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Tento projekt pomáhá dětem ze sociokulturně znevýhodněného prostředí dosáhnout 
lepších výsledků ve škole. Jeho hlavní náplní je rozšíření včasné péče pro předškolní 
děti a nejmladší žáky, posílení výuky druhým pedagogem a asistentem na prvním i 
druhém stupni školy, a další rozšíření kvalitního zázemí pro výuku. Hlavním 
partnerem projektu je ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22. 
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem 
České republiky a je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost. 
Řešeným problémem je nízká efektivita tradičního přístupu ke vzdělávání cílové 
skupiny, neúspěšnost a předčasný odchod ze systému vzdělávání, žákům chybějící 
motivace k dokončení základního vzdělání a profesní orientaci. 
Partneři projektu: ZŠ a MŠ Brno, nám 28. října 22, ZŠ  Ústí nad Labem, Školní nám. 
100/5, ZŠ Most, Zlatnická 186, DROM Romské středisko, o.s. Ratolest Brno a o.s. IQ 
Roma servis. 
 
Ve školním roce 2009/2010 probíhaly kromě průběžných výukových aktivit projektu 
také neformální kulturní akce - Vánoční slavnost, Mezinárodní den Romů, Den 
učitelů, hudební festival Amari kereka, pěvecká soutěž Slavíci ve školní lavici a 
Jarmark. Na těchto akcích byly rodičům prezentovány aktivity projektu a úspěchy dětí 
v zájmové činnosti. Této příležitosti využili pedagogičtí pracovníci k neformálnímu 
působení na rodiče a hovořili s nimi o aktuálních potřebách jejich dětí. Hlavním cílem 
bylo celkové zlepšení vzájemných vztahů a komunikace mezi školou a rodinami. 
Na sklonku měsíce května 2010 pak proběhlo v rámci projektu již druhé setkání 
pracovníků škol s vysokým zastoupením romských žáků s názvem Workshop 
výměny zkušeností. Tentokrát jeli pedagogové ze ZŠ Křenová a ZŠ nám. 28. října 
navštívit své kolegy do Mostu, přesněji do základní školy v místním sídlišti Chánov. 
Hlavním cílem bylo poznat prostředí dalších základní škol podobného charakteru, 
sdílet a hledat řešení společných problémů a také načerpat inspiraci do další práce. 
Workshop byl organizován do dvou dnů. V neděli 30. května proběhlo setkání s 
vedením a zaměstnanci ZŠ Zlatnická. Při setkání došlo ke vzájemné výměně 
informací, poznatků a zkušeností, se kterými se učitelé při své pedagogické práci s 
žáky setkávají. V pondělí 31. května pokračoval workshop návštěvou ZŠ Zlatnická v 
Chánově. Díky zcela volnému pohybu mohli učitelé navštívit prakticky všechny třídy a 
zjistit tak, v jakém prostředí se žáci učí a v jaké atmosféře zde výuka probíhá. 
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