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vypracovaná v rámci projektu: 

 

„Podpora vzdelávania detí zo sociálne znevýhodneného prostredia v 

materských školách“ 
 

č. LP/2013/76 

 

V rámci projektu „Podpora vzdelávania detí zo sociálne znevýhodneného prostredia v 

materských školách“ sme realizovali evaluáciu zmien  v postojoch a vedomostiach, ktoré 

boli dosiahnuté jednak v cieľovej skupiny učiteliek vplyvom vzdelávania zameraného na 

inkluzívny prístup, ako aj v cieľovej skupiny rodičov detí zo sociálne znevýhodneného 

prostredia a marginalizovaných rómskych komunít vplyvom informačných aktivít 

(rozhovor s rodičmi, rozdávanie letákov informujúcich o postupe pri zápise detí do 

materskej školy). 
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1. Zameranie a metóda evaluácie 
 

Zameranie 

 

V prvej časti evaluácie sme sa zamerali na zmeny  v postojoch a vedomostiach učiteliek 

MŠ v dôsledku absolvovania dvojdňového vzdelávania zameraného na inkluzívny prístup 

v MŠ.V druhej časti evaluácie sme sa zamerali na zmeny  v postojoch a informovanosť 

rodičov detí predškolského veku  v dôsledku informačnej kampane (rozhovor s rodičmi 

o výhodách predškolského vzdelávania; praktické rady; leták) týkajúce sa ich ochoty 

a pripravenosti zapísať svoje dieťa do MŠ.    

 

Cieľové skupiny evaluácie 

 

Cieľovými skupinami evaluácie boli:  

 

1. učiteľky MŠ pracujúce s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) 

a marginalizovaných rómskych komunít (MRK), resp. tie, ktoré s takýmito deťmi 

budú pravdepodobne pracovať v štyroch lokalitách na  Slovenska: Pezinok (P), 

Trnava(T), Skalica(S), Vranov nad Topľou(V); spolu 71 učiteliek, 

2. rodičia detí predškolského veku z MRK a SZP z nasledujúcich lokalít Slovenska: 

Pezinok, Trnava, Skalica, Vranov nad Topľou, Plavecký Štvrtok, Jelka, Zlaté 

Klasy; ; spolu 62 rodičov pred informačnou kampaňou a 19 rodičov po skončení  

kampane 

 

Metódy evaluácie  

 

V prvej skupine učiteliek MŠ sme realizovali evaluáciu za pomoci administrácie dotazníka 

(príloha 1), v ktorom respondentky hodnotili  svoju informovanosť o princípoch inklúzie 

v školskom prostredí pred a po vzdelávaní zameranom na inklúziu detí zo SZP a MRK 

v predprimárnom vzdelávaní. Okrem toho sme na záver vzdelávania uskutočnili diskusiu 

(príloha 2)  na témy, v ktorých sa učiteľky  na začiatku vzdelávania vyjadrili odmietavo, 

alebo negatívne k niektorým aspektom inklúzie a zisťovali sme, či sa v týchto otázkach 

ich postoje ne/zmenili. V rámci tejto diskusie sme tiež zisťovali, či učiteľky po 

absolvovaní vzdelávania vedia aplikovať niektoré myšlienky inklúzie do svojich 
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plánovaných aktivít v MŠ.  Zamerali sme sa pritom na otázky: Čo je pre ne reálne a čo 

ťažko dosiahnuteľné? Čo považujú v tejto oblasti za nevyhnutné, prioritné a čo za menej 

významné? 

 

V druhej cieľovej skupine rodičov detí, ktoré by my mali nastúpiť do MŠ, sme evaluáciu 

realizovali za pomoci interview (scenár interview je v prílohe). Prvé interview bolo 

realizované metódou face to face pred informačným rozhovorom s rodičmi, ktoré sa 

týkalo výhod a nevýhod predprimárneho vzdelávania pre deti zo SZP a MRK (informačná 

kampaň). Druhé interview (scenár interview je v prílohe 4) , ktoré sme realizovali z cca 1 

mesačným odstupom,  bolo zamerané na zmeny v postojoch a plánoch rodičov zapísať 

svoje deti do MŠ. 

 

Interview realizovali študent a študentky sociálnej pedagogiky a doktorand školskej 

pedagogiky Trnavskej univerzity, učiteľka z MŠ (stredoškolské vzdelanie), pri niektorých 

interview asistovala rómska matka, ktorá pomáhala pri vstupe do MRK.  

 

2. Evaluácia vplyvu  vzdelávania na učiteľky materských škôl  
 

 

a. Kvantitatívne hodnotenie  miery inklúzie v materskej škole učiteľkami MŠ 

pred absolvovaním vzdelávania zameraného na inkluzívny prístup 
 

Učiteľky materských škôl v dotazníkovom prieskume pred absolvovaním vzdelávania 

zameraného na inkluzívny prístup vyjadrili vysokú mieru pozorovaných znakov inklúzie 

vo svojej materskej škole (pozri tab. 1).    Podľa ich hodnotenia prostredie MŠ, v ktorom 

pracujú spĺňa najmä tie znaky inklúzie, ktoré sa zvyčajne uplatňujú v činnostiach v MŠ:  

Vzdelávanie je plánované tak, aby mali možnosť sa učiť všetky deti. Pri vzdelávaní a hrách sa 

podporuje zapojenie všetkých detí. Deti sú aktívne zapojené do procesu vzdelávania a hier. 

Všetkým novým deťom sa pomáha, aby si v škole zvykli. 

 

Rezervy v inkluzívnom prístupe sme identifikovali najmä v oblasti priestorového 

usporiadania a aplikácie koncepcie inkluzívneho prístupu:  
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Materská škola dbá na to, aby boli jej priestory fyzicky dostupné všetkým osobám. 

Koncepcia prístupu k deťom so špeciálnymi vzdelávacími potrebami dodržiava pravidlá 

inklúzie. Rozdiely medzi deťmi sa využívajú ako zdroj pre vzdelávanie a učenie. 

Tabuľka 1: Hodnotenie  miery inklúzie v materskej škole učiteľkami MŠ pred 

absolvovaním vzdelávania (1, 2 - súhlas s daným názorom, 3,4- nesúhlas s daným 

názorom)  
 N min max  Var. 
1. Zamestnanci/kyne materskej školy a deti sa k sebe správajú 

s úctou. 
69 

1 3 1,44 ,310 

2. Deti sú vedené ku spolupráci a navzájom si pomáhajú. 69 1 2 1,25 ,188 

3. Škola spolupracuje s rodičmi všetkých detí. 69 1 3 1,32 ,312 

4. Zamestnanci a zamestnankyne materskej školy uznávajú a konajú 
v rámci princípov nediskriminácie a tolerancie každého. 

69 
1 4 1,37 ,385 

5. Materská škola je zapojená do spolupráce s miestnou komunitou 
(rodičia, občania, neziskové organizácie, obecné zastupiteľstvá, 
knižnice... apod.). 

69 
1 3 1,21 ,196 

6. Od všetkých detí sa očakáva, že v materskej škole nadobudnú 
určitý stupeň vedomostí a zručností. 

69 
1 4 1,25 ,277 

7. Ku všetkým deťom sa pristupuje s rovnakou úctou, rešpektom 
a presvedčením o ich hodnote a prospešnosti. 

69 
1 4 1,31 ,366 

8. Zamestnanci/kyne školy sa snažia odstraňovať prekážky vo 
výchove, vzdelávaní a zapojení vo všetkých aspektoch školy. 

69 
1 4 1,26 ,313 

9. Materská škola sa snaží minimalizovať všetky formy 
diskriminácie. 

69 
1 4 1,28 ,324 

10. Všetkým novým zamestnancom/kyniam sa pomáha, aby si v škole 
zvykli. 

69 
1 4 1,32 ,312 

11. Materská škola dbá na to, aby prijímala všetky deti zo svojej 
spádovej oblasti. 

69 
1 4 1,38 ,449 

12. Materská škola dbá na to, aby boli jej priestory fyzicky dostupné 
všetkým osobám. 

69 
1 4 1,78 ,661 

13. Všetkým novým deťom sa pomáha, aby si v škole zvykli. 69 1 2 1,12 ,104 

14. Materská škola zostavuje vzdelávací program a hrové aktivity tak, 
aby mali všetky deti šancu uspieť. 

69 
1 4 1,21 ,255 

15. Činnosti v oblasti rozvoja, vzdelávania zamestnancov/kýň im 
napomáhajú reagovať na rôznorodosť detí a nové poznatky v 
odbore 

69 
1 3 1,45 ,310 

16. Koncepcia prístupu k deťom so špeciálnymi vzdelávacími 
potrebami dodržiava pravidlá inklúzie. 

69 
1 3 1,49 ,286 

17. Šikanovanie a vyčleňovanie medzi deťmi  je obmedzované na 
minimum 

69 
1 4 1,23 ,269 

18. Pri problémoch s dochádzkou sa hľadajú riešenia na jej zlepšenie. 69 1 3 1,40 ,306 

19. V materskej škole sa akceptujú individuálne potreby, zvláštnosti, 
špecifické potreby každého dieťaťa. 

69 
1 2 1,26 ,198 

20. Výchovné problémy sa zamestnanci/kyne materskej školy snažia 
riešiť v spolupráci s rodičmi, odborníkmi; nie sú dôvodom na 
vylúčenie, či nálepkovanie dieťaťa. 

69 
1 2 1,17 ,146 

21. Vzdelávanie je plánované tak, aby mali možnosť sa učiť všetky 
deti. 

69 
1 2 1,04 ,043 

22. Pri vzdelávaní a hrách sa podporuje zapojenie všetkých detí. 69 1 2 1,12 ,104 

23. Pri vzdelávaní a hrách sa rozvíja porozumenie odlišnostiam. 69 1 3 1,33 ,254 

24. Deti sú aktívne zapojené do procesu vzdelávania a hier. 69 1 2 1,12 ,105 

25. Deti pri vzdelávaní a hrách vzájomne spolupracujú. 69 
1 3 1,33 ,255 

26. Hodnotenie detí ich povzbudzuje k lepším výsledkom. 69 1 2 1,19 ,155 

27. Disciplína v triede je založená na vzájomnej úcte a dôvere. 69 1 2 1,25 ,190 
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28. Učiteľky a učitelia pri plánovaní, vzdelávaní a hodnotení 
kooperujú. 

69 
1 2 1,37 ,236 

29. Rozdiely medzi deťmi sa využívajú ako zdroj pre vzdelávanie 
a učenie. 

67 
1 3 1,47 ,285 

30. Plne sa využívajú odborné vedomosti zamestnancov/kýň školy. 67 1 3 1,41 ,369 

b. Diskusia po skončení vzdelávania zameraného na inkluzívny prístup  
  

Po skončená vzdelávania sme s učiteľkami realizovali focusové diskusie zamerané na tie  

položky  „Dotazníka na vyhodnotenie miery inklúzie v materskej škole“, ktoré učiteľky na 

začiatku vzdelávania označili ako: „potrebujem viac informácií“  a  „skôr nesúhlasím“, 

„nesúhlasím“ (čím vyjadrili negatívny postoj k inklúzii, alebo nejakú prekážku inkluzívneho 

vzdelávania). V diskusii sme tiež nastolili otázku ako môžu učiteľky vylepšiť svoje aktivity 

v danej oblasti.  

 

V skupine V sme v diskusii riešili otázku ako motivovať rodičov k participácii na aktivitách 

MŠ. Ako vhodné riešenia boli navrhované zimné aktivity, napr. stavanie snehuliakov,  

predstavenie arabských zvykov arabským rodičom, deň otvorených dverí, organizovanie 

besiedky pre deti a rodičov,  pečenie perníkov, vystúpenie detí s programom pre rodičov,  

karneval a pod.  

 

V skupine S sme riešili priestorové usporiadanie pre inkluzívny prístup, najmä bezbariérový 

prístup. Zaoberali sme sa tiež  regionálnou politickou otázkou ako zabezpečiť, aby všetci 

rodičia detí  z danej spádovej oblasti boli informovaní o predprimárnom vzdelávaní a aby 

všetky deti mali zabezpečený  prístup  k tomuto vzdelávaniu.  Otvorila sa tiež otázka, ktoré 

prvky rómskej kultúry je možné uplatniť v aktivitách v MŠ. Ďalej sa aj otvorila otázka ako 

pracovať s rodičmi majoritných detí, aby podporovali inkluzívny prístup (modelový problém:  

prečo sa dieťa majoritného rodiča drží na prechádzke s rómskym dieťaťom, keď on si to 

neželá).   

 

V skupine P sme sa explicitne pýtali na to čo učiteľky pred vzdelávaním  o inklúzii nevedeli 

a dozvedeli sa to v rámci vzdelávania. Učiteľky uvádzali, že mali možnosť precítiť to ako sa 

cíti ten, čo je každodenne odsudzovaný, to aké to musí byť preňho hrozné, možnosť vidieť 

veci z perspektívy toho druhého: ak napríklad niekoho vnímame  negatívne, treba si položiť aj 

otázku, ako vníma on mňa, možnosť uvedomiť si samozrejmé veci, ktoré si doteraz 

neuvedomovali:  môcť si ľahnúť do postele, mať peniaze, čo nie je pre všetkých ľudí bežná 

realita  



 

7 

 

  

V skupine T (učiteľky, ktoré zatiaľ nepracujú s deťmi z MRK) došlo v priebehu vzdelávania 

k reflexii stereotypného obrazu o Rómoch  

tak som premýšľala aj na základe toho, čo sme sa tu rozprávali, že je pravda, že sme všetkých 

(Rómov) zaškatuľkovali do jedného – že všetci sú tí zlí. To, čo máme z médii, poviem to 

odporne, že je hnusný odporný špinavý a my ho tam nechceme. Aj ja som nevedela mnoho 

vecí o Rómoch z X a myslela som si, že neplatia a nech idú. Dozvedela som sa, že majú 

pravidlá a hranice a tiež platia.  

Podobná sebareflexia sa týkala aj prístupu k rómskym deťom: Myslím, že je to aj 

v predsudkoch učiteliek a celkovo zamestnancov MŠ, lebo aj u nás je zápis, pozrú sa na meno 

a vraví : „Bože to je cigán, toho neber, budú problémy“. To sú tie predsudky, že nevieme aký 

je a hneď ho odsúdime. 

Učiteľky tiež rozmýšľali nad spoločnými aktivitami, s rodičmi, ktoré by mohli odstraňovať 

predsudky:  Karneval. Bežne to nerobíme s rodičmi, ale tento krát áno. Lebo máme v triede 

polovičného Róma, a keď je jeho tatino v šatni, tak je to cítiť, že ostatní rodičia majú od neho 

odstup. Nekomunikujú s ním tak ako medzi sebou. Takže prostredníctvom spoločných aktivít 

by sa viac spoznali, že sú všetci len ľudia.  

Učiteľky proklamovali aktivity zamerané na podporu rovnakého prístupu k všetkým deťom:    

A tiež na metodických združeniach apelovať na učiteľky, ktoré často nechcú takéto deti 

(rómske) a tiež také z horšieho prostredia. Pretože tiež majú právo na vzdelanie.  

 

c. Porovnanie návrhov zlepšenia v MŠ pred absolvovaním vzdelávania  a priorít 

rozvoja po absolvovaní vzdelávania zameraného na inkluzívny prístup 
 

V jednej skupine učiteliek sme porovnávali návrhy  na zlepšenia v MŠ pred absolvovaním 

vzdelávania  a priorít rozvoja po absolvovaní vzdelávania zameraného na inkluzívny prístup,  

ktoré uvádzali ako voľné odpovede na konci dotazníka (pozri prílohu 1). 

 

Pred absolvovaním vzdelávania učiteľky v návrhoch na zlepšenie v MŠ uvádzali najmä 

materiálne veci,  zariadenie MŠ, počty detí v triedach, rešpekt rodičov voči učiteľkám MŠ, 

zvyšovanie kvalifikovanosti  učiteliek, znižovanie administratívnej záťaže a pod. (pozri 

prílohu 5).  
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Po absolvovaní vzdelávania učiteľky materských škôl uviedli v dotazníky priority pre svoj 

rozvoj, v ktorých sa odrážalo poznanie všeobecných   predpokladov inkluzívneho prístupu: 

- komunikácia s rodičmi, povzbudzovanie rodičov k práci s deťmi v domácom 

prostredí, 

- pozornosť venovaná prvotnej adaptácii sa detí na prostredie materskej školy (základné 

návyky a pod.), 

- spoločné aktivity, do ktorých sú zapojené deti a rodičia všetkých detí, 

- využívanie aktivít, ktoré poukazujú na pozitívne rozdiely, 

- osveta medzi rodičmi  a kolegyňami týkajúca sa inkluzívneho prístupu a pod. (pozri 

prílohu 6).  

3. Evaluácia vplyvu informačnej kampane na informovanosť a postoje 

rodičov  
 

Pred informačnou kampaňou, ktorá pozostávala z rozhovoru s rodičmi o výhodách a možných 

problémoch s predškolským vzdelávaním ich detí a rozdaním letákov, v ktorých boli základné 

informácie o predškolskom vzdelávaní, sme realizovali prieskum medzi rodičmi detí 

predškolského veku zo SZP a MRK. V tomto prieskume sme sa zamerali na motiváciu, 

ne/ochotu rodičov zapísať svoje deti do MŠ, na problémy, ktoré rodičia vidia, resp. by mohli 

mať, ak by ich dieťa navštevovalo MŠ a na to, či rodičia majú dosť informácii pre vstup ich 

dieťaťa do MŠ.   

 

a.  Ne/ochota rodičov dať dieťa do MŠ  
 

Z prieskumu vyplynulo, že prevažná časť rodičov  bola už pred začiatkom kampane 

motivovaná  k tomu, aby ich dieťa navštevovalo MŠ.  Uvádzali viaceré argumenty, prečo je 

dobré, aby ich deti navštevovali MŠ: socializácia detí do kolektívu iných detí, deti sa naučia 

nové veci, deti sa naučia slovenský jazyk, MŠ je prípravou na školu  a aj celkove na život.  

Viacerí rodičia mali pozitívnu skúsenosť po tom ako súrodenci detí navštevovali  MŠ.   

 

Argumenty preto, aby dieťa navštevovalo MŠ 

 

Konkrétne argumenty preto, aby dieťa navštevovalo MŠ boli nasledovné:   
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Socializácia 

Prieskumník: A máte záujem dať ho do materskej škôlky? 

Rodič: Áno, je to potrebné,  aby sa naučil a aby bol v kolektíve rovesníkov (V11). 

 

Súrodenci navštevovali MŠ 

Prieskumník: Plánujete, že budú pokračovať v navštevovaní škôlky? 

Rodič: No dcéra už pôjde do školy, ale chlapec bude ešte chodiť. Mám ešte dcérku, ale tá má 

len 2 roky, ale určite bude chodiť do škôlky. A aj môj najstarší navštevoval túto škôlku (V13). 

 

Príprava na školu 

Prieskumník: A najmladšieho by ste dali do škôlky? 

Rodič: Áno, toho by som dala, aby sa pripravil do školy (V15). 

 

Aby dieťa nemuselo ísť do nultého ročníka 

Prieskumník: A prípadne by ste ho chceli dať neskôr do škôlky? 

Rodič: Áno, aby sa začlenil medzi rovesníkov a najmä, aby nemusel chodiť do nultého ročníka 

(V16). 

 

Aby sa dieťa niečo naučilo 

Prieskumník: A máte záujem ju dať do škôlky? 

Rodič: Áno, aby sa niečo naučila (V33). 

 

Ani poplatok nie je prekážkou 

Rodič: Problémy z placením nebudem  mat šak keď chcem aby chodilo moje dieťa do škôlky 

tak musím mu to placit ne šak sa tam viac naučí, ako keď bude doma (P2), 

 

Aby sa dieťa naučilo po slovensky 

Prieskumník: Prečo ste ho dali do materskej škôlky? 

Rodič: Aby sa naučil po slovensky (V39). 

 

Pre ich lepší život 

Vybavit si to už viem dám ich obidvoch nech sa učia nech z nich niečo je, ja nechcem aby 

bývali v osade keď budú dospelí nech sa vyučia a nech robia, musia z niečoho žiť (P3). 

 

 

Argumenty proti tomu, aby dieťa navštevovalo MŠ 

 

Medzi rodičmi sa vyskytli aj argumenty proti tomu, aby ich dieťa navštevovalo MŠ. 

Vyplývali s negatívnej skúsenosti dieťaťa v MŠ, hyperaktivity dieťaťa, z toho, že matka je 

doma a stará sa o deti,  resp., že rodičia sa spoliehajú, že nultý ročník nahradí MŠ.  

 

Nepríjemná skúsenosť dieťaťa  

Rodič: No najmladší chodí a tí starší do škôlky chodiť nechceli, stále plakali. 

Prieskumník: Takže teda 6 ročný nechodí do škôlky? 

Rodič: Nie, lebo sa mu tam nepáči a teraz je doma. 

Prieskumník: A koľko chodil do tej škôlky? 

Rodič: Bol tam veľmi krátko (V17). 
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Hyperaktivita  dieťaťa  

Rodič: Nie, nemám o to záujem. 

Prieskumník: Vravíte, že je hyperaktívny? 

Rodič: No to je podľa mňa. 

... 

Prieskumník: A myslíte si, že by sa tešil do škôlky? 

Rodič: No on by sa tam tešil, ale len na to, aby sa tam pobil. A doktorka o tom vie, ale nechce 

mu dať lieky. (V24) 

 

Matka je doma, stará sa o deti  

Prieskumník: A pokúšali ste sa ich tam umiestniť? 

Rodič: Nie nemali sme záujem, pretože bola manželka doma, ale teraz už pracuje tak by sme 

o to mali záujem (V25). 

 

Nepripravenosť dieťaťa 

Prieskumník: Koľko má rokov? 

Rodič: V apríli bude mať 4 roky. 

Prieskumník: A chceli by ste ju dať do materskej škôlky? 

Rodič: Samozrejme, ale ešte poriadne neovláda základné sebaobslužné činnosti (V28).  

 

Rodič nevidí rozdiel medzi MŠ a nultým ročníkom 

Rodič: Mám jedno dievčatko, ktoré má 4 roky. 

Prieskumník: Navštevuje materskú škôlku? 

Rodič: Nie. 

Prieskumník: Prečo ste ju nezapísali do škôlky? 

Rodič: Skôr ju chcem dať do nultého ročníka. 

Prieskumník: Myslíte, že to bude dostatočné? 

Rodič: No ešte je malá a moje ostatné deti chodili do škôlky, ale to je jedno (V36). 

 

 

b. Problém s umiestnením detí do materskej školy 
 

Najvážnejší problém , ktorí rodičia videli v súvislosti s predškolským  vzdelávaním   bol 

nedostatok voľných miest v MŠ a tiež  nedostatok  financií, ktoré sú potrebné na zabezpečenie 

pobytu dieťaťa v MŠ.  Podľa rodičov sú v MŠ uprednostňované majoritné deti, ich deti čakajú 

ako náhradníci, náhradníčky, sú losované do MŠ (PŠ), sú považované za neprispôsobivé 

a teda nevhodné pre vzdelávanie v MŠ, resp. je im ponúkaná až návšteva nultého ročníka.  

Argumentom zo strany kompetentných býva tiež to, že rodičia sú doma (nezamestnaní) 

a preto sa môžu  o deti starať. Rodičia nevidia riešenie nedostatku voľných miest zriaďovaním 

čisto rómskych MŠ, lebo sa obávajú, že budú poskytovať len nižšiu úrovne vzdelávania.  

Problémom môže tiež byť vzdialenosť MŠ od bydliska  a s tým spojené problémy 

z dochádzaním.  
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Príklady uvedených problémov boli nasledovné:  

 

 

Nebolo v MŠ voľné miesto  

Prieskumník: A skúšali ste sa už pýtať? 

Rodič: Áno, ale stále tvrdia, že majú plno. Nemajú miesto (V11). 

 

 

Problém s financiami a so zaobchádzaním s dieťaťom so strany MŠ 

Prieskumník: Chodí do škôlky? 

Rodič: Nie teraz nechodí, kvôli financiám. 

Prieskumník: Chodia do tej triedy aj iné rómske deti? 

Rodič: Áno, ale je ich viac ktorých nechodí. 

Prieskumník: Dostali ste vyrozumenie, že tam deti nemôžu chodiť? 

Rodič: Nie, len ju obliekli a že môže ísť. A nahnevalo ma to (V20). 

 

Rodič: No ona je slobodná matka a má 3 malé deti a dostáva len materské príspevky. A z toho 

musí veľa vecí poplatiť. A z toho sa nedá vyžiť. 

Prieskumník: Podľa Vás by Vám čo pomohlo? 

Rodič: No keby sa zrušili poplatky (V26). 

 

Prieskumník: A snažili ste sa ho zapísať do materskej škôlky? 

Rodič: Nevychádzali nám na to financie. 

Prieskumník: Miest mali dostatok, že by sa tam dostal? 

Rodič: Nie, ani miesto nebolo. 

Prieskumník: Boli ste sa pýtať aj viac krát? 

Rodič: Nie, boli sme len jeden krát (V34). 

 

Argumentácia vekom 

Prieskumník: A nechceli ste ho dať skôr, ešte keď mal 3 roky do škôlky? 

Rodič: Áno, chcela som ho dať aj skôr, ale nedalo sa. Povedali, že je to skoro (V10). 

 

Ponuka (až) nultého ročníka 

Rodič: No ja som bola, ale mali veľa ľudí a povedali, že ako bude mať 5 rokov, tak ju zoberú 

do nultého ročníka.  

Prieskumník: A to len teraz mala 5 rokov? 

Rodič: Áno, len teraz. 

Prieskumník: A predtým nechceli Vaše dieťa zobrať do škôlky? 

Rodič: Nie, lebo mali zaplnenú škôlku (R8). 

 

Rasistický problém 

Prieskumník: Navštevujú materskú školu? 

Rodič: Nechodia lebo ich nezobrali, lebo biele berú, ale naše nie. 

Prieskumník: A chceli ste ich tam prihlásiť? 

Rodič: No jedna bola, ale už tam nechodí, že už nemajú miesto. 

Prieskumník: A v čom si myslíte, že bol problém? 

Rodič: V škôlke je taký problém, že sú aj deti zapísané a majú aj všetko zaplatené, ale 

nechodia tam a preto nie je miesto pre naše deti (V16). 
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Dieťa čaká až na miesto uvoľnené po niekom  

Prieskumník: Podarilo sa Vám ju prihlásiť bez problémov? 

Rodič: Áno, nebol problém s prihlásením. Ale chodí tam, lebo sa uvoľnilo miesto namiesto 

iného dieťaťa, tak sme ju tam dali (V29). 

 

Len keď je dieťa vylosované 

Rodič:... nechodia deti do škôlky, ale nám to vybavujú, bola tu taká pani, ona je tiež Rómka 

a losovali sme a nás vylosovali, aby Rómske deti chodili do normálnej škôlky, už to robia tak 

vyžrebovali 15 detí a mamičiek a bol tu ešte jeden, že kúpili už aj knižky, aby mohli chodiť do 

školy, len zatiaľ vyžrebovali niektoré, a v januári zasa dôjdu a vyžrebujú ďalšie deti (PŠ3) 

 

Problém do budúcnosti – čisto rómska škôlka 

Rodič: taktiež tu boli, že nejaké z vlády a chcú spraviť tú cigánsku škôlky, my takú nechceme, 

tam sa nenaučia nič v živote, ešte horšie budú na tom ako sú, nevenujú sa im v školách, 

spravili im cigánske triedy a učiteľky sa nevenujú (PŠ6). 

 

Lebo rodič nepracuje (?), lebo je doma 

Rodič:...nechodí do školy, nezobrali ho už druhý rok, že nepracujem 

 

Rodič:...mne nezobrali malého do škôlky lebo som nezamestnaná, že nech je doma do 4 rokov 

(J2) 

 

Lebo ich učiteľky považujú rómske deti za neprispôsobivé 

Rodič:To je jakože, jak vám to povím. Nekeré učitelky sú také, že ich to nezajíma, nezaujíma 

ich to aby sa s nima zaoberali s takýmato detmi. Oni povedzá že oné a vyhodzá ich ven aby 

nechodili do školky a už je to vybavené. Oni povedzá on sa neví prisposobiť, ale šak to je 

decko (T1).  

  

Vzdialenosť škôlky od bydliska 

Rodič: Dala by som ju. Ja som teraz mala v pláne, že by som ju dala. Ja som mala teraz 

v pláne, síce dosť ďaleko by to mala (T2).  

 

 

c. Informovanosť  o tom, čo má dieťa vedieť pred vstupom do materskej 

školy pred realizáciou kampane 
 

Väčšina rodičov, ktorí ešte nemali svoje deti v MŠ nepoznali konkrétne informácie o tom, čo 

potrebuje dieťa vedieť pred vstupom do MŠ a aké konkrétne kroky pre to treba urobiť.  Svoj 

nezáujem o tieto veci argumentovali často tým, že dieťa je ešte malé a netreba sa tým ešte 

zaoberať.   

 

 

Rodič nevie presný termín zápisu do MŠ 

Rodič: Tak ja som chcela ju aj teraz zahlásiť, neviem či to v marci, februári. Že by som 

vyskúšala či by ju zobrali. No uvidíme, no.  

 

Lebo deti  sú ešte malé 

Rodič: Dievčatko malo 3 roky a chlapček bude mať 2 roky. 
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... 

Prieskumník: A už ste sa snažili ich zapísať, alebo ste si už niečo o tom čo je potrebné k ich 

zápisu zisťovali? 

Rodič: Ešte som sa tomu nevenoval (V27). 

 

 

 

d.  Zmeny v informovanosti a postojoch pred vstupom do materskej školy po 

realizácii kampane 

 
Druhé interview, ktoré sme realizovali z cca 1 mesačným odstupom  po informačnej 

kampani, bolo zamerané na zmeny v postojoch a plány rodičov dať svoje deti do MŠ. 

Prieskum bol realizovaný na menšej vzorke rodičov zo štyroch lokalít (PŠ, P, V, T) 

telefonicky a tiež metódou face to face.  

 

 

Argumenty preto, aby dieťa navštevovalo MŠ – 2  

 

Z druhého prieskumu vyplynula zvýšená motivácia rodičov zapísať svoje dieťa do MŠ, ako 

vyššia informovanosť o význame MŠ pre deti.  Rodičia rozmýšľali nad sociálnymi sieťami, 

ktoré môžu využiť pri zápise dieťaťa do MŠ. Spolu s otázkou zápisu dieťaťa do MŠ začali 

rodičia riešiť aj celkovú finančnú situáciu rodiny, ktorá je podmienkou pobytu dieťaťa v MŠ.  

Prípravu vstupu dieťaťa do MŠ komunikujú s druhým rodičom.  

 

Zvýšená informovanosť a záujem  

Rodič: Už ako som povedala predtým budem rada keď malý pôjde do škôlky, naučí sa tam 

veci, ktoré sa doma nenaučí. Bude to len plus pre neho, pripraví sa na nástup do školy, 

nechceme aby bol taký aké sú ostatné deti v osade. Je dôležité pre nás aby pravidelne 

navštevoval MŠ. Áno rozprávali sme sa o tom aj z mojim manželom a je jasné že budeme 

obaja radi keď pôjde do škôlky nie je  proti tomu aby tam chodil dokonca ho tam bude voziť 

nemá na výber. Áno viem ako postupovať no neviem či je to plán, pôjdeme na mestský úrad 

vybavím si veci, ktoré potrebujem no to aby malý išiel do škôlky, pôjdem k lekárovi 

a potvrdenie zanesiem do škôlky a potom na zápis keď niečo nebudem vedieť sú tu ženy, ktoré 

mi pomôžu (P1b). 

 

Pomoc iným rodičom 

Rodič: No ako som povedala mám dve deti v škôlke takže už viem ako si to mám vybaviť 

nemám s tým problém skôr druhé ženy za mnou chodia že potrebujú pomôcť nemám z ničím 

problém (P2b). 

 

Pomoc od iných rodičov a učiteľky MŠ 

Rodič: Viem čo mám robiť aby som s to vybavila a keď nebudem vedieť obrátim sa na naše 

ženy z osady alebo na pani učiteľku Lucku, ale ako vravím nemám s tým problém si to 

vybaviť, ale dúfam že keď si to vybavím tak mi ich oboch zoberú do škôlky len toho sa bojím 
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inak viem čo mám robiť a budem rada keď sa to podarí a vezmú ich obidvoch no uvidíme 

(P3b). 

 

Riešia so škôlkou aj finančnú otázku 

Rodič: No ja si musím najskôr vybaviť hmotnú núdzu a potom  môžem vybaviť škôlku a jasné 

že budem rada keď to bude vybavené. Aj môj muž s tým súhlasí najskôr si vybavíme jednu vec 

a potom druhú bolo by super keby chodila do škôlky ja by som mohla ísť na brigádu, alebo do 

práce a ona sa aspoň viac naučí a bude lepšie pripravená do školy (P4b). 

 

Rodič: Pôjdu si vybaviť, že sú v hmotnej núdzi, pôjdu si zobrať prihlášku, vo februári pôjdu 

na zápis, chceli by ísť na aktivačné práce, ak to bude možné, určite ich dajú do MŠ (V7). 

 

I: Máte nejaké plány, ako v tejto veci postupovať? 

R: Musia si ísť vybaviť na sociálne, že sú v hmotnej núdzi. 

I: Začali ste pre to niečo robiť? Ak áno čo? 

R: Pôjde si pre prihlášku, potom na zápis. 

I: Potrebovali by ste v tejto veci nejaké informácie, alebo pomoc? 

R: Nepotrebujú žiadne informácie (PŠ1). 

 

 

Rozprávanie sa o tom s druhým rodičom 

I: Rozprávali ste sa o tom s druhým rodičom, ak áno tak o čom?  

R: Manžel tiež chce, aby chodila 

I: Máte nejaké plány, ako v tejto veci postupovať? 

R: Po novom roku chce dať zapísať, pôjde si po žiadosť, určite je rozhodnutá, za to, že pôjde 

do ZŠ, musí chodiť do MŠ (V8). 

 

 

Argumenty proti tomu, aby dieťa navštevovalo MŠ – 2  

 

V menšej miere rodičia v rozhovoroch po kampani spomínali argumenty proti návšteve 

dieťaťa v MŠ: dieťa sa učí doma od súrodencov, dieťa je ešte malé.  

 

Dieťa sa učí od súrodencov 

I: Čo si tak s odstupom času myslíte o tom, že by Vaše dieťa mohlo ísť do škôlky? 

R: Jak myslíte jako? 

I: Či ste nad tým uvažovali. 

R: Ja Vám poviem takto pravdu, že ona ani nepotrebuje takto tú škôlku. Ona sa učí od mojich 

starších detí. Ona je šikovnejšia oveľa. Farby vie, aj základné číslice rozozná (T1b).  

 

 

Je to pre dieťaťa skoro 

4-ročné dieťa  by malo ísť do MŠ v lete, ale otcovi sa to zdá skoro, nechce ju dať...(V4) 

 

Ešte nevedia či ju dajú, nechcú ju dať, až na rok, keď bude rozumnejšia, zdá sa im to skoro 

(dieťa má 4 roky), doma sa s ňou učia, vie všetko (V6). 
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4. Závery 
 

Evaluácia  zmien v postojoch a vedomostiach učiteliek MŠ 

 

Evaluácia zmien  v postojoch a vedomostiach, ktoré boli dosiahnuté  v cieľovej skupiny 

učiteliek MŠ vplyvom vzdelávania zameraného na inkluzívny prístup ukázala nasledovné.    

Pred začiatkom vzdelávania  vyjadrili učiteľky vysokú mieru pozorovaných znakov 

inklúzie v svojej materskej škole (pozri tab. 1), najmä v bežných činnostiach v MŠ 

(vysoko hodnotené položky v dotazníku): Vzdelávanie je plánované tak, aby mali možnosť 

sa učiť všetky deti. Pri vzdelávaní a hrách sa podporuje zapojenie všetkých detí. Deti sú 

aktívne zapojené do procesu vzdelávania a hier. Všetkým novým deťom sa pomáha, aby si 

v škole zvykli. Rezervy v inkluzívnom prístupe mali učiteľky najmä v oblasti priestorového 

usporiadania a aplikácie koncepcie inkluzívneho prístupu (nižšie  hodnotené položky 

v dotazníku):: Materská škola dbá na to, aby boli jej priestory fyzicky dostupné všetkým 

osobám. Koncepcia prístupu k deťom so špeciálnymi vzdelávacími potrebami dodržiava 

pravidlá inklúzie. Rozdiely medzi deťmi sa využívajú ako zdroj pre vzdelávanie a učenie. 

  

V diskusii po skončení prejavili učiteľky schopnosť a motiváciu realizovať špecifické 

inkluzívne aktivity v MŠ so zapojením rodičov ( napr. stavanie snehuliakov,  predstavenie 

arabských zvykov arabským rodičom, deň otvorených dverí, organizovanie besiedky pre deti 

a rodičov,  pečenie perníkov, vystúpenie detí s programom pre rodičov,  karneval a pod. ). 

Učiteľky  po skončení vzdelávania riešili priestorové usporiadanie pre inkluzívne prístup, 

najmä bezbariérový prístup. Riešili tiež  regionálnu politickú otázku ako zabezpečiť, aby 

všetci rodičia detí  z danej spádovej oblasti boli informovaní o predprimárnom vzdelávaní 

a aby všetky deti mali zabezpečený  prístup  k tomu to vzdelávaniu.  Otvorila sa tiež otázka, 

ktoré prvky rómskej kultúry je možné uplatniť v aktivitách v MŠ. Zaujímala ich aj otázka ako 

pracovať s rodičmi majoritných detí, aby podporovali inkluzívny prístup.  Z konkrétnych 

aktivít vzdelávania učiteľky oceňovali napr. možnosť precítiť to,  ako sa cíti ten, čo je 

každodenne odsudzovaný, možnosť vidieť veci z perspektívy toho druhého, možnosť 

uvedomiť si samozrejmé veci, ktoré niektorí ľudia nemusia mať k dispozícii.  Jedna skupina 

učiteliek začala po skončení vzdelávania reflektovať a prehodnocovať rozšírený stereotypný 

obraz o Rómoch a rómskych deťoch.  
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Zmenu v „nastavení“  učiteliek dokumentuje porovnanie návrhov na zlepšenie v MŠ pred 

vzdelávaním, kde sa objavovali najmä materiálne veci,  zariadenie MŠ, počty detí v triedach, 

rešpekt rodičov voči učiteľkám MŠ, zvyšovanie kvalifikovanosti  učiteliek, znižovanie 

administratívnej záťaže a pod.  a po vzdelávaní, kedy sa objavili viaceré inkluzívne položky, 

napr. : komunikácia s rodičmi, povzbudzovanie rodičov k práci s deťmi v domácom prostredí, 

pozornosť venovaná prvotnej adaptácii sa detí na prostredie materskej školy,  spoločné 

aktivity, do ktorých sú zapojené deti a rodičia všetkých detí, využívanie aktivít, ktoré 

poukazujú na pozitívne rozdiely medzi deťmi, osveta medzi rodičmi  a kolegyňami týkajúca 

sa inkluzívneho prístupu a pod.  

 

Evaluácia zmien v postojoch a informovanosti rodičov detí zo SZP a MRK 

 

Evaluácia zmien  v postojoch a informovanosti rodičov detí zo SZP a MRK po realizácii 

informačnej kampane zameranej na výhody predškolského vzdelávania a rady ako zapísať 

deti do MŠ  ukázala nasledovné.   Z prieskumu vyplynulo, že prevažná časť rodičov  bola už 

pred začiatkom kampane motivovaná  k tomu, aby ich dieťa navštevovalo MŠ.  Uvádzali 

viaceré argumenty, prečo je dobré, aby ich deti navštevovali MŠ: socializácia detí do 

kolektívu iných detí, deti sa naučia nové veci, deti sa naučia slovenský jazyk, MŠ je prípravou 

na školu  a aj celkove na život.  Viacerí rodičia mali pozitívnu skúsenosť po tom ako 

súrodenci detí navštevovali  MŠ.  Medzi rodičmi sa vyskytli aj argumenty proti tomu, aby ich 

dieťa navštevovalo MŠ. Vyplývali s negatívnej skúsenosti dieťaťa v MŠ, hyperaktivity 

dieťaťa, z toho, že matka je doma a stará sa o deti,  resp., že rodičia sa spoliehajú, že nultý 

ročník nahradí MŠ.  

 Najvážnejší problém, ktorí rodičia videli v súvislosti s návštevou ich dieťaťa do MŠ, ešte 

pred informačnou kampaňou bol nedostatok voľných miest v MŠ a tiež , nedostatok  financií, 

ktoré sú potrebné na zabezpečenie pobytu dieťaťa v MŠ.  Podľa rodičov sú v MŠ 

uprednostňované majoritné deti, ich deti čakajú ako náhradníci, náhradníčky, sú losované do 

MŠ (PŠ), sú považované za neprispôsobivé a teda nevhodné pre vzdelávanie v MŠ, resp. je im 

ponúkaná až návšteva nultého ročníka.  Argumentom zo strany kompetentných býva tiež to, 

že rodičia sú doma (nezamestnaní) a preto sa môžu  o deti starať. Rodičia nevidia riešenie 

nedostatku voľných miest zriaďovaním čisto rómskych MŠ, lebo sa obávajú, že budú 

poskytovať len nižšiu úroveň vzdelávania.  Problémom môže tiež byť vzdialenosť MŠ od 

bydliska  a s tým spojené problémy s dochádzaním.  
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Väčšina rodičov, ktorí ešte nemali svoje deti v MŠ, nemali pred realizáciou kampane 

konkrétne informácie o tom, čo potrebuje dieťa vedieť pred vstupom do MŠ a aké konkrétne 

kroky pre to treba urobiť.  Svoj nezáujem o tieto veci argumentovali často tým, že dieťa je 

ešte malé a netreba sa tým ešte zaoberať.   

 

Po informačnej kampani sme zaznamenali na vybranej vzorke rodičov zvýšenú motivácia 

zapísať svoje dieťa do MŠ, ako aj vyššiu informovanosť o význame MŠ pre deti.  Rodičia 

rozmýšľali nad sociálnymi sieťami, ktoré môžu využiť pri zápise dieťaťa do MŠ. Spolu 

s otázkou zápisu dieťaťa do MŠ začali rodičia riešiť aj celkovú finančnú situáciu rodiny, ktorá 

je podmienkou pobytu dieťaťa v MŠ.  Prípravu vstupu dieťaťa do MŠ komunikujú s druhým 

rodičom.  V menšej miere rodičia v rozhovoroch po kampani spomínali argumenty proti 

návšteve dieťaťa v MŠ: dieťa sa učí doma od súrodencov, dieťa je ešte malé.  

 

 

 

 

 

Vypracoval: 

Prof. PhDr. Ivan Lukšík CSc. 

V Pezinku, 22.12.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 

v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práva a slobôd. Za obsah tohto dokumentu je výlučne 

zodpovedné OZ Prevencia AD. 
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Príloha 1: Dotazník na vyhodnotenie miery inklúzie v materskej škole 

 

 

Dotazník na vyhodnotenie miery inklúzie v materskej škole 
(upravené podľa Booth, Ainscow, 2007) 

 
Prosím, zaznačete krížikom kategóriu, ktorá vyjadruje Váš vzťah ku škole: 

 Učiteľ/ka  Asistent/ka učiteľky/ľa  Iný/á zamestnanec/kyňa školy 
 

Urobte krížik v okienku, ktoré vyjadruje Váš názor. R
o

zh
o

d
n

e 
sú

h
la

sí
m

 

Sk
ô

r 
sú

h
la

sí
m

 

Sk
ô

r 
n

es
ú

h
la

sí
m

 

N
es

ú
h

la
sí

m
 

P
o

tr
eb

u
je

m
 v

ia
c 

in
fo

rm
á

ci
í 

A. INKLUZÍVNA KULTÚRA  
31. Zamestnanci/kyne materskej školy a deti sa k sebe správajú 

s úctou. 
     

32. Deti sú vedené ku spolupráci a navzájom si pomáhajú.      
33. Škola spolupracuje s rodičmi všetkých detí.      
34. Zamestnanci a zamestnankyne materskej školy uznávajú 

a konajú v rámci princípov nediskriminácie a tolerancie 
každého. 

     

35. Materská škola je zapojená do spolupráce s miestnou 
komunitou (rodičia, občania, neziskové organizácie, obecné 
zastupiteľstvá, knižnice... apod.). 

     

B. INKLUZÍVNE HODNOTY      
36. Od všetkých detí sa očakáva, že v materskej škole 

nadobudnú určitý stupeň vedomostí a zručností. 
     

37. Ku všetkým deťom sa pristupuje s rovnakou úctou, 
rešpektom a presvedčením o ich hodnote a prospešnosti. 

     

38. Zamestnanci/kyne školy sa snažia odstraňovať prekážky vo 
výchove, vzdelávaní a zapojení vo všetkých aspektoch školy. 

     

39. Materská škola sa snaží minimalizovať všetky formy 
diskriminácie. 

     

40. Všetkým novým zamestnancom/kyniam sa pomáha, aby si v 
škole zvykli. 

     

41. Materská škola dbá na to, aby prijímala všetky deti zo svojej 
spádovej oblasti. 

     

42. Materská škola dbá na to, aby boli jej priestory fyzicky 
dostupné všetkým osobám. 

     

43. Všetkým novým deťom sa pomáha, aby si v škole zvykli.      
44. Materská škola zostavuje vzdelávací program a hrové 

aktivity tak, aby mali všetky deti šancu uspieť. 
     

C. PODPORA RÔZNORODOSTI  
45. Činnosti v oblasti rozvoja, vzdelávania zamestnancov/kýň im 

napomáhajú reagovať na rôznorodosť detí a nové poznatky 
v odbore 

     

46. Koncepcia prístupu k deťom so špeciálnymi vzdelávacími 
potrebami dodržiava pravidlá inklúzie. 

     

47. Šikanovanie a vyčleňovanie medzi deťmi  je obmedzované 
na minimum 

     

48. Pri problémoch s dochádzkou sa hľadajú riešenia na jej 
zlepšenie. 
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49. V materskej škole sa akceptujú individuálne potreby, 
zvláštnosti, špecifické potreby každého dieťaťa. 

     

50. Výchovné problémy sa zamestnanci/kyne materskej školy 
snažia riešiť v spolupráci s rodičmi, odborníkmi; nie sú 
dôvodom na vylúčenie, či nálepkovanie dieťaťa. 

     

Urobte krížik v okienku, ktoré vyjadruje Váš názor. R
o

zh
o

d
n

e 
sú

h
la

sí
m

 

Sk
ô

r 
sú

h
la

sí
m

 

Sk
ô

r 
n
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ú

h
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N
es

ú
h
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D. ROZVÍJANIE INKLUZÍVNEJ PRAXE  
51. Vzdelávanie je plánované tak, aby mali možnosť sa učiť 

všetky deti. 
     

52. Pri vzdelávaní a hrách sa podporuje zapojenie všetkých detí.      
53. Pri vzdelávaní a hrách sa rozvíja porozumenie odlišnostiam.      
54. Deti sú aktívne zapojené do procesu vzdelávania a hier.      

55. Deti pri vzdelávaní a hrách vzájomne spolupracujú.      

56. Hodnotenie detí ich povzbudzuje k lepším výsledkom.      

57. Disciplína v triede je založená na vzájomnej úcte a dôvere.      
58. Učiteľky a učitelia pri plánovaní, vzdelávaní a hodnotení 

kooperujú. 
     

E. MOBILIZÁCIA ZDROJOV  
59. Rozdiely medzi deťmi sa využívajú ako zdroj pre vzdelávanie 

a učenie. 
     

60. Plne sa využívajú odborné vedomosti zamestnancov/kýň 
školy. 

     

 
Napíšte čokoľvek, čo by podľa Vášho názoru mohlo škole pomôcť k tomu, aby bola ešte lepším miestom pre 
deti. 

Priority pre rozvoj: 
(po vyplnení všetkých položiek  zvážte, ktoré oblasti inklúzie majú ešte potenciál pre ďalší rozvoj a stanovte si 
prioritu ich riešenia) 
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Príloha 2: Scenár diskusie s učiteľkami MŠ 

 

Evaluácia zmien  v postojoch a vedomostiach, ktoré boli dosiahnuté u učiteliek MŠ 

vplyvom vzdelávania  

 

Metóda: focusová diskusia 

 

Skupina: učiteľky MŠ 

 

1. Vrátime sa k tým položkám Dotazník na vyhodnotenie miery inklúzie v materskej 

škole, ktoré učiteľky na začiatku vzdelávania označili ako: „Potrebujem viac 

informácií“  

a. a zisťujeme, či v týchto oblastiach získali viac informácií, čo vedia viac po 

ukončení vzdelávania 

b. čo vedia o inkluzívnom vzdelávaní 

 

2.  Vrátime sa k tým položkám Dotazník na vyhodnotenie miery inklúzie v materskej 

škole, ktoré učiteľky na začiatku vzdelávania označili ako: „skôr nesúhlasím“, 

„nesúhlasím“ (čím vlastne zrejme vyjadrili negatívny postoj k inklúzii, alebo nejakú 

prekážku inkluzívneho vzdelávania) Čo si o tom myslia po skončení vzdelávania? 

Preskúmavame tieto oblasti, možné predsudky, problémy a pod. Posunuli sa viac 

k súhlasu? Čo je pre ne reálne a čo ťažko dosiahnuteľné? Čo považujú v tejto oblasti 

za nevyhnutné, prioritné a čo za menej významné? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 

v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práva a slobôd. Za obsah tohto dokumentu je výlučne 

zodpovedné OZ Prevencia AD. 
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Príloha 3: Scenár rozhovoru s rodičmi detí z SZP a MRK 1 

 

Rozhovor s rodičmi 1 

Inštrukcia:  predstavenie sa, odkiaľ som: Občianske združenie Prevencia AD (nie sme z úradu 

práce a pod., aby nemali obavy).  A povedať o čo nám ide: Robíme taký prieskum o deťoch 

v predškolskom veku a chceme tiež rodičov informovať o MŠ. Celé to slúži tomu, aby učiteľky 

v MŠ boli lepšie pripravené na prácu s rómskymi deťmi. Rozhovor  bude trvať tak 5 – 10  min. 

Prieskum je anonymný, nikomu nepovieme kto, čo povedal. Ak  by im to nevadilo, radi by sme 

si však rozhovor nahrávali, aby sme mohli dať dohromady názory všetkých rodičov . (ak 

nebudú súhlasiť, je potrebné si ich výpovede zapamätať, po skončení interview  si a urobiť si 

čo najpresnejšie poznámky, čo hovorili, aj slová, ktoré pri tom používali).  Rozhovor môžeme 

robiť s matkou, s otcom, aj s obidvoma. Nerobíme však rozhovory len s matkami, ale aj 

s otcami, minimálne jednu tretinu rozhovorov s otcami. Rozhovor vedie jedna osoba, 

asistent/ka pozoruje ako rozhovor prebieha, prípadne položí otázky, ktoré vedúci/a 

nepoložil/a. Letáky rozdávame až po uskutočnení rozhovoru. 

1. Najskôr začneme niečím neformálnym (počasie, cesta, ....  nie však niečo, čo by sa ich 

mohlo dotknúť, napr. chudoba v osade a pod.) 

 

2. Máte dieťa, alebo deti v predškolskom veku, 4 – 6  rokov, (ktoré nechodí do 

materskej školy) ? Povedzte nám niečo o ňom, o nich.  

Ak budú rozprávať, necháme ich rozprávať, zaujíma nás však najmä nasledujúce veci. 

Ak o nich nepovedia, tak sa na ne spýtame. 

a. Je toto dieťa iné, alebo rovnaké ako ostatné Vaše deti? Ak áno v čom? 

b. Čo najradšej robí?  

c. Má v niečom nejaké problémy?  Ak áno, čo s tým robíte? 

d. Ak majú aj dieťa, ktoré už chodí do materskej školy, nech ho porovnajú s tým, 

ktoré ešte nechodí do MŠ 

 

3. Čo si myslíte o tom, žeby toto Vaše dieťa išlo do materskej školy?  

Ak budú rozprávať, necháme ich rozprávať, zaujíma nás však najmä nasledujúce veci. 

Ak o nich nepovedia, tak sa na ne spýtame. 

a.  Aké má na to predpoklady, aby išlo do materskej školy?  

b. Aké by mohli byť prekážky toho, aby išlo do materskej školy, čo by tomu 

mohlo brániť?  
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4. Poďakujeme sa za rozhovor a spýtame sa, či by boli ochotní sa ešte raz približne za 2 

– 3 týždne sa porozprávať o tom, či rozmýšľajú dať svoje dieťa do materskej školy. 

Najlepšie keby nám dali telefón. Ak nie tak meno. Potom odovzdáme leták.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 

v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práva a slobôd. Za obsah tohto dokumentu je výlučne 

zodpovedné OZ Prevencia AD. 
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Záznamový hárok 
 

Dátum: ..................... 

Interview realizovali: ................................................................................................ 

Lokalita: .............................................. 

Počet realizovaných rozhovorov:  ..........       z toho s matkami:    ...............     z toho s otcami: 

............... 

Kontakty na rodičov, ktorí sú ochotní ešte raz absolvovať rozhovor za 2 – 3 týždne (tel. 

a priezvisko):  

 

 

 

 

Popis toho, ako prebiehala návšteva v lokalite, aké boli okolnosti realizácie rozhovorov, aký 

bol prístup rodičov, či boli, alebo neboli nejaké problémy, či rodičov okrem rozhovoru  

zaujímalo aj niečo iné, alebo niečo iné trápilo a  pod. : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 

v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práva a slobôd. Za obsah tohto dokumentu je výlučne 

zodpovedné OZ Prevencia AD. 
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Príloha 4: Scenár rozhovoru s rodičmi detí z SZP a MRK 2 

 

Rozhovor s rodičmi 2 

Inštrukcia:  predstavenie sa, odkiaľ som: Občianske združenie Prevencia AD..  A povedať 

o čo nám ide: Zastavil sa u Vás náš študent/ka a rozprával sa s Vami o deťoch a ich možnosti 

vzdelávania v MŠ. Dali ste nám tel. číslo, resp. ste súhlasili s ešte jedným krátkym 

rozhovorom. Rozhovor  bude trvať tak 5 – 10  min. Prieskum je anonymný, nikomu nepovieme 

kto, čo povedal. Ak  by im to nevadilo, radi by sme si však rozhovor nahrávali, aby sme mohli 

dať dohromady názory všetkých rodičov . (ak nebudú súhlasiť, je potrebné si ich výpovede 

zapamätať, po skončení interview  si a urobiť si čo najpresnejšie poznámky, čo hovorili, aj 

slová, ktoré pri tom používali).  Rozhovor môžeme robiť s matkou, s otcom, aj s obidvoma. 

Nerobíme však rozhovory len s matkami, ale aj s otcami, minimálne jednu tretinu rozhovorov 

s otcami. Rozhovor vedie jedna osoba, zaznamenáva si aj okolnosti, zvláštnosti z priebehu  

rozhovoru.    

 

 

5. Čo si, s odstupom času, myslíte o tom, žeby Vaše dieťa v predškolskom veku išlo 

do materskej školy (otázku možno povedať aj jednoduchším spôsobom v nadväznosti 

na úvodný kontakt s rodičom) ?  

Ak budú rozprávať, necháme ich rozprávať, zaujíma nás však najmä nasledujúce veci. 

Ak o nich nepovedia, tak sa na ne spýtame. 

a. Rozprávali ste sa o tom s druhým rodičom? Ak áno, čoho sa to týkalo? 

b. Máte nejaký plán ako v tejto veci postupovať? 

c. Začali ste preto niečo robiť? Ak áno, čo? 

d. Potrebovali by ste v tejto veci nejaké ďalšie informácie, resp. pomoc 

(finančnú pomoc nemôžeme sľúbiť)? 

 

6. Poďakujeme sa za rozhovor.   

 

 

 

 

 

 

 

 
Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 

v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práva a slobôd. Za obsah tohto dokumentu je výlučne 

zodpovedné OZ Prevencia AD. 
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Záznamový hárok 
 

Dátum: ..................... 

Interview realizoval/a: ................................................................................................ 

Lokalita: .............................................. 

Počet realizovaných rozhovorov:  ..........       z toho s matkami:    ...............     z toho s otcami: 

............... 

 

 

Popis toho, ako prebiehala návšteva v lokalite, aké boli okolnosti realizácie rozhovorov, aký 

bol prístup rodičov, či boli, alebo neboli nejaké problémy, či rodičov okrem rozhovoru  

zaujímalo aj niečo iné, alebo niečo iné trápilo a  pod. : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 

v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práva a slobôd. Za obsah tohto dokumentu je výlučne 

zodpovedné OZ Prevencia AD. 
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Príloha 5: Navrhované zlepšenia v MŠ pred absolvovaním vzdelávania 

 

Zlepšenie: Napíšte čokoľvek, čo by podľa Vášho názoru mohlo škole pomôcť k tomu, aby bola ešte lepším miestom 

pre deti. 

 Vymaľovanie priestorov 

 Rekonštrukcia umývariek 

 Kopírka v každej triede 

 Postavenie rodič-učiteľ 

 Rekonštrukcia priestorov MŠ 

 Väčšie priestory 

 Materiálne zabezpečenie 

 Doplnenie preliezok a pieskoviska na školskom dvore 

 Vybudovanie malého dopravného ihriska na školskom dvore 

 Rekonštrukcia umývární a WC pre deti 

 Bezbariérový vstup do šatní 

 Školský autobus 

 Viacej financií na zaujímavé pomôcky, hračky, vybavenie 

 Inovačné vzdelávanie, v oblastiach, ktoré pomáha 

 Pozitívna klíma a dobrá spolupráca všetkých zamestnancov 

 Dobrá spolupráca so zákonnými zástupcami detí 

 Mladé učiteľky lepšie pripravené na prácu s deťmi v MŠ. Niektoré by mali začať 

s výchovou od seba – učiteľ „vzor“ pre deti po všetkých stránkach (česť výnimkám) 

 Škole by pomohla väčšia kooperácia medzi učiteľkami na triedach, vzájomná rada, 

zmysel pre povinnosť. 

 Viacej si poskytovať vedomosti získané zo vzdelávaní a samoštúdia a samozrejme 

aj z aktívnej práce s deťmi. 

 Prospelo by jej aj ráznejšie vedenie pri riešení rôznych problémov súvisiacich 

s chodom MŠ. 

  

 Odbremeniť učiteľky od nadmernej administratívnej činnosti – papierovania 

 Pri výbere zamestnancov mať možnosť slobodného výberu  bez príkazu 

a preverenia zriaďovateľa (chcem vedieť, koho budeme mať na MŠ, kvalitu, 

ľudský) 

 Vhodné vybavenie interiéru a exteriéru MŠ 

 Kvalifikovaný a dobrý personál s profesionálnym, ale ľudským prístupom 

 Nižšie počty detí na triedach 

 Nižšie počty detí v triedach 

 Rekonštrukcia školského dvora – vyasfaltovanie chodníkov, vytvorenie hracích 

centier 

 Výmena okien 

 Máme vytvorené veľmi dobré podmienky. Problém je iba s udržiavaním školského 

dvora, preliezok atď., ktoré nám ničia sídliskoví vandali. Napriek spolupráci s 

políciou sa nám nedarí vyriešiť tento problém. 

 Lepšie vybavenie školského dvora, výmena okien, podlahovej krytiny. 

 Viac rešpektu zo strany rodičov, práve nezáujem rodičov, názor na učiteľku ako 

opatrovateľku oberá o energiu, motiváciu 

 Financovanie a od toho odvíjajúce sa materiálne zlepšenie 

 Viac kvalifikovaných pracovníkov a väčšie priestory 
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Príloha 6:  Priority pre rozvoj učiteliek MŠ po absolvovaní vzdelávania  zameraného na 

inkluzívny prístup 

Priority pre rozvoj:  

 Naďalej pokračovať v tom, čo a ako robím 

 Inkluzívny prístup 

 komunikácia 

 Mobilizácia zdrojov – vzdelávanie zamestnancov v oblasti inklúzie 

 Uskutočnenie pedagogickej porady, na ktorej budem prezentovať svoje odborné 

vedomosti a poznatky z inklúzie 

 Ponúknuť a ponúkať deťom činnosti, pri ktorých si budú viac medzi sebou pomáhať 

a spolupracovať 

 Oboznámenie kolegýň o nadobudnutých vedmostiach z oblasti inkluzívneho 

vzdelávania 

 Neustále spolupracovať s rodičmi, povzbudzovať ich aj doma k činnostiam s 

dieťaťom 

 Neustála komunikácia širokej verejnosti 

 Odstraňovanie predsudkov učiteliek, všetkých zamestnancov MŠ 

 Spolupráca so ZŠ (výmena názorov a skúseností), ktorá je v blízkosti MŠ 

a navštevuje ju veľa rómskych detí 

 Neustála komunikácia s rodičmi 

 Lepšia komunikácia s rodičmi 

 Viac kooperovať s kolegyňou 

 Myslím, že na každom sa dá ešte popracovať (na každej oblasti) 

 Treba však odborné vedmosti neustále zdokonaľovať a šíriť 

 Komunikovať s rodičmi, poskytovať im informácie, ktoré im pomôžu k tomu, aby 

ich dieťa dostalo všetko potrebné 

 Prípadnú zbierku oblečenia a hračiek 

 Osvojenie hygienických a stravovacích návykov 

 Niektoré kolegyne by mali rešpektovať, tolerovať a akceptovať zvyky, návyky, 

mentalitu a rodinu detí zo sociálne znevýhodneného prostredia 

 Vzájomná kooperácia s rodičmi všetkých detí, spoločný výchovný postup pri riešení 

výchovno-vzdelávacích problémov 

 Organizovať častejšie spoločné aktivity detí a rodičov, vzájomne sa lepšie spoznávať, 

odbúravať vzájomné predsudky, odlišnosti – „fašiangový karneval“ 

 Na metodických združeniach zdôrazňovať význam jednotlivého výchovného postupu 

učiteliek na triedach, brať všetky deti rovnako, hoci pochádzajú z rôzneho prostredia 

 Snažíme sa, aby v rámci možností a podmienok inklúziu uplatňovali vo všetkých 

zložkách 

 Zminimalizovať všetky formy diskriminácie 

 Kooperovanie celého kolektívu pri plánovaní, vzdelávaní a hodnotení 

 Umožniť plánovať tak, aby mali možnosť učiť sa všetky deti svojim tempom 

 Pri vzdelávaní využívať zapájanie všetkých detí,chváliť, povzbudzovať, dávať pocit 

bezpečia a stability 

 Vylepšiť prostredie na lepšie rozvíjanie pohybových aktivít, pri ktorých sa deti 

najlepšie uvoľnia a vtedy sú rovnocenné 

 Využiť vhodné rozprávaky a príbehy (napr O pyšenj nočnej košieľke, O psíčkovi a 

mačičke) na uvedomenie si rozdielu a nie dôležitosti medzi pekným a nie pekným 

 Spolupracovať s rodičmi formou prednášok, otvorených hodín a individuálnym 

rozhovorom 
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Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 

v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práva a slobôd. Za obsah tohto dokumentu je výlučne 

zodpovedné OZ Prevencia AD. 

 Vytvárať vhodné podmienky na rozvoj individuálnych potrieb dieťaťa 

  

 V našej MŠ sú bežne prijaté rómske deti 

 Oboznámim svoje kolegyne s novozískanými poznatkami zo školenia, odporučím im 

a poskytnem literatúru k danej problematike 

 Keď bude voľná kapacita v MŠ, budeme integrovať aj viac detí z blízkeho detského 

domova. Využijeme aj spoločné stretnutia – pri stromčeku na vzájomné spoznávanie 

sa. 

 Našou snahou bude zaradiť deti do výchovno-vzdelávacieho procesu (v MŠ) 

 Motivovať, viesť rodičov k zodpovednosti pri dochádzke do MŠ 

 Spolupráca s rodičmi, viac spoločných stretnutí 

 Vo veľkej miere vzdelávanie učiteliek v danej oblasti 

 Rozvíjať spoluprácu s rodičmi, vysvetľovať 

 Škola spolupracuje s rodičmi všetkých detí. Podľa mňa je to kľúčová oblasť a je stále 

čo zlepšovať. 

 Pri probléme s dochádzkou sa hľadajú riešenia na jej zlepšenie (hľadať spôsoby, aby 

sa deti tešili na najbližšie stretnutie) 

 Vytváranie funkčnej siete odborníkov okolo detí a rodičov. 


