičů a nastavit s nimi funkč-
ní spolupráci. 

Včasná podpora dětí a jejich rodin 
má smysl

Zkušenost pracovnic a pracovníků před-
školních klubů Člověka v tísni ukazuje, že 
děti, které jimi prošly, nemají tak velké 
problémy po nástupu do mateřských škol. 
S některými mateřskými školami je navá-
zána dlouhodobá spolupráce a děti i jejich 
rodiče se s jejich prostředím a režimem se-
znamují postupně v rámci adaptačních po-
bytů, ještě před samotným nástupem do 
školky. Někteří rodiče pak po zápisu před-
školáka zapíší do mateřské školy i mladší-
ho sourozence. 

„U dětí z předškolního klubu byla patr-
ná průprava, větší socializace, adaptace 
na nové prostředí, byly zvyklé na autori-
tu. Celá ta rodina byla nastartována komu-
nikovat s institucí,“ uvedla v rámci šetření 
jedna z pedagožek. Pro dobrou adaptaci dí-
těte ve školce je třeba podpořit celou ro-
dinu, vzít v potaz bariéry na straně rodičů, 
ať už jde o nedůvěru v instituci, neznalost 

jejího fungování nebo finanční problé-
my, které rodině způsobí výdaje spojené 
se školkou. V praxi se osvědčil individuál-
ní přístup a přímá komunikace s rodiči. Po-
kud jsou rodiče zapojováni do rozhodová-
ní o tom, jakým způsobem se bude s jejich 
dítětem v mateřské škole pracovat, stávají 
se aktivnější a zlepšuje se jejich spoluprá-
ce s učitelkami. 

Nelze samozřejmě říct, že by rok stráve-
ný ve školce neměl smysl, jak by se snad 
mohlo zdát ze závěrů České školní inspek-
ce. Je ale potřeba dodat, že to nestačí. Po-
vinnost chodit jeden rok do školky neřeší 
fakt, že děti a jejich rodiče potřebují dlou-
hodobější podporu. Z rozhovorů s rodiči, 
které proběhly během zmíněného šetře-
ní organizace Člověk v tísni, vyplynulo, že 
nástup dětí do školky hodnotí pozitivně. 

Naprostá většina z nich popisovala, jak 
jejich děti nadšeně vypráví o aktivitách, 
které ve školce dělají. Mimo to se záro-
veň ukázalo, že díky nástupu dítěte do ma-
teřské školy si nejen děti, ale i jejich ro-

diny rozšířily sociální kontakty. Z nadšení, 
se kterým o tom mnoho rodičů hovořilo, 
bylo zřejmé, že je to pro ně pozitivní zku-
šenost, která může mít vliv na jejich ocho-
tu činit další kroky směrem k většinové 
společnosti. 

Několik rodičů popsalo přínos povinné-
ho předškolního roku v tom, že díky němu 
mají šanci na umístění svého dítěte do ško-
ly, která není spádová, ale má mezi rodiči 
lepší pověst než jiné školy. To platilo v pří-
padě rodin, které žijí v lokalitách, kde je 
spádovou školou základní škola, kam chodí 
převážně děti ze sociálně vyloučených lo-
kalit. Tito rodiče chtějí, aby jejich dítě cho-
dilo do jiné školy. Pokud tedy chceme dát 
šanci dětem, které vyrůstají v nedostateč-
ně podnětném prostředí, aby měly stejnou 
šanci uspět ve vzdělávacím systému jako 
ostatní děti, musíme je samotné i jejich 
rodiny podpořit již mnohem dříve než rok 
před nástupem do školy. 

• Včasnější zapojení dětí ohrožených 
sociálním vyloučením do vzdělávacího 
systému, jeden rok nestačí: Dle učitelek 
MŠ jsou podpůrná opatření účinná pouze 
v případě, že dítě navštěvuje zařízení 
předškolní výchovy déle než jeden rok, 
a pokud možno pravidelně. V opačném 
případě nejsou dopady vzdělávání sociálně 
znevýhodněných dětí v rámci PPR na 
připravenost dětí na školní docházku 
dostatečně významné. Děti, které 
navštěvovaly pouze PPR, mají ve většině 
případů odklad školní docházky z důvodu 
logopedických vad a celkové sociální 
nezralosti. Naopak děti, které již dříve 
navštěvovaly nějaké zařízení předškolní 
výchovy, jsou u zápisu na základní školu 
obvykle úspěšné.

• Předškolní kluby: Děti, které před 
nástupem do povinného předškolního 
ročníku navštěvovaly předškolní klub, 
vykazují lepší připravenost na MŠ. Přínos 
předškolního klubu je spatřován především 
v tom, že se zde děti socializují, osamostatní 
se v oblasti sebeobsluhy, zvyknou si na 
kolektiv a na pravidla vzdělávacího zařízení. 
Tyto děti následně vykazují větší úspěšnost 
při zápisech na ZŠ. Také rodiče těchto dětí 
jsou zvyklí na pravidla MŠ a je s nimi lepší, 
resp. jednodušší spolupráce.

• Asistent pedagoga: Asistent pedagoga 
pomáhá dítěti s adaptací na odlišné 
sociokulturní prostředí a při jeho zapojení do 
kolektivu. 

• Individuální vzdělávací plány na základě 
diagnostiky: V případě odchylek ve vývoji 
sociálních a kognitivních schopností sociálně 
znevýhodněných dětí se dle učitelek MŠ 

osvědčuje tvorba individuálních vzdělávacích 
plánu. Individuální vzdělávací plány jsou 
vytvořené na základě odborné diagnostiky 
z pedagogicko-psychologické porady, či na 
základě základního zhodnocení psychického 
vývoje dítěte provedeného učitelkou MŠ ve 
spolupráci s asistentem pedagoga. 

• Individuální práce v menší skupině: 
Za účelem usnadnění adaptace sociálně 
znevýhodněných dětí na prostředí MŠ se 
osvědčuje práce v menších skupinách. U dětí 
se snižuje strach, ostych a zábrany, které 
mají v kontaktu s větší skupinou, mají tak 
lepší možnost uplatnit se v kolektivu.

• Socio – kulturně nezatížené metody 
a speciální didaktické pomůcky:  Při práci 
s dětmi, které nemají dostatečně osvojenou 
češtinu a mají omezenou slovní zásobu, je 
nutné aplikovat vzdělávací metody, které 
rozvíjejí jejich schopnost porozumět obsahu 
sdělení. Používání speciálních didaktických 
pomůcek dokáže zmírnit hendikepy dětí 
se sociálním znevýhodněním a dohnat 
jejich opoždění v oblastech sociálního, 
motorického a kognitivního vývoje.

• Terénní sociální podpora/sociální 
pedagog: Pro dobrou adaptaci dítěte ve 
školce je třeba podpořit celou rodinu, 
vzít v potaz bariéry na straně rodičů 
(nedůvěra v instituci, neznalost fungování 
institucionálního vzdělávání, finanční 
problémy). V praxi se osvědčil individuální 
přístup a přímá komunikace s rodiči, 
adaptační pobyty nově přijatých dětí s rodiči, 
či možnost otevřeného přístupu rodičů 
do MŠ a jejich zapojení do programu mají 
pozitivní vliv na zmírnění obav dítěte i rodiče 
z neznámého prostředí. 

Doporučení vyplývající ze šetření

Kateřina Lánská
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POVINNOST CHODIT JEDEN ROK DO ŠKOLKY neřeší fakt, že děti a jejich rodiče potřebují dlouhodobější podporu.  Ilustrační foto: archiv ČvT

DOBA ADAPTACE záleží na individualitě konkrétního dítěte, ale nejčastěji se pohybuje kolem 3 měsíců, což běžně odpovídá spíše dětem tříletým. 
 Ilustrační foto: archiv ČvT
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PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA je 
absolventem Filozofické fakulty Univerzity 
Palackého v Olomouci (česká filologie, 
francouzská filologie), postgraduální studia 
absolvoval na Univerzitě Jeana Moulina 
v Lyonu (obecný management) a Vysoké 
škole Jagiellońské v Toruni (management 
vzdělávání). V minulosti vyučoval na 
středních a jazykových školách, poté pracoval 
jako vysokoškolský učitel na filozofických 
fakultách v České a Slovenské republice, vedl 
sdružení měst a obcí, řídil státní příspěvkovou 
organizaci v rezortu školství. Je členem 

mnoha expertních komisí a výborů v oblasti 
vzdělávání (např. Česká komise pro UNESCO), 
působí také jako hodnotitel Národního 
akreditačního úřadu pro vysoké školství 
v oblastech vzdělávání učitelství a neučitelská 
pedagogika. Pedagogicky spolupracuje 
s akademickými a vzdělávacími institucemi 
(Mendelova univerzita v Brně, Diplomatická 
akademie v Praze, Vysoká škola CEVRO 
Institut apod.). Na profesionální úrovni 
ovládá francouzský jazyk, aktivně hovoří 
anglicky, disponuje pasivní znalostí latiny, 
italštiny, ruštiny, polštiny a staroslověnštiny.

PHDR. ONDŘEJ ANDRYS, MAE, MBA

RO
ZH
OV
OR

Povinný předškolní ročník v mateřských školách situaci dětí ohrožených sociálním 
vyloučením neřeší, říká v následujícím rozhovoru náměstek ústředního školního 
inspektora Ondřej Andrys.

Děti se mnohdy nepodařilo 
dohledat, natož situaci řešit

Tematická zpráva České školní inspekce 
(ČŠI) z května 2018 věnovaná dopadům 
povinného předškolního ročníku uvádí, 
že nedošlo k naplnění očekávaných před-
pokladů, ke kterým provedená legislativ-
ní úprava směřovala, bylo jeho zavedení 
tedy zbytečné?

Je pravda, že v řadě krajů se podíl pětile-
tých dětí v předškolním vzdělávání opro-
ti minulým letům zase o něco zvýšil, a to 
pravděpodobně i v důsledku novely škol-
ského zákona. Faktem však zůstává, že 
více než 90 % dětí ve věkové kohortě pěti 
let do mateřských škol dlouhodobě do-

chází a vždycky docházelo, i bez zákon-
né povinnosti. Čili to opatření cílilo jen 
na velmi omezený okruh pětiletých dětí, 
které do školek nechodí, přičemž pros-
tě platí, že tyto děti se do předškolního 
vzdělávání nepodařilo v plné šíři zapojit 
ani v důsledku této zákonné úpravy. Tedy 
předpoklad vzdělávání všech pětiletých 
dětí, kvůli němuž se zákonná úprava přijí-
mala, naplněn nebyl.

Ještě před zavedením povinného před-
školního ročníku panovala v odborných 
kruzích shoda na tom, že je třeba včas-
nější podpora rodin a dětí ohrožených 
sociálním vyloučením, na základě me-
ziresortní spolupráce. Toto stanovisko 
dnes čteme mezi doporučeními České 
školní inspekce. Máte nějakou konkrét-
nější představu, jak by daná spolupráce 
a z ní vycházející podpora měly vypadat 
reálně, v terénu?

O tom jsme i my mluvili dávno před-
tím, než se poslední ročník mateřské 

NOVÉ DĚTI V MŠ: podíl škol (v %). 
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Nově přijaté děti přinášejí vedení školy
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školy zavedl jako povinný. Koordinova-
ný postup je v těchto tématech nezbyt-
ný a musí se k němu propojit zejména 
rezorty školství, práce a sociálních věcí, 
zdravotnictví, spravedlnosti, orgány so-
ciálně právní ochrany dětí, Agentura pro 
sociální začleňování nebo příslušné kra-
je. Je samozřejmé, že pro děti pocháze-
jící ze složitějšího socioekonomického 
prostředí by bylo velmi vhodné, aby do 
mateřské školy chodily, protože by to vý-
znamně zvýšilo jejich šance na úspěch 
v dalším vzdělávání i životě. Samozřejmě 
se na absenci některých dětí ze sociál-
ně znevýhodněného prostředí významně 
podílejí finanční náklady, a to i v přípa-
dě bezplatného posledního ročníku před-
školního vzdělávání (např. stravné, jízdné 
do mateřské školy apod.). 

A samozřejmě taky platí, že řada rodi-
čů dětí pocházejících z tohoto prostředí 
stále neporozuměla tomu, proč je účast 
na předškolním vzdělávání pro jejich děti 
přínosná, nejsou motivováni k tomu, aby 
své děti do školek vodili, a ani legislativ-
ní ukotvení této povinnosti je ke změně 
postojů či přístupu evidentně nepřived-
lo. Tito rodiče svým dětem doma nedo-
káží zajistit patřičnou přípravu, a do ma-
teřské školy je neposílají. A problémy 
těchto dětí se pak kumulují po vstupu do 
základního vzdělávání. Je potřeba analy-
zovat skutečné příčiny toho, proč děti 
do předškolního vzdělávání nenastoupi-
ly, a podle toho realizovat příslušná cíle-
ná opatření právě v rámci té mezirezort-
ní spolupráce. Školy, do jejichž spádové 
oblasti patří vyšší podíl dětí ze sociálně 
znevýhodněného prostředí, je pak mož-
né podporovat např. zajištěním pozice 
sociálního pedagoga.

Chystají se v tomto ohledu nějaká 
opatření?

 To je otázka na ministerstvo školství, 
případně v součinnosti s dalšími rezorty. 
My jsme poskytli komplexní reflexi toho, 
jaký dopad zavedení posledního ročníku 
předškolního vzdělávání jako povinného 
mělo. V našich výstupech je dostatek in-
formací a podkladů z pedagogické praxe 
k tomu, aby bylo možné na jejich zákla-
dě konat. A samozřejmě jsou k dispozici 
i další informace jiných subjektů, které 
tuto změnu sledovaly.

 Jsou tu stále 3 % dětí, které předškolní 
vzdělávání nenavštěvují. Byť to není vel-
ké číslo, dá se předpokládat, že velká část 
z nich jsou děti, které podporu potřebují. 
Máte nějaké informace o tom, zda jsou 
tyto děti a jejich rodiny dohledávány? 
Jaký je běžný postup?

V některých případech se o to školy ve 
spolupráci se zřizovatelem snažily, ovšem 
s různou úspěšností. Mnohdy se tyto děti 
vůbec nepodařilo dohledat, natož situaci 

nějak řešit. A mnohdy ani nikdo nevěděl, 
kdo to má vlastně řešit, jak to má řešit 
a kde ty děti vůbec hledat. I v tomto smě-
ru byla příprava zavedení této legislativní 
změny nedostatečná a přesně tyto úkony, 

spolu s dalšími absurditami, jako je např. 
skutečnost, že ukončit domácí vzdělávání 
je možné jen v případě, že rodič dítě vů-
bec nepřivede k přezkoušení, nikoli v pří-
padě, že dítě nic neumí, ve svém důsledku 
způsobily zejména to, že stěžejním dopa-
dem této legislativní změny bylo zvýšení 
administrativní zátěže a zkomplikování ži-
vota mateřským školám.

Školky mají povinnost přijímat před-
nostně do předškolního ročníku děti 
s trvalým pobytem ve spádové oblasti. 
Mnoho dětí ohrožených sociálním 
vyloučením žije se svými rodinami na 

ubytovnách a jejich rodiče tudíž 
mívají trvalé bydliště nezřídka i v ji-
ném městě. Neřešila by jejich situaci 
úprava zákona, kde by bylo zohled-
něno místo bydliště?

Pokud bydlí rodiny s dětmi v místě 
nepříliš vzdáleném spádové mateřské 
škole (dle trvalého bydliště), mohly by 
pomoci např. konkrétní zásahy smě-
rem k dopravě těchto dětí do školky, 

tedy např. společný odvoz organizovaný 
obcí, jako je tomu v řadě jiných zemí. Zo-
hlednění jiného místa pobytu, než je uve-
dené trvalé bydliště, by se však muselo 
týkat všech dětí, nejen dětí ze sociálně 
znevýhodněného prostředí, což by v dů-
sledku významně komplikovalo plánová-
ní kapacit mateřských škol, organizaci zá-
pisů apod.

3
tolik procent dětí v České republice 

stále nenavštěvuje žádný z typů  
předškolního vzdělávání.

PHDR. ONDŘEJ ANDRYS, MAE, MBA, náměstek ústředního školního inspektora. Foto: archiv ČvT
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Pouze malý podíl ředitelů 
mateřských škol (přibližně  
4-5 %) hodnotil adaptaci 
nových dětí negativně.

Kateřina Lánská

Ve zprávě ČŠI se dočteme, že „v celko-
vém pohledu se nevyskytují specifické 
problémy s adaptací u dětí, které do ma-
teřských škol nově vstupují v pěti letech“. 
Z šetření, které provedl Člověk v tísni 
mezi učitelkami MŠ, ovšem vyplývá, že 
děti ohrožené sociálním vyloučením, 
které nastupují do předškolního 
vzdělávání až v pěti letech, nemají 
prakticky možnost „dohnat“ v roz-
voji kognitivních dovednosti ostat-
ní děti, protože v řadě případů se 
během daného roku podaří pouze 
zvládnout jejich sociální adaptaci. 
Jak si vysvětlujete, že šetření došla 
k opačným závěrům?

Adaptace nově přijatých dětí, ať 
již na školu celkově, na režim ško-
ly, nebo na dětský kolektiv, byla řediteli 
škol skutečně hodnocena převážně pozi-
tivně, jakkoli mohli mít dílčí výhrady. Pou-
ze malý podíl ředitelů (přibližně 4–5 %) 
hodnotil adaptaci nových dětí negativ-
ně. Určité adaptační obtíže jsou zpočátku 
u dětí přijímaných do předškolního vzdě-
lávání běžné, bez ohledu na jejich věk. Ve 

většině škol v důsledku dalšího přijímání 
pětiletých dětí větší problémy nevznika-
jí. Nárůst takto přijatých dětí nebyl nijak 
podstatný a školy jsou obecně na přijímá-
ní nových dětí připraveny. Taky je třeba 
vzít v potaz, že naše činnost byla zamě-
řena na všechny pětileté děti, které nově 

nastoupily do povinného předškolního 
vzdělávání, zatímco šetření Člověka v tís-
ni se soustředilo jen na děti ohrožené so-
ciálním vyloučením, což je jen část z cel-
kového počtu pětiletých dětí.

Mezi doporučení České školní inspekce 
patří i úprava pravidel pro ověřování 

dosahování očekávaných výstupů u dětí 
v režimu individuálního vzdělávání. Co 
konkrétně by měly školky po této úpravě 
sledovat?

 Jde o to, že způsob ověření dosaho-
vání očekávaných výstupů dětí v povin-
ném předškolním vzdělávání, které byly 

vzdělávány v režimu individuální-
ho vzdělávání, není stanoven a pří-
stup jednotlivých mateřských škol 
se v tomto ohledu velmi liší. Má-li 
být ověřování dosažených očekáva-
ných výstupů dětí v režimu individu-
álního vzdělávání účinné, je třeba 
alespoň rámcově sjednotit postup 
tak, aby kombinoval rozhovor s dí-
tětem, sledování hry dítěte s ostat-
ními, byly hodnoceny např. domácí 

výtvarné práce, fotografie aktivit, pra-
covní listy apod., didaktické hry ověřující 
vzdělávací oblasti dle RVP PV či vyplnění 
pracovních listů apod. Jinak je to jenom 
další administrativní komplikace bez rele-
vantního dopadu.

PODÍL DĚTÍ Z POPULAČNÍHO ROČNÍKU PĚTILETÝCH (přepočet na stav k 31. 8. daného roku) v předškolním vzdělávání v letech 2015/2016 - 2017/2018 
podle krajů (v %). 
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Jaký máte názor na zavedení povinného 
předškolního ročníku?

Výzkumy OECD ukazují, že jeden rok 
nemá přínos, který bychom od toho čeka-
li. Nejpozdější doba začátku podpory so-
ciálně znevýhodněných skupin, minorit, 
nebo třeba migrantů je od tří let. Výzku-
my ale ukazují i to, že ještě větším příno-
sem je, pokud začneme s nějakým inter-
venčním programem ve dvou letech a ještě 
lépe v jednom roce. Evropská unie k tomu 
dělala řadu výzkumů, jeden z nich z roku 
2012 poukazoval na doporučení, že rodi-
če by měli o své dítě pečovat do jednoho 
roku, ale poté zvlášť v případě, že se jedná 
o sociálně znevýhodněné rodiny, by bylo 
vhodné je integrovat do nějakých vysoce 

kvalitních předškolních programů. Ty pro-
gramy mají poměrně nízký časový rozsah. 
Například v Nizozemsku děti procházejí 
screeningem, a když ve dvou a půl letech 
nedosahují úrovně, která je považována za 
minimální, potřebnou, jsou rodiče povin-
ni s dětmi docházet na vzdělávací program 
v rozsahu 15 hodin za týden. Poté děti ve 4 
až 5 letech přecházejí do primárního vzdě-
lávání, ale pokračují ve vzdělávacím pro-
gramu, v Nizozemí je jich pět, který začaly 
navštěvovat již předtím.   

Na identifikaci dětí, které tuto podporu 
potřebují, se podílejí dětští praktičtí lékaři?

Ano, případně jsou děti odeslány do 
dětských poradenských zařízení. Ideálně 

potřebujeme s ohroženou rodinou začít 
pracovat na podchycení rizik již v perina-
tálním období. Na to cílil například pro-
gram Sure Start, který probíhal v druhé 
polovině 90. let a na začátku 21. století 
ve Velké Británii. Orientoval se na znevý-
hodněné oblasti, kde šlo o to, aby budou-
cí matky měly k dispozici nějakou pod-
poru. Tento program je zaveden také ve 
vyloučených lokalitách v Maďarsku, kde 
stejně jako ve Velké Británii vznikají tzv. 
dětská centra (Children´s Centre), kte-
rá integrují různé typy služeb pro rodiny 
a cílí především na podporu rodin a dětí 
ve věku 0–3 roky.

Proč rodiny tuto specifickou pomoc potře-
bují a co je vlastně jejím cílem?

Jejich největší problém je, že nejsou 
nasíťované na existující pomoc. V Čes-
ké republice, když někdo potřebuje po-
moc, tak ji dostane, ale musí vědět, jak 
se k ní dostat, a podle regionů je rozdíl-
ně přístupná. Ve Velké Británii fungovali 
sociální pracovníci, kteří se přišli podívat 
do rodiny, zjišťovali, zda rodiče potřebu-
jí pomoc v oblasti zdraví nebo jakouko-
li radu. V návaznosti na tento program 

RO
ZH
OV
OR Práce s dvouletým dítětem  

a jeho rodinou není pro chůvu

VÝZKUMY OECD UKAZUJÍ, že jeden rok (povinného předškolního vzdělání) nemá přínos, který bychom od toho čekali.  
 Ilustrační foto: Preschool Programs (CC BY 2.0)

„Pro podporu sociálně vyloučených rodin potřebujeme kvalitně vzdělané a osobnostně 
vyzrálé pedagogy,“ říká Barbora Loudová Stralczynská.

Mgr. Barbora Loudová Stralczynská, PhD. 
absolvovala PedF UK, obor pedagogika 
předškolního věku a doktorské studium 
v oboru pedagogika - primární pedagogika. 
V META, o.p.s. se zabývá především dalším 
vzděláváním pedagogických pracovníků, 
kteří pracují v MŠ a jiných předškolních 

zařízeních s dětmi s OMJ. Spolupracuje na 
tvorbě metodických materiálů pro MŠ. Snaží 
se adaptovat inovativní přístupy a dobré 
zkušenosti z práce s dětmi s OMJ v zahraničí 
do prostředí českého předškolního vzdělávání 
a ve spolupráci s MŠ nacházet nové cesty pro 
podporu inkluzivního přístupu v praxi.

MGR. BARBORA LOUDOVÁ STRALCZYNSKÁ, PHD.
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vznikla takzvaná centra rané excelence 
(Early Excellence Centres, transformova-
ná později do Children´s Centres). Jejich 
pracovníci docházeli do těch konkrétních 
monitorovaných rodin, které pomoc po-
třebovaly a zároveň o ni stály. Probíhalo 
to v různých podobách. Od toho, že pra-
covník matce, která měla nějaké zdravot-
ní problémy, chvíli pohlídal dítě, aby si 
mohla dojít k lékaři, po možnost využít 
služby centra. Mezi služby patři-
lo psychologické poradenství při 
výchově dětí, psychologické pora-
denství pro rodiče, kteří to potře-
bují sami kvůli sobě, alfabetizační 
kurzy pro rodiče, kteří jsou negra-
motní, právní poradenství nebo 
poradenství v oblasti sociálního 
zabezpečení. Další možností bylo 
něco obdobného, co u nás fungu-
je v podobě mateřských center.

Cílem těchto center není jenom sociali-
zace, ale především konzultace pro rodiče, 
které jim pomáhají řešit jejich problémy 
a rozumět rozvoji dítěte. Jedná se často 
o rodiče, kteří sami nezažili podnětné pro-
střední, nemají na základě vlastní zkuše-
nosti vytvořené vzorce, jak na dítě reago-
vat. Je důležité, aby se rodič naučil vidět 
vývojová stádia svého dítěte a uměl s tím 
pracovat. Rodiče ze sociálně znevýhodně-
ných kontextů toto velice často neumě-
jí dítěti poskytnout. Cílem těchto center 
není, aby nějaký pracovník jezdil denně 
na dvě hodiny do rodiny, ale aby posilo-
val rodiče v rodičovských kompetencích, 
protože to je cesta k tomu, že rodič začne 
věřit systému, do kterého je potom ocho-
ten dítě také poslat. 

V kontextu českého vzdělávacího systému 
nám přijde vzdělávání v kojeneckém věku 
nereálné, panuje tu názor, že v tomto 
věku dětem stačí chůvy…

To je ale doba, kdy potřebujeme začít. 
Sice bych nemluvila o vzdělávání dvoule-
tých dětí, tam asi větší úlohu hraje výchov-
ná složka, ale velice záleží na kooperaci 
s rodiči a na to musí být opravdu vzdělaný 
a osobnostně zralý člověk. 

Dětské skupiny u nás mají výchovný 
program, ale ne vzdělávací, protože ne-
jsou pod ministerstvem školství, ale minis-
terstvem práce a sociálních věcí. Trendem 
v Evropě je, abychom měli jednotný vzdě-
lávací program, který zohledňuje specifika 
vzdělávacích potřeb v celém vývojovém 
období od 0 do 6 let věku dítěte. Bránila 
bych se ale tomu standartnímu vymezení 
toho, co má dítě umět. 

V Německu ve vzdělávacích plánech 
spíše najdeme než seznamy očekávaných 
výstupů otázky pro pedagogy. Je to dale-
ko spíše evaluace mojí práce než sumat-
ivní hodnocení výkonu toho dítěte. To 
považuju za mnohem cennější. Je tady vi-
dět padesát, šedesát let vývoje v západ-
ních zemích, kde byly demokracie a do-

šlo tam k posunu pohledu na to, kdo je 
pedagog. To že pracuji s dvouletým dítě-
tem a jeho rodinou, není práce pro chů-
vu, která má základní vzdělání a kurz pro 
chůvu, ale vyžaduje to opravdu kvalifiko-
vanou osobu, protože v tomto období lze 
podchytit mnohé. Doporučením OECD je 
poskytovat kvalitní předškolní vzdělává-
ní od raného věku v dostatečné časové 
dotaci. 

Věnujete se vzdělávání dětí s odliš-
ným mateřským jazykem a metodě 
KIKUS. Jakou máte zkušenost s tím, 
jak se daří vzdělávat děti cizinců 
v mateřských školách? 

Velice pozitivně se to proměnilo. 
V organizaci META, se kterou spolu-
pracuji, jsme začali systematicky dě-
lat kurzy v roce 2012. Oproti roku 
2012 vidím velký posun v osobnost-

ním nastavení učitelů. Před těmi šes-
ti lety na semináře často chodili učite-
lé, kteří si to sami nevybrali, ale byli tam 
posláni na základě zapojení do nějakého 
projektu. Tehdy se tam dost často řešila 
otázka, zda tyto děti mají být vzdělává-
ny společně s ostatními, požadavkem ně-
kterých učitelů bylo, aby tomu tak neby-
lo. Aby se ty děti nejdříve naučily česky 
a potom teprve přišly do mateřské školy. 
Zaznívajícím názorem bylo, že mateřská 
škola nemá za úkol je učit jazyk od začát-
ku, byl patrný poměrně negativní postoj. 
Dnes toto zaznívá opravdu výjimečně. 

Vidím, že osobní zkušenost učitelů za 
těch šest let je velká a mnoho se pro-
měnilo. I odborná diskuse týkající se 
této problematiky posouvá pedagogy 

Je důležité, aby se rodič  
naučil vidět vývojová stádia 

svého dítěte a uměl s tím 
pracovat.

TRENDEM V EVROPĚ JE, abychom měli jednotný vzdělávací program, který zohledňuje specifika vzdělávacích potřeb v celém vývojovém období  
od 0 do 6 let věku dítěte. Ilustrační foto: Matt Molinari (CC BY 2.0)
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Kateřina Lánská

„JAKÝ MÁ DÍTĚ POSTOJ KE VZDĚLÁVÁNÍ, a jak vidí sebe a svoji otevřenou budoucnost považuji za mnohem důležitější než encyklopedické znalosti,“ říká 
Barbora Loudová Stralczynská. Ilustrační foto: Preschool Programs (CC BY 2.0)

Je třeba pochopit,  
že dítě potřebuje získat 

pozitivní pohled na sebe sama, 
jako na toho, kdo se umí učit  

a kdo se učit chce. 

dál, z čehož mám velkou radost. Dříve 
jsme často slyšeli od učitelek, že nemají 
kapacitu takto s dětmi pracovat, že mají 
jiné úkoly. Dnes dostáváme zpětnou vaz-
bu: jsme rádi, že tady nějaký materiál je, 
už rozumíme tomu, že je potřeba toto 
dělat a vidíme, že ten materiál nebude-
me používat pouze pro děti s odlišným 
mateřským jazykem, ale pro všechny 
děti, které mají například problém v ob-
lasti rozvoje komunikačních schopností. 

Jak se to promítá do praxe?
V Berlíně jsem viděla takzvané hvěz-

dičkové hodiny, které byly určeny pro 
děti, které tu podporu potřebovaly. Děti 
si tam s sebou ale mohly pozvat i své ka-
marády. A tady vidíme, že to už je další 
moment, inkluzivní moment, kdy 
já nevyčleňuji dané dítě z kolektivu, 
ale udělám z toho času s podporou 
něco speciálního, za odměnu. Na 
tohle nepotřebujeme zvláštní pe-
níze. Je třeba pochopit, že dítě po-
třebuje získat pozitivní pohled na 
sebe sama, jako na toho, kdo se 
umí učit a kdo se učit chce. A to 
platí i pro děti ze sociálně znevý-
hodněného prostředí. 

Jaký má dítě postoj ke vzdělává-
ní a jak vidí sebe a svoji otevřenou bu-
doucnost považuji za mnohem důleži-
tější než encyklopedické znalosti. Proto 
potřebujeme vzdělávat pedagogy, aby 
měli teoretické znalosti a uměli je uplat-
nit v praxi a rozuměli tomu, co a proč dě-
lají. Když nemám teorii, pracuji intuitivně, 
což může být správně, ale také to správ-
ně být nemusí. 

Jaké jsou principy metody KIKUS?
Metoda KIKUS není nic speciálního, no-

vého, co by doposud nebylo vymyšleno. 
Jsou to principy, které nacházíme už u Ko-
menského. Vyhovuje to nejen dětem s od-
lišným mateřským jazykem, ale obecně dě-
tem ze sociálně znevýhodněného prostředí, 
které mívají méně rozvinutý jazyk a komu-
nikační kompetenci. Zásadou je, že se pra-
cuje v malých skupinách po 6–8 dětech ve 
věkově spíše homogenních skupinách. Po-
třebuji, aby fungovala skupinová dynamika, 
abych mohla hrát a učit děti herním způso-
bem. Zapojuji mateřské jazyky dětí a je jed-
no, jestli je to čeština nebo romský etno-
lekt. V české společnosti slyšíme spoustu 
negativních komentářů na jiné slovanské 
jazyky nebo jazyky, které nejsou společ-

ností tak vysoko hodnoceny. Tuto zkuše-
nost by si dítě do života nemělo odnášet. 
Chceme mu naopak předat takový pohled, 
že umět více jazyků je výhodou a že nejsou 
lepší a horší jazyky.

Hodina KIKUSu má svou strukturu a od-
lišuji mezi začátečníky a pokročilejšími. 
V hlavní části lekce je v rámci tří nebo čtyř 

her učím něco nového, ale učím je pořád 
jednu a tu samou věc různými způsoby, 
aby si dítě vybraný jazykové jev osvojilo 
najisto. Základem je, že pracujeme s kon-
krétním materiálem, aby si na předmě-
ty mohly děti sáhnout. Až potom přechá-
zím ke kartičkám a pracovním listům, tedy 
obrazovému zobrazení objektů. Důleži-
tým pravidlem KIKUSu je, že děti podně-
cuji ke komplexním vyjádřením (celou vě-
tou, souvětím) a nesmím mluvit o moc více 
než děti, aby děti opravdu měly příležitost 
co nejvíce hovořit a užívat mluvený jazyk. 

Jak je těžké pedagogům zprostředkovat 
zkušenost češtiny jako cizího jazyka?

Bez osobní zkušenosti toho, kdy jsem 
v situaci, že nerozumím, nejde v podsta-

tě fungovat. Když děláme kurzy dal-
šího vzdělávání, máme vždy něja-
kou hru či situaci, kdy navodíme to, 
že účastníci jsou děti a já jsem paní 
učitelka, přičemž na ně mluvím ci-
zím jazykem, například italsky nebo 
si kolegyně připraví cvičení ve viet-
namštině. Oni zažívají, co to je, když 
se musejí snažit porozumět. Odečí-
tají z mojí mimiky a z gestiky. Schvál-
ně u toho používám didaktické po-
stupy, které považuji za chybné, aby 
si vyzkoušeli, jak se budou cítit, když 

to učitel dělá špatně. Potom, co to zažijí, 
říkají: „Nedokázal jsem si do teď předsta-
vit, jaké to je nerozumět. Teď už to chápu 
a ode dneška to budu dělat jinak.“ Setkává-
me se s tím prakticky na každém semináři. 
To je podle mě nejdůležitější zkušenost, se 
kterou má učitel z kurzu odcházet.
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PRAŽSKÝ PŘEDŠKOLNÍ KLUB je jedním z patnácti, které organizace Člověk v tísni v České republice provozuje. 

PROGRAM KLUBŮ se nijak zásadně neliší od toho, co dělají děti v běž-
ných mateřských školách. 

G
A
LE

RI
E Jeden den v pražském 

předškolním klubu...
Přijměte pozvání na návštěvu jednoho z patnácti předškolních klubů organizace Člověk 
v tísni. Tento se nachází v pražských Holešovicích a děti se zde, stejně jako v ostatních 
předškolkách, připravují na hladký přestup do běžné mateřské školy. 

CHODÍ SEM DĚTI, které vyrůstají v prostředí azylových domů, ubytoven, 
či jiných sociálně vyloučených lokalit. 



1313

DÍKY MENŠÍMU POČTU DĚTÍ, které do klubu docházejí, je zde větší prostor pro individuální práci. 7x foto: Archiv ČvT

NAJDE SE ZDE ČAS jak na hru, tak i na učení. ...nebo si před jídlem umýt ruce. 

DĚTI se zde mimo jiné také učí, že je potřeba vždy po sobě uklidit...
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Angličtina je pro Pavla jeden z předmě-
tů, které rozhodnou o tom, jestli v po-
loletí dosáhne na stipendium organiza-
ce Člověk v tísni. Dlouho se však neměl 
z čeho učit, jelikož si jeho rodiče nemoh-
li díky dlouhodobě složité finanční situ-
aci nákup drahé učebnice dovolit. To už 
ale nyní neplatí. Na konci října ji dostal 
jako poděkování za svoji neutuchající 
vůli a snahu, kterou již několik let 
projevuje během doučování. Díky 
tomu už není odkázaný na to, jest-
li mu ji někdo půjčí. 

Pavel letos nastoupil na Střední 
školu stavební a strojní v Teplicích, 
kde studuje obor Strojní mechanik. 
Do školy musí každé ráno dojíždět, 
jelikož žije se svojí rodinou v malém 
bytě na jednom z bílinských sídlišť. 
Svůj pokoj zde sdílí s mladším bratrem, 
který v září nastoupil do 4. třídy. Občas na 
ně dohlíží i jejich babička, a to většinou ve 
chvílích, kdy jsou oba rodiče v práci. Nyní 
už ji naštěstí oba mají, ale ještě před ča-
sem tomu tak nebylo. Pavlovo maminka 
byla dlouho bez zaměstnání, až nedávno 

se jí podařilo najít práci u místních Tech-
nických služeb.

Ach ty větné členy…

Pavel absolvoval základní školu v Bíli-
ně. Už od začátku měl s učivem problé-
my, se kterými mu doma nikdo nedokázal 
pomoci, jelikož jeho rodiče mají oba dva 

pouze základní vzdělání. Na konci druhé 
třídy mu hrozil reparát, což rodiče ved-
lo k tomu, aby ho přihlásili na doučování. 

„Bál jsem se tehdy, že propadnu, ale nako-
nec jsem to zvládnul,“ vzpomíná. Úspěš-
ný reparát započal spolupráci, která trvá 
doteď.

Pavel ve škole válčil především s čes-
kým jazykem. Gramatiku ještě celkem 
zvládal, ale jakmile přišla řeč na větné 
členy, druhy vedlejších vět, či spojky sou-
řadné a podřadné, bylo zle. Kromě češ-
tiny bojoval také s matematikou. Příčiny 
jeho problémů poodkrývá Marek Vimrů, 
který s ním již několik let pracuje: „Když 
jsem začal Pavla doučovat, zjistil jsem, že 

ve škole nestíhá zapisovat, a to jak 
při opisování z tabule, tak i při vý-
kladu vyučujícího. Jeho poznám-
ky často končily v půli vět. Což byl 
velký problém, protože se pak ne-
měl z čeho učit. Kromě toho tehdy 
trochu bojoval se svým sebevědo-
mým, protože nebyl úplně spokoje-
ný s tím, jak vypadá.“ 

Bojovník s úsměvem na tváři

Přestože byl Pavel v některých před-
mětech v permanentním skluzu, díky své 
vůli dokázal vše dohnat a zvládnout. „Má 
v sobě neutuchající životní energii a ob-
rovské charizma. Je zábavný a vtipný a má 
smysl pro fair play. Když o něm jeho uči-

P
Ř
ÍB

Ě
H Učebnice angličtiny pomůže 

Pavlovi k dosažení stipendia

Z PENĚZ ZE STIPENDIA  by si Pavel pořídil školní pomůcky a zaplatil by jízdné do školy. Ilustrační foto: Lyn Lomasi (CC BY 2.0)

To je asi Pavlova největší 
přednost – kdykoliv se objeví 
cílová rovinka, ukáže všem, 

jaký je to bojovník.
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telé hovořili, vždy to pro ně byl na prv-
ním místě milý a usměvavý kluk. Až poté 
ten, který na konci roku bojuje s nedo-
statečnou z češtiny. Všichni na něm vždy 
oceňovali jeho snahu a to, že se nevzdá-
vá bez boje. To je asi jeho největší před-
nost – kdykoliv se objeví cílová rovinka, 
ukáže všem, jaký je to bojovník,“ říká Ma-
rek Vimrů. Díky tomu spolu mohli postu-
pem času začít pracovat i na tom, aby 
se uměl učit sám. 
K opakování vzo-
rečků, dějepisných 
dat nebo druhů zá-
jmen se tak přidalo 
i to, kde tyto infor-
mace najít.

Jeho vůle se pro-
jevuje i mimo ško-
lu. Pavel se před 
pár lety nadchl pro 
sport. Ne, že by 
předtím nic nedě-
lal, ale tehdy se 
mu začal věno-
vat  systema -
tičtěji. „Chtěl 
jsem tenkrát 
trochu zhub-
nout a tak 
jsme s par-
tou kamará-
dů začali bě-
hat. Ostatní 
a l e  o d p a -

dali, až jsem zůstal jedi-
ný. To mě ale neodradilo, 
právě naopak. Kromě bě-
hání jsem začal ještě cho-
dit do posilovny a na box,“ 
vypráví. Sportu by se rád 
věnoval i nadále, protože 
jak sám říká: „Baví mě to. 
A když mě něco baví, tak si 
za tím jdu. Nevzdávám se jen 
tak.“ Kromě sportu má i další 
koníček, kterým je kouzelnic-
tví. Věnuje se mu už odmala. 
Vše začalo ve chvíli, kdy jako 

dítě viděl někoho předvádět jakési kouzlo. 
Zaujalo ho to natolik, že tomu chtěl přijít 
na kloub. Když pochopil, jak se trik dělá, 
trénoval tak dlouho, až se ho sám naučil. 

„Občas mě nějakým kouzlem překvapil 
i během doučování. Možná i kvůli tomu, 
aby odvedl pozornost od učení. Na to je 
Pavel expert, v polovině řešení rovnice 

mávnutím kouzelné hůlky úplně změní 
téma,“ vypráví se smíchem Marek Vimrů.

Učebnice pomůže k dosažení 
stipendia

V polovině října dostal Pavel novou 
učebnici angličtiny. „Udělala mu obrov-
skou radost. Už dříve několikrát zmínil, že 

by ji potřeboval, ale že je hodně drahá. 
Díky ní se bude moci připravovat sám, 
už nebude závislý na tom, jestli mu ji 
někdo půjčí. Kromě toho každý podob-
ný dar uleví už tak našponovanému ro-
dinnému rozpočtu. Pavel teď dojíždí do 
školy do Teplic, což stojí nemalé peníze,“ 
říká Marek Vimrů. 

Mimochodem, angličtina je pro něj ve-
lice důležitá. Spolu s dalšími třemi si ji to-
tiž vybral jako stěžejní předmět, ze které-
ho nesmí mít na vysvědčení horší známku 
než trojku. To je jednou z podmínek, kte-
ré musí splnit, aby byl přijat do progra-
mu retrostipendií, do kterého se letos 
přihlásil. Kromě toho nesmí mít z žádné-
ho předmětu nedostatečnou, nesmí mít 
snížený stupeň z chování ani žádné ká-

zeňské napomenutí a nesmí překročit 
povolenou absenci. „Peníze ze sti-

pendia by mi pomohly zaplatit 
dojíždění do školy. A taky něja-

ké školní pomůcky, které po-
třebuji.  A díky tomu bych 

ušetřil pár korun, díky kte-
rým bych zase mohl začít 
pravidelně chodit cvi-
čit,“ popisuje Pavel svo-

ji motivaci.

Jak to celé dopad-
ne, se ukáže, až při-
nese Pavel polo-

letní vysvědčení. 
Marek mu ale 

věří: „Pavel si 
dokáže jít za 
svým cílem. 
Tenhle kluk 
se jen tak 
nevzdá. To je 
něco, co na 
něm oprav-
du obdivuji. 

Často mě na-
padá, kde se 

v něm tolik síly 
a energie vlastně bere. 

Ono  se to těžko vysvětluje, 
ale znám sídliště, na kterém Pavel s bra-
trem a rodiči žije. Spousta lidí, se který-
mi se denně potkává, už dávno ztratili své 
sny. Víceméně jen tak přežívají. Pavel ne, 
ten se nikdy nevzdává,“ uzavírá své vyprá-
vění Marek Vimrů.

Martin Kovalčík
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V polovině listopadu se v prostorách praž-
ské HAMU uskutečnilo velmi zvláštní setká-
ní. Známý pianista Tomáš Kačo si zde přes 
dvě hodiny povídal se zhruba 80 romský-
mi dětmi a mladými lidmi, kteří vyrůsta-
jí v prostředí sociálně vyloučených lokalit. 
Většinou se jednalo o stipendisty progra-
mu kariérního poradenství organiza-
ce Člověk v tísni. Mezi účastníky však 
byly i děti, které spolupracují s další-
mi neziskovými organizacemi. Setká-
ní se uskutečnilo na pozvání HAMU, 
konkrétně paní profesorky Noemi 
Zárubové. 

Nejlepší příklad

„Kdysi jsem na DVTV viděla rozho-
vor s mladým romským klavíristou, 
který pocházel ze stejného prostředí jako 
děti, se kterými pracujeme. Vyprávěl teh-
dy o své cestě z Nového Jičína až do slavné 
Carnegie Hall. Byla jsem z něj doslova nad-
šená. Působil neskutečně přívětivě a záro-
veň mě fascinovalo to, co říkal. Jen těžko 
bych našla úžasnější příklad člověka, kte-
rého bych chtěla dětem, se kterými pracu-
ji, představit,“ vypráví Rút Veselá, koordi-

nátorka kariérního poradenství organizace 
Člověk v tísni, o tom, jak celý nápad vzni-
kl. „Tehdy to byl spíš jen sen, který se začal 
naplňovat ve chvíli, kdy jsem se dozvěděla, 
že se s Tomášem zná moje teta Noemi Zá-
rubová,“ dodává. Pak už to šlo ráz na ráz. 
Paní profesorka Zárubová vše domluvila 

se samotným Tomášem i s HAMU, nada-
ce Albatros přislíbila uhradit dětem cestov-
né, občerstvení a další související náklady 
a čekalo se na 11. listopad, až bude mít To-
máš cestu do Prahy. 

„Před začátkem setkání jsem se bála 
toho, abychom si všichni byli schopni v ta-
kovémto počtu povídat. Sám Tomáš před 

setkáním psal, že nechce, aby to celé vy-
znělo jako přednáška. Naopak, velmi stál 
o to, aby to vypadalo jako setkání kama-
rádů. Chtěl, aby děti byly otevřené a ptaly 
na vše, co je zajímá,“ říká Rút Veselá. Navíc 
Tomáš přiletěl do Prahy až den před setká-
ní, takže v jeho době měl zhruba šest hodin 

ráno. Obavy ale nebyly na místě. Z To-
máše okamžitě veškerá únava spadla. 
A děti? Ty seděly, uši nastražené, aby 
jim neuteklo jediné jeho slovo či tón, 
když zrovna hrál na klavír.  

První piano a rtěnka

Tomáš vyprávěl svůj životní pří-
běh, který tak připomíná příběhy 
všech dětí, které ho poslouchaly. Po-
chází z Nového Jičína, má jedenáct 

sourozenců. Vzpomínal na své dětství, na 
to, že jejich rodina vůbec nic neměla, jak 
žili ze dne na den. Tyhle skromné začát-
ky mu však podle jeho slov daly spoustu 
pokory a pomohly mu i v jeho kariéře. Vy-
právěl o pátcích, kdy se u nich sešla celá 
rodina, a zpívalo se. Tam to všechno zača-
lo. Jeho otec chtěl, aby někdo z rodiny do-
provázel jejich babičku a tak jednoho dne 

RE
PO
RT
ÁŽ

TOMÁŠ KAČO, dnes již světoznámý pianista. Foto: Archiv HAMU

Z Nového Jičína až do 
vyprodané Carnegie Hall

Známý pianista Tomáš Kačo na svém příběhu ukázal, že stojí za to bojovat za svůj sen, 
protože člověk dokáže vše, co si zamane. Ale nesmí podlehnout svému strachu.

Tomáš vyprávěl svůj  
životní příběh, který tak 

připomíná příběhy všech dětí, 
které ho poslouchaly.
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283
tolik cen Grammy získali  

absolventi bostonské Berklee  
Coolege of Music, školy, kterou se 

podařilo Tomáši Kačovi vystudovat. 

proto domů pořídil piano. K tomu nejdří-
ve usedl jeho starší bratr. Toho to ale tolik 
nebavilo a tak přišel na řadu Tomáš. Táta 
mu rtěnkou vyznačil klávesu A, což byl jeho 
základní orientační bod, a ukázal mu, jak 
hrát třemi prsty. Tím výuka skončila a on 
začal cvičit své oblíbené písně.  Neměl žád-
né noty, vše musel odposlouchat. Po čase 
se naučil všechny babiččiny písničky a za-
čal improvizovat.

Takto hrál až do třinácti. Tehdy si táta si 
všimnul, že mu to celkem jde, a tak ho při-
hlásil do základní umělecké školy. A začal 
velký boj. Tomáš se musel učit noty a stup-
nice, ačkoliv se před tím bez nich obešel. 
Musel hrát povinné etudy, přestože ho vů-
bec nebavily a raději by hrál to, co ho 
naučili doma. Ale zakousl se, protože 
pochopil, že jiná cesta není. Vše se nau-
čil a rozhodl se pokračovat na ostravské 
konzervatoři. „Jenže mi nikdo neřekl, že 
mám mít nastudovaný nějaký program. 
Improvizačně jsem na tom už byl výbor-
ně, ale klasický repertoár jsem měl té-
měř nulový,“ vyprávěl. Napoprvé to tedy 
nevyšlo, ale on se nevzdal a rok se pilně 
připravoval na další kolo. A napodruhé si 
již se vším hravě poradil. 

Berklee místo telefonu

Rodiče tehdy nebyli rádi, že do Ostra-
vy odjíždí. Báli se, že se mu tam něco sta-
ne nebo, že se tam zkazí. Nestalo se, nic-
méně i tak to nebylo vůbec jednoduché. 
Především odloučení od rodiny mu děla-
lo velký problém. Do té doby byl zvyklý 
být s nimi každý den. Na druhou stranu 
zde definitivně zjistil, jak moc hudbu mi-

luje, jak moc chce hrát. Proto jeho další 
kroky vedly z ostravské konzervatoře na 
pražskou HAMU. 

Na HAMU ho přijali hned napoprvé. 
A způsobil zde celkem slušné pozdvižení. 
Když museli hrát klasiku v komorním usku-
pení, přesvědčil vedení, že bude hrát klid-
ně Mozarta či Beethovena, ale ve své vlast-
ní jazzové úpravě. „Tehdy tu ještě nebylo 
jazzové oddělení, takže to znamenalo pro-
blém. Profesoři si nicméně nechali naše 
pojetí zahrát, líbilo se jim a schválili nám 
ho. Nakonec z toho byla hitovka a všichni 
už se těšili, co vymyslíme za rok,“ vyprávěl 
Tomáš pro Aktualne.cz, který jeho příběh 
zařadil do seriálu České naděje.

Na HAMU Tomášovo cesta za hudebním 
vzděláním neskončila. Právě naopak, prá-
vě zde se zrodil nápad zkusit jednu z nej-
prestižnějších hudebních škol na světě – 
bostonskou Berklee College of Music. Tedy 
školu, jejíž absolventi získali 283 cen Gra-
mmy. Nápad spadal zpočátku do kategorie 
šíleností. Jenže pak v Praze vyhrál sklada-
telskou soutěž pro mladé talenty, s níž se 
pojila odměna 30 tisíc korun. „Říkal jsem 
si, že to buď utratím za nějaký skvělý te-
lefon, nebo to risknu a za ty peníze si kou-

pím letenku do Paříže, kde přijímací zkouš-
ky na Berklee probíhaly. Risknul jsem to,“ 
vyprávěl Tomáš o tom, jak se po několiká-
té ve svém životě rozhodl jít za svým snem. 

Neskutečně se do Paříže těšil. Jeho nad-
šení vydrželo až do chvíle, kdy vstoupil do 
místnosti, kde probíhalo přijímací řízení. 
Zde zjistil, že má hrát na elektrickém pi-
anu, což je pro jeho způsob hraní katast-
rofa. Po dvou minutách trápení se členům 
poroty omluvil s tím, že na tomto pianu 
hrát bohužel nemůže. Myslel si, že je ko-
nec, že veškerá snaha přijde vniveč. Ale 
opak byl pravdou. Nejenže ho přijali, ale 
navíc mu udělili stipendium, což se nestá-
vá moc často. 

Jenže zdaleka neměl vyhráno. Stipen-
dium mu totiž nepokrylo veškeré studijní 
náklady. „Naštěstí se do toho na HAMU 
vložila paní profesorka Noemi Zárubová, 
která nejenže mě neustále povzbuzova-
la, ať to nevzdávám, ale hlavně mě doká-
zala propojit s různými nadacemi a spon-
zory. Byla to dlouhá cesta a prožil jsem si 
strašné nervy, ale nakonec to vyšlo,“ vy-
právěl Tomáš Kačo a zároveň tím tak tro-

chu poodkryl pozadí svého setkání s dět-
mi. Kromě jiného šlo i o poděkování paní 
profesorce Zárubové za veškerou pomoc 
a podporu, kterou mu poskytla.

Co je na smutku romského?

V tu chvíli Tomášovi už nic nebránilo 
v uskutečnění jeho snu. Nasedl na leta-
dlo a vydal se do Bostonu. Zde to pro něj 
z počátku nebylo vůbec jednoduché. Neu-
měl ani slovo anglicky, stýskalo se mu po 

TOMÁŠ DĚTEM A MLADÝM LIDEM, kteří vyrůstají v podobném prostředí jako on, vyprávěl o cestě za svým snem. Foto: Archiv HAMU
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TOMÁŠ BYL PŘES ZNAČNOU ÚNAVU samý úsměv a ochotně odpovídal na všechny dotazy. Foto: Archiv HAMU

rodině, nechutnalo mu zdejší jídlo. Záro-
veň to ale bylo okouzlující, protože se oci-
tl v prostředí školy, do které chodí 4,500 
lidí z celého světa. Měl možnost zahrát si 
různé styly hudby s lidmi, kteří se ji naučili 
v místech, kde vznikla. „Zároveň jsem tam 
byl tak trochu neviditelný. Nikdo neřešil, že 
jsem Rom, protože tam jsem byl prostě a 
jednoduše jen jedním z mnoha,“ vyprávěl 
Tomáš Kačo. 

Doteď si pamatuje, jak po něm jedna 
paní profesorka chtěla, aby jí zahrál 
nějakou typickou romskou písničku. 
On ji přání splnil a zahrál velmi smut-
nou, tklivou píseň. Paní profesorka 
pozorně poslouchala, a když dohrál, 
zeptala se ho, co je na ní romského. 
On jí trochu nechápavě odpověděl, 
že přece ten pocit, který vyjadřuje 
utrpení Romů. Paní profesorce ale 
jeho odpověď nestačila a opáčila: 
„Ten smutek tam cítím, ale nerozu-
mím tomu, co je na něm romského. 
Vždyť ve své historii netrpěli jen Romo-
vé, ale i Židé, Afroameričané nebo Indiá-
ni. „V té chvíli mi došlo, že má pravdu, že 
my Romové bereme to své utrpení až pří-
liš vážně, a začal jsem o romské hudbě pře-
mýšlet trochu jinak.“ 

Nikdy se nesmíte spokojit s málem

Dál už jeho příběh připomíná poslední 
stránky pohádky. Školu vystudoval za dva 
roky místo čtyř a s červeným diplomem. 

Díky tomu dostal příležitost splnit si asi ten 
největší sen, který hudebník může mít. Za-
hrál si v jednom z nejslavnějších hudeb-
ních svatostánků, v americké Carnegie Hall. 
A nejenže ji vyprodal, ale dočkal si i ova-
cí ve stoje. 

Děti Tomášovo vyprávění s úžasem po-
slouchaly. Jak to vlastně celé dokázal? „Je 
strašně důležité mít sen a za ten sen bojo-
vat. Je to často velmi těžké, stojí to spous-
tu práce, ale vyplatí se to. Nikdy se nesmí-

te spokojit s málem. Nejde o to, aby každý 
chtěl být klavírní virtuóz, ale o to, aby dě-
lal v životě to, co si sám vybral. A aby si 
za tím tvrdě šel. Nenechte se odradit žád-
ným strachem, neustupujte, tvrdě na 
sobě pracujte,“ vyprávěl Tomáš. Strach 
z cizího světa byl důvodem, proč ho rodi-
če přemlouvali, aby zůstal doma a nikam 
nejezdil. Mysleli to s ním dobře, ale to, 
že tenkrát sebral veškerou odvahu a vy-
dal se do světa, považuje za jedno z nej-
důležitějších rozhodnutí. Podobné obavy 

vidí okolo sebe neustále. Vyprávěl příběh 
jeho sestry, která by raději viděla, aby její 
dcera byla cukrářkou a zůstala ve městě, 
kde vyrostla a kde žije její rodina, než aby 
se vydala za svým snem – být novinářkou. 
„Není nic špatného na tom dělat cukrář-
ku, ale musí to být to, co opravdu chceš 
dělat,“ dodal.

Pomohli mi hlavně Gádžové

Děti se ptaly úplně na vše. Na to, jaké 
to je žít ve Spojených státech. Ko-
lik je v Los Angeles, kde právě by-
dlí, stupňů, a jak vysoký tam platí 
nájem. Na to, co si myslí o různých 
romských kapelách, které děti zna-
jí. Na to, jak být správným muzikan-
tem. Nebo na to, jakou má romská 
muzika úroveň v porovnání s ostat-
ními hudbami světa. Na to mimo-
chodem odpověděl, že je to hrozně 
těžké posoudit, protože francouz-
ští Romové hrají úplně jinou muzi-

ku než třeba maďarští a i my tady hrajeme 
něco jiného. „Všichni tomu říkáme romská 
muzika, ale je to dost odlišné.  Nic jako 
univerzální romská muzika neexistuje. Ani 
já nehraji primárně romskou muziku, ale 
jazz s různými vlivy a v různých variacích, 
mezi které patří i ta romská hudba,“ řekl 
Tomáš Kačo.

Poté se ho někdo zeptal, kdo mu na jeho 
cestě nejvíce pomohl. Tomáš se zamyslel 
a začal vypočítávat lidi, na které si takto na-

Nejde o to, aby každý chtěl 
být klavírní virtuóz, ale o to, 

aby dělal v životě to, co si sám 
vybral. A aby si za tím tvrdě šel.
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Martin Kovalčík

rychlo vzpomněl. „Když se nad tím přemýš-
lím, tak musím říct, že mi v životě pomohli 
hlavně Gádžové. Ale aby vám někdo po-
mohl, musíte mu nejdříve dokázat, že za tu 
pomoc opravdu stojíte. Musíte něco umět 
a mít vůli dál na sobě pracovat. Přestat ke-
cat a začít na sobě makat. Žádné výmluvy. 
Vůbec od vás nechci slyšet žádné ‚Já jsem 
Rom, já nic nezmůžu‘. Znám to moc dobře 
ze svého vlastního příběhu, také jsem s tím 
bojoval. Ale dnes už vím, že, záleží přede-
vším na vás samotných a na tom, jak vyso-
ké cíle si nastavíte.“ 

Hospoda nebo Beyoncé?

Velkou radost mu udělaly tři dív-
ky, se kterými se kdysi potkal v Ro-
kycanech, kde zpívaly spolu s Idou 
Kellarovou a on je doprovázel. Říkal 
jim, jak je to skvělé, že se zpěvu tak-
to věnují. Na to si vzali slovo tři klu-
ci. „Dva z nich znám, jezdili s námi 
na tábory. Jsou to takoví drsňáci,“ 
říká Rút Veselá. Všichni na něco hra-
jí a přišli za Tomášem s tím, že už jsou jako 
muzikanti a co teda s tím dál. Tomáš se jich 
zeptal, kam chodí do školy. Oni odpovědě-
li, že nikam. Tomáš pokračoval další zálud-
nou otázkou, a to, kam tedy chodí hrát do 
hudební školy, když jsou ti muzikanti. Opět 
se dozvěděl, že nikam. Tomáš se na ně 
usmál a řekl jim: „Chcete ode mě poradit, 
co dál. Jestli chcete hrát jen po hospodách, 
tak možná už umíte vše, co k tomu budete 
potřebovat. Jestli ten sen máte tak nízko, 

že vám stačí tohle, máte splněno. Ale víte 
co? Třeba máte na víc. Třeba máte na to, 
zahrát si jednou například s Beyoncé. Jenže 
pokud chcete zjistit, co doopravdy dokáže-
te, musíte jít do hudební školy. A připravte 
se na to, že to nebude žádná legrace. Při-
jdete tam, bude tam nejspíš taková star-
ší paní a bude vás nutit hrát etudy, což je 
něco, co fakt nechcete. A víte co? Vy ji mu-
síte poslouchat a dělat vše, co vám říká. 
Proč? Protože jinak se dál nedostanete. To 
je ta práce, kterou na sobě musíte udělat.“  

Kluci stáli jako opaření, zřejmě čekali ji-
nou odpověď. Pokusili se ještě o poslední 
trik a přišli s tím, že jsou na hudební ško-
lu příliš staří. Následoval další úsměv a od-
pověď, že věk je jen číslo a dobrá výmluva. 
I on přeci začínal pozdě. „Je to vážně jed-
noduché, když chcete něco dokázat, musí-
te na sobě makat,“ ukončil jejich povídání. 
Bavil se s nimi jako rovný s rovným. Nevy-
tahoval se, nepovyšoval se, byl prostě jed-
ním z nich. A pořád se smál. 

Pochopitelný strach z velkého světa

„Už chápu, proč je Tomáš taková hvěz-
da. Nejde jen o jeho umění, ale i o to, že je 
tak autenticky milý a ochotný člověk. Má 
velký příběh a neuvěřitelné charisma. Chce 
změnit svět a během setkání jsem pozna-
la, že se mu to daří. Velmi oceňuji jeho sta-
tečnost, se kterou se vydal za svým snem. 
Vím, že onen strach z toho velkého světa, o 
kterém mluvil, je svým způsobem oprávně-
ný. Kdokoliv, kdo opustí prostředí lokality, 
se stává snadným terčem,“ říká Rút Veselá. 

„Z našich zkušeností vyplývá, že 
není takový problém dostat naše 
děti na učňák. Není ani problém, 
aby zvládaly samotné učení. Ale vel-
ký problém je právě to, že musejí ve 
svém životě začít řešit mnohdy vy-
ostřené situace, které jako často je-
diný Rom ve škole zažívají. To je de-
motivuje ze všeho nejvíc. Usoudí, 
že v tomto bílém světě pro ně není 
místo. Mají díky tomu nízké sebevě-

domí, zároveň žijí zakletí ve strachu svých 
rodičů, kteří se o ně bojí. Tuhle bariéru 
překonat je velmi složité, potřebují pod-
poru a pochopení. A právě v tom bylo celé  
setkání skvělé – Tomáš do nich napumpo-
val hodně sebevědomí a odvahy,“ uzavírá 
Rút Veselá. Mimochodem ti tři kluci, kte-
ří chtěli po Tomášovi vědět, co dál se svou 
„kariérou“, se druhý den přihlásili do hu-
dební školy. 

Aby vám někdo pomohl, 
musíte mu nejdříve dokázat,  

že za tu pomoc opravdu  
stojíte.

SETKÁNÍ SE USKUTEČNILO na pozvání HAMU a paní profesorky Zárubové. Akci podpořila také nadace Albatros. Všem patří velké díky. Foto: Archiv HAMU
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