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Popis a harmonogram  projektu: 
 

Projekt „Gadžikane Romale čhave – černobílé přátelství“ trval i s přípravami 

7 měsíců. Samotná realizace projektu proběhla během prvních 4 měsíců školního 

roku 2004/2005. 

Harmonogram jsme museli přizpůsobit konkrétním podmínkám. Došlo k dílčím 

úpravám, ale vzrostl celkový počet aktivit i jejich rozmanitost. Všechny aktivity byly 

zaměřeny na setkávání, vzájemné poznávání a společné kulturní prožitky dětí a 

dospělých.  

Rodiče a příbuzné dětí jsme do projektu zahrnuli také, protože problém 

xenofobie a rasismu je podle našich zkušeností zakotven hlavně v dospělých, kteří 

jej pak přenášejí na děti. Myšlenka projektu se prolínala vyučováním i volným 

časem dětí (i mimoškolních). Účast dětí na všech akcích byla relativně velká. 

Napomáhá tomu bohužel i fakt, že pro zdejší děti je škola mnohdy jediným centrem 

zábavy. Tabulka ukazuje počty dětí na jednotlivých akcích. 

 (R-romské děti, Ne R – neromské děti) 
Tab. č. 1 

Počty dětí 
 Datum Název akce 

R Ne R 
Celkem 

1 15.9. „Co to je grafika“  2 8 10 

2 17.9. Výroba keramických ozdob na ván. stromek 5 6 11 

3 29.9. „Techniky grafiky“ 5 6 11 

4 13.10. „Suchá jehla a jiné rytiny“  7 7 14 

5 18.10. Výroba cínových vojáčků 5 7 12 

6 20.10. „Ruční papír“ 5 6 11 

7 3.11. Tanečně rytmický workshop na téma Afrika 8 20 28 

8 6.11. Kurz košíkářství a kovářských prací 2 8 10 

9 8.11. Představení o ilustrování knih 9 22 31 

   10 10.11. Výroba sádrových masek 5 8 13 

   11 13.11. „Řádění s foťákem“ 2 5 7 

   12 20.11. „Vyfotím tě“ 3 7 10 

13 24.11. „Tisk z výšky“ 6 10 16 

14 25.11. Taneční den s romskou kapelou 11 18 29 

15 27.11. Co se děje v černé komoře“  1 5 6 

16 28.11. Žonglérský workshop 13 23 36 

17 7.12. Zdobení školy 8.12.  „Vánoční přání“ 4 6 10 

18 10.12. „Vernisáž fotografií“ 9 22 31 

19 15.12. „Malování na sklo“  5 7 12 
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20 6.12. „Šermování a středověké tance“ 7 20 27 

21 20.12. Vánoční koledování  9 11 20 

22 21.12. Zpívání v Domově důchodců 9 11 20 

23 22.12. Vánoční besídka s tancem a koledami 9 14 23 
     
 

Obecně lze také říci, že jsme předpokládali větší účast romských rodičů na všech 

akcích. 

Po závěrečném shrnutí se akcí účastnilo 52 % romských rodičů z jejich celkového 

počtu.  Následující tabulka ukazuje procentuální účast rodičů na akcích. 

 
Tab. č. 2 

Počty ZŠ MŠ 
Účast 

romských 
rodičů 

Účast 
neromských 

rodičů 

Romských dětí 8 7 

Neromských dětí 23 8 
52 % 43 % 

      

 

Téma projektu a zaměření aktivit podnítilo romské rodiče k větší aktivitě než 

v předchozí době. Zatímco aktivita neromských rodičů mírně poklesla. 
 

          

 

 

 

 

     

 

 
              

Pokles účasti neromských rodičů, vyplývá z jejich pohledu na Romy. Diskuse okolo 

romského etnika se značně rozvířila příchodem romského asistenta do školy. 

Projevy rasové nenávisti nebyly výjimkou. S podporou zřizovatele a všech 

zaměstnanců školy se situace ustálila a někteří neromští rodiče se zdají být 

tolerantnějšími. 

 

 

Tab. č. 3 

Účast Před projektem 
rok 2003/2004 

Při projektu 
2004/2005 

Romští 
rodiče 

38 % 52 % 

Neromští 
rodiče 

46 % 43 % 
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Výsledkem celého sledu událostí je: 
 

 faktické otevření diskuse na téma rasové snášenlivosti  
 pozitivní zkušenost s romským asistentem 
 vzbuzení pozitivního zájmu o školu romskými rodiči, navázání 

kontaktu 
 pomoc dětem ze sociálně málo podnětného prostředí 
 nahlédnutí do rozmanitosti romské kultury 
 vytvoření prostoru pro společné aktivity dětí a rodičů  

 

Činnosti v rámci projektu byly roztříděny do několika oblastí: 
 

A) tvořivé dílny 
B) výuka ( působení romského asistenta, diskuse, teorie..) 
C) aktivity při kterých se setkávaly různé generace i kultury 
 

Aktivity probíhaly převážně v odpoledních hodinách v prostorách ZŠ Jindřichovice. 

Fotografické dílny se uskutečnily o víkendech. 

Tvořit chodily rodiče s dětmi, ale i ti, kteří měli chuť trávit odpoledne aktivně.  

 

Díky finančním prostředkům z grantu mohl přirozeně a spontánně vzniknout prostor 

pro prolínání generací, kultur, tvorbu a aktivní nakládání s volným časem.  

Čímž se nám, k naší velké spokojenosti, podařilo naplnit hlavní cíl projektu. 

Finanční prostředky jsme rozdělili do dvou částí. První část financí pokryla 

materiální náklady spojené s tvorbou. Druhou větší část jsme investovali na pokrytí 

mzdových nákladů jednotlivých lektorů. Díky grafickému lisu a zprovozněné 

keramické peci, jsme mohli nabídnout nevšední výtvarné zážitky dětem i dospělým. 

Tiskařské dílny probíhaly jako uzavřený cyklus. V první části se děti i rodiče 

seznamovaly s technikami obecně, dělaly přípravné kresby a etudy na zdokonalení 

kresebné techniky. Nemohli jsme hned od začátku tisknout, protože grafický lis, 

který jsme sehnali, potřeboval větší rekonstrukci, než bylo plánováno. 

V druhé části se dětem podařilo udělat několik tisků, s velkým nadšením se setkal 

tisk Vánočních přání.  

Další uzavřený cyklus byl víkendový „Fotografický kurz“, ten byl završen vernisáží.  
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Výčet všech aktivit je uveden v harmonogramu projektu: 
 

A) Tvořivé dílny 
 

    Tiskařské dílny: 
15.9.   „Co to je grafika“ seznámení s technikami grafiky, přípravné kresby. 

29.9.   „Techniky grafiky“ podklady pro techniku suché jehly, kresba přírodnin,  

            stromů 

13.10. „Suchá jehla a jiné rytiny“ rytí do plastových a papírových  desek 

20.10. „Ruční papír“ výroba ručního papíru pro originální tisky 

24.11. „Tisk z výšky“ technika tisku z koláže, praktické tisknutí a seřizování lisu 

 8.12.  „Vánoční přání“ tisk z koláže 

 

C) Aktivity pro děti s rodiči „ Setkáváme se“: 
 

17.9.   Výroba keramických ozdob na ván. stromek v keramické dílně 

18.10. Výroba cínových vojáčků 

6.11.   Kurz košíkářství a kovářských prací 

8.11.   Představení o ilustrování knih 

10.11. Výroba sádrových masek, naplétání copánků do vlasů“ 

25.11. Taneční den s romskou kapelou 

28.11. Žonglérský workshop 

3.11.   Tanečně rytmický workshop na téma Afrika 

7.12.   Zdobení školy - rodiče s dětmi celé odpoledne vyráběly ozdoby z kartónu,  

           papíru, alobalu a vánočně vyzdobily chodby i třídy školy. 

15.12. „Malování na sklo“ malované dárky pod stromek 

16.12. „Šermování a středověké tance“ 

20.12. Vánoční koledování a zpívání po vesnici s prohlídkou keramické dílny, 

            eko farmy, eko srubu, truhlářské dílny a krejčovské dílny 

21.12. Zpívání v Domově důchodců 

22.12. Vánoční besídka s tancem a koledami 
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  Fotografický cyklus „ Jak se dělá fotka“: 
 

13.11. „Řádění s foťákem“ – děti se učily základy fotografování, fotografovaly zátiší 

20.11. „Vyfotím tě“ – fotografování se navzájem, portréty a skupinky 

27.11. „Co se děje v černé komoře“ – vyvolávání a zvětšování fotografií 

10.12. „Vernisáž fotografií“ 

 

 Závěrečné shrnutí 
Myšlenkou projektu bylo pomocí volnočasových aktivit usnadnit přirozenou integraci 

romských dětí a občanů do společnosti. Na počátku jsme neměli ani tušení, jak 

právě v Jindřichovicích pod Smrkem je tato otázka aktuální a byla dlouho uměle 

potlačovaná. Domníváme se že, projekt „Gadžikane Romale čhave“ 

pomohl otevřít tu správnou bránu pro mezilidské vztahy a komunikaci.  

Je součástí řady již uskutečněných i plánovaných akcí vycházejících z myšlenkové 

koncepce školy, která chce vychovávat děti schopné tvořivě myslet a bez 

předsudků spolupracovat.  
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Příloha č. 1 

 

Průběžná/závěrečná zpráva o realizaci projektu 

„Gadžikane Romale čhave – černobílé přátelství“ 

 

Program grantového fondu 
(název a číslo): 

Program MŠMT na podporu romské integrace v roce 

2004 

 

Název projektu: „Gadžikane Romale čhave – černobílé přátelství“ 

Název příjemce:  
Základní škola Jindřichovice pod Smrkem, 

okres Liberec 

Smlouva číslo:   

Forma podpory Investice Neinvestice 
Celkové skutečně vynaložené 
náklady na projekt 116.833,50 Kč 

Celková výše dotace 
poskytnutá z grantového fondu

73 000, tj…62,5 % na celkových skutečných  
                                              nákladech projektu 

zahájení ukončení Harmonogram projektu – 
zahájení a ukončení: 1. 9. 2004 31.12. 2004 

Čerpáno k 31.12. 2004 Částka 73 000,00 

výše dotace v jednotlivých letech absolutní výše 
dotace v Kč   2004 2005 2006 

Skutečná výše dotace 
poskytnutá z grantového fondu
 

73 000,00 73 000,00   
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Příloha č.2 
 

Vyúčtování účelových dotací poskytnutých ministerstvem školství, mládeže a 
tělovýchovy v roce 2004 na základě smlouvy 

 

Rozhodnutí:  12 461/04-22 
 
 

1. Výše poskytnuté dotace Částka v Kč 

investiční prostředky 0,00 

neinvestiční prostředky 0,00 

z toho: mzdové prostředky 73 000,00 

celkem poskytnuto 73 000,00 

2. Vyúčtování dotace  

investiční prostředky 0,00 

neinvestiční prostředky 43 833,50 

z toho: mzdové prostředky 73 000,00 

celkem čerpáno 73 000,00 

3. Skutečně vynaložené náklady na akci 116  833,50 

4. Procentuální čerpání dotace z celkově skutečně vynaložených nákladů na akci 

62,5 % 

5.    Rozdíl 

a) k vrácení ministerstvu – investiční prostředky 0,00 

                                        –  neinvestiční prostředky 0,00 

b) hrazeno z nákladů organizace 43 833,50 

6.   Místo uložení dokladů: 
       Základní škola Jindřichovice pod Smrkem, okres Liberec 
       Jindřichovice pod Smrkem 312, 463 66 

     Datum vyúčtování:  31.12. 2004 

     Zpracoval: Mgr. Karla Kirschlägerová 

     Telefon: 482 328 020, 737 704 552 

                            
 
 
                                                                                        ………………………….. 
                                                                                              razítko a podpis 
                                                                                 pověřeného zástupce organizace 
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Příloha č. 3 
 

Přehled o úhradách plateb - Neinvestiční prostředky 
 

Rozhodnutí:   12 461/04-22 
 

Položka Číslo 
dokladu 

Účel použití Částka v Kč 

1 Bank. přev. Ukázka kovářské práce 3400,00

2 Bank. přev. Kurz košíkářství 1200,00

3 Bank. přev. Kurz košíkářství 1000,00

4 Bank. přev. Představení o ilustrování knih, tvořivá 
diskuse doplněná akční podívanou se 
zaměřením na spolupráci  s romskými dětmi 

5000,00

5 Bank. přev. Pletení copánků, výroba masek 4850,00

6 Bank. přev. Tanečně-rytmický workshop pro děti na téma 
AFRIKA 

9000,00

7 Pokl. d.  217/04 Žonglérský workshop pro děti a veřejnost 
s ohnivou estrádou na závěr 

6000,00

8 Bank. přev. Daň – žonglérský workshop 1500,00

9 Bank. přev. Romská taneční skupina, ukázka krojů a 
tanců 

4500,00

10 Bank. přev. Kurzy fotografování pro děti a rodiče 10000,00

11 Bank. přev. Šerm a renesanční tance 2100,00

12 Bank. přev. Šerm a renesanční tance 2100,00

13 Bank. přev. Kurz pro děti : seznámení s internetem, 
úprava fotografií z digit. fotoaparátu 

3409,00

14 Bank. přev. Mzda - učitelský asistent 11, 12/2004 13783,00

15 Bank. přev. Odvody - učitelský asistent 11, 12/2004 4824,00

16 Bank. přev. FKSP – učitelský asistent 11, 12/2004    276,00

17 Bank. přev. Zákonné pojištění – učitelský asistent 11, 
12/2004 

58,00

  Celkem  73 000,00

 
 
 
Čerpání celkem                                                                                              73 000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


