
 
 

 

Jsme jako spolupracující škola v projektu 

Džas dureder 

 
 Plný název: Džas dureder - volnočasové učení a motivace ke vzdělávání v Krásné Lípě a ve Šluknově 

 Reg. č.: LP-HROVA2-021 

 Realizace: od 15.1. 2022 – 31.3. 2024 

O čem je projekt: 

Romský název projektu „Džas dureder“ znamená v češtině „jdeme dál“. Vycházíme z toho, že pro motivaci jakýchkoliv dětí a tedy možnost 

„jít dál“ je třeba, aby zažívaly úspěch a cítily přijetí. Romské a další sociálně znevýhodněné děti však zažívají ve škole od počátku školní 

docházky často pravý opak. V rámci projektu proto navazujeme na dlouholeté zkušenosti Nové školy, o. p. s., že při dostatečné podpoře 

dětí v přípravě na školu ve školním i domácím prostředí a při dostatečné, vstřícné a respektující komunikaci s jejich rodiči, je možné to 

zvrátit. Tím se úměrně zvyšuje motivace dětí k práci ve škole a k setrvání ve vzdělávání. 

Ohniskem projektu jsou dvě pracovní místa (asistentky pedagoga a školní asistentky ). 

Asistentky, které se po celou dobu projektu spolu s vedením škol a spolupracujícími učiteli účastní metodických setkání a dalšího 

vzdělávání, výrazně navyšují kapacity škol podpořit sociálně znevýhodněné žáky. Kromě individuální podpory s přípravou do školy ve 

školním i domácím prostředí, pomáhají asistentky také s organizací motivačních volnočasových aktivit během roku i školních prázdnin na 

půdě školy nebo ve spolupráci se zapojenými NNO. 

 

V rámci projektu budou v naší škole realizovány tyto aktivity: 

 odpolední kluby, kde si mladší žáci procvičí potřebné učivo, doplní úkoly a také si trochu pohrají, aby se měli na co těšit 

 workshopy s fotografy spolku 400 ASA, jejichž cílem není naučit starší žáky profesionálně fotit, ale seznámit je se základy řemesla a 

zajímavými osobnostmi, které jim pomohou znázornit svět kolem nich prostřednictvím fotografie. Žáci si vyzkouší dlouhodobější 

systematickou práci směřující ke konkrétnímu a hmatatelnému cíli a budou mít možnost zažít pocit úspěchu. Nejlepší díla budou 

vystavena nejprve lokálně na Šluknovsku a následně v Praze, v prostorách galerie 400 ASA za účasti dětí i rodičů. 

 besedy s romskými studenty, stipendisty organizace Romea, kteří žákům ZŠ ukazují, že i sociálně znevýhodněné děti to mohou 

někam dotáhnout, a že se mají kam obrátit pro pomoc 

 

 tzv. rodičovské kavárny - setkání romských rodičů s pedagogy školy, jejichž cílem je mimo jiné posilovat interkulturní dialog a vztah 

učitelů s romskými žáky a jejich rodiči v neformálním prostředí 
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