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Seznam použitých zkratek a vysvětlivky některých (místně) 
specifických pojmů 

ANNO JMK - Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje 
ASZ - Agentura pro sociální začleňování 
AP - asistent pedagoga 
ČSÚ - Český statistický úřad 
ČŠI - Česká školní inspekce 
DVPP – další vzdělávání pedagogických pracovníků 
HN - sociální dávky pomoci v hmotné nouzi 
IKV - inkluzivní a kvalitní vzdělávání 
IVP - individuální vzdělávací plán 
IZ - inspekční zpráva 
JMK – Jihomoravský kraj 
Kraj - krajský úřad Jihomoravského kraje a příslušné odbory 
KPSVL - koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám 
LMP - lehké mentální postižení 
MOP – mimořádná okamžitá pomoc 
MMB – Magistrát města Brna 
MPI - Místní plán inkluze 
MŠ, SŠ, ZŠ - mateřská škola, také použito označení školka; střední škola, základní škola 
MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
NNO – nevládní nezisková organizace 
NZDM - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, také nízkopráh 
Osmec (místní název) – ZŠ a MŠ Brno, Nám. 28. října, p. o. 
OSZ – Oddělení sociálního začleňování 
OŠMT – Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 
OPZ - Operační program Zaměstnanost 
ORP - Obec s rozšířenou působností 
p. o. - příspěvková organizace 
PO – podpůrné opatření 
PPP - Pedagogicko-psychologická poradna, také Poradna 
PŠD – povinná školní docházka 
RVP PV a RVP ZV - Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání a pro základní 
vzdělávání 
SBOŠ – síť brněnských otevřených škol 
SLDB - Sčítání lidu, domů a bytů 
SPC - Speciálně pedagogické centrum 
SPSZ - Strategický plán sociálního začleňování 
SV - sociální vyloučení 
SVL - sociálně vyloučená lokalita/lokality  
SVP - speciální vzdělávací potřeby 
SZ - sociální znevýhodnění 
ŠA - školní asistent 
Šablony - Šablony pro MŠ a ZŠ - podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování 
ŠPZ - školské poradenské zařízení 
ŠVP - školní vzdělávací program 
ÚP - úřad práce 
VZ - výroční zpráva 
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1. Úvod a cíle projektu 
Tato analýza vznikla v rámci individuálního projektu systémového Inkluzivní a kvalitní 
vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami. Cílem projektu je rozvoj 
inkluzivního a kvalitního vzdělávání (IKV) v obcích se sociálně vyloučenými lokalitami (SVL) 
a zvýšení obecně nízké úrovně inkluze a kvality vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami v SVL. Projekt se zaměřuje na zvýšení úrovně porozumění, připravenosti a 
podpory v území pro vzdělávání dětí a žáků/žákyň se speciálními vzdělávacími potřebami 
(SVP), na podporu a rozvoj koordinace spolupráce a komunikace zřizovatelů, školských 
zařízení, neziskových organizací, rodičů a dalších aktérů. Projekt přispívá k rozvoji místní 
vzdělávací sítě ve smyslu integrace problematiky IKV do praxe škol a školských zařízení. 
Naplňováním strategického plánu zaměřeného na IKV dochází k zajištění rovného přístupu 
všech občanů ke vzdělávání a tím k prevenci dalšího sociálního vyloučení a s ním spojených 
projevů rizikového chování. Celý tento koordinační proces zaměřený na IKV v souladu s 
Koordinovaným přístupem k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) pomáhá mimo jiné 
koncentrovat finanční prostředky, které budou využity k dosažení strategických cílů 
identifikovaných v oblasti IKV. 

Cílem vstupní analýzy je obvykle popsat stav a připravenost místní vzdělávací soustavy obcí 
zapojených do KPSVL na zavádění inkluzivního vzdělávání a zvýšení kvality vzdělávání 
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v SVL. Vstupní analýza se zaměřuje na místní 
specifika vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, ale vzhledem k 
zaměření činnosti ASZ věnujeme také velkou pozornost vzdělávání dětí a žáků sociálně 
znevýhodněných a také ohrožených sociálním vyloučením. V českém prostředí hraje 
specifickou roli v sociálním vyloučení od majority viditelně odlišná romská etnicita. Není tomu 
jinak ani v Brně. Jak se opakovaně ukazuje při našich výzkumech, ale i v poslední zprávě o 
stavu romské menšiny1, hraje etnicita velkou roli i ve školním prostředí, ani ne tak kvůli 
specifikům práce s romskými dětmi a žáky, jako spíš kvůli pohledu majority na to, že jejich 
děti mají být vzdělávány a vychovávány společně s těmito „viditelně jinými” dětmi. Z tohoto 
důvodu, i když primární cílovou skupinou analýzy jsou děti a žáci ze sociálně vyloučeného 
prostředí a sociálním vyloučením ohrožení, se v textu často dotýkáme „romství” jako 
specifické charakteristiky, která je i snáze uchopitelná z pohledu komunikačních partnerek a 
partnerů.   

Tato analýza popisuje stav vzdělávací sítě v Brně jenom okrajově na základě sekundární 
analýzy dat a koncepčních dokumentů. V souladu s poptávkou z Oddělení sociálního 
začleňování byla zaměřena na způsoby trávení volného času u dětí ze SVL. 

Na základě dat obsažených v této analýze mohou svoji činnost rozvíjet lokální konzultanti, 
metodici a konzultanti inkluzivního vzdělávání pro danou obec. Těmto pracovníkům ASZ 
slouží také jako podklad k revizi Místního plánu inkluze ve vzdělávání2 (MPI). Data v této 
analýze nejsou konečná – slouží pro základní orientaci v problematice v daném místě. Na 
podnět aktérů z cílové skupiny a členů pracovní skupiny ke vzdělávání může být tato analýza 
doplněna o další potřebná data. 

                                                
1 Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2017. https://www.vlada.cz/assets/ppov/zalezitosti-romske-
komunity/dokumenty/Zprava-o-stavu-romske-mensiny-2017.pdf 
2 Místní plán inkluze statutárního města Brna.  
 http://socialnipece.brno.cz/useruploads/files/kpsvl/místní_plán_inkluze_statutárního_města_brna.docx 
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2. Základní pojmy 
2.1. Sociální vyloučení 

V materiálu ASZ se uvádí, že „sociálně vyloučení jsou ti občané, kteří mají ztížený přístup 
k institucím a službám (tedy k institucionální pomoci), jsou vyloučeni ze společenských sítí 
a nemají dostatek vertikálních kontaktů mimo sociálně vyloučenou lokalitu. Základní 
charakteristikou propadu na sociální dno je nahromadění důvodů, které vedou k životní krizi 
(ztráta zaměstnání, platební neschopnost, problémy s bydlením, problémy dětí ve škole, 
nemoc atd.)“ (Švec, 2009: 7). Podle toho, v jakých oblastech k vyloučení dochází, mluvíme o 
různých dimenzích sociálního vyloučení. Nejvýrazněji jsou pociťovány prostorová a 
ekonomická dimenze vyloučení, ty jsou vzápětí následovány kulturním, politickým a 
sociálním vyloučením v užším smyslu, které se týká především kvality a kvantity vztahů a 
sociálních interakcí. Tyto dimenze se doplňují a kumulují a člověk čelící sociálnímu vyloučení 
se propadá do stále větší chudoby a izolace. Důležitou dimenzí je vyloučení symbolické, 
které často stojí na začátku prostorové segregace nebo ho přinejmenším ospravedlňuje. 
Stigmatizace většinovou společností umocňuje všechny zmíněné dimenze a znemožňuje 
dotčené skupině se z izolace vymanit vlastními silami.  

Sociálně vyloučená lokalita má často zhoršenou dostupnost k institucím a službám – tím jsou 
zcela vyloučené z mobility ve fyzickém prostoru určité skupiny v rámci vyloučené lokality 
(např. matky s malými dětmi nebo senioři). Sociálně vyloučené lokality obvykle vznikají 
působením systémových aktérů či tržních mechanizmů. Při jejich vzniku lze sledovat nejen 
vnější příčiny jako schvalované zákony, postoje institucí, tržní mechanismy a stanoviska 
většinové společnosti, ale i vnitřní faktory, např. životní styl samotných sociálně vyloučených 
a jeho aspekty v rozporu s očekáváním většinové společnosti. 

Chudoba neboli ekonomické vyloučení, je způsobena zejména ztíženým přístupem na trh 
práce. Absence sociálního kapitálu také ztěžuje možnost získat práci nebo se o práci 
dozvědět způsoby, které jsou běžné mezi příslušníky středních tříd. Tito chudí lidé se poté 
přesouvají do zóny šedé ekonomiky (tzv. práce načerno), případně vůbec nevykonávají 
placenou práci. Tato situace je samozřejmě rámovaná nedostatečnými příjmy na 
zabezpečení běžných potřeb a propadem do dluhové pasti. Kulturní vyloučení je výsledkem 
ztížené možnosti dotčených osob využívat kulturní kapitál společnosti. Projevuje se zejména 
horším přístupem k institucionalizovanému vzdělávání. Důsledkem může být to, že vzdělání 
se nestává součástí kulturních vzorců dotčených osob a situace se reprodukuje v dalších 
generacích.  

Všechny dimenze sociálního vyloučení se vzájemně ovlivňují a posilují, proto snaha o 
opětovné začleňování do většinové společnosti musí probíhat v několika oblastech najednou 
a s vědomím toho, že výsledky nebudou okamžitě viditelné. Je zřejmé i to, že vymanění se 
ze sociálního vyloučení způsobeného strukturálními silami, je pro vyloučené prakticky 
nemožné bez pomoci zvenčí. 

2.2. Školská legislativa 
V této analýze hovoříme o školním vzdělávání, které se odehrává dle školního kurikula, je 
považováno za „povinné“ a je legislativně ukotveno ve sbírce zákonů. Především jde o: 

 Zákon č. 178/2016 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb. („školský zákon”), 

 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, 
znění platné od 12. 1. 2016. 



 

Tento materiál vznikl za finanční podpory ESF prostřednictvím OP Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu „Inkluzivní a kvalitní 
vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami“, registrační číslo projektu CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586. Více na 
www.socialni-zaclenovani.cz. 

4 
 

V kontextu projektu IKV je pro nás relevantní průběh vzdělávání v mateřských školách, 
základních školách a středních školách, souhrnně budeme používat termín „škola“. Dle 
legislativy je v ČR školní docházka povinná 9 let v základní škole a od školního roku 
2017/2018 je navíc povinný rok předškolní přípravy od září následujícího po dosažení věku 
pěti let. V případě opakování ročníku může žák v ZŠ strávit 10 let, případně může požádat 
ještě o další rok prodloužení školní docházky. Naopak při opakovaných neúspěších může 
žák školu opustit předčasně v nižší než deváté třídě. 

2.3. Společné vzdělávání3 
Od 1. září 2016 dochází dle novely školského zákona (Zákon č. 178/2016 Sb.) k 
nárokovatelné podpoře dětí s potřebou podpůrných opatření při jejich vzdělávání v hlavním 
vzdělávacím proudu. Předpokládá se, že Rámcový vzdělávací program pro předškolní 
vzdělávání (RVP PV) a Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV) jsou 
dostatečně flexibilní a individualizované, aby se podle nich (za předpokladu zajištění 
podpůrných opatření) mohli bez větších obtíží úspěšně vzdělávat téměř všechny děti a žáci. 

Nově se vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a činnost 
poradenských zařízení upravuje v následujících vyhláškách: 

 Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 
žáků nadaných, 

 Vyhláška č. 197/2016 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a 
školských poradenských zařízeních. 

Do 1. 9. 2016 fungovaly v ČR vedle běžných základních škol i základní školy praktické, které 
byly určeny pro žáky s lehkým mentálním postižením (LMP) a do kterých tito žáci docházeli 
na základě posudku školského poradenského zařízení, nejčastěji speciálně pedagogického 
centra (SPC). Na těchto školách se vyučovalo dle Přílohy 2 RVP ZV upravující vzdělávání 
žáků s lehkým mentálním postižením. S platností novely Školského zákona byla tato Příloha 
zrušena a také tyto školy už vyučují podle RVP ZV (výstupy minimální doporučené úrovně). 
Dle Vyhlášky č. 27/2016 Sb. je momentálně vzdělávání žáků s LMP přednostně 
uskutečňováno v běžné ZŠ, pokud to podmínky jejich zdravotního stavu umožní, nebo ve 
škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona. 
Děti se závažnějším typem postižení: středně těžkým a těžkým mentálním postižením a 
těžším fyzickým postižením mohou být na základě posudku školského poradenského 
zařízení zařazeny do základní/střední školy speciální, které zůstávají beze změny.  

Co se týká podpůrných opatření (PO), jsou automaticky nárokovatelná4 na základě 
doporučení z PPP a SPC, které určí, na který stupeň PO má dítě nebo žák nárok a v jakém 
rozsahu. Novinkou je, že PPP nemusí škole sdělovat, jakou má dítě nebo žák diagnózu – tu 
se dozví jen rodiče a sami jí mohou, ale nemusejí škole sdělit. Škola dostává veřejnou část s 
doporučením, jak k žákovi přistupovat. PO mají různou podobu od Plánu pedagogické 
podpory v 1. stupni až po individuální vzdělávací plány (IVP), snížení počtu žáků ve třídě či 
personální podporu asistentem pedagoga (AP). Mateřské a základní školy mají dále možnost 
využít prostřednictvím tzv. Šablon (výzva MŠMT, projekty zjednodušeného vykazování pro 

                                                
3 Podrobnější informace o školské legislativě vztahující se ke společnému (inkluzivnímu) vzdělávání lze nalézt na 
http://www.msmt.cz/vzdelavani/spolecne-vzdelavani-1. 
4 Problematická bývá někdy realizace PO a personálního posílení školního poradenského pracoviště buď v důsledku 
nemožnosti najít vhodného kandidáta na požadovanou pozici (třeba psychologa nebo asistenta pedagoga), nebo 
fyzické/prostorové omezení v situaci, kdy poradenské zařízení doporučí vzdělávání žáka s vyšším stupněm PO ve třídě s 
menším počtem žáků. 
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MŠ a ZŠ) navýšení svého personálu o školního asistenta (ŠA), určeného primárně na 
podporu žáků ohrožených školním neúspěchem a v MŠ mohou navíc využít chůvu pro děti 
mladší tří let. Všechny tyto asistentské pozice fungují z jiných zdrojů a za různých podmínek. 
V MŠ a ZŠ v Brně mají určitou zkušenost se všemi jmenovanými podpůrnými opatřeními a 
také uvedeným podpůrným personálem. 

2.4. Volný čas 
Volným časem se běžně označuje doba, během které člověk nevykonává činnosti pod 
tlakem svých závazků, tedy nejedná se o činnost, která by sloužila k zabezpečení 
individuálních a existenčních potřeb. Jde o čas, který zbývá po splnění pracovních, školních 
nebo rodinných povinností. Jedná se o činnost, které se člověk věnuje dobrovolně a která 
mu poskytuje uspokojení. Jako hlavní funkce volného času lze uvést odpočinek a regeneraci 
a rozvoj osobnosti a schopností (Hofbauer, 2004). Pro děti a mládež je často svoboda 
rozhodování ve vlastním volném čase v kontrastu s nesvobodou školní docházky. Způsob 
trávení volného času má zásadní vliv na fyzický, psychický i kognitivní vývoj dětí a mládeže. 
Proto také kvalitní trávení volného času hraje i roli v oblasti prevence rizikových a sociálně-
patologických jevů5. U dětí je poznávání nových aktivit a míst dále důležité nejen jako 
zážitek, ale také jako součást neformálního vzdělávání a získávání sociálních kompetencí, 
např. jak číst jízdní řády nebo jak jít do kina. Pokud tyto zážitky děti nemají, chybí jim určitá 
kulturní znalost, a to jen posiluje jejich symbolické vyloučení. V kroužcích a jiných 
organizovaných aktivitách mají možnost také získat nové kamarády a také novou referenční 
skupinu, se kterou mohou srovnávat svojí životní situaci6.  

Volný čas dětí a mládeže lze rozdělit na volný čas trávený neorganizovaně a organizovaně. 
Mezi neorganizované trávení volného času patří individuální trávení volného času jako např. 
kreslení, sledování televize nebo hraní her. Dále zde spadá čas společně trávený čas s 
kamarády a rodiči7. Do organizovaného trávení volného času patří čas strávený účastí v 
zájmových kroužcích, sportovních klubech nebo nízkoprahových zařízeních. Tato dimenze 
trávení volného času je běžně označována jako tzv. „volnočasové aktivity“ a především jí se 
tato analýza týká. Účast na organizovaných volnočasových aktivitách má kromě jiného také 
pozitivní dopady na fyzické a psychické zdraví (Baďura et al., 2015). 

 

                                                
5 Blíže k tématu volného času z hlediska sociální pedagogiky viz text Kolaříkové a Němce (2017). 
6 Obvykle se první příležitost jiné referenční a vrstevnické skupiny objevuje při vstupu do základní školy. Děti, které ale 
navštěvují segregované vzdělávání, k tomu nemají příležitost. 
7 Čas strávený s rodiči může být také samozřejmě určitým způsobem organizovaný jako např. výlet do sousedního města, 
nicméně při rozlišování na organizované a neorganizované trávení volného času je důležitá pravidelnost dané aktivity, příp. 
institucionální zaštítění, z čehož plyne i otevřenost této činnosti mimo nejbližší okruh přátel a rodiny. 
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3. Zaměření a metodologie výzkumu 
Vstupní analýza popisuje aktuální situaci vzdělávání a přístup k němu v obci. Brněnská 
vstupní analýza byla navíc v souladu s poptávkou z Oddělení sociálního začleňování (OSZ) 
zaměřena na způsoby trávení volného času u dětí ze SVL.  

3.1. Zaměření výzkumu 
Aktuální situace ve vzdělávání ve městě Brně je v této analýze popsána jen na základě 
sekundární analýzy koncepčních a dalších dokumentů. Prakticky se jedná o ucelený popis 
aktuálního stavu a charakteristiky vybraných škol, které vzdělávají dle SPSZ významnější 
podíl dětí a žáků se sociálním znevýhodněním. Náš výzkum byl však primárně zaměřen na 
způsoby trávení volného času dětmi ze SVL.  

Zajímalo nás, nejen jak děti ze SVL tráví volný čas a důvody, proč je některé aktivity a 
instituce oslovují méně a jiné více, ale také jsme mapovali bariéry, které jim mohou bránit v 
účasti na volnočasových aktivitách odehrávajících se mimo SVL. Ve výzkumu jsme se snažili 
zjistit, jestli a jakým způsobem se liší způsoby trávení volného času v závislosti na míře 
sociálního vyloučení a poté formulovat doporučení zástupcům města a dalším partnerům 
diferencovaná dle způsobů, jakým různé děti ze SVL obvykle tráví svůj volný čas a 
dále dle přístupu, jaký k trávení volného času dětí mají jejich rodiče. 

Rozhovorům s rodiči ze SVL předcházelo několik rozhovorů s experty z řad sociálních 
pracovníků, pracovníků nízkoprahových zařízení a komunitních pracovníků. Na základě 
těchto rozhovorů jsme dospěli k předpokladu, že způsoby trávení volného času se budou lišit 
na základě míry sociálního vyloučení, kterou jsme si pro zjednodušení určili na škálách 
stálosti a kvality bydlení a stability zaměstnání. Brno bylo také jedním z pilotních měst 
projektu Rapid Re-housing8 - u jeho klientů jsme se změnou bydlení předpokládali taky 
změnu v trávení volného času u dětí. Na základě těchto znalostí jsme si sociálně vyloučené 
nebo sociálním vyloučením ohrožené komunikační partnery a partnerky rozdělili tak, 
abychom zachytili jejich co nejrozmanitější zkušenosti do čtyř skupin:  

a) obyvatelé ubytoven a dalších typů nejistého bydlení, zpravidla nezaměstnaní, 
b) romští rodiče mající stabilní zaměstnání a bydlení,  
c) obyvatelé SVL v obecních bytech, nanejvýš základní vzdělání a nízkokvalifikované práce, 
d) obyvatelé SVL, kteří bydleli v nejistém bydlení a kterým se povedlo z něho přestěhovat 

(někdy i mimo SVL), buď v rámci projektu Rapid Re-housing nebo do prostupného 
bydlení. 

Z důvodu velké vytíženosti rodin v programu Rapid Re-housing jinými výzkumy a také proto, 
že tyto rodiny často nadále bydlely v SVL, jsme upustili od rozlišování skupin c a d a pro 
účely výběru respondentů jsme je považovali za jednu skupinu, tedy obyvatele bydlící v 
SVL, kteří mají nestálé nebo žádné zaměstnání a relativně stabilní bydlení. Jak se ukázalo 
v průběhu sběru a analýzy dat, uvedené rozdělení rodičů do skupin zcela neodráželo jejich 
odlišné přístupy k volnému času jejich dětí9. Proto je toto rozdělení rodičů do skupin potřeba 
brát jenom jako nástroj, jak v tomto výzkumu zachytit co nejvíce odlišných perspektiv 
sociálně znevýhodněných rodičů na trávení volného času jejich dětí. Zjistili jsme, že rozdíly 
ve způsobu trávení volného času u dětí a postoje jejich rodičů k tomu, jak dětí tráví volný 
čas, sice existují, ale nejsou strukturovány mírou sociálního vyloučení. 

Je zřejmé, že ne všichni obyvatelé SVL jsou sociálně vyloučení, ale vzhledem k místu 
bydliště a povaze sociálního vyloučení, které se prohlubuje a prolíná do dalších oblastí 

                                                
8 https://hf.socialnibydleni.org/rapid-re-housing-brno. 
9 Blíže viz část 4.4 Typy rodičů z hlediska přístupu k volnočasovým aktivitám jejich dětí. 
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života, můžeme i u lidí zaměstnaných a vzdělaných mluvit o ohrožení sociálním vyloučením, 
obzvlášť pokud jsou „viditelně jiní“. Našimi komunikačními partnery z řad rodičů (a někdy 
prarodičů, pokud měli vnoučata v pěstounské péči) tak byli téměř ve všech případech 
Romové, i když ne vždy šlo o etnicitu z jejich strany deklarovanou. Na druhé straně, ve 
školském prostředí a také v prostředí volnočasových organizací a institucí má podstatnější 
dopad etnicita připsaná na základě vnějších fyzických znaků10 nebo toho, co lidé vnímají jako 
„tradiční romskou kulturu", jak o ní mluví Jakoubek. Ten ve své „Mapě Romů” zároveň 
ukazuje, že nejvíc je situace sociální exkluze a chudoby spojená právě s od majority 
odlišným fyzickým vzhledem a částečně také s „tradiční romskou kulturou"11 (Jakoubek, 
2006: 371). V tomto případě proto není podstatné to, zda jde o reálnou, tedy objektivně 
existující kategorii, ale to, že se tato kategorie stává reálnou ve svých důsledcích – 
v momentě, kdy nějaká významná skupina jedná, jako by tato kategorie reálná byla. Ve 
školách nejde o to, jestli ředitelé mají spočítané, kolik jejich dětí a žáků „vypadá romsky", ale 
spíše o to, že majoritní rodiče vnímají, s jakými dětmi přicházejí jejich děti do každodenního 
styku, a pokud vyhodnotí situaci subjektivně jako „příliš mnoho romských dětí”, budou se 
snažit dostat své děti jinam. Za romské děti a žáky tedy pro potřeby této analýzy považujeme 
(podobně jak tomu je v případě Analýzy sociálně vyloučených romských lokalit12, MŠMT, 
MPSV a dalších) nejen ty, kteří se k romství otevřeně hlásí, ale také ty, kteří jsou za Romy 
považováni významnou části svého okolí na základě skutečných či domnělých charakteristik. 
Proto jsme také považovali dotazované romské rodiče, kteří měli stabilní práci a bydlení za 
sociálním vyloučením ohrožené a zařadili jsme je do výzkumného vzorku.  

3.2. Použité metody sběru dat 
Desk research – analýza sekundárních dat – byla nezbytným přípravným krokem, jehož 
účelem bylo sumarizovat dosavadní a aktuální poznatky relevantní k cílům analýzy a na 
tomto základě připravit podklady pro sběr dat primárních. Podklady pro tuto část výzkumu 
tvořily zejména výroční zprávy institucí, školské výkazy poskytnuté MŠMT, zprávy České 
školní inspekce, veřejné dokumenty magistrátu města Brna, Místní akční plány rozvoje 
vzdělávání a data Českého statistického úřadu. 

Hloubkové rozhovory – na základě výstupů z analýzy sekundárních dat byly sestaveny 
scénáře hloubkových rozhovorů. Ty byly realizovány s odborníky v oblasti volného času 
sociálně znevýhodněných dětí, mezi které patřili vedoucí vybraných nízkoprahových 
zařízení, sociální pracovníci, pracovníci komunitních center, vedoucí sportovních kroužků, 
zástupci základní umělecké školy a střediska volného času. Tyto rozhovory byly zaměřeny 
na zkušenosti s prací s dětmi a mládeží ze sledovaných skupin a na potřeby, očekávání a 
problémy spojené s volnočasovými aktivitami těchto dětí. Pro základní orientaci v oblasti 
vzdělávání ve městě byly dotazovány také pracovnice OŠMT. Hloubkové rozhovory trvaly od 
30 po 90 minut a jak je možné vidět v tab. č. 1 (níže), některé z nich probíhaly ve dvojici. 

Tab. č. 1: Komunikační partneři a partnerky dotazováni v rámci hloubkových rozhovorů  
Kdo Počet rozhovorů Počet osob 
Vedoucí pracovnice NZDM 4 4 
Pracovníci komunitních center 2 3 
Sociální pracovnice 3 3 
Pracovnice OŠMT 1 2 
Pracovník SVČ 1 1 

                                                
10 Specifická fyziognomie způsobena vyšším obsahem melaninu v pleti, oční duhovce, vlasech (Jakoubek, 2006: 371). 
11 Viz kopii v příloze č. 1. 
12 GAC. 2006. Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti. Praha: 
GAC, MPSV. www.mpsv.cz/files/clanky/3043/Analyza_romskych_lokalit.pdf. 
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Pedagožky ZUŠ 1 2 
Vedoucí sportovního klubu 1 1 

Celkem 13 16 

Polo-strukturované rozhovory – tyto rozhovory byly vedeny především s rodiči 
sociálně znevýhodněných dětí (nebo jinými zákonnými zástupci, obvykle prarodiči). 
Vzhledem k povaze sociálního vyloučení v lokalitě se většina těchto rozhovorů 
odehrála v romských rodinách a u několika z nich byly přítomné i děti. I přesto byly 
rozhovory vedeny primárně s rodiči, kteří se v rámci zodpovídání některých otázek 
na děti obraceli. Scénáře rozhovorů se týkaly především jejich zkušeností s 
organizovanými volnočasovými aktivitami. Tyto rozhovory byly zpravidla kratší a 
trvaly od 5 do 50 minut v závislosti na tom, zda měli komunikační partneři a partnerky 
pocit, že mají k tématu volného času svých dětí co říci.  

Tab. č. 2 Polo-strukturované rozhovory se sociálně vyloučenými nebo sociálním vyloučením ohroženými 

(Ne)zúčastněné pozorování – bylo dalším nezbytným nástrojem pro realizaci analýzy a 
probíhalo v podstatě po celou dobu sběru dat v místech bydliště sociálně vyloučených a na 
veřejných prostranstvích a v nízkoprahových zařízeních. Nejednalo se ale o strukturované 
pozorování a bylo spíše doplňujícím zdrojem informací o situaci v lokalitě. 

3.3. Průběh výzkumu a zpracování dat 
V rámci sběru dat v období mezi říjnem 2018 a lednem 2019 uskutečnil výzkumný tým 
celkem 57 rozhovorů s 62 komunikačními partnery. V první fázi sběru dat byli dotazováni 
zástupci nízkoprahových zařízení pro děti a mládež a sociální pracovníci, kteří se se svými 
klienty tématem volného času a zájmového vzdělávání v určitých momentech své práce 
zabývají. V druhé a nejdelší fázi sběru dat byli dotazováni rodiče dětí žijících v SVL nebo 
sociálním vyloučením ohrožených. Někteří z těchto komunikačních partnerů a partnerek byli 
kontaktováni na doporučení sociálních pracovníků, většina rozhovorů ale probíhala ve třech 
dnech, kdy výzkumníci prošli několik ubytoven a domů, ve kterých jsou obecní byty. Místních 
obyvatel, které zastihli doma, se buď ptali na byty, ve kterých žijí rodiny se školou-povinnými 
a mladšími dětmi, nebo mluvili přímo s konkrétními rodiči o jejich zkušenostech s 
vyplňováním volného času jejich dětí. V závěrečné fázi byli dotazováni zástupci 

Zařazení respondenta Věková skupina Označení Počet 
5 komerčních ubytoven a 1 azylový dům 
(A1-A19) 

20-25 
26-30 
31-35 
36-40 

matka 
otec/matka 
matka 
otec/matka 

1 
1/3 
5 
1/4 

 41-45 matka 3 
 50+ babička 2 
Bydlení v SVL i mimo, stabilní zaměstnání 
(B1-B12) 

26-30 
31-35 
36-40 
46-50 
50+ 

matka 
otec/matka 
otec/matka 
babička 
babička 

1 
1/3 
1/3 
1 
2 

Sociální bydlení, bydlení v obecních 
bytech, nízkokvalifikované práce nebo 
nezaměstnaní (C1-C13) 

21-25 
26-30 
31-35 
41-45 
50+ 

matka 
otec/matka 
otec/matka 
otec/matka 
dědeček/babička 

1 
1/4 
1/1 
1/1 
2/2 

44 rozhovorů   46 
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volnočasových institucí, které v Brně poskytují volnočasové aktivity a zájmové vzdělávání i 
sociálně vyloučeným dětem. 

Veškerá data byla zpracována v souladu se standardy sociálně-vědních výzkumů. Některé 
rozhovory byly se souhlasem respondentů nahrávány na diktafon a následně přepsány do 
počítače v takové formě, aby mohly být podrobeny kvalitativní analýze. Statistická data byla 
zpracována do grafů a tabulek a následně interpretována. 

Jazyk analytické části je uzpůsoben účelu analýzy, ale také komunikačním partnerům a 
partnerkám. Znamená to tedy, že když je v některých případech užíván hovorový jazyk 
(např. označení nízkopráh pro NZDM), jedná se buď o parafrázi toho, co bylo v rámci 
rozhovorů sděleno komunikačními partnery a partnerkami, nebo se jedná o přiblížení 
výsledků výzkumu jejich každodenní žité realitě. 

3.4. Etika výzkumu 
Pro realizovaný výzkum je závazný „Etický kodex České asociace pro sociální antropologii“. 
To mimo jiné znamená, že v šetření nebylo narušeno soukromí a důstojnost respondentů. 
Všem komunikačním partnerům a partnerkám bylo vždy vysvětleno, o jakou analýzu se 
jedná, pro koho a za jakým účelem je realizována. Byli také poučeni, že výzkum je 
anonymní, jejich jméno ani žádné jiné nebude nikde explicitně zmíněno a jejich osoba 
nebude moci být spojena s daty uvedenými v této zprávě – v případě přímých citací je jenom 
vyznačeno, o jakého komunikačního partnera/partnerku se jedná. Vzhledem k úzkým 
vazbám lidí ve zkoumaném terénu a potřebě důkladné anonymizace, přistoupili jsme v 
případě zástupců a zástupkyň neziskových organizací k označení SP a číslo rozhovoru, v 
případě dalších institucí používáme označení VČ. Co se týká rozhovorů se sociálně 
vyloučenými, uvádíme číslo rozhovoru s kategorií (př. B2), do které jsme komunikačního 
partnera/partnerku zařadili v tab. č. 2 výše. 
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4. Analytická část 
Tato část se věnuje základnímu popisu sociálního vyloučení a vzdělávací soustavy v Brně, 
společně s projekty, které jsou ve školách a neziskových organizacích realizovány, aby se 
zvýšila úspěšnost všech žáků v běžném vzdělávacím proudu. Větší pozornost je ale 
v souladu se zakázkou Města věnována aktuálním možnostem trávení volného času pro děti 
ze SVL v SVL i mimo ně. 

4.1. Popis obce, její demografická struktura a základní charakteristiky 
ve vztahu k sociálnímu vyloučení 

Statutární město Brno je rozlohou i počtem obyvatelstva druhým největším městem České 
republiky. Poloha na jihovýchodě republiky nedaleko hranic s Rakouskem a Slovenskem jej 
předurčuje k tomu, aby bylo významným mezinárodním i národním dopravním uzlem 
s pravidelným železničním i dobrým silničním spojením nejen do hlavního města Prahy, ale 
také do Vídně, Bratislavy či Ostravy. Brno je metropolí Jihomoravského kraje, leží na 
soutoku řek Svratky a Svitavy a z velké části je obklopeno zalesněnými plochami. 

Mapa č. 1 Umístění Jihomoravského kraje (dále JMK) v rámci ČR a umístění města Brna v rámci JMK13 

 

Na území města Brna (ORP Brno, viz mapu č. 1) žije 379 527 (údaj k 31. 12. 2017, zdroj 
ČSÚ) obyvatel. Administrativně je město rozčleněno na 29 městských částí. Brno vyniká také 
jako centrum kongresové a veletržní turistiky. S 11 vysokými školami, na kterých studuje 
přibližně 65 000 studujících14 (jejich počet v posledních letech klesá – v roce 2008 jich, pro 
srovnání, v Brně studovalo téměř 80 000), je označováno také za „studentské město“. Brno 
patří k nejstarším střediskům průmyslu v Evropě, 250letou tradici tady měly textilní továrny 

                                                
13 http://mapy.kr-jihomoravsky.cz/design/2016_spravni-hranice-JMK-orpy-cb_A3.jpg (zvýraznění přidáno) 
14 https://data.brno.cz/graf/pocet-studentu-vs/ 
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Vlněna a Mosilana, ale i další, proto se Brnu také říkalo moravský Manchester. Tyto továrny 
sídlily v částech, které dnes do velké míry kopírují polohu sociálně vyloučených lokalit (Cejl, 
Tkalcovská, Radlas, Dornych, Trnitá, Křenová, Lidická, Václavská)15. 

Graf č. 1. Vývoj počtu obyvatel Brna, stav k 31. 12. příslušného roku16 

 

Co se týká vývoje počtu obyvatel Brna, jak dokládá graf č. 1, za posledních 20 let klesl 
zhruba o 5 000 obyvatel, tedy cca o 1,3 %, s největším propadem v roce 2006 až o 19 000 
obyvatel, což představovalo pokles zhruba o 5 %. Tento pokles bude způsobený 
pravděpodobně stěhováním, protože od roku 2006 je možné dlouhodobě pozorovat 
přirozený přírůstek obyvatel. Rozdíl mezi počtem těch, kteří se přistěhovali a odstěhovali, je 
kolísavý a v některých letech klesá, v jiných stoupá. Je důležité ale zdůraznit, že se jedná o 
obyvatele s trvalým pobytem a pokud klesá počet vysokoškolských studentů, klesá také podíl 
těch, kteří po absolvování školy najdou v Brně zaměstnání.  

Obyvatelstvo Brna podobně jako obyvatelstvo celého Česka stárne. Za posledních 10 let 
stoupl průměrný věk v Brně ze 41,9 let na 42,8 a mezi obcemi v Jihomoravském kraji se 
jedná o druhé nejvyšší hodnoty průměrného věku obyvatel. Z hlediska vývoje věkové 
struktury, jak je patrné i z tab. č. 3, roste podíl obyvatel starších 65 let jak v Brně, tak i v 
celém JMK. V případě kraje je ale stárnutí pomalejší a rozdíl podílu nejmladší a nejstarší 
složky je zde menší.   

Tab. č. 3 Vývoj věkové struktury Brna a srovnání s Jihomoravským krajem v letech 2011 až 2017 (v %, zdroj: 
www.czso.cz) 

Brno 0-14 15-64 65+ JMK 0-14 15-64 65+ 

2011 13,7 67,9 18,4 2011 14,4 68,9 16,7 

2012 13,9 67,2 18,9 2012 14,6 68,1 17,3 

2013 14,2 66,5 19,3 2013 14,8 67,4 17,8 

2014 14,4 65,9 19,7 2014 15 66,9 18,1 

2015 14,7 65,4 19,9 2015 15,2 66,2 18,6 

2016 14,9 64,9 20,2 2016 15,5 65,5 19 

2017 15,2 64,4 20,4 2017 15,7 64,9 19,4 

Prognóza pro rok 2056 (Seidenglanz et al., 2013) předpokládá, že Brňané budou stárnout i 
nadále, jinými slovy, že se bude zvyšovat podíl nejstarší složky (65+), podíl osob 

                                                
15 Více o povaze sociálního vyloučení v Brně viz část Charakter sociálního vyloučení v Brně (níže). 
16 Zdroj dat: https://www.czso.cz/staticke/cz/obce_d/pohyb/cz0642.xlsx. 
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v produktivním věku bude trvale klesat a podíl dětské složky se bude pravděpodobně měnit 
cyklicky podle počtu narozených v návaznosti na proběhlé populační vlny. Tento trend může 
vést ke zvýšené poptávce po některých typech bydlení nebo služeb zaměřených na seniory. 
Školské a vzdělávací zařízení také budou muset být flexibilnější v nastavování a naplňování 
svých kapacit. 

Z hlediska vzdělanostní struktury je možné v tab. č. 4 a názorněji v grafu č. 2 níže pozorovat 
výrazné rozdíly ve srovnání Brna s celostátní a krajskou úrovní. Jedná se ale o obecnou 
tendenci zvyšující se vzdělanosti v oblastech s vyšší mírou urbanizace, která je 
pozorovatelná například také v Praze17. Velká města absolventům vysokých škol nabízejí 
nejen lepší pracovní uplatnění, ale také větší kulturní a společenské vyžití, a pokud si najdou 
zaměstnání už při studiu, často zde dále zůstávají a zakládají i rodiny. 

Tab. č. 4 Srovnání úrovně nejvyššího dosaženého vzdělání mezi obyvateli staršími 15 let (SLDB z roku 
2011) 

2011 (v % z 
obyvatel starších 
15 let) 

bez 
vzdělání 

základní 
včetně 
neúplného 

středoškolské 
bez maturity 

maturita, 
nástavba 
a VOŠ 

Vysokoškolské 

ČR 0,5 18,5 34,8 33,1 13,1 

JMK 0,4 18,3 33,7 32,3 15,3 

Brno 0,3 13,7 24,6 36,3 25,1 

Na všech místních úrovních je možné pozorovat velmi nízký podíl osob bez vzdělání. Lidé se 
základním vzděláním a bez vzdělání v Česku i na úrovni JMK tvoří téměř pětinu 
obyvatelstva, v Brně představují jen 14 %. Největší rozdíly mezi místními úrovněmi jsou 
pozorovatelné u vysokoškolského vzdělání – lidé s vysokoškolským vzděláním tvoří v Brně 
až čtvrtinu obyvatel, s vyššími územními celky jejich podíly klesají na 15 % a 13 %. Za 
pozornost také stojí skutečnost, že v Brně má až 60 % všech obyvatel alespoň maturitu, 
v JMK a ČR je to necelá polovina (47 %).  

Graf č. 2 Srovnání úrovně nejvyššího dosaženého vzdělání (z tab. č. 4) 

 
Úroveň vzdělání úzce souvisí s možnostmi uplatnění na trhu práce, (ne)zaměstnanost v Brně 
proto nahlédneme v kontextu sociálního vyloučení v následující části. 

Charakter sociálního vyloučení v Brně  
Jak již bylo zmíněno, sociální vyloučení není kategorie, kterou by bylo možné definovat na 
základě jednoho ukazatele. Proto se jí níže pokusíme popsat skrze míru nezaměstnanosti, 
prostorové uspořádání a etnicitu. 
                                                
17 Srovnej s http://www.atlasobyvatelstva.cz/sites/default/files/4.2_vzdelanost_v_praze_cz.pdf. 
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Míra nezaměstnanosti ke konci roku 2017 byla v ČR jen 3,77 %, v Jihomoravském kraji byla 
vyšší, a to až 4,6 %18. V Brně bylo k 31.12. 2017 evidováno 12 932 uchazečů o práci19, což 
představuje až 4,9 % z ekonomicky aktivních obyvatel Brna. Takto vysoký podíl je způsoben 
mimo jiné množstvím dlouhodobě nezaměstnaných - až 7 699 (cca 60 %) uchazečů bylo ve 
sledovaném období v evidenci ÚP déle než 6 měsíců. Většina nezaměstnaných měla také 
pouze základní vzdělání (32 %) nebo výuční list (26,7 %). Až 4089 uchazečů o práci (31 %) 
bylo starších 50 let a 129 osob bylo ještě mladistvých. Míra nezaměstnanosti v Brně 
v současnosti není zřejmě způsobená nedostatkem pracovních míst - v roce 2017 připadali 
na jedno pracovní místo dva uchazeči o zaměstnání (pro srovnání v prosinci 2013 to bylo až 
57,9 uchazečů) - ale spíše jejich neatraktivita pro uchazeče20. 

Nezaměstnanost nemusí být automaticky důvodem sociálního vyloučení. Na druhé straně, 
ani zaměstnání není zárukou, že člověk či rodina nebude v ohrožení sociálním vyloučením. 
Stále častěji se i v Česku mluví o prekarizaci práce21 a o problému pracující chudoby.  

Mapa č. 2 Ilustrativní rozložení lokalit na území města Brna (zdroj: Stručná analýza…, 2015: 4) 

 
Legenda: 1 – Bronx, 2- Husovice, 3 – Staré Brno, 4 – Komárov/Trnitá, 5 – Staňkova a Lidická, 6 – Židenice, 7 – Zábrdovice II. 

Dle přílohy Strategického plánu pro sociální začleňování (Stručná analýza…, 2015), žilo 
v Brně v roce 2015 12 000 – 15 000 sociálně vyloučených osob, z nichž 8 000 – 9 000 
bydlelo v šestnácti sociálně vyloučených lokalitách. Sedm SVL tvoří velké lokality (viz mapu 
č. 2) a dalších devět SVL představují komerční ubytovny. Jak je patrné z mapy č. 2, sociálně 
vyloučené lokality se v Brně nacházejí v bezprostřední blízkosti centra města. Nejznámější 
lokalitou je tzv. brněnský Bronx, který v současné době prochází gentrifikací – velké 
množství budov se zde rekonstruuje, protože byly ve špatném technickém stavu. Většinou se 
                                                
18 https://www.czso.cz/csu/xb/nezamestnanost-v-jihomoravskem-kraji-k-31-prosinci-2017. 
19 www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=599352#obyvatelstvo. 
20 Pro konkrétnější představu viz výzkumnou zprávu ASZ zaměřenou na otázku zaměstnanosti v Brně (ve zpracování).  
21 Systémové zhoršení životních podmínek zaměstnanců, kdy ani práce na plný úvazek nestačí na zabezpečení základních 
životních a materiálních potřeb (viz např. Doseděl, Katrňák, 2017). 
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jednalo o pavlačové domy určené pro dělníky z textilních továren. Později je obývalo 
židovské a německé obyvatelstvo, které bylo během druhé světové války a po ní 
vystěhováno. Na jejich místo přišli v důsledku rušení romských osad na Slovensku Romové 
a část z nich v těchto obecních bytech žije dodnes. V lokalitě se nachází také Muzeum 
romské kultury. Dle Zprávy o stavu romské komunity v Jihomoravském kraji v roce 2016 žilo 
v Brně asi 17 000 Romů (cca 4,5 % obyvatel Brna) a z nich cca 7 000 bylo možné označit za 
sociálně vyloučené22. Je tedy zřejmé, že odlišnou etnicitu a sociální vyloučení nelze 
automaticky spojovat, protože ne všichni sociálně vyloučení jsou Romové a ne všichni 
Romové jsou sociálně vyloučení.  

Při výzkumech realizovaných ASZ často narážíme na tendenci komunikačních partnerů a 
partnerek zaměňovat situaci sociálního vyloučení s romskou etnicitou a tím, co pro ně 
znamená mít v mateřské/základní škole Romy. Na druhé straně, situace sociálního 
znevýhodnění, i přestože nemusí být diagnostikovaná poradenským zařízením, s sebou 
nese určitá vzdělávací specifika, na které je potřeba myslet při přípravě a úpravě 
vzdělávacího procesu. Z tohoto důvodu je potřeba pamatovat i na sociálně znevýhodněné 
majoritní obyvatele, kteří mohou být z hlediska vzdělávaní a jeho dostupnosti v podobné 
situaci jako sociálně znevýhodnění Romové. 

                                                
22 Interní materiál pro tvorbu Zprávy za celou ČR.  
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4.2. Struktura místní vzdělávací sítě 
Na území města Brna se nachází 137 mateřských škol zřizovaných městem (dále MMB – 
Magistrát města Brna)/městskými částmi, z nichž je 23 součástí základní školy. Předškolní 
vzdělávání ve šk. r. 2018/19 v Brně navštěvuje cca 11 500 dětí. MMB dále zřizuje 66 
základních škol, v nichž bylo vedle běžných tříd 20 speciálních a 10 přípravných tříd pro děti 
s odkladem školní docházky. Celkem v brněnských základních školách plní povinnou školní 
docházku cca 31 000 žáků, přičemž celková kapacita zdejších škol je 34 000 míst.23 Ve 
městě dále působí 10 MŠ a ZŠ zřizovaných JMK určených dětem a žákům se zdravotním 
postižením. Některé z nich se zaměřují na konkrétní typ postižení, kupř. ZŠ Brno, Štolcova 
přijímá hlavně žáky s poruchami autistického spektra, MŠ a ZŠ, Brno, Kociánka vzdělává 
děti a žáky především s tělesným a kombinovaným postižením. Ostatní základní a speciální 
školy zřizovány Krajem přijímají především děti a žáky s mentálním postižením, poruchami 
autistického spektra a vývojovými poruchami chování. Většina z těchto škol provozuje také 
jednoletou nebo dvouletou Praktickou školu, která připravuje žáky především na péči o 
domácnost. Vedle veřejných škol ve městě Brně působí i dvě církevní MŠ a jedna ZŠ a 20 
MŠ a 14 ZŠ se soukromým zřizovatelem. V péči o děti předškolního věku hraje důležitou roli 
také asi 30 dětských skupin, které ale nejsou v rejstříku škol, proto nemusejí splňovat 
podmínky dány MŠMT k provozování předškolních zařízení ani podmínky kvalifikace svých 
pracovníků.  

Co se týká dalších stupňů vzdělávání, v Brně je široká a rozmanitá nabídka jak učebních, tak 
maturitních oborů. Mezi žáky ze SVL je zájem spíše o učební obory, zejména obory typu E, 
protože „zkušenost segregovaného základního školství ovlivňuje výchozí pozice, z nichž 
zdejší absolventi a absolventky směřují na střední školy“ (Souralová, 2008: 57). Těchto je 
v Brně omezené množství – nabízí je vlastně jen OU a Praktická škola, Brno, Lomená a MŠ, 
ZŠ a SŠ Gellnerka, Brno. Mezi tyto obory patří Prodavačské a Podlahářské práce, 
Potravinářské, Strojírenské, Zednické, Knihařské, Kuchařské, Pečovatelské a Malířské a 
Truhlářské práce. Zaměření většiny těchto oborů je přitom vhodnější spíše pro chlapce než 
pro dívky24. 

4. 2. 1. Priority vzdělávání a projekty zaměřené na jeho podporu  
Vedení města Brna věnuje vzdělávání velkou pozornost. Koncepční práce navazuje na 
národní, ale také na krajské dlouhodobé záměry a zároveň bere ohled na místní specifika. 
Pravidelně se setkává místní akční skupina k tvorbě Místního akčního plánu (MAP), součástí 
navázání spolupráce s ASZ byla tvorba Místního plánu inkluze (MPI) a také vyhodnocování 
jeho plnění. 

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy JMK 2016-202025 si za hlavní 
priority klade kvalitu vzdělávání, rovné příležitosti ve vzdělávání, sbližování vzdělávání a trhu 
práce a efektivitu vzdělávání. Specificky pro práci s cílovou skupinou ASZ jsou důležité první 
dvě priority: kvalita vzdělávání se týká především jejího sledování a důrazu na podporu 
pedagogů a zajištění „bezpečného prostředí“ ve školách, dále výuky cizích jazyků, 
polytechnického vzdělávání a environmentální výchovy. Rovné příležitosti mají být 
zajišťovány podporou společného vzdělávání a kompenzací nejrůznějších znevýhodnění, 
důraz je kladený na personální podporu integrujících škol a poradenských zařízení a také na 
podporu transformace speciálních škol jako odborných a metodických center pro běžné 
školy. V důsledku stále se zvyšujícího počtu cizinců žijících v ČR považuje tato koncepce za 
                                                
23 Zdroj: OŠMT.  
24 Viz seznam oborů na https://www.oupslomena.cz/obory. 
25 https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=300440&TypeID=7 
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nutné věnovat pozornost také vzdělávání jejich dětí a tuto činnost Kraj podporuje bezplatnou 
výukou, která odpovídá jejich potřebám.  

Koncepce obecního školství do r. 202026 předkládá velmi podobné priority, které by měla 
školská zařízení naplňovat s důrazem na celoživotní vzdělávání, zkvalitňování pedagogické 
práce, integrovaný systém poradenství a zvyšování prestiže a profesionality pedagogických 
pracovníků. Město plánuje také podpořit zájmové vzdělávání a rovný přístup ke vzdělávání 
obecně.   

Z obou výše uvedených koncepcí vycházejí také oba plány na podporu vzdělávacího 
systému MPI a MAP a s ohledem na ně jsou realizovány celoměstské projekty.  

Do projektu MAP se zapojilo celkem 217 škol, tedy všechny městské a 37 škol jiných 
zřizovatelů a také 4 organizace poskytující neformální vzdělávání, jmenovitě Knihovna Jiřího 
Mahena, Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje (ANNO JMK), 
Na Zemi a YMCA. Co se týká priorit, jsou zacílené na kvalitu, dostupnost a inkluzi do 
předškolního vzdělávání, čtenářskou a matematickou gramotnost v základním vzdělávání a 
inkluzivní vzdělávání obecně a podporu žáků ohrožených školním neúspěchem. Projekt MAP 
skončil 31. 10. 2017, v rámci něho se však realizovalo velké množství dalšího vzdělávání 
ped. pracovníků, vzdělávací semináře pro rodiče a také vzájemné návštěvy pedagogů. 
V současnosti běží výzva MAP II, ale do té se Brno zatím nezapojilo. 

MPI vychází ze změn plánovaných v rámci SPSZ v politice bydlení a toho, že sociálně 
znevýhodnění žáci se budou objevovat na všech školách, protože lidé ohroženi sociálním 
vyloučením budou bydlet mimo SVL. V praxi k tomu ale úplně nedochází a i ti, kteří se 
přestěhovali mimo SVL, nechávají svoje děti do původní školy v lokalitě dojíždět. Do projektů 
v rámci KPSVL jsou však zapojeny všechny městské školy s myšlenkou, že by ve všech 
školách měli být pedagogové na práci ze sociálně znevýhodněnými žáky a cizinci připraveni. 
Hlavní cíle MPI tedy jsou:  
1. zvýšení celkové proinkluzivnosti obecních škol,  
2. plošná podpora žáků přecházejících na střední školy, kariérové poradenství 
3. systematická práce s rodinami s cílem zvýšit motivaci ke vzdělávání dětí 
4. volnočasové aktivity. 

Jednotlivé specifické cíle jsou naplňovány prostřednictvím těchto projektů: 

a) Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně27 – se zaměřuje na 
personální, metodickou a materiální podporu organizací, které provozují neformální 
předškolní kluby, pracovnice těchto klubů také vzdělávají rodiče a zvyšují jejich 
rodičovské kompetence. Mateřské školy jsou posíleny o školní asistenty a projekt 
zahrnuje také DVPP v metodách podporujících inkluzivní vzdělávání a v metodách 
prevence řečových vad. V rámci projektu vznikla platforma, na které se setkávají 
zástupci sociálních a zdravotních služeb se zástupci MŠ a rodiči za účelem 
komplexního přístupu k dítěti.  

b) Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně28 - je 
pokračováním projektu Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách29, 

                                                
26https://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OSMT/dokumenty/Koncepce_obecniho_skol
stvi_2020.pdf 
27 Více informací na https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-skolstvi-
mladeze-a-telovychovy/projekty/rovny-pristup-k-predskolnimu-vzdelavani-ve-meste-brne 
28 Více informací na: https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-skolstvi-
mladeze-a-telovychovy/projekty/prevence-skolni-neuspesnosti-na-zakladnich-skolach-ve-meste-brne/#c4481272 
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v jehož rámci pracovali s dětmi ohroženými školním neúspěchem mentoři/ 
doučovatelé. Každá úplná škola takto podpořila minimálně 18 žáků. V návazném 
projektu vznikly též kroužky aktivního občanství a sociálního rozvoje a jsou 
systematicky podporovány školy s vyšším a vysokým počtem sociálně 
znevýhodněných žáků. Projekt zahrnuje také další vzdělávání pedagogů a personální 
a metodickou podporu zapojených škol a neziskových organizací.  

Vedle těchto celoměstských projektů jsou všechny školy zapojené do dalších projektů, např. 
Obědy do škol nebo Šablony. V Brně funguje také Síť brněnských otevřených škol30, která 
zahrnuje 25 základních škol. Tyto školy připravují pro své žáky v nadstandardní míře 
zájmové aktivity a otevírají se také veřejnosti a tím naplňují požadavek podpory celoživotního 
vzdělávání. MMB také navýšilo rozpočet 4 školám v SVL s cílem zvýšit motivaci pedagogů a 
umožnit jim pracovat ve třídách s menším počtem žáků31. 

4.2. 2. Charakteristiky vybraných škol 
Co se týká vzdělávání námi sledovaných skupin žáků, dle informací v SPSZ, navštěvovalo 
mateřské školy ve šk. r. 2014/15 126 sociálně znevýhodněných dětí (1 % všech dětí v MŠ) a 
základní školy 1053 sociálně znevýhodněných žáků (cca 4 % všech žáků). Kdybychom 
předpokládali, že se podíl těchto dětí v populaci nějak zásadně nezměnil, je možné odvodit, 
kolik těchto dětí je ve školách v současnosti. V MŠ ale od šk. r. 2016/17 platí povinnost 
posledního předškolního roku, takže se dá předpokládat, že podíl sociálně znevýhodněných 
dětí v nich mírně stoupl, nelze to ale přesně vyčíslit, proto lze s jistotou říci pouze to, že v MŠ 
je aktuálně alespoň 115 SZ dětí. V základních školách 4 % ve školním roce 2018/2019 
představují přibližně 1250 SZ žáků. Celkový podíl Romů v brněnské populaci je cca 4,5 %, 
v žákovské populaci lze předpokládat, že bude jejich podíl obdobný čili v Brně by v takovém 
případě navštěvovalo základní školy přibližně 1400 romských žáků.   

V této části se zaměříme na školy, které mají dle MPI vyšší podíl žáků se sociálním 
znevýhodněním a/nebo v nich dle výroční zprávy působí asistenti pedagoga pro sociálně 
znevýhodněné žáky, konkrétně MŠ Skořepka, MŠ Křenová 76a, MŠ Štolcova a dále ZŠ a 
MŠ Křenová32, ZŠ a MŠ Náměstí 28. října - Osmec, ZŠ a MŠ Merhautova, ZŠ Sekaninova (a 
ZŠ Lidická), ZŠ a MŠ J. A. Komenského, ZŠ a MŠ Staňkova, ZŠ a MŠ Jana Broskvy. A 
školy se zvyšujícím se podílem sociálně znevýhodněných žáků – ZŠ Kamínky, ZŠ a MŠ 
Křídlovická, ZŠ Kuldova a ZŠ Tuháčkova33.  

4. 2. 2. 1. Mateřské školy 

MŠ Brno, Křenová 76a, p. o. je dvoutřídní MŠ v okrajové části Brna-střed obklopená velkou 
zahradou a parkem. Kapacita 52 dětí je v posledních letech plně obsazována. Škola 
dlouhodobě vzdělává děti s odlišným mateřským jazykem a/nebo cizí státní příslušností, dále 
integruje děti se zdravotním postižením (především řečovými vadami) a poskytuje jim 
každodenní logopedickou intervenci. Ve šk. roce 2016/17 byla zapojena do projektu Celé 
Česko čte dětem a jejich ŠVP Jsme na světě rádi34 klade důraz na podporu zdravého 
životního stylu a zároveň vychází z Kurikula pro podporu zdraví. Děti ve třídách jsou 
                                                                                                                                                   
29 Více informací na https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-skolstvi-
mladeze-a-telovychovy/projekty/projekt-op-vk/ 
30 http://www.otevreneskoly.cz 
31 OŠMT. 2017. Výroční zpráva za školní rok 2016/17. Brno: MMB. Dostupné z: 
https://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OSMT/dokumenty/Vyrocni_zprava_2016_2017
_1.1.2018.pdf 
32 Většina těchto subjektů sdružuje základní a mateřskou školu, my se v jejich popisu zaměříme na část základních škol, ale 
neznamená to, že by se v jejich mateřských školách sociálně znevýhodněné děti také nevyskytovaly ve vyšší míře. 
33 Přesné názvy školních zařízení jsou uvedeny níže. 
34 http://mskrenova.cz/wp-content/uploads/2017/04/Školní-vzdělávací-program-2017.pdf 
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rozděleny na mladší (3-4 roky) a starší děti (5-6 let) a s dětmi z jiného sociokulturního 
prostředí pracuje na plný úvazek zaměstnaná asistentka pedagoga.  

MŠ Brno, Skořepka 5, p. o. je také dvoutřídní MŠ nacházející se poblíž hlavního vlakového 
nádraží. Třídy jsou věkově smíšené a naplňují se do kapacity 24 dětí na třídu. Škola pracuje 
podle ŠVP Mámo, táto, chystáme se do světa35 a klade velký důraz na otevřenost všem 
dětem a veřejnosti a respektující přístup jak k dětem, tak k rodičům. S dětmi ze sociálně 
nepodnětného prostředí a s dětmi cizí národnosti pracuje asistentka pedagoga. 
Předškolákům je nabízena edukačně stimulační skupina, jednou týdně probíhá logopedická 
intervence a děti mají možnost se zúčastňovat i zájmových aktivit jako zumba, angličtina, 
keramika, které jsou za úplatu. Pro děti organizují velké množství výletů a zúčastňují se 
různých kulturních akcí.  

MŠ Brno, Štolcova 21, p. o. je nadstandardně materiálně vybavené předškolní pracoviště 
v Brně-Černovicích. V MŠ jsou tři běžné věkově homogenní třídy a jedna speciální 
logopedická s celkovou kapacitou MŠ 75 dětí, dále je tu třída pro dětskou skupinu 
s kapacitou 10 dětí mladších 3 let, logopedická pracovna a keramická dílna. Škola je fakultní 
školou Masarykovy Univerzity a je také zapojena do projektu Rodiče vítáni. ŠVP nese název 
Svět je plný barev36 a zaměřuje se na péči o životní prostředí, odpovědnost k sobě i svému 
okolí a rozvoj sebevědomé osobnosti každého dítěte.  

V letošním roce byla v MŠ Štolcova úplata za vzdělávání stanovena na 420 Kč/měsíc, v MŠ 
Křenová a v MŠ Skořepka to bylo 400 Kč měsíčně. Pro srovnání – v jiných veřejných MŠ 
v Brně se tyto částky pohybují od 500-700 Kč/měsíc. V posledním školním roce po dosažení 
věku 5 let a také pro děti s odkladem školní docházky je předškolní vzdělávání bezplatné. Od 
září 2017 platí povinnost posledního předškolního roku a dle slov zástupkyň OŠMT je 
situace s naplňováním této povinnosti obdobná jako v dalších městech ČR37. V letošním 
školním roce byly kapacity MŠ v Brně dostatečné na umístění všech tříletých dětí s tím, že 
v MŠ nedrží místo pro děti předškolního věku, které se nedostavily k zápisu, takže povinnost 
předškolního vzdělávání je pak naplňována ve spolupráci s předškolními kluby neziskových 
organizací prostřednictvím individuálních vzdělávacích plánů38. 

4.2. 2. 2. Základní školy 

Základní školy, které poskytují vzdělávání vysokému podílů sociálně znevýhodněných žáků, 
lze rozdělit na dva typy – ty, které se zabývají především vzděláváním dětí cizinců, tedy těmi, 
jejichž mateřský jazyk je jiný než český (ZŠ J. Broskvv a ZŠ Staňkova) a ty, které kvůli své 
poloze v SVL nebo její blízkosti navštěvují převážně romští žáci (ZŠ Křenová, ZŠ 
Merhautova, ZŠ Nám. 28. října - Osmec, ZŠ Sekaninova). Dalších pět škol dle MPI má zatím 
pouze vyšší podíl žáků se sociálním znevýhodněním a jednoznačně nelze určit, jestli v nich 
převažují spíše cizinci nebo Romové. Jejich základní přehled nabízí tabulka č. 7 níže.  

Ze škol s vyšším podílem sociálně znevýhodněných žáků je pouze ZŠ Sekaninova zřizována 
Krajem. Vyšší podíl těchto žáků měla v minulosti také bývalá ZŠ praktická Lidická, která ale 
po sloučení s MŠ, ZŠ a Praktickou školou, Vídeňská už podíl těchto žáků nemá tak vysoký. 
Žáci se SVP jsou skupinově integrováni na ZŠ Křenová a ZŠ Merhautova. Téměř všechny 
školy s vysokým podílem žáků se SZ mají přípravné třídy pro děti s odkladem povinné školní 
docházky (PŠD). Co se týká podpůrného personálu, všechny sledované školy (až na ZŠ 

                                                
35 http://www.msskorepka.cz/index.php/skolni-vzdelavaci-program. 
36 http://www.msstolcova21.cz/documents/%C5%A0VP%202017.doc. 
37 Dle temat. zprávy ČŠI nepřišly na zápis asi 3 % populačního ročníku, pro které bylo předškolní vzdělávání povinné (ČŠI, 
2018). 
38 Zdroj: OŠMT. 
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Tuháčkovu) zaměstnávají psychologa a většina z nich má také poradenské pracoviště 
posíleno o speciálního pedagoga a sociálního pedagoga. Na všech školách pracují se žáky 
se SVP asistenti pedagoga a na třech z nich zaměstnávají také školní asistenty.  

Tab. č. 7 Základní informace o sledovaných ZŠ (zdroj: Výroční zpráva 2017/18, pokud není uvedeno jinak) 

 Kapacita Počet žáků 
(naplněnost) 

Počet 
spec. 
tříd 

Počet 
přípravných 
tříd 

ŠPP 
(P-psycholog/ S -
speciální pedagog) 

Počet 
AP/ŠA 

Obědy zdarma 

ZŠ a MŠ Jana 
Broskvy 

540 414 (77 %) 0 0 P – 0,5, S -0 7/0 Nezjištěno 

ZŠ a MŠ Staňkova 420 315 (75 %) 0 1 P – 0,6, S – 0 4/0 Nezjištěno 

ZŠ a MŠ Křenová 
300 

191+44 (78 
%) 

5 1 P- 0,5, S – 0,5 10/2 Ano 

ZŠ a MŠ Merhautova 
1020 

477+74 (54 
%) 

8 3 P- 0,5, S – 0,5 19/0 
Ano - 143 dětí 
a žáků  

ZŠ a MŠ Osmec 450 339 (75 %) 0 1 P- 1, S – 1,5 18/0 Ano 

ZŠ Sekaninova39 
198 76 (38 %) 8 1 

P- 1, S – 0 (součástí je 
SPC) 

1/1 Nezjištěno 

ZŠ Nám. Republiky 550 175 (32 %) 0 0 P- 0,5, S – 0,5 2/0 Nezjištěno 

ZŠ Kuldova 380 375 (98 %) 0 0 P- 0,5, S – 1,2 11/1 Nezjištěno  

ZŠ Kamínky 540 360 (66 %) 0 0 P- 0,5, S – 0,5 3/0 Nezjištěno 

ZŠ Křídlovická40 750 691 (92 %) 0 0 P- 1, S- 0,5 11/0 Nezjištěno 

ZŠ Tuháčkova 630 375 (59 %) 0 0 P- 0, S-1 9/0 Nezjištěno 

ZŠ a MŠ Brno, Jana Broskvy 3, p. o. je úplnou základní školou nacházející se v okrajové 
části města Brna, v Chrlicích. Dle inspekční zprávy41 (IZ) se v roce 2017 vzdělávalo ve škole 
cca 6 % cizinců a přibližně 13 % žáků s potřebou podpůrných opatření. Škola pracuje podle 
ŠVP s názvem Úspěch pro všechny, který je zaměřený na individuální rozvoj schopností 
každého žáka a podporu jeho silných stránek. „Mezi upřednostňované formy a metody práce 
patří individuální přístup k žákům, projekty, prvky e-learningu, skupinová práce, integrovaná 
terénní výuka, bloková výuka. Uvedené metody a formy práce jsou uplatňovány také v široké 
nabídce volitelných předmětů v jednotlivých vzdělávacích oblastech a v nepovinných 
předmětech.“42 Tato škola je jedinou brněnskou základní školou zařazenou do sítě 
Přidružených škol UNESCO43 a jednou z 29 škol v síti brněnských otevřených škol (SBOŠ)44. 
Vedle aktivit vyplývajících z členství v těchto sítích realizují také projekty na zlepšení 
angličtiny, využívání ICT ve vzdělávání či projekty věnující se poznávání svého nejbližšího 
okolí – Chrlic.  

ZŠ a MŠ Brno, Staňkova 14, p. o. se nachází v městské části Brno Královo Pole v blízkosti 
Hokejové haly dětí a mládeže. Tato základní škola je specifická především tím, že byla 
určena k realizaci vzdělávání ve třídách pro jazykovou přípravu žáků, jejichž mateřský jazyk 
je jiný než český. Tito žáci jsou zařazováni do běžných tříd a v této škole také poskytují 
hodiny češtiny pro cizince i kmenovým žákům jiných základních škol. Dle ŠVP Škola bez 
hranic45 je filozofií školy vytvořit bezpečné místo pro všechny a stavět na vzájemné toleranci 
a individuálním přístupu. Škola je dále zapojena do sítě otevřených škol a pedagogové ve 
výuce využívají prvky daltonské výuky46. Při škole funguje přípravná třída pro děti 

                                                
39 VZ 2016/17. 
40 VZ 2016/17. 
41 https://portal.csicr.cz/Files/Get/c4e42a3fe9bb46f8915777a99d3bb2c2 
42 http://www.zschrlice.cz/1672/o-skole/ 
43 http://www.skoly-unesco.cz/wp/sit-pridruzenych-skol-unesco/ 
44 http://www.otevreneskoly.cz/ 
45 http://www.zsstankova.eu/svp/2017/svp_zs.pdf 
46 http://www.nicm.cz/daltonska-skola 



 

Tento materiál vznikl za finanční podpory ESF prostřednictvím OP Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu „Inkluzivní a kvalitní 
vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami“, registrační číslo projektu CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586. Více na 
www.socialni-zaclenovani.cz. 

20 
 

s odkladem povinné školní docházky a vedle žáků – cizinců se ve šk. r. 2017/18 v základní 
škole vzdělávalo 25 žáků se SVP. S těmito žáky pracuje vedle výchovné poradkyně také 
školní psycholožka. Realizované projekty se zaměřují zejména na podporu výuky češtiny a 
angličtiny.  

V sociálně vyloučených lokalitách a jejich blízkosti47 se nacházejí školy, které mají vysoký 
podíl (dle Stručné analýzy, 2015 více než 60 %) žáků se sociálním znevýhodněním. Tito žáci 
jsou z velké části Romové, což je způsobeno především sloučením některých škol a 
následným odlivem neromských žáků do jiných škol, a to i navzdory tomu, že hlavní budovy 
těchto škol přímo v SVL neleží. Jedná se o školy ZŠ Merhautova a ZŠ Nám. 28. října - 
Osmec. Genezi vzniku těchto „romských škol“ přes postupné odhlašování neromských 
rodičů a rozličné přístupy vedení škol k nové situaci popisuje ve své analýze Souralová 
(2008): na ZŠ Osmec přistoupili ke sloučení dvou škol nediferencovaně a umístili první 
stupeň do budovy v ulici Stará a druhý stupeň do budovy na Nám. 28. října; na ZŠ 
Merhautova nechali paralelní třídy na obou budovách, přičemž na ZŠ Vranovská zůstala 
většina původních romských žáků. V této škole usilovali o model určitého „prostupného 
vzdělávání“, kdy romští rodiče, kteří o to projevili zájem, mohli požádat o zapsání svých dětí 
na budovu Merhautova. Výhodou ZŠ Merhautova byl oproti ZŠ Osmec fakt, že měla pověst 
„chytřejší“ školy a romské a neromské žáky tam vzdělávali dlouho odděleně, proto i 
odhlašování majoritních rodičů z ní bylo pomalejší. V současnosti však už i na ZŠ 
Merhautova dochází k absolutní převaze žáků „kulturně odlišných a se sociálním 
znevýhodněním.“48 Kumulace sociálního znevýhodnění (ne nevyhnutelně etnické 
příslušnosti) vede často ke zvýšenému výskytu školně nepříznivých jevů, jako jsou 
neomluvené absence, školní neúspěch a opakování tříd, zhoršené vztahy mezi žáky a 
pedagogy, vyšší výskyt kázeňských opatření a zhoršených známek z chování či ukončování 
školní docházky v nižší než deváté třídě a nepokračování v dalším vzdělávání. Tato 
kumulace se týká v Brně kromě ZŠ Osmec a ZŠ Merhautova i ZŠ Křenová, která se nachází 
na pomezí dvou SVL a ZŠ Sekaninova, určené žákům se zdravotním postižením.49   

ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37, p. o. je úplnou základní školou, která sestává ze dvou 
budov; Vranovská a Merhautova. Třídy všech ročníků jsou umístěny na obou budovách a 
rodiče si mohou vybrat, kam chtějí své dítě zapsat. Ve škole fungují až tři přípravné třídy pro 
děti s odkladem PŠD, osm tříd pro žáky s poruchami učení (74 žáků), a dalších 90 žáků se 
SVP je individuálně integrováno v běžných třídách. ŠVP nese název DYNAMIKA a je to 
zkratka toho, na co se škola zaměřuje tedy DYslektické třídy, Němčinu, Angličtinu, 
Matematiku a Informatiku Každému, čímž zdůrazňuje individuální přístup k možnostem a 
schopnostem každého žáka. Ve výuce používají prvky daltonského školství a matematiku 
vyučují Hejného metodou. Tato škola je součástí SBOŠ a v roce 2018 získala titul „Kvalitní 
škola“. Kromě již zmíněných městských projektů zprostředkuje dětem, jejichž rodiče pobírají 
dávky v hmotné nouzi, obědy zdarma a všem žákům nabízí zájmové kroužky a kroužky 
speciálně pedagogické intervence.   

ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22, p. o. - Osmec je běžnou základní školou nacházející se 
také ve dvou budovách - na ulici Stará a na nám. 28. října. Vedle žáků se sociálním 

                                                
47 Viz mapu spádovosti v příloze č. 2. 
48 Ve školním roce 2018/19 jsou tito žáci zastoupeni až z 83 %. (Zdroj: Koncepce rozvoje školy dostupná na 
http://www.zsmerhautova.cz/Dokumenty/skola/koncepce_zs_ms.pdf.) 
49 V této škole vysoký podíl romských žáků ze všech, kteří mají diagnostikováno nějaké zdravotní postižení, odkazuje na jiný 
problém, kterého jsou si ve městě vědomi a chtějí ho eliminovat, a to možnou záměnu sociálního znevýhodnění a 
zdravotního postižení. (Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání ve městě Brně, s. 34. Dostupná z: 
https://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OSMT/projekt/1._Lokalni_strategie.pdf 
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znevýhodněním měli v loňském roce téměř 28 % žáků se SVP, jejich podpora v rámci 
vzdělávacího procesu měla většinou podobu plánu pedagogické podpory (1. stupeň PO). 
Škola je zapojena do SBOŠ, je zakládajícím členem Ligy komunitních škol a provozuje 
celodenní program v podobě různých kroužků a společenských setkání nejen pro žáky školy, 
ale také pro jejich rodinné příslušníky, absolventy školy a širokou veřejnost. V koncepci 
rozvoje školy50 kladou důraz nejen na to, aby jejich škola byla komunitní, ale především 
inkluzivní a partnerská ve smyslu spolupráce s podobně orientovanými školami a dalšími 
subjekty. Ve svém ŠVP OSMEC (Odpovědnost – Samostatnost – Multikultura – Elán – 
Cílevědomost) kladou důraz na rozvoj charakterových kvalit, vzdělávání dle programu Začít 
spolu na prvním stupni, projektovou výuku napříč všemi třídami a individualizovanou podporu 
žáků se SVP. Jedná se také o jedinou školu v Brně, která nabízí kurz pro získání základního 
vzdělání.  

ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, p. o. je také navštěvována především sociálně 
znevýhodněnými žáky. Je součástí SBOŠ i Ligy komunitních škol a na této škole realizovali 
velké množství projektu jak na zlepšení materiálního vybavení školy, tak na podporu školsky 
neúspěšných žáků. Mají zřízených 5 tříd pro žáky s lehkým mentálním postižením a plně 
obsazené školní poradenské pracoviště. Pracují podle ŠVP Avas džas sikhľol – Pojďme se 
učit. Mezi základní charakteristiky jejich výuky patří individuální nebo skupinová péče a 
menší počet žáků ve třídě (průměrně 18 žáků na třídu), přípravné třídy a co nejplynulejší 
přechod do první třídy, velký důraz na rozvoj čtenářské gramotnosti, pravidelná zpětná vazba 
s rodiči i ostatními pedagogy a práce asistentů pedagoga podpořena aktivním zapojením 
ŠPP. Odpolední činnost žáků je zajištěna zájmovými kroužky dle jejich preferencí a škola 
nabízí také možnost obědů zdarma. Z projektu Šablon financují speciálního a sociálního 
pedagoga, doučování, tandemovou výuku a odborně zaměřená setkání pro rodiče. Škola je 
také zapojena do projektu Kreativní partnerství pro inkluzivní školu, v jehož rámci se 
nastavuje systém strukturované spolupráce mezi umělci a pedagogy51.  

Základní škola Brno, Sekaninova 1, p. o. je, jak již bylo zmíněno, převážně určena žákům 
s lehkým mentálním postižením a v jedné třídě vzdělávají také žáky se středně těžkým 
mentálním a kombinovaným postižením. Při škole funguje speciální pedagogické centrum a 
škola se zapojuje do velkého množství aktivit pro veřejnost a nejrůznějších soutěží. 

Nejblíže k SVL se nacházejí dvě školy, které si stále častěji volí romští rodiče ze SVL, kteří 
chtějí svým dětem poskytnout podmínky pro jejich rozvoj, srovnatelné s podmínkami dětí 
z majority ve školách mimo SVL. 

Tyršova ZŠ, Brno, Kuldova 38, p. o. je relativně malou školou s prakticky naplněnou 
kapacitou nacházející se ve městské části Brno - Židenice. Pracují podle ŠVP s názvem 
Kuldovka – svět poznání, který od šesté třídy umožňuje vedle běžných tříd studijní zaměření 
na češtinu, angličtinu, matematiku a informatiku. V první třídě probíhá výuka čtení a psaní 
genetickou metodou a celým vzděláváním a výchovou na této škole se prolíná respektující 
přístup. Při výuce kladou důraz na čtenářskou a matematickou gramotnost a snaží se o 
netradiční výukové metody. Se žáky ohroženými školním neúspěchem pracuje školní 
asistent a také mentoři. Škola je součásti SBOŠ. 

ZŠ J. A. Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10, p. o. je úplnou středně velkou 
školou v širším centru města. Většina žáků je ze spádové oblasti školy a do 10 % všech žáků 
tvoří cizí státní příslušníci. Dle ŠVP je jejich cílem být inkluzivní školou, ve které se všichni 
                                                
50 http://osmec.cz/wp-content/uploads/koncepce-%C5%A1koly_2015-2018.pdf 
51 https://www.crea-edu.cz/kreativni-partnerstvi-pro-inkluzivni-skolu 
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žáci cítí bezpečně a spokojeně. Zázemí školy má v žácích probouzet tvořivost a také touhu 
po zapojení do dění ve škole prostřednictvím školního parlamentu. V této škole kladou důraz 
na kvalitní výuku cizích jazyků, využívání výpočetní techniky a z měkkých dovedností na 
možnost pozitivního prožívání, získání zdravého sebevědomí a rozvíjení kritického myšlení a 
schopnosti sebehodnocení.  

Posledním třem uvedeným školám (ZŠ Křídlovická, ZŠ Kamínky a ZŠ Tuháčkova) se 
nebudeme podrobněji věnovat, protože sociálně znevýhodnění žáci v nich jsou především 
cizinci a u nich jsou způsoby úspěšného zapojení do vzdělávání propracovanější a jasnější 
než u žáků pocházejících z málo podnětného rodinného prostředí.  

4. 2. 3. Organizované volnočasové aktivity v Brně 
Součástí místní vzdělávací sítě jsou také instituce a organizace, které poskytují různé formy 
neformálního vzdělávání, tedy volnočasové aktivity. Na území města Brna se organizaci 
mimoškolního vzdělávání a volnočasových aktivit pro děti a mládež věnuje několik set spolků 
a organizací, přičemž město v roce 2017 podpořilo přes 260 těchto organizací na základě 
400 podaných projektů v celkové výši 10,8 mil. Kč. Pravidelné činnosti v těchto organizacích 
se věnovalo více než 25 000 dětí, mládeže a mladých dospělých do 26 let. Na území města 
dále působí 3 centrální střediska volného času a domy dětí a mládeže v celkem 22 
pobočkách. I přestože tyto organizace zřizuje kraj, město těmto zařízením přispívá na 
provozní náklady. Tato střediska navštěvuje pravidelně zhruba 15 000 osob mladších 26 let. 
Kromě pravidelných zájmových útvarů a výukových programů pro školy nabízejí střediska i 
letní pobytové a příměstské tábory, těch se účastní ročně na 25 000 dětí mladších 18 let52. 

Zmíněná střediska a organizace poskytují své služby zpravidla mimo území sociálně 
vyloučených lokalit, v těch zajišťují nabídku volnočasových aktivit a mimoškolního vzdělávání 
především nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a místní základní školy.  

 

                                                
52 Blíže viz OŠMT MMB. 2017. Výroční zpráva za školní rok 2016/2017. Dostupné z: 
https://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OSMT/dokumenty/Vyrocni_zprava_2016_2017
_1.1.2018.pdf. 
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4.3.  Volný čas dětí ze sociálně vyloučených lokalit 
U dětí, které jsou nějakým způsobem znevýhodněné, převládá například dle Čecha (2002) 
nebo Stropnické (2011) nestrukturované a neorganizované, z pohledu majority až 
neefektivní, trávení volného času. Dětí, které by se však alespoň občas neúčastnily žádné 
organizované volnočasové aktivity, bylo v našem výzkumu velmi málo a nacházely se napříč 
všemi dotazovanými skupinami rodičů. Podobně všichni rodiče mluvili o tom, jak jsou pro ně 
v rámci kroužků, sportu nebo školy důležitá vystoupení a pro všechny byl také důležitý 
společně trávený čas s dětmi o víkendu, např. ve formě procházek do města nebo návštěv u 
příbuzných.  

V pozadí tohoto výzkumu stála myšlenka, že děti ze sociálně vyloučených lokalit 
nenavštěvují volnočasové aktivity mimo SVL. Cílem bylo hledání příčin, proč tomu tak je a 
možností, jak tyto aktivity dětem přiblížit nebo jak děti k nim přitáhnout, protože tyto aktivity 
představují pro děti nejen možnost, jak rozvinout vlastní talent, ale také možnost získat nové 
kamarády a jinou referenční skupinu, se kterou mohou srovnávat svojí životní situaci. 
Následující podkapitoly jsou tedy řazeny dle míry, v jaké konkrétní způsob trávení volného 
času u dětí ze SVL umožňuje kontakt s dětmi z majoritní společnosti. U placených kroužků 
jsou v závěru identifikovány bariéry, které dětem brání se do nich zapojit, ale také faktory, 
které je pro ně dělají atraktivními a motivují je k zapojení se i navzdory těmto bariérám.  

Důležitým přínosem výzkumu je vedle výše uvedeného také identifikace různých způsobů, 
jakými rodiče přistupují k trávení volného času u svých dětí a formulace doporučení pro 
místní aktéry s cílem zvýšit návštěvnost organizovaných volnočasových aktivit ze strany dětí 
ze SVL. 

4. 3. 1. Nestrukturovaný volný čas a jeho specifika 
U dětí našich respondentů se to, jakým způsobem trávily svůj neorganizovaný volný čas, 
lišilo především v závislosti na jejich věku a způsobu, jakým rodiče uvažovali o svém 
nejbližším okolí. Velmi malé děti (do 6 let) chodily samy (s dalšími podobně malými dětmi) 
ven jen v těch od vnějšího světa nejvíce oddělených místech, často ubytovnách, případně se 
zdržovaly jen na chodbách domů. V tomto případě se jednalo o rodiče, kteří ubytovnu nebo 
blízké okolí nepovažovali za nic nebezpečného a v podstatě neměli představu o tom, kde 
dítě je a co dělá. Počítali však s tím, že se dítě zdržuje opravdu jen v nejbližším okolí.  

Pro děti, které na ubytovnách tráví čas bez dozoru rodičů, chybí dle terénních sociálních 
pracovníků (a některých rodičů) prostor, kde by mohly být a bezpečně si hrát a kde by bylo 
možné pro ně realizovat terénní formu sociální práce bez ohledu na počasí. Právě tyto děti 
jsou nejvděčnějšími klienty organizací a dobrovolníků, kteří se snaží nějak jim 
nestrukturovaný volný čas vyplnit v jejich přirozeném prostředí, případně je doma 
vyzvedávají a doprovázejí je do kluboven. Tento typ trávení volného času je nejméně 
náročný z hlediska množství vynaloženého úsilí, a to jak pro rodiče, tak pro děti.  

Mladší dětí do 6 let, které rodiče nepouštějí samotné ven, trávily především čas doma: „Tady 
si hrajou, malujou. Nic je nezajímá, je zajímá televize... Simpsonovi nebo mobil, internet.“ 
(A1) nebo se vysloveně nudí a dle rodičů by bylo lepší, kdyby něco dělaly a někam chodily, 
než aby se doma nudily: „Bylo by škoda, kdyby děti nechodily nikam a nějak se nerozvíjely v 
něčem. A nějak volný čas, kdyby netrávily někde jinde než jen ve škole a doma  - na youtube 
celý den.“ (B1) 

Mezi dotazovanými rodiči jsme narazili také na distancování vlastní rodiny od těch ostatních, 
kdy tito rodiče uváděli, že by dítě samotné ven poblíž v žádném případě nepustili, protože 
„rodičia sa deťom nevenujú a podľa toho to tu vypadá – to nie sú deti, to sú tarzani“ (A15) 
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nebo jiná matka mluvila o tom, že děti (ve věku 11-14 let) pouští samotné do IQ RS nebo do 
Dromu53, ale „jinak je ven nepouštím tady samotné – tady nejsou děti, ale opice” (A16). To 
znamená, že tato matka má k dětem velmi základní důvěru, že půjdou tam, kam mají, i když 
by mohly vlastně jít kamkoliv jinam54. Potřeba deklarovat, že vlastní rodina a vlastní děti jsou 
jiné (a lepší) než ty ostatní, se mezi dotazovanými rodiči objevovala často, ale zdaleka 
nebyla vlastní všem našim respondentům. Bittnerová ve svém výzkumu mezi sociálně 
vyloučenými romskými rodiči popisuje potřebu distanciace vlastní rodiny od okolí jako praxi 
upevňující soudržnost rodiny a zpochybňující skutečnost „že děti žijí v rámci vlastní 
vrstevnické skupiny často bez přímého dozoru rodičů.“ (Bittnerová, 2011: 149) V případě 
našich komunikačních partnerů se nevyhnutně nejednalo o upevňování soudržnosti ve 
vlastní rodině jako spíše o potřebu vymezit se vůči těm nejvíce vyloučeným. Tento postoj 
distanciace jsme zaznamenali u těch rodičů, kteří dávali najevo potřebu svou životní a 
sociální situaci změnit.  

Z hlediska trávení nestrukturovaného volného času hraje svoji roli i věk dítěte. Například dle 
pracovnic nízkoprahů se obvykle děti přestávají nabízených organizovaných aktivit účastnit 
kolem 13 let, dívky často z těchto aktivit mizí už kolem 11 let. 12-13 let je také věk, kdy i děti, 
které navštěvovaly nějaké zájmové aktivity s nimi přestaly, jak uvádí jedna matka: „tancování 
ho bavilo, ve dvanácti přestal, že už jsou tam jen menší děti“ (B8). Organizované aktivity 
v tomto věku a nejpozději v 15 letech přestávají přitahovat děti napříč všemi sociálními 
skupinami. Podle výzkumu hodnotových orientací dětí realizovaného NIDM v roce 2011, 
velká část dětí začíná opouštět organizované volnočasové aktivity cca od 13 let, protože už 
je nebaví, nejsou pro ně zajímavé a pokud někde zůstávají, tak spíše ve sportovních 
oddílech. Zároveň k tomu přispívá i nástup puberty a požadavek vyšší autonomie, kdy se 
děti více rozhodují samy o tom, co by chtěly ve svém volném čase dělat. Podobně v tomto 
věku roste důležitost kamarádů, proto pokud děti dotazované v rámci výzkumu NIDM začaly 
v tomto věku nějakou volnočasovou aktivitu navštěvovat, většinou to bylo na základě vlivu 
kamarádů a vrstevníků. U Romů ohrožených sociálním vyloučením navíc už kolem dvanácti 
let nastává věk, kdy jsou považovaní za zodpovědné sami za sebe a své jednání a 
v podstatě za malé dospělé (Rádl, 2013). Bittnerová v této souvislosti mluví také o kouření 

(běžně v 9-11 letech) jako znaku dospělosti. To, že si dítě zapálí cigaretu a rodiče to zjistí, je 
důležitým přechodovým rituálem: „Ustát tuto situaci před rodičem posouvá dívku či chlapce 
z dětství do další fáze života nejen formálně, ale také emočně“ (2011: 152). Proto lze 
předpokládat, že tito „dospělí“ budou chtít trávit čas jinak a jinde než malé děti – jen částečně 
je oslovují kluby pro starší v NZDM a sociální pracovníci obvykle netuší, co se s těmito dětmi 
stalo a kam zmizely:  

ty nízkoprahy jsou super s těmi malými dětmi, holky max třináct a kluci třeba čtrnáct – patnáct a pak je velká díra, 
kdy my se furt bavíme, že co s těma děckama, oni prostě zmizí… někam… najednou nechodí nikam, nikdo o nich 
nic neví prostě a pak najednou buch a objeví se buď jejich vlastní děti anebo prostě, když je nějaký problém. 
(SP10) 

Na druhé straně účast náctiletých dětí v kroužcích a klubech může motivovat jejich mladší 
kamarády, aby se těchto aktivit také účastnili: 

Pro ty mladší jsou velkým lákadlem, že tam vůbec jsou. Takže když se vám podaří… třeba na tom táboře krásně 
funguje, když tam jsou třeba 2,3 instruktoři jakoby děcka, který oni znají, ty děti jsou do nich zamilovaný a radši 
jedou na ten tábor, což se nám teďka stalo na táboře. […] vy můžete mít extra dobrej vztah se svým 
dobrovolníkem, ale pořád to není někdo, ke komu máte tak blízko, jak někdo, s kým jste vyrostli. Takže jasně, že 

                                                
53 Pro představu z místa jejich bydliště to je téměř 4 km pěšky a 25 minut MHD. 
54 Důvěru v to, co děti řeknou, vypozorovala ve svém výzkumu také Bittnerová: „Tato důvěra není ovšem naivní, vyplývá 
z kultury. Obvinění ze lži je jedním z nástrojů, jak zpochybnit důvěryhodnost člověka. Proto není pochopitelné bezdůvodně lhát 
uvnitř rodiny či komunity.“ (2011: 149).  
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by docela dost pomohlo, kdyby do těch kroužků chodili nebo nějak tam participovali ti starší, kteří jsou v tom třeba 
dobrý. (SP2) 

O způsobech trávení volného času dětí starších 13 let jsme se v průběhu výzkumu dozvídali 
jen velmi kusé informace a protože je to věková kategorie, která organizované aktivity spíše 
nevyhledává, vysloveně jsme se na tyto děti nezaměřovali. Nicméně, důležitost bezpečných 

prostor pro tyto děti zmiňoval např. sociální pracovník při popisu volnočasových aktivit ve 
Finsku, kde zřídili pro tyto děti specifické sportovní a volnočasové stadiony, kde mohou trávit 
čas podle vlastních představ, tj. neorganizovaně, ale zároveň zde fungují určitá pravidla a 
vrátnice a je zde například zakázáno vnášet alkohol a jiné omamné látky: „Je potřeba, aby 
mohly jen tak přijít a něco dělat a zároveň, aby tam nebyly žádné rizikové aktivity.“ (SP5)  

Z hlediska trávení neorganizovaného volného času rodiče bydlící na soukromých ubytovnách 
poukazovali na absenci dětského hřiště v nejbližším okolí. Podle rodičů se před ubytovnami 
nachází prázdná travnatá plocha, která je majetkem městské části a na které si děti tak jako 
tak hrají. Proto nerozuměli tomu, proč tam dětské hřiště nestojí. Někteří z nich se podle 
svých slov snaží o zřízení hřiště už několik let. Zároveň na opravdové hřiště musejí děti 
docházet dál k jiným domům, ale tam si na jejich přítomnost stěžují tamější obyvatelé.  

Mně třeba hrozně vadí, že tady ty děti na té ubytovně… to prostranství před ubytovnou je městské části, ale oni 
nejsou schopni, když ví, že na této ubytovně žijí děti tam vybudovat dětský hřiště, aspoň skluzavku a houpačku a 
pískoviště, aby ty děti si měly, kde hrát. Oni se tam celé léto babrají v hlíně. (A1) 

Vašim lidem se nelíbí, když jdou ty děcka přes ulici na hřiště a jasně, že přes čtyři domy je nevidíme, tak jim 
nemůžeme nic říct; pak si ti lidé stěžují, že dělají bordel jinde, ale tak mají takové záliby, co tady mají jiného 
dělat? (A10) 

Takže i když jsme tam s nimi my, hrajeme nějakou hru, protože jí nechceme hrát na podzim v tom bahně u 
ubytovny a když jdeme třeba naproti k tomu baráku, kde je travnatá plocha, kde můžeme něco hrát nebo o něčem 
mluvit, tak se otvírají okna a je na nás řváno. Rozumím tomu, že ti lidé můžou mít nějaké nepříjemné zážitky, 
ale… (SP9) 

Neexistenci hřišť před ubytovnami se snaží suplovat některá nízkoprahová zařízení pomocí 
terénní služby, kdy v létě jejich pracovníci vybaveni hračkami a sportovními potřebami za 
dětmi docházejí. 

4. 3. 2. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (dále jen „NZDM“) hrají důležitou roli ve volném 
čase dětí velké části dotazovaných rodičů - pro některé byla nejčastěji využívanou 
volnočasovou institucí. K tomu přispívá i dobré pokrytí Cejlu a okolí těmito zařízeními, což 
znamená, že rodiče zde děti většinou nedoprovázejí (některé mladší děti sem docházely v 
doprovodu starších sourozenců, kteří v zařízení také tráví čas). Jedno z nízkoprahových 
zařízení také vykonává terénní službu pro děti žijící na ubytovnách.  

Nízkoprahy nabízejí dětem a mládeži především odpolední klub, který je obvykle věkově 
rozdělen na klub pro mladší a na klub pro starší děti. Tyto kluby většina zařízení provozuje 
každodenně v průběhu školního roku a v omezeném režimu i přes letní prázdniny. V rámci 
těchto klubů nabízejí i kroužky zdarma. Jejich podoba a existence je ale většinou závislá na 
ochotě a iniciativě dobrovolníků, přičemž mnoho těchto kroužků končí právě s odchodem 
lektora-dobrovolníka. Kvalita těchto kroužků do velké míry závisí na schopnostech a 
možnostech konkrétní osoby. To popisoval i jeden z dotazovaných otců:  

(H)olka chtěla moderní tanec, to tady dělal XY, kterej byl v tomhle docela dobrej, tak tam bych se nebál o tu 
kvalitu, ale pak tady jsou takový spíš dobrovolníci. Jako to není nic proti nim, ale myslím si, že by to nemělo ten 
efekt, že by to holku brzo omrzelo a už by to nechtěla dělat. (B1) 

S těmito, byť pravidelnými, aktivitami nízkoprahy nemohou a nechtějí konkurovat běžným 
placeným kroužkům, ať už z hlediska materiálního vybavení, rozvoje schopností dítěte, ale 
ani z hlediska nároků na děti, které do nich docházejí, protože i když jsou volnočasové 
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aktivity součástí jejich nabídky, většinou nepatří mezi hlavní pilíře práce NZDM s klientem. 
Vnímané rozdíly popisuje jedna z pracovnic takto: 

Když si člověk pak čte nabídku těch kroužků, někdy to na ně může působit, že se po nich bude něco chtít, což je 
pravda, že se po nich bude něco chtít, když začnou chodit na nějakou aktivitu, bude to chtít nějaký vývoj, což 
někdy můžou vyhodnotit, že v tom klubu to pro ně bude jednodušší. Protože tady se po nich sice taky něco chce, 
ale je to možná méně nátlakovou formou toho, že to není každou středu od 3 do 5 a když přijdou o půl hodiny 
pozdějc, tak je to docela špatný, musí se řídit tím, že to vede nějaký lektor, který má nějakou vizi, co se tam bude 
dělat a jsou tam jiný aspekty toho, co může být pro ně nátlakový.  (SP9) 

Mimo pravidelné kluby a kroužky pořádají nízkoprahová zařízení i výlety, sportovní turnaje, 
dětská odpoledne a jiné jednorázové aktivity. Některé z nich se těší i většímu zájmu rodičů. Z 
tohoto hlediska např. výlety organizované nízkoprahovými zařízeními často představují první 
setkání dítěte s danou aktivitou jako např. návštěva v ZOO nebo laser game, kdy někteří 
klienti po seznámení se s těmito možnostmi trávení volného času následně navštívili tato 
zařízení i o víkendu se svou rodinou.  

Kromě organizování vlastních aktivit je klíčová role těchto zařízení i z hlediska 
zprostředkování volnočasových aktivit nabízených jinými institucemi. 

Někdy je to fakt, že to dítě třeba přijde s rodičem. Rodiče se úplně nevyznají v tom, že jsme nízkopráh, pracujeme 
s dětma nebo tak, je to asi úplně přirozený, takže někdy přijdou i ti rodiče nebo přijdou sami rodiče, to pak 
snažíme se vrátit k tomu klientovi, že zase musíme se vrátit od toho klienta. Ale je to tak, že někdy buď přijdou s 
nějakou konkrétní poptávkou, že třeba konkrétní taneční kroužek anebo takové, že ještě by něco chtěli dělat 
anebo takové, že je třeba baví kreslení a neví, co třeba s tím jako dál a tak, jaké jsou třeba možnosti. (SP8) 
My se třeba občas pokoušíme některým dětem, když je u nich ten zájem, jim nějak pomoct v tomto. Máme 
jednoho klienta, o kterým víme, a pomohli jsme mu, že chodí do skautu (…), ale je to běžný, normální 
volnočasový kroužek, kam chodí děti z majority. A to už chodí dlouho, my jsme mu pomohli se tam přihlásit, aj 
jsme mu pomohli zjistit, jak to funguje, a tak nějaký ten první kontakt s jinýma dětma. A našel si tam kámoše a už 
tam chodí dlouho a už jako postupuje. (SP8) 

V tomto případě zaměstnanci NZDM do určité míry reagují na neinformovanost rodičů, která 
často vychází i z neznalosti prostředí a z nízké kompetence v oblasti vyhledávání 
informací55. Zároveň NZDM v některých případech nahrazují rodiče i fyzicky, když zajišťují 
první kontakt nebo návštěvy s organizací nabízející danou aktivitu. Ojediněle se jim také daří 
sehnat sponzora nebo nadaci, která dítěti zprostředkovaný kroužek částečně nebo plně 
uhradí. Zároveň ale zástupci NZDM poukazovali na to, že jimi zprostředkované kroužky děti 
často přestaly postupně navštěvovat, protože je tam rodiče nedoprovázeli nebo se o 
docházku dítěte do kroužku dostatečně nezajímali. 

Pak jsme jedný holčičce, to bylo tak jako menší, osmiletý, jsme pomáhali se dostat na komerční taneční kroužek, 
že jsme pomohli zprostředkovat tu platbu, že to šlo z dávek a tak, že jsme s tím pomohli. Ale ono pak pro tu 
rodinu to bylo mnohem složitější. Bylo to mimo lokalitu, tak pro ně bylo to dojíždění, a ještě jak ona byla malá, tak 
nedokázala jezdit logicky sama a rodiče to prostě nezvládali, to jako zkrachovalo. (SP8) 

Role nízkoprahů je díky otevřeným klubům, kroužkům a zprostředkování jiných aktivit zcela 
zásadní při organizaci volného času mnoha dětí ze SVL. Někteří rodiče je vnímají jako 
službu, která se o děti dobře postará a kde jsou děti v bezpečném prostředí, tzn. že se 
„netoulají po venku“ a jsou zde mezi podobnými dětmi. Nicméně někteří rodiče mluvili i o 
tom, že děti do těchto zařízení nepouštějí, protože tam chodí špatně vychované děti, které se 
k těm jejich nechovají dobře. Ze strany některých rodičů byly také kluby vnímány jako 
zařízení pro „ty chudé“. Ačkoliv můžou jednotlivé děti ze SVL díky dobrému pokrytí těmito 
zařízeními docházet i do několika různých klubů, často je vnímají jako symbolicky rozdělené 

                                                
55 Zástupci neziskových organizací poukazovali i na to, že i oni sami jsou špatně informováni a že o množství zvýhodněných 
nabídek, jako je např. snížené vstupné do kulturních institucí, se dozvídají pozdě. Zaměstnanci některých NZDM to řešili tak, že 
kontaktovali různé instituce a zjišťovali, zda nabízejí nějaké slevy pro sociálně slabé apod. Na základě tohoto kontaktování pak 
vytvořili pro organizaci seznam dostupných aktivit, kam by v budoucnu mohli vzít děti z klubu. 
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na ty jejich, do kterých chodí a na ty, do kterých nechodí, protože tam chodí cizí skupinky 

dětí, kde už to jejich není56. 

4. 3. 3. Školní družiny a kroužky ve školách 
Zájmové vzdělávání ve školách může mít podobu buď pravidelných kroužků ve 
školní družině nebo se může jednat o kroužky přístupné všem žákům školy, tedy i těm, kteří 
do družiny nechodí. Zpravidla také záleží na rozhodnutí ředitele školy, jestli nechá kroužky 
samostatně zpoplatnit nebo zda je škola bude nabízet zdarma.  

Tab. č. 8 Družina a zájmové vzdělávání na školách navštěvovaných dětmi našich respondentů (Zdroj: webové stránky) 

 
Kapacita ŠD 

Cena 
ŠD 

Kapacita 
ŠK 

Cena 
ŠK 

Počet 
nabízených 
kroužků 

Typ kroužků 
Cena za 
zájmové 
vzdělávání 

ZŠ Křenová 
2 oddělení – 60 
míst 

110 Kč/ 
měsíc 

- - 12 

Flétna (1. st.), Florbal, 
Keramika, Bongáči, Deskovky, 
Aerobic, Taneční, filmový, 
pohybové hry, Škola jako 
centrum komunity 

neuvedeno 

ZŠ 
Merhautova 

6 oddělení – 180 
míst 

150 Kč/ 
měsíc 

- - 
3 (10) + 
v družině 

Stolní tenis, (reedukace), 
keramika, deskové hry 

0/ ZUŠ 
Došlíkova 

ZŠ Nám. 
28. října - 
Osmec 

2 oddělení – 60 
míst  

0 25 0 15 
https://www.osmec.cz/skola/cel
odenni-program-2/ 

0 

ZŠ 
Sekaninova 

36 míst 0 - - 3 
Hudební, taneční, výtvarný 
kroužek 

neuvedeno 

ZŠ Nám. 
Republiky 

2 oddělení – 60 
míst 

220 Kč / 
měsíc 

- - 
6 + v 
družině 

Sbor, Sportík, judo, ČJ a Mat na 
přijímačky, Čj pro cizince 

neuvedeno 

ZŠ Kuldova 
5 oddělení – 150 
míst 

120 Kč/ 
mésíc 

- - 12 
https://www.zskuldova.cz/index.
php?page=news&sub=krouzky&
lng=cs 

neuvedeno 

Kroužky ve škole představují obvykle nejlépe dostupný způsob navštěvování organizovaných 
zájmových aktivit, v jejichž rámci dítě zároveň pozná své spolužáky v jiných situacích než ve 
školní třídě a zároveň může získat i kamarády z jiných tříd. Integrační potenciál těchto 
kroužků v běžných školách je velmi vysoký. Děti ze SVL ale obvykle navštěvují segregované 
školy, na kterých se zpravidla setkávají pouze s dětmi v jim podobné nebo stejné sociální 
situaci.  

Výzkum ukázal, že další komplikace mohou v souvislosti s navštěvováním školní družiny a 
kroužků ve školách, představovat také obědy. V některých případech je sice děti měly 
zdarma díky programu Obědy do škol57, ne vždy jim ale jídlo ve školních jídelnách 
vyhovovalo. To v některých případech vedlo ke třecím plochám s pedagogy. Jak uvádí 
babička jednoho dítěte: „obecně málo jí, proto přestala chodit do družiny, že učitelka, říkala, 
že nic nejí“ (A5). Rodiče chtějí, aby jejich děti byly spokojené a nebyly vystavované 
stresovým a konfliktním situacím, takže situace odehrávající se kolem toho, že děti něco 
nechtějí jíst a obzvlášť jestli mají ještě obědy zdarma, jsou něco, čeho se rádi vyvarují. Když 
ale i tak chtějí děti chodit na nějaký kroužek, například hrát ve školní kapele – nosí si větší 
svačiny, nebo jdou na oběd domů, pokud to mají blízko. Hodně dětí na 1. stupni družiny 
                                                
56 Na druhé straně je popis této praxe zpochybňován jinou, která by se dala nazvat „klubovou turistikou”: „Jestli je tam 5 klubů, 
nebo kolik v kupě a prostě ty děti, proč by chodili jinam, když mají takhle blízko v podstatě všechno. S tím, že není problém mít 
ve třech z těchto klubů zákaz a chodit do těch dvou zbylých a takhle se to točí. A jsou fakt klienti, kteří jsou zákazovití, kteří si 
takhle obíhají ty nízkoprahy podle toho, kde zrovna jim ten zákaz skončil.” (SP9) 
57 Do tohoto programu se však zapojila jen malá část brněnských škol, a to především kvůli velké administrativní zátěži, která je 
s ním spojená. Dalším důvodem malé účasti škol je neflexibilita programu, kdy je potřeba podat žádost o podporu na školní rok 
do konce března předcházejícího šk. roku a ředitelé tak nemohou podpořit nově přicházející žáky prvních tříd ani ty, kteří do 
školy přestoupí v průběhu školního roku. 
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navštěvovalo a často je také měly zadarmo, i přestože poplatky za družinu uvedené v tab. č. 
8 nejsou nijak vysoké. Na druhé straně se tyto poplatky obvykle hradí za celé pololetí 
najednou, i tak tedy mohou představovat zátěž pro rodinný rozpočet.  

Kroužky ve škole mají oproti těm placeným výhodu v tom, že dítě se jen přesune z jedné 
třídy do jiné a zároveň se pohybuje v dobře známém prostředí. Rodič do toho nemusí nijak 
zasahovat, ani dítě někam doprovázet. U těchto kroužků je menší problém s pravidelností 
docházky, protože dítěti odpolední kroužek může ve škole připomenout třeba učitel nebo ho 
na kroužek s další skupinkou dětí rovnou vzít z družiny nebo oběda. Děti dotazovaných 
rodičů navštěvovaly nejčastěji florbal, bojové sporty a další sportovní kroužky. Oblíbené bylo 
i tancování a školní kapela Bongáči na ZŠ Křenová. V nabídce zájmových aktivit zcela 
vyniká ZŠ 28. října “Osmec”, která má až 15 různých kroužků a jejich snahou je zajistit pro 
děti skrze tyto kroužky celodenní program. Kromě ZŠ 28. října rodiče pozitivně hodnotili také 
kroužky na ZŠ Kuldova a ZŠ Komenského na Nám. Republiky. 

Mezi nevýhody školních kroužků patří skutečnost, že jsou obvykle vyučovány stejnými 
pedagogy, které děti znají z hodin a učitelé často neproměňují svou rétoriku, jelikož nemění 
ani prostředí, proto i v těchto kroužcích může vládnout atmosféra podobná dopolednímu 
vyučování. Kromě toho, že děti musí zůstat ve škole i po skončení vyučování, nabídka 
kroužků často vychází z možností a schopností jednotlivých učitelů, a ne nutně z toho, co by 
zajímalo a bavilo děti. Nicméně ve školou nabízených kroužcích mají děti jedinečnou 
příležitost vyzkoušet si různé aktivity, zjistit, co je baví, sledovat vlastní pokrok a případně se 
dané aktivitě věnovat i více do hloubky nebo na profesionální úrovni např. ve sportovních 
klubech. V případě, že je nabídka školních kroužků limitovaná, jako například na ZŠ 
Merhautova58, musejí děti to, co je baví, hledat v placených kroužcích. 

4. 3. 4. Placené kroužky jako majoritní prostředí 
Z dětí dotazovaných rodičů docházela do placených kroužků jen menšina, především se 
jednalo o děti finančně zajištěných rodičů, kteří se aktivně zajímali o trávení volného času 
svých dětí. Pro většinu dotazovaných rodičů se však jednalo o nedostupné prostředí, proto 
budeme v následující části placené kroužky popisovat především skrze bariéry, které musejí 
děti a rodiče překonat, pokud chtějí tyto kroužky navštěvovat. 

4. 3. 4. 1. Faktory negativně ovlivňující návštěvnost zájmových kroužků 

Základní bariérou, kterou musí děti překonávat, je ta fyzická. Když pomineme kroužky 
organizované základními školami a některé sportovní kluby, většina placených kroužků je 
nabízena mimo vyloučené lokality. To, že jsou kroužky a zájmové činnosti mimo SVL, 
znamená především to, že pro mnoho rodin jsou jednoduše příliš daleko – děti tedy do nich 
musejí dojíždět a mladší děti je potřeba doprovázet. Ze strany rodičů je přirozené, že chtějí, 
aby jejich děti trávily svůj volný čas co nejblíže bydlišti např. proto, že nemají čas, chuť nebo 
kompetence s dítětem dojíždět do jiné městské části: 

Pro ty rodiny [je] úplně zásadní, aby to bylo prostě blízko. A není to jenom tím, jak si někdo řekne, že by byli líní, 
ale je to i tím, že to třeba v těch Bohunicích neznaj. A pro takovýho Roma, který jde do nějaké jiné části města, 
tak ptát se, kde je ta a ta ulice, tak to je taky docela bariéra, což si člověk docela neuvědomuje, ale jako je. (SP1) 

Sociální pracovnice v předcházejícím úryvku zrovna zvolila příklad od SVL velmi vzdáleného 
sídliště, na druhé straně množství sociálně znevýhodněných rodin není zvyklých opouštět 
lokalitu a cesta do jiné městské části tak pro ně může být značnou překážkou. Bariérou zde 

                                                
58 Tato škola má sice spolupráci se ZUŠ Došlíkova, která zde ale reálně vyučuje pouze jednu hodinu saxofonu a klarinetu. 
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ale není pouze neznalost fyzického prostředí, ale i skutečnost, že se jedná o majoritní 
prostředí, tedy prostředí pro většinu rodičů cizí až nepřátelské: 

Je pro ně těžké to ustát být sám mezi gádžema. Jednu holčičku jsem takhle i doprovázel na tancování, ale 
nevydrželo to: se tam jako sama Romka cítila blbě a když tam ještě párkrát nebyla a pak neznala ty kroky, tak 
tím, že to byli profesionálové, tak to bylo blbě. (SP5) 

Zčásti to bude výchovou doma, že když vám někdo odmalička vtlouká do hlavy, že gádžové jsou nebezpeční, tak 
podle mě je úplně přirozený, že pak... chce to mnohem víc pozitivních zkušeností, aby se to převrátilo než jednu a 
k té jedné se člověk musí odhodlat, aby si jí vůbec zažil, což je strašný krok z komfortní zóny, nebo z toho, co pro 
ně je komfortní zóna. (SP6)  

Tento pohled se objevoval hlavně v rozhovorech s pracovníky NNO. Zdůraznění romství 
v neromském prostředí se také objevovalo u některých rodičů, kteří s majoritním prostředím 
volnočasových kroužků přicházeli do kontaktu:  

Jsem na ní pyšný hlavně proto, že tam chodí sama, bez sestřenic, bez kamarádů, jako jediná Romka. Sám bych 
takhle v jejím věku nešel. Bude se jí to do budoucna hodit, umět takhle někam chodit sama. (B12) 

Dcera tohoto tatínka chtěla chodit do tanečního kroužku, rodiče jí proto přihlásili do taneční 
akademie, za kterou platí 1500 Kč za pololetí, což považují za rozumnou částku. V našem 
vzorku se jedná o jediné dítě, které takto samo dochází do kroužku mimo lokalitu a kde 
nikoho nezná. Zároveň zde otec poukazuje na to, že nejen, že tam dcera nikoho nezná, ale 
ještě navíc je tam jediná Romka.  

Obava z majoritního neznámého prostředí může být také jedním z důvodů, proč se dítě nebo 
rodič může rozhodnout do kroužku nebo sportovního oddílu mimo SVL nejít, jak uvádí tento 
otec o nabídce, aby jeho syn začal hrát fotbal závodně: 

Jsem na to zatím nekývl, protože ho má teď zajímat hlavně škola a kluk si to má taky zasloužit a taky se tam bojí 
jít: ‘sám tam budu mezi gádži a budou mi nadávat do cikánů’, ale slíbili mi, že by na něho dali pozor a taky bych 
klidně chodil s ním. (A11) 

Specificky romství ale rodiče nezmiňovali mezi důvody, proč jejich děti nechodí do 
kroužků pořádaných například brněnskými SVČ. Mnohem častěji uváděli, že se jedná 
o cizí prostředí, kde nikoho oni ani děti neznají. Některé děti proto do těchto kroužků 
docházely spolu s kamarády. Na druhou stranu nelze vyloučit, že pro některé rodiče cizí 
prostředí znamená prostředí, ve kterém nejsou žádní Romové. 

No my jsme byly na zápise do výtvarky a tam se jí nelíbilo. Už jen tak tak jsme tam trefili, a to bylo na Lesné. (…) 
A nelíbilo se jí tam... a já tam nejdu, tam je to takový… T2: A co se jí tam nelíbilo? - No, ty díla jako ty výtvarný… 
Učitelka tam byla zmalovaná prostě. T1: Prostě tam bylo takové jiné prostředí, než je zvyklá? - Jo takový to jiný to 
bylo. Mně to přišlo jak z Harryho Pottera něco takovýho, také prostředí. Já říkám, mně se tady... a já jsem nic 
neříkala ani a ona: 'mami, já tam nejdu', tak jí říkám, tak jdem. Prostě se jí to nelíbilo. (B2) 

Cizost prostředí placených kroužků mimo vyloučené lokality pro některé sociálně vyloučené 
rodiny je patrná i z tohoto úryvku pracující matky, která mluví o tom, že to tam bylo jiné a 
zvláštní a že to tak nepřišlo jenom jí, ale i její dceři. Problém, který popisuje matka skrze 
zvláštnost prostředí a učitelky, tkví především v kulturní odlišnosti prostředí, tedy v tom, jak v 
daném prostředí mezi sebou lidé mluví, jak to tam vypadá, co jeden od druhého očekávají 
apod. Na kulturní odlišnost prostředí poukazuje i pracovnice nízkoprahového zařízení níže. 

Když on třeba už najde tu sílu, že zkusím něco, půjdu do neznámýho prostředí, tak potom to prostředí je pro ně 
hrozně náročný a ne každej to zvládne. A nemusí to být vyloženě, že tam je úplně viditelná nějaká diskriminace 
nebo nějakej rasismus, to může být jenom to, že je jedno romský dítě v kolektivu s dalšíma neromskýma. Já jsem 
se třeba o tom bavila s tou klientkou, že ona takhle odešla ze střední školy kdysi dávno. A bylo to z toho důvodu, 
že se tam prostě necítila dobře a nedokázala to pojmenovat, jako vlastně co to je. Nebyla na to zvyklá, protože 
tady chodila na základní školu, kde byli Romáci, učitelé taky někteří jsou třeba Romáci, je tam plno těch asistentů. 
Takže tam furt jako je nějaký prostředí, kde je to pro ně známý a pak to prostředí je úplně jiný a nemusí být 
vyloženě jakoby zlé, ale prostě to není pro ně příjemný. (SP8) 

Při návštěvě placených kroužků nacházejících se mimo vyloučené lokality se nemusí nutně 
jednat pouze o překážky, které představuje prostředí kroužku, kam rodiče a děti přicházejí, 
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ale podobně mohou pociťovat i opačné překážky v prostředí, ze kterého přicházejí, jak 
nastiňují následující úryvky. 

Ono velký nárok na to dítě, i když už má nějaký zájem o nějaký kroužek, tak vlastně vystoupit z toho prostředí, 
když všechny kamarády má tady… A nabídne se mu kroužek v Lužánkách, který by ho i zajímal, ale jsou tam 
velké nejistoty [...] Je to velký nárok na to dítě, málokdo to dokáže zvládnout, jsou to opravdu výjimky, silné 
osobnosti, protože to, čemu musí čelit člověk v lokalitě, když nějakým způsobem chce víc, tak je to hodně 
náročný. (SP9) 

Jsem je vždycky hrozně obdivovala za to, že jdeš po ulici, někdo tě potká a on se ptá ‘Co jdeš dělat?’ A ty si 
musíš ustát to, že řekneš ‘já se jdu doučovat’. On řekne ‘ty vole, my jdem hrát fotbal, tak jako vážně?’ (SP2) 

Pro velkou část dotazovaných rodičů byla jednou z překážek v návštěvě placeného kroužku i 
jejich neinformovanost. To znamená, že jednak neměli přehled o možnostech nabízených 
volnočasových aktivit, ale často ani nevěděli, kde by tyto informace mohli získat. 

V neposlední řadě představuje bariéru v zapojení do placených volnočasových aktivit 
nedostatek finančních prostředků59. Ten se objevoval především v perspektivě 
institucionálních aktérů a odborníků na volný čas dětí ze SVL. V rozhovorech s rodiči se 
oproti tomu finance jako závažný problém při trávení volného času dětí neobjevovaly. Pro 
většinu rodičů jejich finanční situace spíše tvořila mantinely, v jejichž rámci byli zvyklí řešit 
volný čas svých dětí. Proto o kroužky, které pro ně byly finančně nedostupné, většinou ani 
neusilovali60. Výjimku v tomto ohledu paradoxně představují zaměstnaní a nejlépe finančně 
situovaní rodiče, kteří o pociťovaných finančních bariérách mluvili nejčastěji: 

Akorát ten kroužek od té dcery je docela finančně zátěž, takže přemýšlíme, jak to udělat, abychom to pokryli. Ale 
baví jí to hodně, tak nechceme to nějak stopnout a zkusíme najít jinde ty rezervy. T2: A neexistuje tam možnost 
nějakého stipendia nebo něčeho takového? -  My jsme oba dva pracující, tak právě jsme se s manželkou bavili na 
to téma doma, že pracujeme oba dva a nemůžeme si dovolit takový kroužek pro své dítě, tak to nás docela 
mrzelo. Ale budeme hledat určitě nějaký zdroje, abychom to dokázali zvládnout. Bylo by škoda, kdyby děti 
nechodily nikam a nějak se nerozvíjely v něčem. (B1) 

Specifickou roli ve financování kroužků hrají dávky mimořádné okamžité pomoci (MOP), 
které patří mezi dávky pomoci v hmotné nouzi. Dávky MOP lze podle Zákona o pomoci v 
hmotné nouzi (č. 111/2006 Sb.) a podle stanoviska veřejné ochránkyně lidských práv61 
použít „na úhradu odůvodněných nákladů souvisejících se vzděláním nebo zájmovou 
činností nezaopatřeného dítěte“, mezi které patří i zájmové kroužky nebo sportovní aktivity. 
O tuto dávku se žádá skrze formulář na úřadu práce a jedná se o dávku nenárokovou, tzn. 
že úřad práce jí může, ale nemusí poskytnout - záleží na jeho správním uvážení. 

Podle rozhovorů s rodiči a zástupci sociálních služeb pracovníci úřadu práce většinou ale 
žádostem o proplacení kroužků nevyhoví. Podle stanoviska zástupkyně úřadu práce musí 
vzít úřad v potaz, zda je účast dítěte v zájmových kroužcích nezbytná a zda není zájmová 
činnost neodůvodněně finančně náročná či zda neexistuje obdobná zájmová činnost, která je 
finančně náročná méně. Dále zdůrazňuje, že tyto dávky jsou určeny k řešení náhlé a 
nepředvídatelné negativní životní situace. Podle jednoho ze sociálních pracovníků je to 
právě dlouhodobost kroužků, kvůli které úřad práce často odmítne kroužek proplatit s tím, že 
se nejedná o mimořádný výdaj, proto přispívá spíše na školy v přírodě a výlety než na 
pravidelné kroužky. 

No my jsme právě se na to ptali. To je taky … jsme byli na té Křenové [ÚP] to dávají, by měli dávat. Tam jsme se 
ptali a byli jsme i za paní vedoucí a že to nepřipadá v úvahu, že na to peníze nedávají a takový věci. Tak, že nám 
posílají na to bydlení a živobytí a takový věci, takže oni takhle. T2: A to jste se zeptal vyloženě na ten tábor nebo 

                                                
59 V příloze č. 3 uvádíme modelový příklad finanční náročnosti pravidelných volnočasových aktivit pro rodinu se třemi dětmi. 
60 S výjimkou nepracujících rodičů, kteří měli možnost požádat o dávky MOP. 
61 Kancelář veřejného ochránce práv. 2017. Stanoviska 17: Dávky pomoci v hmotné nouzi. Dostupné z: 
https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/Publikace/sborniky_stanoviska/Sbornik_Davky-pomoci-HN.pdf, s. 21 
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to bylo i něco jiného třeba ty klávesy? - No to bylo na všechno, na všechny naše věci, ale že v žádném případě. 
Ti nás odmítli úplně. (C2) 

Většina rodičů, kterých se to týkalo (ti, kteří se nacházeli v hmotné nouzi), o možnosti 
proplacení kroužků věděla a většina z nich o to i v minulosti úřad práce skutečně požádala. 
Přesto však tito rodiče téměř výhradně mluvili o negativních výsledcích svých žádostí. 
Někteří rodiče to potom brali tak, že pokud daná aktivita není povinná, úřad práce jim ji 
neproplatí. Tato zkušenost byla mezi rodiči také sdílená, takže někteří si řekli, že to ani 
nebudou zkoušet, když jim to stejně nedají anebo jim přispějí jen částečně. Toto byl také 
důvod rezignace i některých úspěšných žadatelů o dávky MOP, protože jim nakonec úřad 
práce navrhl proplacení pouze části žádané částky a rodiče si tak danou aktivitu pro své děti 
nemohli dovolit, i přestože jim byla žádost o dávku MOP formálně uznána. 

(N)ěkdy ty finance jsou pro ně náročný. Když jsme řešili toho skauta, tak jsme taky museli řešit přes sociální 
dávky a nebylo to úplně tak jednoduchý a taky ta rodina by to podle mě asi nezvládla sama, museli jsme fakt 
spoustu papírů připravit a pomoci – vysvětlit jim to. I ten taneční kroužek jsme museli připravovat všechno my. 
Museli jsme tý rodině pomoct, tam jako ta podpora z naší strany fakt byla důležitá, jinak by se to nedotáhlo. (SP8) 

Jak podotýká zástupkyně nízkoprahového zařízení, i samotné podání žádosti o dávku MOP 
je pro většinu rodičů v hmotné nouzi poměrně složitým a odrazujícím procesem, který také 
nemusí být vždy kvalitně komunikován ze strany zaměstnanců ÚP. V důsledku složitosti 
žádosti o dávku MOP na pravidelné volnočasové aktivity a nízké úspěšnosti žadatelů ji ve 
velmi omezeném množství suplují sponzoři a nadace, které dětem proplácejí kroužky 
zprostředkované NZDM, které by pro jejich rodiče byly jinak finančně nedostupné. 

V rozhovorech se zástupci institucí se často objevoval názor, že jistá, alespoň 
minimální, spoluúčast rodičů na poplatcích za kroužky a volnočasové aktivity, je 
potřebná. Jinak by podle těchto dotazovaných rodiče nebyli dostatečně motivováni děti v 
docházení do těchto aktivit podporovat. Nicméně jiní komunikační partneři naopak 
zdůrazňovali, že je podle jejich názoru potřeba být shovívavý k dětem a netrestat je za 
rodiče tím, že by se jim kvůli nedostatečné motivaci rodičů neumožnila návštěva 
aktivit, o které děti jinak stojí. 

Taky si nemyslím, že cesta, aby ty volnočasový aktivity využívali je, jim to vyloženě dát, možná to bude trvat 
hodně dlouhou cestu, jako už to trvá, ale důležitý je postupně pracovat na tom, že oni sami budou schopni si to 
zařídit bez toho, že by se potom dělali opatření finanční. (SP9) 

My se o těch směšných částkách bavíme často. Že je to úplně směšná částka, že prostě… to je takový to, ono je 
to těžké z pozice toho, když někdo pracuje jenom s rodiči a když někdo pracuje jenom s dětmi. Já tam vidím 
jenom ty děti, oni tam vidí jenom ty rodiče. (…) Prostě ty děti tady jsou, už s tím nic neuděláme, je to úplně jedno, 
co měli a neměli (si rodiče rozmyslet). (SP3) 

Na ty malý jsme samozřejmě tolerantní, protože ti za svý rodiče nemůžou, ale jakmile skočej od 17 nahoru do 
dospělýho oddílu, tak tam jsme absolutně nekompromisní, protože říkám těm chlapcům: „jestli mi tady dojdete 
v Adidas, každý týden nový účes, tak zapomeňte na to, že nemáte 500 korun na celoroční startovný“. (VC2)  

Další bariéry, kterým musí rodiče a děti čelit lze vyčíst z důvodů, jaké rodiče uváděli na 
otázku, proč děti přestaly do kroužku chodit. Mezi těmito důvody rodiče nejčastěji uváděli, že 
to tam děti nebavilo a že už se jim tam chodit nechtělo. Zároveň se u rodičů objevoval důraz 
na to, aby volnočasová aktivita byla smysluplně stráveným časem a aby to, že tam chodí 
vycházelo z vůle dítěte, a ne rodiče62.  

(T)am jsme chodívali, tam byla taková velká školka, cvičení, pro děcka ty kroužky, tak on měl teprve málo roků, 
tak tam bylo po těch rokách, to, co může a nemůže, tak jsme měli cvičení. Cvičili tam děcka a chodili tam, my 
jsme vždycky čekali, rodiče, někde venku. Tak tam jsme chodili asi půl roku, tam ho to taky přestalo bavit. Teď ho 
v tom nechávám, co chce, co nechce. Fotbal… máloco ho tady baví, že prostě si zahrají, já nevím, proč to tak 
má. Ale to má hodně dětí, flákat se. (B3) 

                                                
62 Jak uvádí jedna z matek: „protože mi pak připadalo, že já ho k tomu nutím, že já chci...” (B3) 
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Při delších rozhovorech s některými rodiči vyšlo najevo, že za tím, že dítě kroužek už nebaví, 
stojí i atmosféra kroužku a požadavky kladené na děti. Některé děti tak přestaly docházet 
do kroužku kvůli rostoucím nárokům na průpravu v některých tanečních a hudebních 
kroužcích nebo pro brzkou profesionalizaci ve sportu. V těchto kroužcích mohou děti snadno 
spadnout i do tzv. bludného kruhu absence, kdy jednou nebo dvakrát chybí, např. z důvodu 
nemoci, a později se jim nedaří dohnat ostatní děti v kroužku, které už cvičí něco jiného, a z 
toho důvodu raději do kroužků přestanou chodit úplně.  

Kromě nezájmu o organizované aktivity objevujícího se ho od určitého věku63 rodiče 
zmiňovali i překážky jako změna lektora nebo změna místa konání kroužku na příliš 
vzdálené, případně nemožnost děti do kroužku doprovázet z důvodu jejich časové 
vytíženosti. Překvapivě finance jako důvod, proč děti přestaly nějakou aktivitu navštěvovat, 
neuvedl žádný z rodičů. V perspektivách zástupců nízkoprahových zařízení se naopak 
nejčastěji objevovaly jako důvody nedocházení do kroužků právě finance a problém s 
pravidelným docházením na stejný den a čas a nedostatečná motivace (včetně té 
rodičovské): „U těch malých bývá problém třeba v tom, že si nevzpomenou, že mají nějaký 
kroužek a když jim to rodiče neřeknou, tak oni prostě… Nebo když je tam nedovedou, 
protože prostě to není úplně naproti přes ulici.“ (SP6) 

4. 3. 4. 2. Faktory podporující návštěvnost zájmových kroužků 

I přestože nelze všechny uvedené bariéry bránící dětem v navštěvování placených kroužků 
mimo SVL jednoduše odstranit, lze na základě rozhovorů s rodiči, jejichž děti kroužky 
navštěvují, identifikovat, jaká by měla volnočasová aktivita být, aby přilákala a motivovala 
k účasti i sociálně znevýhodněné děti. Jinými slovy, aby jim stálo za to překonat výše 
uvedené bariéry a tyto kroužky navštěvovat.  

Odhodlání vstoupit do cizího (nebo nového) prostředí může být podpořeno tím, že známé a 
důvěryhodné osobnosti (například sociální pracovníci či lektoři NZDM) nejen kroužek či 
volnočasovou aktivitu zprostředkují, ale také děti zpočátku do kroužků doprovázejí a fungují 
jako určitý most mezi známým prostředím SVL a neznámým prostředím kroužku v jiné 
městské části. Zprostředkovatelská role zmíněných pracovníků je u některých rodin klíčová 
v tom, že sami rodiče ani děti neměli předchozí zkušenost s tímto prostředím a známý 
pracovník NNO pro ně funguje jako záruka toho, že novému prostředí mohou důvěřovat, 
příp. jeho přítomnost při první návštěvě může pomoci vyjasnit možná nedorozumění. 

Z rozhovorů se sociálními pracovníky a zástupci institucí poskytujících volnočasové 
vzdělávání dále vyplynulo, že je pro rodiče důležitá především důvěra v lektory kurzu, že se 
o dítě během výuky dobře postarají. Na důvěru v lektory a prostředí kroužků obecně měla 
vliv především pozitivní zkušenost s volnočasovými aktivitami, která mohla mít i podobu 
alespoň částečné pozitivní diskriminace, kdy je dítěti věnována větší pozornost či je častěji 
chváleno. Pozitivní zpětná vazba byla v rozhovorech pokládána za klíčovou z hlediska 
rozvoje zájmu dítěte o kroužek, jak dokládá příklad z příměstského tábora 
zprostředkovaného pracovníky NNO: 

A vždycky to bylo takový to, “ať radši nikam nechodí, ať tam neudělá…” Vlastně i ti prarodiče: “to naše děcko 
zlobí víc než jakýkoliv jiný děcko a vlastně ho tam nemůžu pustit, co když tam udělá nějakou jako ostudu.” To je 
hrozně častý. Tak on přišel s vysvědčením, že mu děkují, že tam s ním mohli být, že byl ohleduplný k ostatním, 
že všem pomáhal, že je moc šikovný, že respektoval, když se s ním někdo na něčem domlouval. A to normálně 
rozkvetla i ta babička i to děcko, “jako pozitivní vazba na to, že jsem se choval jako hezky?” Takže za čtrnáct dní 
tam šel znovu, fakt byli úplně nadšení. A paní, která předtím “ale nikam chodit nebude, ať je doma, já ho nikam 
pouštět nebudu”, říkala “no, a to je důležitý a já chcu, když teďka někam začal chodit, aby chodil i dál.” Takže kluk 

                                                
63 Viz část Nestrukturovaný volný čas a jeho specifika. 
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chodí tady do nějakého dramaťáčku a chodí ještě i na Taekwon-Do, myslím, chodí. Že najednou je to důležitý pro 
ně daleko víc než… ale musíš si něco ošahat, abys věděl, jestli je ti to příjemný nebo nepříjemný. (SP1) 

V důsledku pozitivní zkušenosti nejenže rodina stála o to, aby se dítě znovu účastnilo 
příměstského tábora, ale dokonce, alespoň podle pracovnice NNO, se z organizované 
volnočasové aktivity stalo něco důležitého, čemu je třeba se více věnovat. Zde byla ovšem 
důležitá zprostředkovatelská role pracovníků NNO, kteří účast na příměstském táboře 
organizovaném jinou institucí rodině nabídli a přesvědčili ji o její přínosnosti a o tom, že není 
čeho se obávat.  

Určité volnočasové aktivity, které nabízela zdarma nízkoprahová zařízení, byly mezi dětmi 
velmi vyhledávané. To bylo částečně způsobeno osobností lektora a způsobem, jakým 
s dětmi komunikuje: 

(N)ejsou hloupý, oni prostě potřebují jiný přístup, který jim prostě není zaručený. A co se týče tý hudebky, tak tam 
to funguje úplně stejně: „já jsem autorita a ty budeš dělat, co ti řeknu." Tak prostě v tu ranu člověk končí. Tak buď 
budeme parťáci a kámoši a v tu ranu já udělám všechno, co řekneš, anebo konec - co si myslíš, gadžo, že mi 
tady budeš říkat. (SP10) 

Dle této pracovnice NZDM je důležitý především partnerský přístup k dětem. Nicméně podle 
samotných lektorů byla popularita jejich kroužků způsobená také tím, že se jednalo o pro děti 
zajímavé aktivity jako cirkus, karate nebo divadlo. 

Tak to si myslím, že to je první věc, že jim ukážeš, že jde riskovat i jinak a že se tím jde nějak posouvat a navíc si 
myslím, že to fungovalo proto, že to je cirkus a ty jim dáš možnost být legálně drzý, což je super. Jakože ... za 
poměrně krátkou dobu mají hezkou odezvu od lidí, před kterýma vystupují, i od majority, což se mnohým z nich 
nikdy předtím nestalo, což je super a hlavně to fakt netrvá dlouho, když se to dobře... - ty výsledky prostě 
přichází. To si myslím, že je další věc, že na rozdíl od klasickýho divadla, nebo na rozdíl od všech možných 
různých dalších věcí, tak tady lze za poměrně krátkou dobu přijít k poměrně hustýmu výsledku64, že prostě 
najednou tam jseš podruhé a umíš věc, kterou reálně neumí nikdo z tvých kamarádů. To je super. Proto si 
myslím, že to fungovalo, že dáváš možnost riskovat bezpečně a dáváš možnost být drzá bezpečně. [...] Časem to 
vedlo k tomu, že ty starší děcka, třeba ten 19letý kluk a ještě tři v rozmezí 15-17, se postupně začali víc věnovat 
těm mladším, což bylo super. Navíc je to hecovací, protože tamten se naučil salto, ty ho ještě neumíš, no tak 
pojď, je to hec a myslím, že ti starší se v tom cítili dobře, protože najednou měli pocit, že někoho vedou a že mají 
možnost někomu něco předat, jakože se jich najednou někdo ptá: "hele, jak bys to udělal ty?" (SP6) 

Jak je patrné z předcházejícího úryvku, popularita konkrétního kroužku mezi dětmi nemusí 
být nutně daná jeho základní náplní, ale i tím, že je organizován tak, že vede k ocenění 
snahy dětí někým zvenku nebo se lektorům podaří dát dohromady skupinu dětí, která 
funguje jako tým, ve kterém chce jeden před druhým obstát a kde se děti vzájemně od 
sebe učí. V takovém případě je možné zcela bez negativních následků v podobě toho, že by 
dítě přestalo do kroužku docházet, vázat na možnost účastnit se vystoupení a tréningů třeba 
i kvalitu školních výsledků. Pokud děti daný kroužek opravdu baví, působí velmi motivačně:  

(U)ž jsem to měl vystavěný tak, že kdo měl na konci roku z těch hlavních předmětů – čeština, matika, případně ti 
starší dějepis, angličtina – tak když z nich měli horší známku než trojku, tak s námi nesměli jezdit hrát [...] Tady 
ještě hraje roli ta týmovost, že úplně, ve výsledku to začalo fungovat tak, že tady František má čtyřku, "ale my tě v 
tom čísle fakt potřebujeme, tak ty vole, neser a pojď s tím něco dělat". Že ho hecovali i ty děcka, že on kromě 
sebe měl zodpovědnost kromě sebe i za dalších 15 děcek v tom týmu, které na něj byly naštvané, že jim to kazí. 
(SP6) 

Z hlediska náplně takovýchto kroužků od rodičů na otázku, co by jejich děti ve volném čase 
chtěly dělat, ale z nějakého důvodu nemůžou, nejčastěji zaznívaly jako odpovědi hra na 
hudební nástroj a moderní tanec65.   

                                                
64 Podobnou zkušenost měli zástupci organizace poskytující doučování znevýhodněným dětem: „Byl chlapeček, kterej k nám 
přišel v květnu v první třídě a uměl dohromady 7 písmen a fakt ta učitelka říkala, že on je nevzdělávatelnej něco, něco no a teď 
je čtvrťák a patří k nejlepším, jeden z nejlepších studentů ve třídě. On chodil na doučování třikrát týdně, protože najednou 
raketově viděl, že mu to dává smysl, hrozně se tam těšil." (SP2) 
65 Někteří rodiče v této souvislosti kritizovali kroužky tradičního romského tance cílené na děti v lokalitě s tím, že to není to, o co 
by oni nebo jejich děti měli zájem, preferovali by raději moderní tance, a to i za cenu vyšších finančních nákladů na kroužek. 
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Na základě rozhovorů s rodiči, jejichž děti v době výzkumu úspěšně navštěvovaly placený 
kroužek mimo SVL, a s lektory pravidelných aktivit v NZDM lze identifikovat několik 
předpokladů, které musejí být splněny, aby děti do těchto kroužků vůbec začaly chodit a aby v 
nich i později vydržely. V první řadě musejí děti projevit o aktivitu zájem, dále překonat strach z 
neznámého prostředí a musejí překonat i části kroužku, které je nebaví (např. hudební teorie). 
Podobně rodiče musejí mít vůbec informace o nabídce volnočasových aktivit. Rodiče také ve 
většině případů musejí děti do kroužku doprovázet, proto by sami měli mít zájem o volný čas 
svého dítěte. V případě, že rodiče z nějakého důvodu dítě doprovázet nemohou, je možné 
společně hledat způsoby, jak dětem bezpečný přesun zajistit, ať už tím, že půjdou společně ve 
větší skupince nebo je tam doprovodí jiný člen rodiny či dobrovolník z NNO. V neposlední řadě 
také musejí mít rodiče dostatek financí na zaplacení kroužku. Ze strany kroužku podporuje 
docházku sociálně znevýhodněných dětí přijetí do kolektivu ze strany ostatních dětí a celková 
pozitivní atmosféra v kroužku, která neustupuje požadavku na výkon. Děti i rodiče dále 
pozitivně hodnotili možnost vystoupení a s ní související pocit (kolektivního) úspěchu a 
pozitivní zpětné vazby a možnost být součástí týmu. Lektoři na druhé straně považovali za 
důležitou i atraktivitu nabízené aktivity jako např. cirkus nebo moderní tanec. Pro přehlednost 
uvádíme seznam faktorů v tabulkách č. 9 a 10. 

 

Tab. č. 9 Faktory negativně ovlivňující návštěvnost zájmových kroužků 

Vzdálenost Většina kvalitních kroužků se nachází mimo SVL a je třeba do nich dojíždět.   
Cizost prostředí Kroužky mimo SVL představují pro většinu rodičů ve vzorku cizí prostředí, které 

pro ně není srozumitelné a ve kterém nikoho neznají a necítí se zde dobře. K tomu 
přispívá i skutečnost, že většina dětí ze SVL chodí do segregovaných škol. 

Neinformovanost Velká část rodičů nemá dostatek informací o nabídce volnočasových aktivit a neví, 
kde tyto informace získat. S tímto problémem se potýkají i někteří institucionální 
aktéři. 

Nedostatek financí Jejich finanční situace tvořila pro většinu rodičů mantinely, ve kterých byli zvyklí 
řešit volný čas dětí, neaspirovali většinou na kroužky mimo své fin. možnosti. 
Paradoxně nejvíce o náročnosti financování volného času dětí mluvili finančně 
relativně zajištění rodiče. 

Vysoké nároky Za odchodem dětí z kroužků často stály vysoké nároky náplně kroužku, ať už se 
jednalo např. o hudební teorii v ZUŠ nebo o brzkou profesionalizaci ve sportu. 

Nezájem o volnočasové 
aktivity 

Zhruba od 13 let u všech dětí klesá zájem o organizované volnočasové aktivity, 
v našem vzorku se to více týkalo dívek, které v tomto věku často začaly pomáhat 
doma s péči o mladší sourozence. 

 

Tab. č. 10 Faktory podporující návštěvnost zájmových kroužků 

Důvěra Důvěru v kroužky v cizím prostředí často podporovalo např. zprostředkování 
prvního kontaktu pracovníky NZDM, případně jejich asistence u první návštěvy 
v kroužku. 

Pozitivní zpětná vazba Často se jednalo o první ocenění, které se těm dětem dostalo, což v některých 
případech vedlo k velkému nárůstu zájmu o docházení do volnočasových aktivit. 

Přátelská atmosféra Na přátelskou atmosféru v kroužku má vliv především osobnost lektora a jeho 
pedagogické schopnosti. 

Atraktivní náplň Lektoři úspěšných kroužků poukazovali na to, že jejich kroužek není úspěšný jen 
díky nim, ale především díky tomu, že má atraktivní náplň jako např. moderní 
tanec, cirkus nebo bojové sporty. 

Součást týmu a 
kolektivní úspěch 

Zásadní vliv na docházku a motivaci dětí v kroužku má skutečnost, zda se děti cítí 
jako součást týmu, se kterým také zažívají (kolektivní) úspěch při vystoupeních. 
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4.4. Typy rodičů z hlediska přístupu k volnočasovým aktivitám jejich 
dětí  

První skupinu dotazovaných rodičů tvoří rodiče, kteří bydlí ve vyloučené lokalitě, jsou 
zaměstnaní a zároveň jsou na tom finančně docela dobře, většinou neřeší žádné 
finanční problémy ani bytovou nejistotu. Děti těchto rodičů docházejí do nesegregovaných 
škol. Tito rodiče platí svým dětem z dotazovaných rodičů nejdražší kroužky. Zároveň mají 
přehled o tom, co by jejich děti chtěly ve volném čase dělat a snaží se je v tom nějak 
podpořit. Buď jim zařídili konkrétní kroužek nebo se alespoň informovali o možnostech, 
případně se byli podívat na ukázkovou hodinu.  

I přestože se jedná o skupinu disponující nejvíce finančními zdroji, někteří z těchto rodičů 
popisovali, že i přestože oba pracují, stěží dokáží dítěti zaplatit kroužky, jaké by chtělo a 
musejí se v této oblasti i uskromňovat, příp. se musejí uskromnit v jiných oblastech, protože 
vnímají volný čas svých dětí jako hodnotu, které je třeba věnovat určité úsilí. Děti těchto 
rodičů také v podstatě nevyužívají nízkoprahová zařízení a jejich služby a zároveň nechodí 
příliš často ven, ať už proto, že se o ně rodiče bojí, ale častěji spíše proto, že o to samy 
nestojí. Tito rodiče naplňují nejméně kategorii sociálního vyloučení, a to především tím, že 
bydlí v SVL a jsou okolím vnímáni jako Romové. 

Na druhé straně jsou rodiče, kteří jsou nezaměstnaní a kteří bydlí na soukromých 
ubytovnách nebo v jiném nevyhovujícím bydlení v SVL a někteří z nich se potýkají se 
závislostmi. Tito rodiče naplňují nejvíce znaků sociálního vyloučení a často také podle svých 
slov řeší jiné akutnější problémy než volný čas dětí, který pro ně proto není prioritou66.  

Děti těchto rodičů navštěvovaly ve velké míře bývalé praktické základní školy, přip. 
segregované školy. Tito rodiče neměli velký přehled o tom, co by jejich děti chtěly dělat nebo 
dělají ve svém volném čase. Nebylo to ani tak v důsledku nezájmu jako spíše proto, že 
nechávají na dítěti, „ať si vybere sama, co jí bude bavit.“ (C12), ale zároveň se ho na to 
přímo neptají, jakoby na něm nechávali i sehnání kroužku či jiné volnočasové aktivity. Tito 
rodiče často mluvili o tom, že nechávají dítěti prostor. To potvrzuje i výzkum Jakoubkové 
Budilové a kolegů (2010), podle kterých romští sociálně vyloučení rodiče vnímají děti jako 
zodpovědné za vlastní chování, což může vést i k absenci intencionální výchovy u těchto 
dětí. Rodiče děti pouštějí běžně ven a tyto děti mají proto větší množství nestrukturovaného 
volného času, které může vést i k patologickým jevům. Děti těchto rodičů většinou docházejí 
do klubů v nízkoprahových zařízeních, některé i do školních volnočasových kroužků. Do 
mimoškolních volnočasových aktivit tyto děti většinou docházejí na základě toho, že je 
některá organizace oslovila v rámci své terénní práce, případně si je zaměstnanci některých 
organizací a nízkoprahových klubů vyzvedávají přímo v místě bydliště. 

Poslední skupinou jsou rodiče, kteří z části bydlí ve stejných místech jako předchozí 
skupina rodičů, tedy v soukromých ubytovnách a v jiném nevyhovující bydlení. 
Někteří z nich bydlí ale i v projektech prostupného bydlení nebo v sociálních bytech 
města. Část těchto rodičů má zaměstnání, i tak se ale potýkají s finančními problémy. 
Nejčastěji si také (pokud na ně měli nárok) podávali žádost o dávky pomoci v hmotné nouzi 
na proplacení zájmových kroužků svých dětí. Kromě finančních problémů v oblastí 
                                                
66 To v rozhovorech potvrzovali i dotázaní sociální pracovníci:  
„Což když si vezmu, že jsem rodič, dejme tomu tak bývá průměr ty tři děti, rodič tří dětí do věku dvanácti let, který žije v bytě 
kolem 55 metrů maximálně, na Bratislavský, řeším každej měsíc, abych zaplatila nájem, protože dávky mi úplně nestačí, jsem 
na úřadu práce anebo prostě mám jenom brigádu nebo práci, která je špatně placená. Ještě nedej bože mám nějaký dluh nebo 
exekuci, tak mně asi bude totálně nezajímat, co dělají moje děcka ve volném čase a jestli teda chodí na bruslení nebo na 
karate. To je asi ta poslední věc, co si myslím, co hodně ovlivňuje právě i to všechno, co jsem vyjmenovala, že tam chybí ta 
motivace a takové to “má to smysl”. (SP3) 
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volnočasových aktivit dětí se někteří tito rodiče potýkají i s nedostatkem informací o nabídce 
vhodných kroužků pro své děti, ať už z hlediska dostupnosti, vzdálenosti nebo zaměření. 
Děti těchto rodičů docházejí do segregovaných škol, ale zároveň to nevnímají jako nejlepší 
řešení. Rodiče děti většinou nepouštějí samotné ven, protože nevnímají okolní prostředí v 
SVL nebo na ubytovně jako bezpečné prostředí nebo jejich děti měly v minulosti špatné 
zkušenosti s ostatními dětmi v sousedství. Tito rodiče se z uvedených skupin rodičů 
potýkají s největším množstvím překážek z hlediska zajištění volnočasových aktivit 
pro své děti, protože ve většině případů oproti předchozí skupině rodičů v 
rozhovorech artikulovali potřebu změny a zároveň se snažili aktivně řešit volnočasové 
aktivity svých dětí. Děti těchto rodičů chodí velmi často do školních kroužků a využívají 
také aktivit nabízených nízkoprahovými zařízeními. 
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5. Hlavní zjištění analytické části a doporučení 

Velká část sociálně znevýhodněných dětí z brněnských sociálně vyloučených lokalit je 
koncentrovaná v několika školách přímo v SVL nebo v jejich blízkosti. Kumulace sociálního 
vyloučení na škole vede k segregaci školy od ostatní populace a především s sebou nese 
zvýšený výskyt školně nepříznivých jevů, mezi které patří např. vysoká míra neomluvené 
absence a školní neúspěšnosti. Tyto jevy jsou provázeny i zhoršenými vztahy mezi učiteli a 
žáky, zhoršenými známkami z chování a častějším výskytem předčasných odchodů ze 
vzdělávání. 

Podobně je v Brně segregované i trávení volného času dětí ze SVL, které pokud např. 
docházejí do zájmových kroužků, jedná se výhradně o kroužky institucí působících v SVL. 
Proto mezi hlavní cíle výzkumu patřila identifikace bariér, které brání rodinám a dětem ze SVL, 
aby se účastnili volnočasových aktivit i mimo vyloučené lokality. Dalšími cíli výzkumu bylo 
zjistit, proč některé aktivity a instituce tyto děti oslovují a jiné ne a v neposlední řadě 
identifikovat jednotlivé typy sociálně znevýhodněných rodin podle jejich přístupu k volnému 
času dětí. 

Podle výzkumu hodnotových orientací dětí provedeném NIDM v roce 2011 bylo jejich aktivní 
trávení volného času závislé na iniciativě, informovanosti a možnostech rodičů. Tyto aspekty 
byly přímo odvislé od jejich vzdělanostní úrovně a socioekonomického statusu. Podobně tomu 
bylo i v případě docházky do organizované volnočasové aktivity, do které docházelo 86 % dětí 
vysokoškolsky vzdělaných rodičů oproti 58 % dětí rodičů bez maturity. Vzdělanější a aktivnější 
rodiče tak zřejmě na své děti přenášejí více pozitivních vzorců chování co se trávení volného 
času týče. Podobně americký výzkum volného času Sharpa a kolegů (2006) zaměřený na vliv 
zájmu rodičů na volný čas adolescentů ukazuje, že zájem rodičů o to, jak děti tráví svůj volný 
čas, se promítá i do vyšší motivace dětí a vyšší míry seberegulace v otázce trávení volného 
času. Z těchto důvodů nelze např. mezi rodiči, kteří bydlí na soukromých ubytovnách a 
mnohdy nemají ani dokončené základní vzdělání, očekávat vysokou míru návštěvnosti 
organizovaných volnočasových aktivit ze strany jejich dětí. Nicméně i mezi nimi jsme 
v rámci našeho výzkumu našli rodiče, kteří se o trávení volného času svých dětí aktivně 
zajímali. 

Z pohledu pracovníků NNO je však pro rodiče prakticky nemožné věnovat systematičtější 
pozornost trávení volného času jejich dětí, pokud nemají uspokojené základní životní potřeby 
pro rodinný život jako je bydlení, zaměstnání a rodinné finance67. 

Jak z volnýho času udělat hodnotu… jako myslím si, že bez uspokojení těch předchozích potřeb to půjde těžce, 
samozřejmě vždycky budou rodiny, který na tom nebudou dobře, ale takovým základním krokem je udělat aspoň to 
prostředí, kde žijí, takové, aby tam ten volný čas mohli trávit a možná nebude reálná ambice to, že by začali využívat 
místa typu Lužánky, protože to je určený pro jiný typy lidí, si já myslím. (SP9) 

Na druhou stranu, oproti původním očekáváním, finance téměř nefigurovaly mezi důvody, které 
rodiče uváděli jako ty, které jejich dětem brání v docházce do kroužků. Většina rodičů brala 
svojí finanční situaci jako mantinely, v jejichž rámci řešila volný čas svých dětí, a tím pádem 
neusilovala o zájmové aktivity mimo své finanční možnosti.  

Spíše než finanční problémy, byla překážkou skutečnost, že nabídka pravidelných 
placených kroužků je v brněnských SVL velmi omezená a většina se jich nachází mimo 
lokality, tudíž jsou pro rodiny bydlící v SVL značně vzdálené. Z rozhovorů však vyplynulo, že 
z hlediska bariér v docházení do kroužků mimo SVL se ani tak nejedná o vzdálenost jako spíše 

                                                
67 U romských sociálně znevýhodněných rodičů do organizace volného času dětí ze strany jejich rodičů vstupuje i to, že dítě často 
vnímají jako odpovědné samo za sebe a za svůj volný čas. Blíže viz část 4.4 Typy rodičů. 
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o to, že tyto kroužky jsou součástí cizího prostředí, které rodiče ani děti neznají, což platí 
především pro děti, které navštěvují segregované školy. Pro mnoho dětí byla také překážkou 
v navštěvování volnočasových aktivit neinformovanost jejich rodičů. Během výzkumu jsme 
narazili na množství rodičů, kteří měli zájem o to, aby jejich dítě navštěvovalo zájmový kroužek, 
nicméně žádný neznali a nevěděli, jak se k informacím ohledně nabídky kroužků dostat. 
S nedostatkem informací ohledně nabídky volnočasových aktivit pro děti se potýkaly i některé 
NNO a nízkoprahová zařízení. 

Co se týče kroužků, které měly mezi dětmi dotazovaných rodičů ohlas, se objevovaly 
především kroužky moderního tance, cirkusu a akrobacie a bojových umění. Lektoři těchto 
kroužků zároveň poukazovali na to, že se jejich kroužky nejsou u dětí populární pouze díky 
druhu nabízené aktivity, ale že jde i o přátelskou atmosféru a především o možnost být 
součástí týmu a zažít kolektivní úspěch, který mnoho z dětí nikdy předtím nezažilo. 

Z hlediska jejich přístupu k volnému času dětí lze dotazované rodiče rozdělit do tří 
skupin. Na jedné straně jsou rodiče, kteří jsou dobře finančně zajištění a mají stálé 
zaměstnání. Mají přehled o tom, co by jejich děti chtěly dělat a ty také navštěvují nejdražší 
kroužky. Na druhé straně jsou rodiče, kteří většinou bydlí na soukromých ubytovnách nebo v 
jiném nevyhovujícím bydlení. Organizaci volného času nechávají na samotných dětech, berou 
to jako zodpovědnost dětí. Ty navštěvují nepravidelně kroužky ve školách a nízkoprahové 
kluby. Tyto rodiny vykazují nejvíce znaků sociálního vyloučení. Mezi těmito dvěma skupinami 
se nacházejí rodiče, kteří sice bydlí v podobných podmínkách jako předchozí skupina rodičů, 
příp. v sociálních bytech, s tím rozdílem, že se aktivně snaží změnit svojí situaci a mají i zájem 
o umístění svých dětí do placených kroužků a vidí to jako hodnotu. Právě tito rodiče se z 
dotazovaných potýkají s nejvíce překážkami. Jednak mají problém s financováním kroužků, a 
to i přestože část z nich pracuje. Dále nemají dostatek informací o nabídce kroužků a neví, kde 
je hledat a placené kroužky mimo SVL jsou pro ně vzdáleným a cizím prostředím.  

Ve výzkumném vzorku bylo velmi málo rodičů, jejichž děti by alespoň občas nenavštěvovaly 
žádnou organizovanou volnočasovou aktivitu, nicméně většina z dotazovaných dětí docházela 
do kroužků na školách nebo do kroužků organizovaných nízkoprahovými zařízeními, které byly 
stejně segregované jako školy, které navštěvují. Právě kvalitní placené kroužky cílené jak na 
děti ze SVL, tak i na děti bydlící v jiných městských částech, by mohly právě tuto segregaci 
alespoň částečně kompenzovat a působit jako integrační prvek, v jehož rámci se potkávají 
sociálně vyloučené děti s ostatními dětmi. Zároveň by se snahy o zvýšení návštěvnosti 
placených volnočasových kroužků ze strany sociálně znevýhodněných dětí neměly soustředit 
pouze na otázku financí, ale především na vytvoření adekvátního prostoru a příležitostí k 
navštěvování těchto kroužků dětmi ze SVL. 

 

Doporučení  

Na základě 57 rozhovorů s rodiči a zástupci volnočasových institucí a sociálních služeb lze 
formulovat následující doporučení, jejichž cílem je zlepšit nabídku volnočasových aktivit v SVL, 
zvýšit návštěvnost zájmových aktivit ze strany dětí, zvýšit povědomí rodičů o možnostech 
trávení volného času a jejich financování a v neposlední řadě také zvýšit účast dětí ze SVL na 
volnočasových aktivitách, kterých se účastní i děti žijící mimo SVL. Níže uvedená doporučení 
nejvíce podpoří skupinu rodičů, která se sice o trávení volného času u svých dětí aktivně 
zajímá, ale zároveň čelí velkému množství překážek. U dětí rodičů z této skupiny je tedy 
největší pravděpodobnost, že by zamýšlená doporučení pozitivně ovlivnila jejich trávení 
volného času.  
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Zvýšit docházku dětí do volnočasových kroužků v SVL i mimo ně by měla následující 
opatření: 

  Posílení přátelské atmosféry v kroužcích napříč institucemi. Velký vliv na ní mají 
především lektoři a vedoucí kroužků, kteří, i přestože chtějí schopnosti dětí posouvat 
dále, nekladou požadavek na výkon před přátelskou atmosféru a mají pochopení pro 
občasnou absenci. 

 Zajištění stabilního lektorského vedení u pravidelných aktivit v nízkoprahových 
zařízeních, které v současnosti stojí na dobrovolnících, kteří často nevedou aktivitu déle 
než jeden rok a ta po jejich odchodu končí pro nedostatek lektorů. NZDM bohužel 
nejsou schopná těmto lidem nabídnout patřičné ohodnocení, situaci by mohla zlepšit 
např. spolupráce s nadací či vypsání grantu městem. Stabilní vedení a nabídka kroužků 
by mohla podpořit i pravidelnost účasti ze strany dětí. 

 Zpřístupnění některých atraktivních, ale finančně náročných kroužků širšímu okruhu 
zájemců. Některé kroužky mají poměrně velký potenciál pro to, aby se v nich potkávaly 
romské a sociálně vyloučené děti ze SVL s dětmi majoritních rodičů bydlících mimo 
SVL. Podle zájmu dětí zprostředkovaného dotazovanými rodiči se jedná například o 
akademie moderního tance, fotbalové kluby, popřípadě bojové sporty. O tyto kroužky 
měly zájem děti napříč rodinami ve vzorku, nicméně dovolit si je mohli pouze lépe 
finančně situovaní rodiče, a i pro ně tyto kroužky představovaly velkou zátěž pro rodinný 
rozpočet. Proto by bylo vhodné tyto kroužky finančně zpřístupnit širšímu okruhu 
zájemců skrze finanční příspěvek nadace, fondu či jiných sponzorů, kteří by jednak 
mohli finančně přispět určitým dětem na kurzovné, případně zaplatit celý kroužek a 
otevřít jej tak všem potenciálním zájemcům. Některé z těchto kroužků se také 
nacházely v těsné blízkosti SVL, ale díky jejich obecné atraktivitě a finanční náročnosti 
je nezačaly navštěvovat děti z lokality a docházejí zde děti z majoritního prostředí 
bydlící v jiných městských částech.  

 Zřízení kulatého stolu zainteresovaných aktérů ze stran vzdělávacích, kulturních a 
volnočasových institucí, sociálních služeb a města, kde by si aktéři mezi sebou 
vyměňovali informace, protože v současnosti se stává, že jednotliví aktéři nejsou 
informováni o tom, co dělá někdo jiný se stejnými dětmi, případně nevědí, zda podobné 
aktivity už nejsou nabízeny jinde.  

 Zřízení pozice, která by měla v kompetenci koordinaci volnočasových aktivit 
zaměřených (nejen) na sociálně znevýhodněné děti. Minimálně by v této oblasti bylo 
vhodné sestavovat např. měsíční přehled akcí, zvýhodněných vstupů, nových kroužků 
apod. Přehled by mohl mít i formu webových stránek jako již např. fungující přehled 
sportovních aktivit v Brně na www.kamzasportemvbrne.cz. K tomuto přehledu by bylo 
vhodné i sepsání manuálu, který by se týkal toho, jak si zažádat o slevu na kurzovné, 
příp. by obsahoval seznam zvýhodněných vstupů apod., protože ve výzkumném vzorku 
se objevilo množství rodičů, kteří měli zájem zařídit svému dítěti kroužek, ale neměli 
dostatečné informace o současné nabídce a nevěděli, jak se k ní dostat. Podobně např. 
nízkoprahová zařízení musejí zdlouhavě dohledávat zvýhodněné vstupné nebo nabídky 
kroužků. 

Zkvalitnit a zvýšit nabídku volnočasových aktivit v SVL a také přispět ke kvalitnějšímu 
trávení volného času všemi dětmi ze SVL by měla tato opatření: 

 Zřízení dětských hřišť na veřejných prostranstvích ve vlastnictví městských částí Brna v 
blízkosti soukromých ubytoven, případně vyjednání zřízení klubových místností a heren, 
tedy prostor, kde by mohly děti být a bezpečně si hrát a kde by bylo možné pro ně 
realizovat terénní formu sociální práce bez ohledu na počasí. Problém nedostatku 
prostoru pro realizaci terénních služeb se nejvýrazněji týká vzdálenějších ubytoven, 
v jejichž těsné blízkosti nesídlí žádné NZDM. 
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 Poskytnutí prostor a podpory těm rodičům, kteří mají zájem vést vlastní kroužky pro 
děti. V minulosti byla existence těchto kroužků právě závislá na složitě vyjednaných 
prostorech a ochotě institucí prostory či případné vybavení zapůjčit, což případné 
zájemce o vedení vlastního kroužku stálo nemalé úsilí, pokud se jim tedy vůbec 
prostory a vybavení podařilo nakonec zajistit. 

 Navýšení kapacit nízkoprahových zařízení v oblasti terénní služby by pozitivně ovlivnilo 
především strukturu volného času sociálně vyloučených dětí vyrůstajících na 
ubytovnách. V současnosti tam terénní službu provozuje pouze jeden nízkopráh. 
Z kapacitních důvodů se ale jedná spíše o nárazovou činnost, provozovanou pouze 
v letních měsících. V posledním roce částečně supluje nedostatek terénních služeb pro 
děti na soukromých ubytovnách několik dobrovolníků, kteří organizují výlety nebo např. 
mikulášské odpoledne pro děti z jedné ubytovny. 

 Přiblížení kvalitní a finančně dostupné nabídky kroužků SVČ blíže dětem ze SVL, 
protože děti navštěvující kroužky v NZDM se nepřekrývají s dětmi chodícími do kroužků 
organizovaných brněnskými SVČ. Tomuto přiblížení by mohlo pomoci např. detašované 
pracoviště v SVL, kde by mohla probíhat výuka některých, pro místní děti atraktivních, 
kroužků. Případně se jako vhodné jeví určité navázání spolupráce mezi SVČ a NZDM, 
kdy se nízkoprahová zařízení potýkají s nedostatkem kvalitních lektorů pro své kroužky 
a SVČ na druhé straně nedokáží přilákat děti ze SVL. Další možností spolupráce jsou 
návštěvy dětí s pracovníky nízkoprahů ve vybraných kroužcích SVČ. 

 Otevření školních kroužků jako platformy, kde si děti mohou vyzkoušet různé aktivity. Z 
hlediska sportovních kroužků tento princip již funguje i na některých segregovaných 
školách, které nabízejí dětem jednou týdně obecný sportovní kroužek, kde si děti 
mohou vyzkoušet různé sporty. Tyto aktivity jsou součástí městského projektu Sportovci 
do škol. Děti, které docházejí do segregovaných škol, často nevyrůstají v podnětném 
prostředí a o mnoha aktivitách ani nevědí a nemají se s nimi jak seznámit, což by právě 
ukázkové hodiny a obecně zaměřené kroužky mohly alespoň částečně nahradit. 
Zároveň by školní kroužky měly být finančně dostupné a např. podle nové Koncepce 
rodinné politiky (MPSV 2017) by měly všechny školy nabízet základní hudební, 
výtvarné, pohybové a vzdělávací kroužky zdarma. 
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Přílohy 
Příloha č. 1: Mapa Romů69 
Jakoubkova Mapa Romů znázorňuje, o kom se tradičně mluví, když se mluví o Romech (barva 
doplněna).  

  

                                                
69 Jakoubek, 2006: 371. 
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Příloha č. 2: Spádové oblasti a umístění základních škol v centru Brna  

 

1 – ZŠ Husova, 2 – ZŠ Kotlářská, 3 – ZŠ Antonínská, 4 – ZŠ Nám. 28. října (Osmec), 5 – ZŠ Merhautova, 6 – ZŠ Křenová, 7 - ZŠ 
Kuldova, 8 – ZŠ Gajdošova, 9 – ZŠ Kamenačky, 10 – ZŠ Křídlovická; A – ZŠ Sekaninova (bez spádové oblasti, zřizovatel JMK).  
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Příloha č. 3: Finanční výdaje na kroužky tříčlenné rodiny – modelový příklad 
Níže uvedená tabulka popisuje finanční výdaje na volnočasové aktivity, na modelovém příkladu 
rodiny se třemi dětmi ve věku 8, 12 a 13 let žijící v SVL v Brně Zábrdovicích. V přehledu nejsou 
započteny např. výdaje na školou a rodiči organizované volnočasové aktivity ve formě škol v 
přírodě, výletů, nebo dovolených. V přehledu jsou pouze pravidelné aktivity, proto zde nejsou 
zahrnuty ani výdaje spojené s cestami na soutěže a vystoupení, popř. příměstské tábory či 
soustředění organizované v rámci tanečního kroužku, které ale dohromady mohou v některých 
případech představovat i více výdajů než samotná náplň zájmových kroužků.  

Dítě Zájmová 
činnost 

Výdaje na zájmovou činnost Výdaje 
celkem za 
jeden rok 

Výdaje 
na 
měsíc70 

Syn, 8 
let 

Fotbal, mladší 
přípravka U9 

Členský příspěvek FAČR 1500 Kč na 
pololetí, kopačky 500 Kč 

3500 292 

Dcera, 
12 let 

ZUŠ, hudební 
obor, hra na 
housle 

Úplata za vzdělávání, individuální výuka 
1650 Kč za pololetí, pronájem nástroje 
1000 Kč ročně 

4300 358 

 Street dance 
choreografie 

Kurzovné 3950 Kč na 9 měsíců 3950 330 

Syn, 13 
let 

Karate Členský příspěvek 2000 Kč za pololetí, 
kimono 700 Kč 

4700 392 

 Florbalový 
kroužek v SVČ 

Kurzovné 1000 Kč za pololetí, jízdenky 
na dopravu do jiné městské části71 384 
Kč za školní rok, sálová obuv 600 Kč 

3483 290 

Celkem   19934 1662 

 

 

  

 

                                                
70 Celkové výdaje vydělené 12. U tohoto čísla je ale třeba vzít v úvahu, že většina organizovaných zájmových činností neprobíhá 
přes letní prázdniny, tyto výdaje se proto týkají především školního roku. 
71 Ostatní kroužky jsou v docházkové vzdálenosti ze SVL, proto se u nich jízdné ve výdajích neobjevuje. 


