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Vážení přátelé,  

právě držíte v ruce časopis Zvoní, který 
se zabývá možnostmi podpory vzdělává-
ní dětí, jejichž startovní čára v životě leží 
z různých důvodů jinde, než u jejich vrs-
tevníků. Časopis vydává organizace Člověk 
v tísni, která po mnoho let poskytuje svými 
službami podporu nejen těmto dětem, ale  
i jejich rodičům a učitelům, kteří s nimi 
pracují. 

Číslo, které právě čtete, se primárně za-
bývá dvěma hlavními tématy. Nejdříve se 
dozvíte, jak funguje skupinové doučování. 
Poté Vám představíme kariérní poraden-
ství, kterým se pracovníci Člověka v tís-
ni snaží podpořit studenty středních škol, 
kteří vyrůstají ve velmi složitých životních 
podmínkách. Ukážeme Vám také ojedinělý 
systém retrostipendií, pomocí kterého tyto 
studenty motivujeme k úspěšnému dokon-
čení své vzdělávací cesty, která jim umož-
ní úspěšné uplatnění nejen na pracovním 
trhu, ale i v životě jako takovém. Na závěr 
Vás pak vezmeme na dva výlety do světa. 
Přeji Vám příjemné čtení.

Rozhovor s Petrou 
Mackovou, meto-
dičkou programu 
doučování.

Příběhy mladých 
středoškoláků, kteří 
se hlásí do programu 
retrostipendií.

Martin Kovalčík
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Martin Kovalčík

POUZE POVINNOST problém absence předškolní přípravy u dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí nevyřeší. Ilustrační foto: Lisa Maruna (CC BY 2.0)
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Jde o děti, které nežijí v místě trvalého bydliště, ale přebývají na ubytovnách či migrují s rodiči.

ČŠI: Na povinný poslední rok 
do MŠ nenastoupila 3 % dětí

Česká školní inspekce (ČŠI) vydala v květ-
nu tematickou zprávu, která mapuje do-
pady zavedení povinného předškolního 
vzdělávání, které platí od začátku loňské-
ho školního roku. Z výsledků zprávy škol-
ní inspekce vyplývá, že se do předškolního 
vzdělávání nepodařilo zapojit 3 procenta 
dětí, pro něž byl poslední školní rok povin-
ný. Část z dětí nesplnila danou povinnost 
díky tomu, že například momentálně žijí se 
svými rodiči mimo Českou republiku. Kro-
mě nich však jde o děti, pro které by bylo 
toto vzdělávání nejvíce přínosné, protože 
pochází ze sociálně a ekonomicky znevý-
hodněného prostředí, jež na jejich potře-
by v oblasti vzdělávání nedokáže adekvát-
ně reagovat. 

„Za nás můžeme říci, že nástup dětí do 
povinného ročníku z našich předškolních 
klubů a okolí potvrzuje, že existuje-li po-
třebná podpora dítěte i jeho rodičů, děti 
do MŠ nastupují. Tam, kde však nefungu-
je žádná sociálně pedagogická služba či 
terénní podpora, povinnost děti ze sociál-
ně znevýhodněných rodin do školky nedo-
stala. To ostatně potvrzují i data ze zprávy 
České školní inspekce,“ říká Zuzana Ra-
majzlová, vedoucí vzdělávacích programů  
organizace Člověk v tísni. 

Podle ní tvoří část dětí, které se nepo-
dařilo do mateřských škol dostat, ty, které 
nežijí v místě trvalého bydliště. Velmi čas-
to migrují s rodinami či přebývají na uby-
tovnách a jiných přechodných bydlištích. 
Díky podmínce trvalého bydliště se nema-
jí možnost do mateřské školy dostat, čas-
to je to také mimo kompetence a strategie 

rodin, které řeší akutní existenční problé-
my. „Jsou to rodiny, pro které jsou i nízko-
prahová zařízení a další podobné sociální 
služby z různých důvodů nedostupné, jde 
o rodiny žijící v prostředí sociální patolo-
gie,“ dodává Zuzana Ramajzlová.

Doporučení pro MŠMT

• Vytvořit systém podpory a motivace rodičů, 
kteří dlouhodobě své děti do předškolního 
vzdělávání neposílají. 

• Zajistit školkám srozumitelné postupy pro 
řešení nově vzniklých problémů.

• Upravit pravidla pro ověřování dosahování 
očekávaných výstupů u dětí v režimu 
individuálního vzdělávání.

• Řešit povinnost MŠ zajistit kapacitu pro 
děti, které by v průběhu školního roku 
přešly z režimu individuálního vzdělávání na 
pravidelnou docházku do MŠ. 

• Zajistit kvalitní další vzdělávání pedagogů.

Doporučení pro zřizovatele

• Systematicky sledovat demografický vývoj.

• Podporovat školy, do jejichž spádové oblasti 
patří vyšší podíl sociálně vyloučených dětí.

• Vytvářet předpoklady pro výměnu 
zkušeností mezi jednotlivými školami.

Doporučení pro školy

• Vyhodnocovat dopady vzdělávání na 
očekávané výstupy předškolního vzdělávání.

• Podporovat pedagogy MŠ, vytvářet 
příležitosti pro společné plánování a reflexi, 
podporovat moderaci nad výsledky dětí 
a spolupráci při návrzích opatření.

Doporučení České školní inspekce
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Procházíme společně s třemi dalšími ko-
legyněmi hlučným a špinavým tunelem 
pod železničním mostem kousek od ob-
chodního centra EDEN v pražských Vršo-
vicích. Když bychom pokračovali dál, došli 
bychom až do chudinské kolonie Slatiny, 
jedné z mnoha pražských kolonií pro neza-
městnané, které vznikaly za první repub-
liky. Tahle jediná si však zachovala 
svůj charakteristický ráz do dneš-
ních dnů. Na jejích hranicích sto-
jí ubytovna, kam míříme za místní-
mi dětmi.

Domov za mřížemi

Velká budova, která připomí-
ná základní školu, má zamřížova-
ná okna, ze kterých občas někdo 
vykoukne ven. Abychom se dostali do-
vnitř, musíme projít přes vrátnou, kte-
rá nás pustí přes zamřížovaný vchod do 
dalších prostor. Uvnitř ubytovna vzdále-
ně připomíná internát, jen s tím rozdílem, 
že v těchto podmínkách by nikdo své dítě 
na střední škole bydlet nenechal. Tady 
ale bydlí celé rodiny s malými i dospíva-
jícími dětmi v jedné místnosti a sdílí spo-

lečně s ostatními kuchyňku i sociální zaří-
zení, které už před třiceti lety potřebovaly 
rekonstrukci. 

Pracovnice pražské pobočky Člověka 
v tísni navštěvují ubytovnu pravidelně  
každý týden a pomáhají dětem, které tady 
žijí, s přípravou do školy. Jediný prostor, 

kde je možné s dětmi ve skupině praco-
vat, je kuchyňka. Na ubytovně je celkem 
deset dětí ve věku od tří do patnácti let, 
které doučování navštěvují. Dnes přišly 
čtyři. Dvě holčičky, které by měly chodit 
ještě do školky, a dva chlapci, kteří navště-
vují druhý stupeň základní školy. Doučo-
vání je zdarma a je dobrovolné. Všech-
ny děti během něj skvěle spolupracují. Ty 

malé se překvapivě vydrží soustředit ho-
dinu i víc a chtějí další a další úkoly. Star-
ší kluci sice ze začátku trochu brblají, ale 
i oni pak soustředěně spolupracují.

Výhodou doučování, které probíhá tam, 
kde děti bydlí, je bezprostřední kontakt 
s rodinou. Tentokrát se řeší nástup jed-

né z dívek do povinného předškolní-
ho roku v mateřské škole. V průbě-
hu doučování se zastaví její dědeček 
a domlouvá se s kolegyněmi, kam 
by mohla nastoupit. On žádné škol-
ky v okolí nezná a neví, jak si s tím 
poradit. Během doučování, které 
trvá hodinu a půl, si do kuchyně ob-
čas někdo z obyvatel ubytovny při-
jde ohřát večeři na jednom ze dvou 
sporáků. Všichni ale respektují, že 

se tady teď děti učí a nikdo se zde nezdr-
žuje déle, než je nutné. 

Ani ve škole to nemusí být nuda

Gulnara Mavlyutová prochází společ-
ně s třemi dobrovolnicemi jednotlivé tří-
dy školy a sbírá děti, které mají za chví-
li nastoupit na odpolední doučování.  

PRACOVNICE ČLOVĚKA V TÍSNI navštěvují ubytovnu pravidelně každý týden a pomáhají dětem, které tady žijí, s přípravou do školy. Foto: Kateřina Lánská
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Přijměte pozvání na návštěvu tří hodin skupinového doučování organizace Člověk v tísni. 
Jedno probíhá na pražské ubytovně, druhé v pražské základní škole a třetí v kanceláři v Bílině.

Výhodou doučování,  
které probíhá tam, kde děti 

bydlí, je bezprostřední  
kontakt s rodinou.

Děti, které se chtějí učit, 
najdete úplně všude
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ZŠ a MŠ Barrandov je větší sídlištní základ-
ní škola a doučování tady probíhá v jed-
né ze tříd prvního stupně. Na vytipování 
potřebných dětí se škola sama podílí: „Na 
začátku mi paní zástupkyně ředitelky řek-
la o dětech, které by podle jejího názoru 
doučování nejvíce potřebovaly,“ popisuje 
Gulnara. Ve skupině je několik dětí, které 
mají jiný mateřský jazyk než češtinu. Prá-
vě na český jazyk je zaměřena její dnešní 
hodina. „Jablko nepadá daleko od stromu,“ 
čte jedna z dívek přísloví, které dostala na 
lístečku a snaží se svými slovy vysvětlit, co 
to znamená. Poté, co si vzájemně ve sku-
pině proberou významy všech přísloví, kte-
ré si pro ně Gulnara na hodinu připravila, 
následuje ještě jedno kolečko. Během něj 
děti ve dvojicích pantomimicky přísloví vy-
jadřují a ostatní se je snaží poznat.

Druhá část hodiny se odehrává v men-
ších skupinách, které si rozeberou dob-
rovolnice a řeší s dětmi individuálně při-
pravené úlohy. Oproti předchozímu 
doučovacímu kroužku na ubytovně tohle 
školní mnohem víc připomíná výuku. Na 
konci hodiny dostávají děti za svou práci 
samolepky, které se přidávají do svých no-
týsků. Do hodnocení se jim ale nezapočí-
tává pouze práce při doučování, samolep-
ky můžou získat i za známky na vysvědčení 
nebo nízký počet zameškaných hodin ve 
škole.

Místo na fotbal na doučko

V severočeské Bílině se skupinové do-
učování odehrává přímo na místní poboč-
ce Člověka v tísni. Část dětí přichází po vy-

UBYTOVNA stojí na kraji pražské chudinské kolonie Slatina.  4x foto: Kateřina Lánská

650
zhruba tolik dětí doučovali 

v roce 2017 pracovníci organi-
zace Člověk v tísni individuálně, 
tedy v jejich rodinném prostře-
dí. Vybraný dobrovolník dochá-

zí zpravidla jednou týdně na 
dvě hodiny do rodiny a pomáhá 
se vším, co je potřeba k učení.

300
tolik dětí navštěvovalo v roce 
2017 skupinové doučování.  

To probíhá buď ve formě  
doučovacího kroužku ve ško-

lách, na ubytovnách,  
v azylových domech nebo pří-
mo v regionálních kancelářích 

organizace Člověk v tísni.

JEDINÝ VOLNÝ PROSTOR je zdejší kuchyňka,...

DĚTI, I TY MALÉ, se dokáží soustředit hodinu i víc a chtějí další a další úkoly.

...kam si občas někdo přijde uvařit či umýt nádobí.
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učování sama, a část vyzvedává Marek 
Vimrů, který doučování vede, přímo ve 
škole. Jsou první teplejší jarní dny a tak 
některé zláká hezké počasí, přesto se jich 
nakonec na doučování sejde sedm. Jsou 
všechny víceméně ze stejné třídy, takže se 
s nimi dá mnohem lépe pracovat jako se 
skupinou. 

„Snažím se s jejich paní učitelkou kon-
zultovat vše, co berou a na co se zaměřit. 
A také používat pokud možno stejné po-
můcky, abych je to neučil jinak a ne-
způsobil jim tím zmatek v hlavách. 
Pokud jim tedy ty pomůcky vyho-
vují. Každé dítě má svůj sešit, pří-
padně připravuji pracovní listy, kde 
mají úkoly, které odpovídají jejich 
schopnostem a momentálním po-
třebám. Příklady mívají podobné, 
ale liší se v tom, co dítě zvládne, 
nebo by mělo zvládnout samo,“ vy-
světluje Marek Vimrů svůj koncept 
doučování. 

Potom, co si všichni do sešitů uděla-
jí cvičení, která jim Marek předem při-
pravil, se přesouvají k další aktivitě, což 
je obvykle společné čtení nebo jiný úkol, 
který řeší. Pak následuje hra. Tu vyrobil 
Marek sám a na první pohled vypadá jako 
„Člověče, nezlob se!“ doplněné o barevná 
pole, na která, když děti vstoupí se svojí fi-
gurkou, musí zodpovědět některou z při-
pravených otázek na kartičkách. Procviču-

jí si slovní zásobu a násobilku, aniž by se 
mořily u sešitu. Po části, která dětem ješ-
tě může připomínat vyučování, následuje 
přesun na zahrádku, kde si zasadí semín-
ka dýní do malých květináčů, což je zá-
klad pro komunitní zahrádku, kterou Ma-
rek plánuje společně s nimi vybudovat.

Do doučování vede podle Marka Vim-
rů několik cest. Některé děti zachytí pra-
covníci sociálně aktivizačních služeb pro 
rodiny s dětmi, jiné přijdou přes nízko-

prahový klub nebo informace ve škole, 
kde rodičům doučování doporučí. Část 
z nich začne chodit už od začátku školní-
ho roku, jiné se přidávají v průběhu. To 
je případ i malého Dalibora, který do Bí-
liny přišel s rodiči ze Slovenska. Po něja-
ké době, co navštěvoval klub, odjela celá 
rodina do Německa za prací, aby se zase 
vrátila zpátky. 

Vzhledem k tomu, že doučování je dob-
rovolné, pracuje Marek cíleně s motivací 

dětí. „Říkám jim, je to tvoje volba, chodit 
sem nemusíš. Mám pro ně připravený do-
tazník, kde se jich ptám, v čem jsou dobří. 
Oni často odpovídají, že v ničem, že mají 
samé pětky. Ale já se neptám na školu, 
ptám se, v čem jsi dobrý, odpovídám jim. 
Je to přiměje k tomu, zamyslet se nad tím, 
co jim jde a v čem se mohou zlepšovat. 
Dobře se mi s tím potom pracuje, když to 
dítě ví, že to záleží pouze na něm,“ vysvět-
luje Marek Vimrů.

Prevence problémů

Skupinové doučování není pri-
márně zaměřené na pomoc s do-
mácími úkoly, i když obvykle kore-
sponduje s učivem, které děti právě 
probírají ve škole. Vedle získání zna-
lostí je však mnohem více zaměře-
né na rozvíjení různých kompetencí 
a pozitivního vztahu dětí ke skupi-
ně. Díky kontaktu pracovníků s pe-

dagogy i rodiči dětí lze často snadněji 
předcházet případným nedorozuměním 
a nepříjemnostem. Ty můžou vzniknout 
velmi jednoduše – třeba proto, že za ne-
dostatečnou domácí přípravou nestojí laj-
dáctví dítěte, ale to, že nemá vlastní psací 
stůl a klid na práci. On se totiž klid na do-
mácí přípravu hledá složitě, když se svou 
rodinou žijete na ubytovně nebo na jiné 
„špatné adrese“.

DĚTI Z PRAŽSKÉHO BARRANDOVA se na rozdíl od těch z Vršovic doučují v klidnějším prostředí školní třídy. Foto: Kateřina Lánská

Kateřina Lánská

Snažím se s paní učitelkou 
konzultovat, na co se ve škole 

zaměřují, a používat pokud 
možno stejné pomůcky.
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V BÍLINĚ SE DOUČOVÁNÍ odehrává na půdě místní pobočky organizace Člověk v tísni. 5x foto: Kateřina Lánská

DNES přišlo i přes krásné jarní počasí sedm dětí. Dobrovolně.

KAŽDÉ DÍTĚ má svůj sešit.

CÍLENĚ se zde pracuje s motivací dětí.

KONEC DOUČOVÁNÍ se odehrává na zahrádce při sázení semínek dýní.
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Spolupráce se školou tvoří jeden z pilířů 
doučování – služby, kterou Člověk v tísni 
nabízí dětem, které mají potíže ve škole, 
a kterým se v rodinném prostředí nedostá-
vá potřebné podpory. „Většinou vstupuje-
me do situace, kdy komunikace mezi rodi-
nou a školou není dobrá. Děti mají 
spoustu potíží a jejich rodiče je ne-
umí podpořit a jakéhokoliv kontaktu 
s učiteli se obávají,“ vysvětluje Petra 
Macková, metodička doučování. Jde 
o děti, které často pochází z rodin, 
které čelí závažným existenčním pro-
blémů. Díky tomu se o školu a balík 
povinností s ní spojený zajímají ne-
dostatečně, nerozumí jim, téma vy-
těsňují a posléze při prvních potížích 
a konfrontacích jednají zkratkovitě. 
Mnohdy tak dostanou nálepku „potížistů“, 
se kterými není řeč, málo se starají, neplní 
povinnosti, což nemusí úplný obraz reality.

Spolupracovat musí rodina i škola

Povinností se školou spojených je mno-
ho – zajistit potřebné pomůcky a vybave-

ní, koupit, podepsat, zaplatit, přihlásit, 
zavolat včas, zkontrolovat domácí úko-
ly. Zároveň dítěti některé věci vysvětlit, 
připomenout, podpořit ho a všimnout 
si, když v něčem nezvládá. To zaměstná  
každé rodiče, natož ty, kteří musí řešit 

exekuce, jsou nezaměstnaní, a rodina  
bydlí na ubytovně či někde uprostřed chu-
dinské čtvrti. 

K tomu je ještě nutné připočíst nízké 
vzdělání rodičů samotných a jejich vlast-
ní (velmi často negativní) zkušenosti se 
školou a institucemi obecně a dostaneme 

balík nepřekonatelných bariér, které spo-
lehlivě vedou, bez vnější podpory, k po-
stupnému selhávání dítěte ve škole a re-
zignaci jeho i rodičů.

V rámci doučování má spolupráce se 
školou a jednotlivými učiteli dva 
hlavní cíle. Prvním je nastartování 
intenzivnější komunikace mezi rodi-
nou a školou. K tomu slouží přede-
vším konzultace, během nichž pra-
covníci organizace probírají s rodiči 
vše potřebné, poukazují na případ-
né problémy a ukazují možná řeše-
ní. Druhým cílem je podpora rodičů 
v aktivním zájmu o dítě a jeho vzdě-
lání. Přímá podpora efektivní spolu-
práce a komunikace rodičů a učitelů 

je podle Petry Mackové velmi prospěšná, 
zvlášť v krizových situacích. V tu chvíli 
se může stát, že jsou „zaseklé“ obě stra-
ny, což může pomoci vyřešit prostředník - 
mediátor, kterým je v tomto případě pra-
covník podpory vzdělávání. Má tu velkou 
výhodu, že velmi dobře zná situaci, která 
v dané chvíli v rodině panuje. 

RO
ZH

OV
OR Doučování podpoří dítě, 

rodiče a pomůže i učiteli

PETRA MACKOVÁ debatuje během hodiny skupinového doučování s jedním z rodičů. Foto: Kateřina Lánská

Petra Macková, metodička doučování, má radost ze změn klimatu na školách a rozšíření 
možností podpory potřebných dětí. „Dvojnásob teď platí, že kde je vůle, je i cesta.“

Má-li mít jakákoliv snaha  
šanci na úspěch, je nezbytně 

nutné, aby vše probíhalo  
v součinnosti rodiny i školy.
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Doučování
Pro koho je určeno? Co je jeho cílem?  
Individuální vs. skupinové doučování

Individuální doučování
Individuální doučování probíhá 
většinou přímo v rodině dítěte. 
Vybraný tutor sem dochází zpra-
vidla jednou týdně na dvě hodiny, 
během kterých pomáhá se vším, 
co je momentálně potřeba. Kromě 
práce s dítětem jsou tutoři a naši 
pracovníci v úzkém kontaktu také 
s rodiči, pro které přináší doučová-
ní mnoho povinností. Snažíme se 
je tím vtáhnout do školního dění, 
domácí přípravy a do aktivního 
zájmu o dítě obecně. Rodiče tím 
mohou získávat potřebné informa-
ce a kompetence. Naši pracovníci 
v rámci této služby také spolupra-
cují s poradnami, specialisty či 
úřady, je-li to potřeba. V ideálním 
případě jsou naši pracovníci v kon-

taktu i se školou i jednotlivými uči-
teli, díky čemuž získávají jasný pře-
hled, v čem konkrétně potřebuje 
dítě pomoct.
Skupinové doučování
Tato podpora existuje ve dvou 
formách. První probíhá ve spolu-
práci se školami, kdy učitelé vyti-
pují potřebné děti, které se účastní 
doučovacího kroužku. Kroužek je 
zaměřen na opakování a procvičo-
vání školní látky, ale je zde prostor 
i na učení hrou. Druhou formou 
je skupinové doučování, které je 
organizováno například na ubytov-
nách, v azylových domech nebo 
přímo v prostorách našich pobo-
ček. Využívají ho děti, které není 
možné z různých důvodů doučovat 
individuálně.

• Během doučování musí být příto-
men alespoň jeden z rodičů, který 
zajistí potřebné podmínky.

• Dítě nesmí mít nepravidelnou 
školní docházku a nadměrné ab-
sence ve škole.

• Rodiče dohodnuté doučování ruší 
pouze ze závažných důvodů, které 
oznámí pracovníkovi co nejdříve.

• Rodiče musí spolupracovat ne-
jen s tutorem, ale i s pracovníkem 
organizace.

• S pracovníkem se aktivně snaží 
naplnit vytyčené cíle spolupráce, 
dohlíží na domácí přípravu dítěte 
a plnění úkolů.

Základní povinnosti rodičů:

Doučování je určeno dětem, které mají potíže ve škole, 
a doma se jim nedostává potřebné podpory. Důvodem 
je především nízké vzdělání jejich rodičů. Smyslem 
služby je především zastavení propadu školního pro-
spěchu, nicméně doučování s sebou přináší i mnoho 
dalších pozitivních efektů. Patří mezi ně zvýšený zájem 
o školu, který se projevuje snížením počtu absencí či 

větší aktivitou při vyučování. Jak se to stane? Přede-
vším tak, že se dítě díky pravidelné domácí přípravě cítí 
ve škole jistější. Škola pro něj přestává být strašákem, 
který přináší jen problémy. Doučování probíhá za po-
moci tutorů, kteří jsou nejdříve proškoleni, poté uvede-
ni do rodiny a po celou dobu doučování podporováni 
pracovníky organizace. 

INFORMAČNÍ LETÁK k individuálnímu a skupinovému doučování organizace Člověk v tísni. Foto: archiv ČvT
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Doučování

Informační leták vznikl jako součást projektu K.O.Z.A! Projekt K.O.Z.A. - Kooperace, Otevřenost, Zájem, Adaptace 
reg. číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000176 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání je 

spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Zhruba tolik tisíc dětí opouští každý rok v Čes-
ké republice základní školu před dokončením 
deváté třídy. Nedokončené základní vzdělání 
mimo jiné extrémně ztěžuje hledání stabilního 
zaměstnání.

2
Přibližně tolik tisíc lidí se v České republice 
ucházelo ke konci roku 2017 na úřadech práce 
o zaměstnání a nemělo přitom dokončené ani 
základní vzdělání. Je to asi o 1 500 lidí více, než 
v roce 2016.

11
Tolik dětí doučovali lidé z Člověka v tísni v roce 
2017 individuálně, nejčastěji přímo v rodinném 
prostředí. Tři stovky dětí také prošly skupino-
vým doučováním. To probíhá ve školách či pří-
mo v prostorách našich poboček.

650

Petrovi nakonec
pomohl komiks
Petr chodí do 3. třídy. Před časem 
přestali být jeho učitelé spokojeni 
s jeho výsledky. A to přesto, že jed-
ním dechem dodávali, že je snaživý 
a poctivý. Jeho mamince to nebylo 
jedno, a tak ráda využila nabídky do-
učování od organizace Člověk v tísni, 
se kterou již nějakou dobu spolupra-
covala ohledně řešení svých dluhů. 
Petra dostala na starosti Nikola. 

Inspirace bratrem
Petr si nebyl schopen zapamatovat 
a převyprávět ani jednoduchý pří-
běh, který před několika málo minu-
tami dočetl. Co s tím? Nikola si vzpo-
mněla, že s bratrem řešila podobné 
problémy a rozhodla se postupovat 
stejně. Nejdříve si začali vyprávět 
různé příběhy, poté si spolu četli 
v dětských knížkách a komiksech, 
které pak Petr překresloval. A od 
toho už byl jen kousek k tomu, aby 
Petr začal kreslit svůj vlastní komiks. 
Nejednalo se pouze o zábavu, aktiv-
ní vytváření obrázkového příběhu 
chlapci pomohlo nejen k lepšímu 
pochopení textu, ale i k jeho zapa-
matování. Petr si pomáhal kresle-
ním komiksů zhruba tři měsíce. Delší 
doba nebyla zapotřebí, kreslení 
komiksů vystřídalo čtení v klasické 
knížce a následné povídání o všem, 
co v ní bylo. Nyní už to jde o něco 
lépe. Pokroku si všimli i učitelé a od-
razil se v rámci hodnocení na konci 
školního roku. Došlo i na pochvalu 
před celou třídou.

KARLOVARSKÝ KRAJ  
Alžběta Pospíšilová 
alzbeta.pospisilova@clovekvtisni.cz 
+420 777 782 080

OLOMOUCKÝ KRAJ 
Michal Prokeš 
michal.prokes@clovekvtisni.cz 
+420 731 690 961

PLZEŇSKÝ KRAJ 
Anna Becková  
anna.beckova@clovekvtisni.cz,  
+420 777 787 373

Na koho se můžete obrátit?

LIBERECKÝ KRAJ  
Magdalena Kudláčková 
magdalena.kudlackova@clovekvtisni.cz 
+420 739 220 761

STŘEDOČESKÝ KRAJ  
Jana Sechovcová 
jana.sechovcova@clovekvtisni.cz 
+420 739 220 246

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
Michaela Kučerová 
michaela.kucerova@clovekvtisni.cz 
+420 778 409 243

ÚSTECKÝ KRAJ 
Michaela Píšová (Ústí nad Labem) 
michaela.pisova@clovekvtisni.cz 
+420 734 428 151

Helena Řeháhová (Bílina) 
helena.rehakova@clovekvtisni.cz 
+420 778 409 805

INFORMAČNÍ LETÁK k individuálnímu a skupinovému doučování organizace Člověk v tísni. Foto: archiv ČvT
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DOUČOVÁNÍ je stále více vnímáno jako účinná podpora dítěte i jeho rodiny.  Ilustrační foto: Kateřina Lánská

Míra spolupráce se na jednotlivých ško-
lách i u konkrétních učitelů liší. Někde již 
funguje dlouhodobě, někde se teprve 
všichni zúčastnění poznávají. Velmi důle-
žitou roli hraje dobrá informovanost. Uka-
zuje se, že je spolupráce efektivnější, po-
kud je vedení školy dobře obeznámeno 
s tím, jaké služby dětem a jejich rodinám 
organizace nabízí. Důležité také je, aby 
škola vnímala pracovníky organizace jako 
podporu a spojence. „Naše zkušenos-
ti jasně říkají, že pokud má mít jakákoliv 
snaha šanci na úspěch, je vždy nevyhnu-
telně nutné, aby vše probíhalo v součin-
nosti obou stran, tedy nejen rodiny, ale 
i školy,“ říká metodička doučování 
organizace Člověk v tísni. 

Proč se snažit, když stejně 
propadnu…

O tom, že doučování přináší kon-
krétní výsledky, svědčí i to, že se 
o službu zajímají samotní učite-
lé. V současnosti není výjimkou, že 
o přijetí některého ze svých žáků 
do programu dokonce sami žáda-
jí. „Jsem za to opravdu velmi ráda, dříve 
to tak běžné nebylo. Individuální podpo-
ra dětí, které to z nějakého důvodu potře-
bují, se stává stále běžnější. Doučování již 
není vnímáno jako nějaké nezasloužené 
zvýhodnění oproti ostatním, ale o účin-
nou podporu jak pro dítě a jeho rodinu, 
tak v konečném důsledku i pro školu sa-
motnou,“ říká Petra Macková. Nicméně 
stále jsme jen na začátku celého proce-
su a ne vše funguje tak, jak má. Příkla-
dem může být situace, kdy učitel dítěti 

poskytne potřebné podpůrné pomůcky 
nebo jiné podpůrné prostředky, ale pou-
ze na výuku. Na písemku mu vše odebere 
s vysvětlením, že by to bylo nefér k ostat-
ním. Výsledkem je bohužel to, že dítě opět 
selže a odchází přes veškerou svoji snahu 
a pokroky se stejně špatným hodnocením 
jako dříve, což má následně negativní vliv 
na jeho motivaci v další práci. 

Ostatně propadání je další fenomén, 
který pracovníci organizace Člověk v tísni 
dlouhodobě kritizují. A vycházejí přitom 
z dlouholetých zkušeností z terénu. „Na 
absurditu a nefunkčnost propadání jsme 

jako organizace poukazovali už mnoho-
krát. Bohužel se pořád setkáváme s pří-
pady, kdy učitel už v říjnu ví, že dítě si 
ročník zopakuje. Překonat paradigma, že 
propadnutím dítěti pomáháme a že špat-
né známky jsou motivační, se celkově stá-
le nedaří. Přitom jediný efekt propadání, 
který u dětí z našich klientských rodin za-
znamenáváme, je to, že vychází ze sedmé 
či osmé třídy bez dokončeného základní-
ho vzdělání. Každý rok se jedná přibližně 
o 2 tisíce dětí, převážně budoucích klien-

tů úřadů práce,“ vysvětluje Petra Macková 
a dodává: „Smekáme před všemi učiteli, 
kteří dělají skvělou práci v tak náročných 
podmínkách. A radujeme se z každé ško-
ly, se kterou se nám podaří navázat spo-
lupráci, která vyústí v reálné pokroky dětí. 
Hraje se totiž opravdu o hodně, u větši-
ny dětí o šanci na kvalitní vzdělání, kte-
ré povede ke smysluplnému a důstojné-
mu uplatnění v životě.“ 

Na cestě zpět do minulosti?

Doučování je program, který je určen 
pro děti, kterým se potřebné podpory 

doma ani ve škole nedostává. Tak-
že už z povahy služby naráží spíše 
na tu odvrácenou stranu českého 
školství. Přesto je podle Macko-
vé na spoustě škol cítit zvyšující se  
respekt k potřebám jednotlivých 
dětí, posun je znát i v individuálním 
uvažování o nich. A to je to nejdů-
ležitější. „Kde je dobrá vůle, dá se 
vyřešit mnohé,“ říká Petra Macko-
vá. Její mírný optimismus však na-
ráží například na omezování peněz 

na asistenty pedagoga a zprávy o chysta-
né novelizaci vyhlášky, která by měla zru-
šit jednodruhovost škol zřízených podle  
§ 16 odst. 9 školského zákona. „To by opět 
umožnilo vzdělávání dětí bez mentálního 
postižení v bývalých zvláštních školách. 
Doufám, že se tak nestane a tato ostudná 
praxe České republiky, odsouzena i Evrop-
ským soudem pro lidská práva, už je mi-
nulostí,“ uzavírá.

Hraje se o hodně, u většiny 
dětí o šanci na kvalitní 
vzdělání, které povede  
k důstojnému životu.

Martin Kovalčík
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Na následujících stránkách bychom chtěli 
představit osudy čtyř mladých mužů. Chce-
me ctít jejich soukromí, proto jsme jim 
změnili jména. Ta však nejsou v tomto pří-
padě důležitá, jejich příběhy ilustrují složi-
tou situaci mladých lidí, které se pracovní-
ci z organizace Člověk v tísni snaží podpořit 
při jejich studiu na střední škole. Jde o mla-
dé lidi, kteří se narodili do ne zrovna pří-
větivého prostředí. Jejich rodiče mají často 
pouze základní vzdělání, trápí je dluhy a vy-
růstají v místech, kterým jsme se naučili 
říkat sociálně vyloučené lokality. Program, 
který tuto podporu zajišťuje, se nazývá ka-
riérní poradenství. Jeho velmi důležitou 
součástí je poskytování tzv. retrostipendií.

Ale zpět k našim mladým mužům. Může-
me jim říkat například Zdeněk, Petr, Tomáš 
a Vladimír. „Všichni nastoupili do progra-
mu v 1. pololetí 2016/17 a všem jsme letos  
prodloužili smlouvu o další rok, protože vě-
říme, že v jejich případě je účast v progra-
mu skutečně motivační a pomáhá jim lépe 
zvládnout studium,“ říká Rút Veselá, koor-
dinátorka programu retrostipendií, který 
do kariérního poradenství spadá. Letos se 
rozhodli sepsat svoje příběhy. Nabízíme je 
s menšími editačními úpravami…

Otec odešel v den mých narozenin

„Po základní škole jsem chtěl studovat 
gymnázium se zaměřením na tělovýcho-
vu, už od mala jsem totiž moc rád hrál 
fotbal. V prvním ročníku jsem se ale bě-
hem jednoho fotbalového zápasu zranil, 
což ukončilo moji kariéru. Odešel jsem 
z gymnázia na jinou školu, kde jsem ale 
moc dlouho nevydržel a se školou jsem 
skončil,“ vypráví Zdeněk, který zatím 
vždy stipendium získal. V tomto pololetí 
však žádal o výjimku, nesplnil totiž díky 
zdravotním komplikacím jednu z pod-
mínek pro udělení stipendia, kterou je 
docházka. 

Po odchodu ze školy se snažil najít si prá-
ci alespoň jako brigádník, což se ale ukáza-
lo jako celkem problém. Nicméně nějaký 
čas takhle fungoval, což mu vydřelo několik 
let, než nastoupil do své první práce. Bohu-
žel se mu tam nelíbilo, nevycházel s lidmi 
okolo. Bylo to náročné, hlavně na psychi-
ku. Po čase začal pracovat se svým otcem, 
od kterého očekával, že mu bude dosta-

tečnou oporou. Avšak spletl se, vše bylo 
právě naopak. V den jeho narozenin otec 
odešel a po čase se s matkou rozvedl. „Na-
jednou jsem byl s mámou a bratrem sám. 
Máma se o nás vždycky starala, jak jenom 
mohla, s otcem však nemám dobrý vztah,“ 
říká a dodává: „Až když jsem nastoupil do 
nynější školy, tak mi hodně věcí začalo do-
cházet. Mám okolo sebe skvělé lidi, na kte-
ré se můžu s čímkoliv obrátit. Hodně jsem 
se toho naučil a našel jsem obor, který 
mě snad jednou nejen uživí, ale bude mě 
i bavit.“

K tomu je však přeci jen daleko, nic-
méně to nejtěžší má snad za sebou. Ještě 
než začal spolupracovat s organizací Člo-
věk v tísni, musel totiž řešit složité finanční 
problémy, které měly kořeny v nepříznivé 
rodinné situaci. „Právě v té době jak na za-
volanou u nás ve škole přednášel pan Gab-
čo z Člověka v tísni, a kromě jiného se zmí-
nil o možnosti získat finanční podporu až 
12 000 Kč na rok. Okamžitě jsem se začal 

zajímat o tom, zda bych mohl toto stipen-
dium čerpat. Byl jsem velmi rád, že jsem 
nakonec splnil všechny podmínky, k če-
muž bylo pobírání stipendia velkou moti-
vací,“ vypráví.

Nechci pořád doplácet na to,  
že jsem začal později než ostatní

Stipendium, které pobírá zhruba dva 
roky, mu podle jeho slov výrazně pomáhá. 
Nemusí zatěžovat rodinný rozpočet a svou 
maminku, která má i tak svých starostí nad 

hlavu. Retrostipendium mu také pomoh-
lo řešit zdravotní problémy, které se 
u něj objevili od začátku třetího ročníku, 
a díky kterým musí dojíždět jednou týd-
ně do Karlových Varů na pravidelná vy-
šetření. Velmi si také váží toho, že může 
spolu s ostatními využívat prostory Člo-
věka v tísni, kde probíhají, kromě jiné zá-
bavy, probíhají různé vzdělávací kroužky. 
Tráví tam se svými kamarády a stipendis-
ty velkou část svého volného času. 

„Mým hlavním cílem je dodělat školu, 
i když jsem začal později než ostatní. Ne-
chci na to pořád doplácet, chci všechno do-
hnat! Snažím se a studuju dva ročníky zá-
roveň. Jednak studuju třetím rokem učební 
obor nástrojař a druhým rokem maturit-
ní obor mechanik seřizovač. V současné 
době mě na prvním oboru čekají závěreč-
né zkoušky, na které se připravuju, jak je-
nom můžu,“ uzavírá své vyprávění. Tak dr-
žíme palce!

PŘ
ÍB

ĚH
Y Rád bych všechno dohnal, 

proto studuji dva obory naráz  
„Díky stipendiu nezatěžuju rodinný rozpočet ani moji mámu, která už toho má takhle víc než 
dost,“ vypráví, co mu přineslo zařazení do programu kariérního poradenství Zdeněk.

Kariérní poradenství je jednou ze 
vzdělávacích služeb, které organizace Člověk 
v tísni v České republice nabízí. Je určeno 
dětem a mladým lidem, kteří žijí v prostředí 
sociálního vyloučení. Bydlí na ubytovnách 
či jiných místech, které by se rozhodně 
nedaly označit za „dobré adresy“. Jejich 
rodiče často mají jen základní vzdělání, 
které jim nedovoluje dlouhodobé uplatnění 
na pracovním trhu. Část z rodin také tíží 
neřešitelné dluhy, není výjimkou, že čelí 
několika exekucím najednou. 

„Díky naší dlouholeté praxi v terénu víme, že 
tyto děti potřebují vnější podporu, kterou se 
jim snažíme nabídnout. V ideálním případě 
se s nimi potkáme zhruba ve třech letech 

věku, tedy dlouho před nástupem na základní 
školu, a opouštíme je v osmnácti, devatenácti 
letech, v době, kdy jsou připraveny vstoupit 
na pracovní trh,“ vysvětluje Daniel Hůle, 
vedoucí programu kariérního poradenství. 

Pro děti od tří do šesti let jsou určeny 
předškolní kluby, které tvoří alternativu 
klasickým mateřským školkám, kam se tyto 
děti často nedostanou včas. Po nástupu na 
základní školu se jim věnují dobrovolníci 
organizace, kteří pod dohledem zkušených 
koordinátorů doučují děti, které doma 
nenaleznou potřebnou podporu. Třetím 
pilířem vzdělávacích služeb je právě kariérní 
poradenství, které mladým lidem pomáhá při 
přestupu na střední školu. 

Co je to kariérní poradenství?

400
tolik mladých lidí využilo  

v roce 2017 pomoci kariérních  
poradců. Jejich hlavním cílem je 

podpora mladistvých při přechodu  
na střední školu.
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Petr je Zdeňkův spolužák a kamarád, do 
programu kariérního poradenství nastou-
pili společně. Ve škole prospívá poslední 
dobu bez problémů dobře, má průměr ko-
lem dvou. Řádně chodí do školy, již dvakrát 
čerpal stipendium a pro další pololetí také 
uspěl. Nebylo tomu tak ale vždy. „Musím 
přiznat, že na základní škole jsem se docela 
flákal, dělal jsem své rodině ostudu a pro-
blémy,“ vypráví upřímně Petr. To se však 
změnilo v době, kdy se blížil konec povin-
né školní docházky. „Postupem času jsem 
naštěstí začal myslet jinak. Říkal jsem si, co 
budu dělat, jestli propadnu v deváté třidě. 
Věděl jsem, že by to byl obrovský průšvih. 
Dostal jsem strach a začal nad sebou pře-
mýšlet. Řekl jsem si, že to takhle dál vážně 
nejde,“ dodává. 

Rodinné problémy vyvrcholily 
odchodem z domova

Rodinná situace Petra, stejně jako u jeho 
kamaráda, byla dlouhodobě velmi nepříz-
nivá. Vše se postupem času zhoršovalo, což 
nakonec vyvrcholilo Petrovým odchodem 
z domova. Našel si přítelkyni a osamostat-
nil se. A to především díky práci, kterou se 
mu podařilo v krátké době najít. Pomohla 
mu v tom právě jeho nová přítelkyně, jejíž 
rodina vlastní firmu na výrobu domácích 
sýrů. Letos už to budou dva roky, co tam 
začal pravidelně docházet. Díky stabilní-
mu příjmu a zázemí se mohl začít více sou-
středit na školu a učení. To vše přispělo ke 
zklidnění jeho života. Jak sám přiznává, za-
žívá něco, co dřív moc neznal. „Díky škole 

a práci ze sebe mám dobrý pocit a velkou 
radost. A jsem odhodlaný v tom pokračo-
vat i nadále,“ říká hrdě. 

Ale zpět na začátek. Petr nakonec zá-
kladní školu dodělal a čekal ho nástup na 
střední. „Obával jsem se toho nejhoršího. 
Nevěděl jsem, jestli na to mám,“ říká. Bál 
se ale zbytečně, vše zvládal, dokonce občas 

pomáhal i spolužákům. V té době již chodil 
do klubu Aktiv, který na Karlovarsku provo-
zuje Člověk v tísni. Zde se od kariérního po-
radce dozvěděl o možnosti čerpat retrosti-
pendium. Podal si žádost, vyplnil smlouvu, 
doložil vysvědčení a čekal. 

Blesk z čistého nebe přinesl 
radost

Odpověď přišla jako blesk s čistého 
nebe. Dozvěděl, že splnil všechny podmín-
ky a byl do stipendijního programu přija-
tý. „Měl jsem ohromnou radost a také se 
mi ulevilo. Dokázal jsem si spočítat, že mi 
ty peníze pokryjí velkou část výdajů, které 
se školou souvisí. Hlavně cestovné,“ říká. 
„Teď mě čekají závěrečné zkoušky. Nejví-
ce se bojím těch ústních, protože nedoká-
žu mluvit děle než minutu,“ dodává. Ale 
i v tom se zlepšil. Mimo jiné i díky projektu, 
v jehož rámci se ve škole učí mluvit na ve-
řejnosti. A tuto schopnost si posiluje také 
v klubu Aktiv, kde se v rámci různých akti-
vit učí nejen komunikovat s ostatními, ale 
i s nimi spolupracovat. A tak pevně věří-
me, že u těchto i dalších zkoušek bude mít 
nejen co říct, ale že vše odvypráví s klidem 
a přehledem. 

PŘ
ÍB

ĚH
Y Stipendium mi pomohlo 

uhradit především cestovné
Stabilní prostředí umožnilo Petrovi se naplno soustředit na studium střední školy. 

Martin Kovalčík

Vláďa žije v jednom z větších severočeských 
měst. Po absolvování základní školy 
začal studovat obor IT, v tomto pololetí 
však přestoupil na obor autoelektrikář. 
S organizací Člověk v tísni již delší dobu 
spolupracuje, ale ani jednou se mu 
nepodařilo splnit podmínky a čerpat 
stipendium. 

Vláďa žije ve složitém rodinném prostředí. 
V jeho rodině se objevují psychické problémy, 
které vyžadují odbornou pomoc. Jako dítě 
byl kvůli své hyperaktivitě uznán jako lehce 
mentálně retardovaný, díky čemuž docházel 
na praktickou základní školu. Tam ovšem 
svými schopnostmi nepatřil. Což se také 
velmi záhy projevilo, po čase patřil mezi 

nejlepší žáky školy. Učivo pro něj bylo příliš 
jednoduché.  Nyní studuje střední školu a to 
přesto, že mu to učitelé z jeho základní školy 
nedoporučovali. Je pravda, že na něj byl 
první obor příliš těžký, což sám uznal a přešel 
jinam. Dle slov jeho kariérního poradce 
potřebuje více času a trochu trpělivosti a má 
reálnou šanci vše zvládnout.

A jak reaguje na to, že zatím nedosáhl, na 
rozdíl od jiných na stipendium? Nezahořkl, 
ale naopak ho to motivuje. Chce na sobě více 
pracovat a má zpětnou vazbu od společnosti, 
že má stejné možnosti jako kdokoli jiný. Což 
je obrovský rozdíl od toho, co ve svém životě 
doposavad slýchával. Třeba na praktické školy 
či doma. 

Vláďa ví, že má šance jako všichni ostatní

„KDYBYCH PROPADL, byl by to obrovský průšvih,“ říká Petr. Ilustrační foto: Martin Kovalčík
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Tomáš je studentem 2. ročníku oboru auto-
mechanik. Ještě nikdy na stipendium nedo-
sáhl, v tomto pololetí má ale poprvé šanci 
získat výjimku. Aby se tak stalo, musí slo-
žit opravnou zkoušku z fyziky. Tomáš se na-
rodil roku 2001 a ani on nevyrůstal 
v prostředí, které by bylo ideální pro 
výchovu jeho ani jeho bratra. Právě 
proto oba chlapci vyrůstali šest let 
v dětském domově. „Nevzpomí-
nám na to rád,“ říká. Nyní je šťast-
ný, že bydlí s matkou, otcem a brat-
rem v pronajatém bytě v jednom ze 
severočeských měst. Finanční situa-
ce rodiny není dobrá, rodinu tíží ne-
splacené dluhy, které se snaží vyřešit. 

Problémem je nejen chemie

S organizací Člověk v tísni se Tomáš po-
tkal již dříve. Spolupracoval s pracovníkem 
aktivit pro mládež. Nicméně po čase sám 
spolupráci ukončil. „Dělal jsem blbosti, 

protože si myslel, že se vrátím zpátky do 
dětského domova,“ vypráví. To se však ne-
stalo, což s sebou přineslo i značný obrat 
v Tomášově chování. Sám kontaktoval no-
vou pracovnici organizace Danu a poprosil 

ji, jestli by se mohl vrátit. Uvědomil si své 
chyby a chce je napravit, chce dostudovat, 
což byl ten nejdůležitější důvod pro to, aby 
byl přijat zpět.

Spolu s Danou požádali o retrostipen-
dium. Kromě toho Tomáš požádal o do-
učování z chemie, se kterou má problémy. 

Dana s doučováním souhlasila a začali. Co 
bude, dál se teprve uvidí, s Tomášem je 
občas těžší domluva. Stojí před důležitou 
zkouškou, která by měla začít napravovat 
i ostatní chyby, kterých se dříve dopustil. 

Na vysvědčení mu totiž svítí sníže-
ná známka z chování, neklasifikova-
ná fyziky, neomluvené hodiny a vy-
soká absence. 

Když se Dana spojila s třídní uči-
telkou, bylo jí sděleno, že Tomáš pa-
tří mezi problémové žáky. Sníženou 
známku z chování má, protože má 
neomluvené hodiny a navíc dostal 

dvě ředitelské důtky, protože kouří v pro-
storách školy. Také byl problém se s ním 
domluvit na opravě z fyziky. Dana vše s To-
mášem probrala. Čeká ho ještě hodně prá-
ce a jednou věcí, která ho k ní může moti-
vovat, je i možnost čerpat stipendium. 

PŘ
ÍB

ĚH
Y Tomáš má před sebou ještě 

hodně složité práce
Když se Tomáš dozvěděl, že se nevrátí do dětského domova, změnil své chování. Chce 
dostudovat a stipendium v jeho případě slouží jako podpůrný motivační nástroj. 

Martin Kovalčík

Dokázal jsem si spočítat,  
že mi peníze ze stipendia 

pokryjí velkou část výdajů, 
které se školou souvisí.

POKUD VŠE PŮJDE DOBŘE, bude se Tomáš v budoucnu živit jako automechanik.  Ilustrační foto: Omega (CC BY 2.0)
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Martin Kovalčík

Retrostipendia Nadace Albatros jsou pro-
gramem organizace Člověk v tísni a dal-
ších 12 partnerských subjektů, který se 
snaží podporovat studenty středních škol, 
kteří žijí v sociálně vyloučených lokalitách 
po celé České republice. „Cílem je, aby na 
školu nejen nastoupili, ale aby ji i úspěšně 
dokončili,“ říká Rut Veselá, která má pro-
gram na starosti.

Pro koho konkrétně je program retrosti-
pendií určen?
Naším hlavní kritériem výběru žadatelů  
o stipendium je nízké vzdělání rodičů.  Náš 
vzdělávací systém ve velké míře přenáší 
zodpovědnost za vzdělání dětí na jejich ro-
diče. A právě rodiče s jen  základním vzdě-
láním, často i přes veškerou snahu, nejsou 
schopni své děti při studiu podpořit (pou-
ze pětina lidí ve věku od 25 -64 let dosahu-
je v ČR vyššího vzdělání než jejich rodiče - 
pozn. red.). 

Naši stipendisté studují na všech typech 
středních škol od učebních odborů po gym-
názia. To, co je spojuje, je  právě hendikep 
nízkého vzdělání rodičů.  Často jsou  z neú-
plných rodin, žijí v sociálně vyloučených lo-
kalitách, jejich rodiče se potýkají  s vážnými 
existenčními problémy. Díky těmto okol-
nostem jsou děti na studium samy,  nikdo 
je nemotivuje ke studiu, ani jim se školou 
nepomůže. Pro jejich rodiče je navíc finan-
cování studia na střední škole příliš náklad-
né, jelikož velmi často čelí exekucím. Vystu-
dovat za těchto podmínek střední školu je 
opravdu komplikované.  Proto jsme se je 
rozhodli podpořit. Myslíme si, že vzdělání 
je  cesta, která umožní přetrhnout dědě-
ní chudoby, kterého jsme svědky v mnoha 
místech, kde naše organizace v ČR působí.

Vaši stipendiím se říká „retrostipendia“. 
Proč retro?
Jde o to, že peníze nevyplácíme dopředu, 
ale zpětně, proti účtenkám, které prokáží, 
na co konkrétně peníze byly využity. Pro-
plácíme cokoliv, co souvisí se studiem na 
škole, nejčastěji jde o jízdné, obědy, či ná-
kup školních potřeb.  

Jak tedy celý systém funguje?
Do programu je možné se přihlásit na za-
čátku každého pololetí. Zájemce s námi po-
depíše na rok smlouvu a na konci polole-
tí nám odevzdá vysvědčení. V případě, že 
splní požadovaná kritéria prospěchu  a do-
cházky, získá na půl roku stipendium ve 
výši 1 000 Kč měsíčně. Stipendistům pou-
ze nevyplácíme peníze, nedílnou součástí 
našeho programu jsou pravidelné, indivi-
duální konzultace s našimi kariérními po-
radci. Stipendista  se jednou za měsíc schá-
zí s kariérním poradcem, se kterým probírá 

vše, co se školy týká. Zde také předkládá 
účtenky, oproti kterým dostává vyplace-
no stipendium. Po půl roce se vše znovu 
opakuje. Kromě toho se snažíme stipendis-
ty propojovat, chceme, aby spolupracovali 
a navzájem se motivovali. Ve většině míst 
se nám to daří, z čehož mám osobně ob-
rovskou radost. Vznikají tak party mladých 
lidí, které spolu tráví volný čas a podnikají 
spoustu zajímavých věcí.

Jakých dalších výsledků, kromě propojo-
vání mladých lidí pomocí vašich stipendií 
dosahujete?
Za rok a půl fungování tohoto modelu 
se do něj přihlásilo 390 žadatelů, z nichž 
zhruba 60 procent dosáhlo na stipendi-
um. Celkově jsme vyplatili 335 pololetních 
stipendií, 53 studentů pravidelně pobírá 
stipendium již rok a půl. Bohužel nám přes 
100 dětí z programu odešlo. Chceme pod-
pořit ty, co to opravdu nejvíce potřebují, 
ale čím má student větší hendikep, tím je 
větší riziko, že na stipendium nedosáhne 
nebo během jeho čerpání selže. Osobně 
pokládám za opravdové  frajery všechny ty, 
kteří dokáží v podmínkách, ve kterých žijí, 
vystudovat střední školu. Stipendia v na-
šem programu tvoří především motivač-
ní složku. Hlavní je pro nás nastolení pra-
videlné spolupráce s kariérním poradcem, 
díky které získává student partnera, který 
ho  dokáže podpořit a se vším potřebným 
mu pomoci. Osobně bych ještě ráda podě-
kovala Nadaci Albatros, která celý projekt 
retrostipendií financuje.

RO
ZH

OV
OR

Retrostipendia patří mezi podpůrné a motivační nástroje kariérního poradenství, které 
pomáhají mladým lidem ze sociálně vyloučených lokalit dostudovat střední školu.

• Nízké vzdělání rodičů: alespoň jeden z rodičů musí mít maximálně základní školu. 

• Spolupráce s kariérním poradcem: Student se jednou měsíčně potkává na pravidelných 
konzultacích s kariérním poradcem. Ti spolu mimo jiné na první schůzce vyberou čtyři stěžejný 
předměty, které by měly být určující pro jeho budoucí profesy. Kromě toho spolu řeší veškeré 
problémy se studiem spojenými, poradce může například v případě potřeby sehnat doučování.

• Prospěch: Student nesmí propadnout a nesmí mít žádný nehodnocený předmět. Z vybraných 
předmětů nesmí mít student na vysvědčení horší známku než trojku. 

• Docházka: Student nesmí přesáhnout hranici 20% omluvených hodin. Nesmí mít žádné 
neomluvené hodiny.

Kritéria pro udělení retrostipendia:

Každý z našich úspěšných 
studentů je velký frajer

RÚT VESELÁ, koordinátorka programu Retrostipendií Foto: Martin Kovalčík



16

Lucie Kundra,  
vzdělávací program Varianty,  

článek vyšel v časopise Řízení školy.

Vzdělávací program společnosti Člověk v 
tísni letos vydal několik publikací pro pe-
dagogy i rodiče, jejichž cílem je usnadnit 
dětem se sociálním znevýhodněním jejich 
adaptaci v předškolním zařízení a podpo-
řit je v přípravě na nástup do školy. Soubor 
pracovních listů Říkáme si společně je ur-
čený školkám a předškolním zařízení, kam 
docházejí především romské děti ze sociál-
ně znevýhodněných rodin, i rodičům těch-
to dětí. 

Pracovní listy

Pracovní listy Můj den ve školce pomů-
žou přiblížit prostředí ve školce a pravidla, 
která by zde děti měly respektovat. Další 
dvě sady pracovních listů Učíme se hlás-
ky a Pohádka o jazýčku jsou zaměřené na 
nápravu a podporu správné výslovnosti u 
dětí, mohou je využít pedagogové v mateř-
ské škole i rodiče při práci s dětmi doma. 
Sada Učíme se hlásky obsahuje 18 pracov-
ních listů - na každém z nich je uvedený 
postup pro nápravu jedné hlásky, u někte-
rých s pomocným obrázkem k výslovnos-
ti. Ve spolupráci s logopedy byly vybrány 
ty hlásky, u nichž bývají nejčastěji obtíže 
v předškolním věku. Pracovní listy jsou v 
češtině, část instrukcí k výslovnosti je také 
v romštině. K pracovním listům Učíme se 
hlásky lze využít i krátká instruktážní videa, 

které mohou především rodičům pomoci 
při cvičení výslovnosti s dětmi. Videa ná-
zorně představují cvičení na rozvoj výslov-
nosti jednotlivých hlásek a poslechu. Videa 
vznikla v české i romské verzi.

Pracovní listy doplňuje Metodika pro 
podporu předškolního vzdělávání, která 
ukazuje, jak podpořit rodiče ze sociálně 
znevýhodněného prostředí v předškolní 
přípravě dětí v domácím prostředí. Me-
todika se zaměřuje především na učení se 
čtení a psaní. Nejnovější výzkumy pouka-
zují na jednoznačnou souvislost učení čte-
ní a psaní s tzv. fonematickým uvědomo-
váním, tedy schopností rozlišovat slova na 
hlásky, proto je hlavním cílem metodiky 
dosáhnout u dětí této schopnosti. V úvo-
du je stručný exkurz pro pedagogy k fone-
matickému uvědomování s návody pro zá-
kladní diagnostiku potíží. Další kapitoly se 

věnují sluchovému vnímání a jemné moto-
rice ve vztahu k přípravě čtení a psaní, oro-
motorice, rozvoji řeči, zrakovému vnímání 
a hrubé motorice. Bez vyváženého vývoje 
ve všech těchto oblastech nelze dosáhnout 
správného rozvoje fonematického uvědo-
mování. Kapitoly obsahují pro jednotlivé 
oblasti soubory jednoduchých a nenároč-
ných cvičení, která mohou rodiče provádět 
s dětmi doma.  

Adekvátní podpora

Metodika pomůže nastavit adekvátní 
podporu dětem ze sociálně znevýhodně-
ných rodin i pedagogům, u jednotlivých 
oblastí je vždy vysvětleno, jaké nedostat-
ky ve vztahu k přípravě na vzdělávání je 
možné u těchto dětí očekávat, a jak postu-
povat. Důležité je uvědomit si, že s dítě-
tem je třeba procvičovat i aktivity, které se 
mohou k danému věku zdát nepřiměřené 

– nelze například učit dítě slabikovat, aniž 
by umělo jedinou básničku nebo pokud 
má velmi omezenou slovní zásobu. Proto 
je nutné věnovat dostatečný prostor zjiš-
ťování úrovně znalostí a schopností dítěte 
a podle toho nastavit na adekvátně dlou-
hou dobu podporu. 

M
ET

OD
IK

A Pracovní listy pomohou 
učitelům i rodičům dětí 

Nová sada pracovních listů cílí na předškolní vzdělání dětí ze sociálně vyloučených lokalit.

UKÁZKA ZE SADY PRACOVNÍCH LISTŮ Pohádka o jazýčku. Foto: archiv ČvT

Soubory pracovních listů i metodiku si 
můžete stáhnout v elektronické podobě 
na webových stránkách www.varianty.cz/
khetaun, pracovní listy si zde můžete také 
objednat v tištěné podobě. Na této adrese 
najdete také krátká instruktážní videa  
k rozvoji správné výslovnosti.

Ke stažení
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Andria Zafirakou je učitelka výtvarné a tex-
tilní výchovy na komunitní škole Alperton 
v severo-západním Londýně. Letos na jaře 
se stala čtvrtou vítězkou prestižní ankety 
Global Teacher Prize, kterou vyhlašuje na-
dace Varkey Foundation. Této ceně se občas 
přezdívá „Nobelova cena za učení“ či „Uči-
telský Oscar“ a její vítěz si odnese kromě 
milionu dolarů i celosvětové uznání. 

Okres Brent, kde se její škola se nachá-
zí, patří k jedné z nejchudších oblastí země. 
Mluví se zde 130 jazyky, takže žáci, kteří ško-
lu navštěvují, pocházejí z různých koutů svě-
ta. Jak si s tím poradila Andria Zafirakou? 

„Pokud chcete mít se svými žáky dobré vzta-
hy, musíte je poznat blíže,“ říká. Proto je ob-
čas navštěvuje i u nich doma. „Díky tomu 
jsem se například naučila základní fráze v ja-
zycích včetně Hindů, Tamilů či dokonce Gu-
jaratiů. Hlavně jsem ale na vlastní oči vidě-
la podmínky, ve kterých děti žijí. Vyrůstají 
v přeplněných domech, kde více rodin sdí-
lí společné prostory i majetek,“ vysvětluje. 

I nejlepší učitelka světa doučuje

Otevřelo jí to oči, protože pochopila, že 
její studenti musí občas dělat úkoly napří-
klad v koupelně. Rozhodla se proto ve ško-
le uspořádat doučovací hodiny. Během ví-
kendů, ale někdy i ve všední dny, zde najdou 

potřebný klid a podporu všechny děti, kte-
ré mají zájem. „Je úžasné sledovat, jak po-
kládají naší školu za svou. Těší se do ní, a to 
bez ohledu na to, jaké doma mají problé-
my, co všechno jim chybí, nebo kolik bolesti 
jim život přinesl,“ dodává. S kolegy také pře-
pracovala učební osnovy či pomohla založit 
sportovní kluby pro dívky z konzervativních 
komunit. A co na ní oceňují její studenti? 
V nominacích se velmi často objevily zmín-
ky o jejím aktivním přístupu, schopnosti in-
spirovat, vůli dostat z člověka jeho potenci-
ál či její zapojení do života místních komunit.

Síla umění

Po předání ceny se  Andria Zafirakou roz-
hovořila o své práci. „Učitelé ve Velké Bri-
tánii pracují nesmírně tvrdě. Ta cena patří 

všem, nejen mně,“ řekla. Vyzvala také k vět-
ší podpoře „síly umění“. Školy mohou po-
dle ní pozitivně ovlivňovat životy dětí pro-
střednictvím kreativních předmětů. „Umění, 
a teď hovořím především z vlastní zkušenos-
ti, pomáhá studentům komunikovat, dodá-
vá jim sebedůvěru a vytváří z nich neuvěři-
telné mladé lidi,“ dodala. O tom, co bude 
dělat s výhrou, zatím neví. „Musím se po-
řádně zamyslet, ale bylo by fantastické, kdy-
bych je mohla využít k ještě větší podpoře 
umění v naší škole,“ dodala. Zafirakou ob-
drží 1 milion dolarů a bude požádána, aby 
se stala celosvětovým velvyslancem Nadace 
Varkey. A bude dál učit. To je mimochodem 
i podmínkou udělení ceny. Výherce musí 
dále učit, a to po dobu nejméně pěti let. 

ZE
 S

VĚ
TA Moji žáci jsou fenomenální, 

říká nejlepší učitelka světa

ANDRIA ZAFIRAKOU pracuje ve škole, který leží v okrese, kde se mluví 130 různými jazyky. Foto: globalteacherprize.org

Andria Zafirakou chce své studenty poznat blíže, navštěvuje je občas i u nich doma.

Martin Kovalčík

2015: Nancie Atwell, učitelka angličtiny, která se svými přáteli učiteli provozuje školu v Maine 
ve Spojených státech, kde mimo jiné děti čtou v průměru 40 knih ročně. 

2016: Hanan Al Hroub z Palastiny, která se zaměřuje na podporu dětí traumatizovaných 
zkušeností s násilím.

2017: Maggie MacDonnell za práci s domorodými studenty ve vzdálené a izolované obci Salluit 
na severu Quebeku.

2018: Andria Zafirakou, učitelka z Brentu v severozápadním Londýně v Anglii.

Vítězové Global Teacher Prize
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Respekt k dětem je prý ve švédských ško-
lách samozřejmostí, žák je partnerem 
v diskuzi a vyjadřuje se i ke svému hodno-
cení. Své zkušenosti popisuje Petra Loren-
tzon Staňková, která pracuje pro švédské 
ministerstvo školství a pomáhá jako asis-
tentka pedagoga s integrací dětí cizinců ve 
školách. Rozhovor s ní vyšel v příloze Lido-
vých novin akademie a časopis Zvoní ho 
přetiskuje jako zajímavou exkurzi do 
světa švédského školství, která mimo 
jiné ukazuje, jak v této skandinávské 
zemi s dětmi pracují, jak zde fungují 
asistenti či jakou tu má pozici učitel.

V čem je podle vás švédské školství 
specifické?

Ve Švédsku pozoruji velký respekt 
k dítěti bez ohledu na to, jestli po-
chází ze Švédska, nebo má rodiče 
původem například z Asie nebo Af-
riky. Je to dáno tím, že učitelé prošli pe-
dagogickým vzděláním, které zdůrazňuje 
právě respektování dítěte.

Jak se to promítá do vzdělání pedagogů?
Nemám klasické pedagogické vzdělání. 

Mám jiné vysokoškolské vzdělání a mu-

sela jsem si jen dostudovat, co mi chy-
bělo. Studium samotné mělo spíše for-
mu vědeckého výzkumu a bylo založené 
na zkoumání filozofických základů švéd-
ské pedagogiky. Je přitom hodně zamě-
řené na bourání norem a zažitých stere-
otypů, práci s předsudky. Silně prosazuje 
principy kritického myšlení. Učitel má ve 
švédském školství prostor zamyslet se, 

zda nastavení, které v dané škole fungu-
je, je správné. Má se na něj podívat v kon-
textu celého světa: Je to, co my tady dodr-
žujeme v pořádku, nebo je svět už někde 
jinde? Celé vzdělání je založeno na diskusi. 
Jde o to, aby se všechna myšlenková sché-
mata neustále diskutovala.

Znamená to, že když takto připravený 
pedagog přijde ve Švédsku do školy, má 
ihned po nástupu možnost vyjadřovat se 
k její koncepci?

To je pro mě těžké říct, protože nepra-
cuji v jedné konkrétní škole. Pracuji v jazy-
kovém centru, které má na starosti jazyko-
vý vývoj jednotlivých žáků cizinců. Pokud 
má dítě rodiče z jiné země, má také nárok 

na výuku mateřského jazyka svých 
rodičů, a to zdarma jednu hodinu 
týdně až do doby, než je mu  osm-
náct let. Vedle toho mají pracovní-
ci našeho centra na starosti inte-
graci nově příchozích, která Švédy 
samozřejmě v posledních letech 
také překvapila. Chtějí, aby každý, 
kdo přijde, dostal možnost bydle-
ní, vzdělání a pak také práce. Všich-
ni lidé ve školství o to usilují, kaž-
dé konkrétní dítě je pro ně důležité. 

Nepotkala jsem se s člověkem, který by 
děti arogantně shazoval. A to jsem viděla 
výuku v třídách, kde je to opravdu nároč-
né. Přesto jsem nezažila, že by učitel žáka 
ponižoval. Paní učitelka nebo pan učitel 
v takové třídě ale dostane automaticky 
extra pomoc.

ZE
 S

VĚ
TA Lidové noviny: Ve Švédsku 

odklad neexistuje

VE ŠVÉDSKU FUNGUJÍ NULTOU TŘÍDU, kterou si projdou všechny děti. Ilustrační foto: Kars4Kids (CC BY 2.0)

„Dětem cizinců se ve švédské škole dostává větší podpory. U nás je vhozeno do vody a plav, 
jak umíš,“ říká Petra Lorentzon Staňková, která pracuje pro švédské ministerstvo školství.

Na konci čtvrté a šesté třídy 
jsou větší, státní zkoušky, 

které ověřují, zda dítě může 
postoupit do dalšího cyklu.
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Děti mají individuální plány, 
zohledňují se v nich jejich 
pokroky. Není to tak, že by  

ve stejnou chvíli museli všichni 
zvládnout totéž.

Má švédský učitel nárok na pomoc asis-
tenta, pokud ji potřebuje?

Ano, a může jich být hned několik. Na-
příklad ve třídě plné arabských dětí, kde 
třeba někteří zlobí, má paní učitelka 
k ruce dva arabské asistenty, a dítě, které 
potřebuje další podporu, má svého vlast-
ního asistenta. A pak, když je tu třeba čes-
ký žák, ten má ještě jednou nebo dvakrát 
týdně jako asistentku mě.

Jedná se tedy o výraznou systémovou 
podporu integrace dětí…

Přesně tak. Školy dostávají peníze podle 
potřeby. Je-li to nutné, mohou být pro 25 
žáků ve třídě dva asistenti, jeden osobní 
asistent a k tomu ještě ke každému nově 
příchozímu žákovi asistent pro podporu 
integrace, většinou po dobu čtyř let.

Kromě jazykové podpory jde o porozumě-
ní kulturnímu kontextu?

Hlavní je pomoci, aby se dítě zoriento-
valo v systému vzdělávání. To ostatní se 
děje spíše mezi řádky. Jde o druh doučo-
vání, jehož cílem je, aby nově příchozí žák 
z cizí země pochopil švédskou společnost.

Tato centra pro integraci jsou po celé zemi 
k dispozici všem školám?

Každý kraj má své integrační centrum.

Jak vypadá vaše spolupráce s učitelem 
integrovaného dítěte?

Ve většině případů mi učitel vysvět-
lí, jaká je situace. Já pracuji přímo s dítě-
tem a potom i s učitelem nebo učitelkou. 
Předávání zpětné vazby probíhá ne-
ustále. Vídáme se každý týden, ně-
kdy jednou, někdy dvakrát. Pokud 
se jedná o krizové situace, řeší se 
přes školního psychologa. Pedago-
gický sbor je obvykle multikulturní, 
což hraje taky svou roli. Asistent je 
třeba arabského původu, školní psy-
cholog Francouz, učitelka Švédka – 
je to různé.

Jak je do procesu integrace zapoje-
na rodina?

Školy organizují vzdělávací kurzy zamě-
řené na multikulturní soužití jak pro rodi-
če, tak pro žáky. Důležité ale je, že rodina, 
která přijde do Švédska z jiné země, do-
stane velkou systémovou podporu. Ještě 
nikdy jsem nepracovala s žákem, jehož ro-
diče by neměli žádnou práci. Automaticky 
dostanete na dva roky byt, za tu dobu se 
mohou rodiče naučit jazyk a najít si práci. 
Když se vyskytne problém ohledně vzdě-
lání dítěte, řešíme to s rodinou a se ško-
lou najednou.

Setkáváte se s tím, že by se integrace ne-
dařila a dítě školu nezvládalo? Zná vůbec 
švédská škola pojem „selhání“?

Myslím si, že švédská škola dává dě-
tem mnohem více šancí, mnohem více 

prostoru a mnohem více respektu, než je 
ve školských systémech jiných zemí běž-
né. Dítě se má ve škole cítit dobře a to 
se projevuje i v detailech. Pokud je napří-
klad ve třídě hluk, a dítě potřebuje klid 
na práci, odejde s ním asistent mimo tří-
du, aby mohlo v práci pokračovat. Pokud 
je situace krizová, domlouvá učitel s ředi-
telem další podporu k tomu, aby se ten 
daný žák mohl rozvíjet stejným tempem 
jako ostatní. Všechny děti mají individu-
ální plány, zohledňují se v nich jejich kon-
krétní pokroky. Rozhodně to není tak, že 
by ve stejnou chvíli museli všichni zvlád-
nout totéž. Na konci čtvrté a šesté třídy 
jsou větší, státní zkoušky, které ověřují, 
zda dítě může postoupit do dalšího cyk-
lu. Oni vědí, kam mají mířit, ale když cítí, 
že to dítě na to v danou chvíli nemá, dají 
mu prostor, aby látku zvládlo svým tem-
pem. Děti jsou schopné udělat za krátkou 
dobu ohromný pokrok. Týká se to i těch, 
o nichž jsme si na začátku mysleli, že to 
s nimi bude hodně složité.

Jak je to s hodnocením žáků? Dostávají 
děti známky?

Původně známky nebyly do osmé, de-
váté třídy, teď se zavádějí v šesté třídě.

Mají děti jinou, oficiální zpětnou vazbu?
Tu získají formou slovního hodnocení. 

Dostávají dotazníky, které společně vypl-
ní s rodiči. V nich se jich mimo jiné ptají, 
jak se cítí ve škole. Dotazník funguje jako 
podkladový materiál pro rozhovor mezi 
učitelem, rodičem a dítětem. Během to-

hoto rozhovoru mají rodiče možnost na-
hlédnout do individuálních plánů, kde 
vidí, jak na tom jejich dítě je. Dítě je ce-
lou dobu partnerem v diskusi a ke svému 
hodnocení se také vyjadřuje.

Česká republika má jedno z nejvyšších 
procent odkladů školní docházky. Jak to 
funguje ve Švédsku?

Neznám vůbec nikoho, kdo by dostal 
odklad školní docházky. Ve Švédsku je 
to jiné, děti se tam do školy těší. V rám-
ci školy mají nultou třídu a ta nultá třída 
je spíše něco jako škola hrou, tou si pro-
jdou všechny děti. V rámci nulté třídy je 
volnější režim, rodiče snadno mohou vzít 
dítě třeba na dovolenou v průběhu škol-
ního roku, to už v první třídě tak jedno-
duše nejde.

Mluvíte o respektu učitelů k dětem. Ale 
co respekt dětí k učitelům?

Když třeba s dětmi potkáme paní uči-
telku na nákupu, tak ji obejmou a mají ra-
dost, ale zároveň ji respektují. Nikdy ne-
překročí hranice. To mě velmi fascinuje. 
Přemýšlela jsem o tom, jestli je to osob-
ností nebo zkušeností učitele. Učitel dě-
tem dá prostor, ale zároveň si určí meze 
a ony je respektují. Švédská společnost je 
hodně založená na diskusi. Nerozhodnou 
zásadní věc, pokud není prověřená a pro-
diskutovaná všemi, přičemž všichni do 
toho procesu mají možnost vstoupit. Ne-
výhodou samozřejmě je, že to leckdy trvá 
dlouho, ale je to demokratičtější, než když 
někdo rozhodne za všechny.

Jak ve švédských školách vypadá partici-
pace dětí na rozhodovacích procesech?

Školní parlamenty jsou napros-
to běžná věc. Schází se jednou týd-
ně, řeší různé problémy a přinášejí 
návrhy, které si vyslechne zastou-
pení školy. Dbá se na to, aby se ve 
školních parlamentech vystřídalo 
co nejvíce dětí, aby všichni měli tu 
zkušenost podílet se na rozhodova-
cích procesech. Na to je ve Švédsku 
kladen velký důraz.

Co vnímáte vzhledem ke své praxi 
jako největší deficit českých škol?

Když jsem tady v české škole a vidím, 
že přijde nějaký nový žák z cizí země, je 
mi líto, že nedostane žádnou podporu. 
Je vlastně vhozen do vody – snaž se pla-
vat, jak umíš. U nás učitel zavolá do cen-
tra a hned tam žák má nějakou spásnou 
duši, která mu jazykově pomůže. Hlavně 
v začátku je to významná pomoc. Dítě se 
pak cítí mnohem bezpečněji. Nechápu, že 
tu není možnost pro žáky, kteří přicházejí 
ze zahraničí, mít nějakou jazykovou spoj-
ku, která pomůže. Ono to pak totiž jde 
ohromně rychle. Děti jsou za tři měsíce 
schopny pochytit základy jazyka, takže to 
není ani nijak finančně nákladné.

• Narodila se v roce 1974, v současnosti 
žije střídavě ve Stockholmu a v Praze.

• Je absolventkou Lynn University 
v USA, Karlovy Univerzity v Praze 
a Stockholmské univerzity. 

• Pracovala v oblasti kulturního 
sponzoringu a vzdělávacích projektů 
Evropské unie. 

• Nyní působí na švédském ministerstvu 
školství a věnuje se integraci dětí cizinců 
ve školách. 

Petra Lorentzon Staňková 

Kateřina Lánská, článek vyšel  
v příloze Lidových novin Akademie
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