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Praha 1. februára (RPA/ROMEA) – Vďaka finančnej pomoci Európskej únie vznikla v Českej republike analýza 
postojov a potrieb rómskych detí a mládeže v oblasti vzdelávania. Analýzu pre Nadáciu rozvoja občianskej 
spoločnosti (NROS) vypracovala spoločnosť GAC pod vedením sociológa Ivana Gabala. Výsledky analýzy bude 
NROS používať pre prípravu grantového konania v rámci programu Transition Facility 2006. Výzvu na 
podávanie žiadostí o grant chce NROS vyhlásiť na jar tohto roku. Na projekty neziskových organizácií bude 
rozdelených 430 000 českých korún. 
 
Cieľom analýzy v prvej fáze bolo na vzorke škôl vytvoriť ilustratívny statický obrázok rómskych detí a mládeže 
podľa veku a pohlavia. V druhej fáze spoločnosť GAC skúmala hlavné faktory, ktoré majú vplyv na 
ne/úspešnosť vzdelávania rómskych detí a mládeže. 
 
„Výskum potvrdil hypotézu, že rómske deti sú výrazne menej úspešné než deti pochádzajúce z majoritnej 
populácie. Z každých desiatich skúmaných rómskych chlapcov a desiatich dievčat, ktorí nastúpili do základnej 
školy, sa vo svojej pôvodnej triede udržali iba traja chlapci a polovica dievčat,“ povedal jeden z autorov správy 
Jan Snopek. Ostatné deti podľa neho aspoň raz opakovali ročník alebo prešli do špeciálnej triedy či školy. 
 
Veľká časť rómskych detí nie je dostatočne pripravená na začatie školskej dochádzky a ich hendikep nie je 
dostatočne kompenzovaný ponukou predškolského vzdelávania. „Najväčšiu nevýhodu predstavuje predovšetkým 
nedostatočná znalosť českého jazyka a rodinné prostredie, ktoré rómske deti na školskú dochádzku nedokáže 
pripraviť,“ tvrdí Snopek. 
 
Rómske deti majú nízke profesijné ašpirácie, neveria, že získajú prestížne povolanie tiež preto, že im väčšinou 
chýbajú pozitívne vzory. Na druhej strane prostredie škôl väčšinou nevie rómske deti priateľsky prijať a 
motivovať k prekonaniu ich znevýhodnenia. 
 
NROS je najväčšou nadáciou v ČR, a to predovšetkým z hľadiska objemu rozdelených grantov na projekty 
neziskových organizácií – ročne ide o viac ako 100 miliónov českých korún. Je organizátorom veľmi známej 
verejnej zbierky Pomôžte deťom. Dlhodobo sa orientuje na problematiku ľudských práv s dôrazom na riešenie 
problémov spolužitia Rómov a väčšinovej spoločnosti. Viac informácií nájdete na www.nros.cz. 


