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Kurz: Jazyková výbava žáků hovořících romsky/romským 

etnolektem češtiny 
 

 

Zařazení do kurzu Sociální znevýhodnění 

Garantující pracoviště Varianty, Člověk v tísni, o.p.s. 

Odborný garant kurzu Doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. 

Lektor 
Mgr. Marie Bořkovcová, Mgr. Markéta Hajská, Mgr. Helena 
Sadílková 

Kurz určen pro 
Pedagogy ZŠ a SŠ, speciální pedagogy, psychology, 
pedagogické pracovníky, asistenty pedagoga vykonávající 
(pedagogickou) činnost v krajích ČR kromě hl. města Prahy. 

Požadavky k přijetí 
Správně vyplněná a podaná elektronická přihláška ke kurzu, 
zaslané vyplněné potvrzení o výkonu pedagogické činnosti, 
seznámení se s podmínkami konání dotovaného kurzu. 

Rozsah / celková délka 
kurzu 

16 hodin 

Místo konání kurzu Česká republika 

Cíl kurzu 

Cílem kurzu je seznámit účastníky s tím, jaká je jazyková 
výbava žáků hovořících romsky nebo romským etnolektem 
češtiny.  Zaměří se na to, jakým způsobem jazykové 
kompetence těchto žáků ovlivňují jejich školní připravenost a 
jaký mají dopad na jejich školní úspěšnost.  
 

Formy práce  
V rámci kurzu budou použity různé formy výuky – výklad 
s podporou digitálních prezentací, skupinová i individuální 
práce s reflexí, diskuze, rozbor kazuistik. 

Obsah kurzu  

1. Základní informace o romštině (stručný popis 
struktury romštiny, sociolingvistická situace romštiny).  

2. Seznámení s výsledky lingvistického výzkumu 
romistického ústavu na FF UK o současné situaci 
romštiny v ČR ,  zaměřeného na jazykové 
kompetence romských žáků 

3. Romský etnolekt češtiny, který je v některých 
oblastech ČR v současné době nejvíce užívaným 
jazykovým kódem, s přihlédnutím k těm jazykovým 
jevům, které se mohou promítat ve schopnosti 
zvládat gramatiku českého jazyka. 

4. Písemný projev žáků z romského jazykového 
prostředí v češtině 

5. Souvislosti mezi jazykovou výbavou žáků hovořících 
romsky nebo romským etnolektem češtiny a jejich 
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připraveností na školní docházku 

Požadavky k ukončení Aktivní účast v plném rozsahu výuky, vyplnění evaluace. 

Počet účastníků (min. / 
max.) 

15 až 20 

Doklad o absolvování 
studia 

Osvědčení o absolvování kurzu (cyklu kurzů), v souladu se 
zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a 
o změně některých zákonů. 

Požadavky na učebnu 

Kurz bude uzpůsoben tak, aby mohl být realizován nezávisle 
na prostorách, ve kterých probíhá. 
Jakékoliv prostory s uspořádáním sezení v kruhu s možností 
manipulace s židlemi a možností využití dataprojektoru. 

Poznámka 
Vymezení teoretických výstupů v kontextu praktických 
cvičení. 

 

Kontakty 

Koordinátorka kurzu 
Klára Doudová  
Mail: klara.doudova@clovekvtisni.cz 
Tel: 605 179 009 
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