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Zoznam použitých skratiek 

 

EÚ Európska Únia 

ISCED The International Standard Classification of Education (Medzinárodná 

štandardná klasifikácia vzdelávania) 

MRK Marginalizovaná rómska komunita 

MŠ Materská škola 

OSN Organizácia Spojených národov 

SR Slovenská republika 

SZP Sociálne znevýhodnené prostredie 

ŠVVP Špeciálna výchovno – vzdelávacia potreba 

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

(Organizácia Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru) 

ZŠ Základná škola 

 

 

 

Používanie rodu v texte 

Milá čitateľka, milý čitateľ, pri písaní príručky sme sa na označenie skupiny 

učiteľov/učiteliek snažili používať oba tvary - mužský i ženský rod. Darí sa nám to 

často, no nepristupujeme k tomuto pravidlu striktne. Občas, napríklad kvôli právnym 

formuláciám, používame len mužský rod, inokedy – preto, že žien je v materských 

školách prevažná väčšina, používame na označenie všetkých ženský rod. Dúfame, že 

text pre Vás bude napriek tejto rôznorodosti dobre čitateľný. 
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Úvod 

 

Milá čitateľka, milý čitateľ, 

dôvodom prečo sme sa rozhodli napísať túto príručku bola dosť neutešená situácia vo 

vzdelávaní detí v predškolskom veku z marginalizovanej rómskej komunity v našej 

blízkosti. Najskôr tieto deti do materskej školy nechodili a keď začali chodiť, tak 

učiteľky mali problémy ako ich zvládnuť. Vieme, že jedna príručka nevyrieši celú 

zložitú situáciu týchto detí, dúfame však, že podporí a inšpiruje učiteľky, ktoré pracujú 

s takýmito deťmi, alebo sa len chystajú s nimi pracovať. Keďže je príručka určená 

učiteľkám materských škôl, ktoré pracujú, ale aj tým, ktoré ešte nepracujú s deťmi 

z marginalizovaných rómskych komunít, obsahuje aj všeobecnejšie témy týkajúce sa 

vymedzenia detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Pri vymedzení inkluzívneho 

vzdelávania sa prikláňame k tomu, že ide o vzdelávanie založené na vzájomnom 

rešpektovaní ľudskej dôstojnosti a úcty medzi deťmi rodičmi a učiteľkami, v ktorom sa 

zohľadňujú špecifické potreby všetkých detí. Cieľom vzdelávania je, aby všetky deti 

v škole dosiahli aspoň minimálne štandardy vzdelania na výstupe, podľa možností 

však čo najlepšie vzdelanie, pričom postupy a metódy vedúce k tomu môžu byť rôzne. 

V príručke nájdete praktické odporúčania pre prácu s deťmi, ktoré nám poskytli 

viaceré učiteľky, ktoré sú aktívne v tejto oblasti. Na inšpiráciu nájdete v príručke aj 

popis aktivít, ktoré by mohli byť užitočné. Na záver pripájame nástroj, pomocou 

ktorého si môžete vyhodnotiť, aké pokroky v inkluzívnom vzdelávaní ste dosiahli.  

Milá čitateľka, milý čitateľ, želáme Vám veľa úspechov a potešenia v práci s deťmi 

a tešíme sa na Vaše komentáre, resp. návrhy na vylepšenie tejto príručky. 
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1. Deti  zo sociálne znevýhodneného prostredia  

 

1.1. Vymedzenie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia 
 

Pre označenie detí, ktoré sú znevýhodnené chudobou, sa v školskej odbornej 

terminológii spravidla používa označenie dieťa/žiak zo sociálne znevýhodneného 

prostredia (ďalej SZP). Do tejto skupiny spadajú v mnohých prípadoch rómske deti. 

Rómske deti predstavujú podľa Rosinského až 80% z  celkového počtu detí zo SZP 

(2006). V súčasnej slovenskej legislatíve a dokumentoch týkajúcich sa vzdelávania  

existuje niekoľko vymedzení dieťaťa, resp. žiaka zo sociálne znevýhodneného 

prostredia (ďalej SZP): 

 

 Dieťa žijúce v málo podnecujúcom alebo nepodnecujúcom prostredí. 

Podľa Zákona a výchove a vzdelávaní  z roku 2008 „dieťaťom zo sociálne 

znevýhodneného prostredia alebo žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia 

sa rozumie dieťa alebo žiak žijúci v prostredí, ktoré vzhľadom na sociálne, 

rodinné, ekonomické a kultúrne podmienky nedostatočne podnecuje rozvoj 

mentálnych, vôľových, emocionálnych vlastností dieťaťa alebo žiaka, nepodporuje 

jeho socializáciu a neposkytuje mu dostatok primeraných podnetov pre rozvoj 

osobnosti.“ 1  

 

 Dieťa žijúce v ekonomicky slabom prostredí . Ide o prípady, kedy sa na 

žiakov poskytuje príspevok zo SZP z dôvodu, že pochádzajú  „z rodín, ktorých 

priemerný mesačný príjem za posledných šesť po sebe idúcich mesiacov je najviac 

vo výške životného minima podľa osobitého predpisu.“2, resp. rodina ktorej sa 

poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a príjem rodiny je najviac vo výške životného 

minima.3  

 

 Dieťa žijúce v sociálne podštandardnom prostredí, napr. rodina, ktorej 

aspoň jeden z rodičov (alebo opatrovníkov) patrí do skupiny znevýhodnených 

uchádzačov o zamestnanie, alebo ktorej najvyššie ukončené vzdelanie rodičov 

je základné, alebo aspoň jeden z rodičov nemá ukončené základné vzdelanie.4 

                                                           
1 Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, §2 písm. p) 
2 Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, §107 odsek 4 
3 Štátne vzdelávacie programy ISCED 0,1,2,3 
4 Štátne vzdelávacie programy ISCED 0,1,2,3 
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 Dieťa žijúce v materiálne podštandardnom prostredí, t.j. neštandardné 

bytové a hygienické podmienky (napríklad žiak nemá vyhradené miesto na 

učenie, nemá vlastnú posteľ, nie je zavedená elektrická prípojka a pod.).5  

 

Z uvedeného vyplýva, že vymedzenie dieťaťa zo SZP je rôzne a zahŕňa viaceré 

kategórie. Platí však, že tieto deti môžu získať istú kompenzáciu z toho titulu, že 

pochádzajú zo SZP. Škola si môže žiadať príspevok na žiaka a ním zlepšiť jeho/jej 

podmienky výchovy a vzdelávania. Môže mu poskytnúť stravu a školské pomôcky 

zdarma len v tom prípade, ak rodičia, resp. iný zákonný zástupca, požiada Mestský 

úrad alebo Okresný úrad a je mu aj schválený príspevok pre dieťa v hmotnej núdzi. 

 

1.2. Problémy detí zo sociálne znevýhodneného prostredia 
a marginalizovaných rómskych komunít 

 

Hlavnými problémami detí zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia a z 

marginalizovaných rómskych komunít sú nasledovné:  

- slabšie, alebo chýbajúce hygienické návyky detí 

- častý odstup a nedôvera medzi rodičmi a pracovníkmi, pracovníčkami 

v školských zariadeniach  

- nižšie vzdelanie rodičov 

- zlá ekonomická a materiálna situácia rodiny 

- slabšie ovládanie slovenského jazyka 

- deti nemajú z rodiny vypestované návyky potrebné pre inštitucionálne 

vzdelávanie a výchovu  

 

K týmto problémom je potrebné prirátať aj nepripravenosť školského prostredia 

a pedagógov na vzdelávanie detí z MRK.  

 

Niektoré z týchto problémov rozoberieme podrobnejšie. Na základe výsledkov 

výskumu detí z MRK (Lukšík, Lemešová, 2013), ktorý sa síce týkal detí na základnej 

škole, ale výsledky sa dajú aplikovať aj na deti v predškolskom veku, sa ukázali 

nasledujúce problémy: 

1. Dochádzka detí do školského zariadenia je výrazne ovplyvnená fenoménom 

chudoby v MRK. Chudoba vedie k zvýšenej chorobnosti detí, čo má za následok 

zhoršenie dochádzky detí do školy. Deti často nemajú uspokojené ani základné 

potreby (absencia pitnej vody a stravy, stiesnené podmienky bývania), a preto je 

ťažké od nich očakávať uspokojovanie vyšších potrieb v oblasti vzdelávania a pod. 

                                                           
5 Štátne vzdelávacie programy ISCED 0,1,2,3 
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Dôsledkom chudoby je tiež to, že deti nemajú doma primerané podmienky na 

prípravu do školy, dostávajú potom horšie známky v škole, čo znižuje ich motiváciu 

dochádzky do školy. 

2. Dôsledkom chudoby, ako aj protirómskych postojov v spoločnosti, je sociálny 

dištanc majoritných detí, prípadne aj učiteliek od detí z MRK. Ak sa deti z MRK 

odlišujú od ostatných spolužiakov oblečením, rečou, správaním, hygienou, farbou 

pleti a pod. a ak sa im táto odlišnosť v negatívnom zmysle pripomína vytvára sa 

medzi deťmi sociálny dištanc. Tento odstup môžu posilňovať aj učiteľky, ak často 

a  v negatívnom zmysle poukazujú na chudobu, či rómsky pôvod deti z MRK, alebo 

ak zľahčujú a neriešia jeho prejavy medzi žiakmi. Sociálny dištanc môže vyvolávať 

vzájomnú agresivitu deti.  

3. Učiteľky sa sústreďujú prevažne na socializáciu deti a zabúdajú na ich 

vzdelávanie.  Z  výskumu (Lukšík, Lemešová, 2013) vyplynulo, že učiteľky si 

všímajú viac to, ako sa deti socializujú do školského prostredia, než ich akademické 

pokroky. Úspešnú socializáciu a asimiláciu (čisté oblečenie, spoľahlivosť, 

poriadkumilovnosť a pod.) pozitívne oceňujú, avšak menej si všímajú a podporujú 

pokrok dieťaťa vo vzdelávaní (čo sa naučilo, o čo sa zaujíma, v čom je šikovné 

a pod). 

4. Viaceré negatívne postoje namierené proti deťom z MRK vznikajú na základe 

neprimeraných zovšeobecnení o tom, kto a akí sú Rómovia, resp. aké sú 

rómske deti. Náš výskum v MRK spochybnil pomerne rozšírené tvrdenia, resp. tézy, 

ktoré sú rozšírené v odbornej literatúre, ale aj medzi laickou verejnosťou:  

 

- téza esenciálnej neprispôsobivosti a dobrovoľnej izolácie, 

- téza spokojnosti s nízkym sociálnym postavením,  

- téza spokojnosti s „prírodným“ provizórnym spôsobom života a bývania, 

- téza o mechanizme ukrivdenosti, podozrievania, odmietania, konfrontácie a  

nepriateľstva voči príslušníkom majority, 

- téza o slabších intelektových schopnostiach detí, ich slabšej tvorivosti a slabších 

logických operáciách, 

- téza o nevnímaní, chýbaní hodnoty vzdelania, 

- téza o orientácii len na hmotné veci, 

- téza o tom, že deti chodia do školy nie kvôli vzdelaniu, ale aby sa tam dobre 

cítili. 

Na tomto mieste nemôžeme uviesť všetky argumenty, ktoré vyvracajú tieto tézy, preto 

uvádzame len niektoré z nich (viac in Lukšík, Lemešová, 2013): 

Čo sa týka tézy o esenciálnej neprispôsobivosti a dobrovoľnej izolácii, Mušinka (2012) 

na základe Atlasu rómskych komunít v roku 2004, výskumov Rozvojového programu 

OSN (UNDP) z roku 2006 a Správy o životných podmienkach rómskych domácností na 

Slovensku uvádya, že negatívna situácia (myslené ako bývanie v chatrčiach, resp. 

neprispôsobivosť majoritnému spôsobu života) je prítomná len asi u  14% populácie 
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Rómov. Taktiež uvádza, že takmer polovica všetkých Rómov na Slovensku býva mimo 

koncentrácií, t. j. v rozptyle medzi majoritným obyvateľstvom. 

Téze o nevnímaní, chýbaní hodnoty vzdelania kontruje Mann (2000), ktorý uvádza, že 

existuje rómske príslovie: Love tutar šaj čoren, aľe so džanes, ňiko tutar na lela 

(Peniaze ti môžu ukradnúť, ale to čo si sa naučil, ti nikto nevezme). Hodnotu vzdelania 

u Rómov potvrdzujú  aj Huttová, Gyárfášová, Sekulová (2012), podľa ktorých aspoň 

časť rómskych rodičov považuje vzdelanie za dôležitú hodnotu a snažia sa k tomu 

viesť svoje deti. O ich výkon v škole sa zaujímajú. Ich výpovede naznačujú, že nezáujem 

o vzdelanie súvisí najmä s ekonomickými dôvodmi, najmä s vysokou mierou 

nezamestnanosti. Ak je väčšina rómskych rodičov, ako aj ostatných členov rómskej 

komunity, dlhodobo nezamestnaná a šanca nájsť si prácu je veľmi malá, aj záujem o 

vzdelanie rapídne klesá (Huttová, Gyárfášová, Sekulová, 2012). 

Výsledky výskumu v MRK (Lukšík, Lemešová, 2013) ukázali, že deti žijúce v tomto 

prostredí čelia mnohým problémom, napr.: učiteľky im nedávajú domov knihy, lebo si 

myslia, že by ich zničili, alebo predali, deti sú zaraďované do špeciálnej školy, aj keď 

podľa vyjadrenia učiteliek by tam nemali patriť. Napr. učiteľka špeciálnej školy 

o žiakovi hovorí: Je pekný, inteligentný, šikovný, pracovitý, čisto sa oblieka... ZŠ by možno 

zvládol, keby mal iné podmienky. Deti čelia v škole rasistickým poznámkam a fyzickým 

útokom. Ukázalo sa, že tieto problémy nevyplývajú z  „rómstva“ týchto deti, ale z ich 

chudoby,  z toho, že sú marginalizované, že je podceňovaný a nevyužívaný ich 

vzdelávací potenciál. 
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2. Právny rámec inkluzívneho vzdelávania 

 

Myšlienka a princípy inkluzívneho vzdelávania boli postupne formulované vo 

viacerých medzinárodných dohovoroch, dokumentoch a legislatíve. Cieľom tejto 

podkapitoly je popísať najdôležitejšie medzinárodné dokumenty, ktoré ustanovujú 

inkluzívny prístup ku vzdelávaniu a tiež poukázať na reflexiu týchto princípov na 

úrovni národnej legislatívy Slovenskej republiky. 

2.1. Nadnárodné dokumenty a dohovory 

2.1.1. Všeobecná deklarácia ľudských práv 

Všeobecná deklarácia ľudských práv bola v roku 1948 prijatá Valným zhromaždením 

Organizácie Spojených národov. Určuje a popisuje základné práva a okrem iných 

každému človeku priznáva právo na vzdelanie6 podľa jeho schopností. Vzdelávanie 

má smerovať k „plnému rozvoju ľudskej osobnosti a k posilneniu úcty k ľudským právam 

a základným slobodám. Musí podporovať porozumenie, znášanlivosť a priateľstvo medzi 

všetkými národmi, rasovými a náboženskými skupinami, ako aj aktivity Organizácie 

Spojených národov na zachovanie mieru.“7. Deklarácia síce nie je záväzným 

dokumentom, no stala sa základom pre formulovanie ďalších dokumentov v oblasti 

ľudských práv  a Slovenská republika sa hlási k jej princípom. 

2.1.2. Dohovor o právach dieťaťa 

Dohovor o právach dieťaťa bol navrhnutý v roku 1989 a v roku 1990 podpísaný 

Česko-slovenskou federatívnou republikou. Nadväzuje na práva sformulované vo 

Všeobecnej deklarácií ľudských práv, kde sa detstvu uznáva osobitná starostlivosť 

a pomoc. Signatári uznávajú právo každého dieťaťa na vzdelávanie a deklarujú, že 

výchova má smerovať k rozvoju osobnosti dieťaťa a úcty k ľudským právam. Dieťaťu z 

etnickej, náboženskej a jazykovej menšiny nesmie byť upreté právo udržiavať vlastnú 

kultúru, jazyk a náboženstvo8. V dohovore sa používa pojem sociálna integrácia - 

začlenenie. Príkladom je navrhovaná podpora pre deti, ktoré sú nejakým spôsobom 

znevýhodnené: mentálne alebo fyzicky postihnuté dieťa má právo na plný život 

a realizáciu, má sa podporovať jeho účasť na spoločnosti.  Dohovor uvádza, že vo 

všetkých krajinách žijú deti v obzvlášť náročných podmienkach a tie vyžadujú 

osobitnú pozornosť. Zmluvné strany sa zaviazali uznávať a zabezpečiť práva 

zakotvené v tomto dohovore každému dieťaťu. 

2.1.3. Akčný program z konferencie v Salamance 

V roku 1994 bola v španielskej Salamance  Organizáciou Spojených národov 

a lokálnym ministerstvom školstva usporiadaná Svetová konferencia o špeciálnych 

                                                           
6 Všeobecná deklarácia ľudských práv, článok 26 
7 Všeobecná deklarácia ľudských práv, článok 26, odsek 2 
8 Dohovor o právach dieťaťa, články 28, 29 a 30 



Ideme do škôlky: Príručka pre vzdelávanie detí z marginalizovaných rómskych komunít v materskej škole 

 

 
OZ Prevencia AD – Pezinok – 2013   Strana 11 
 

potrebách vo vzdelávaní. Hlavným mottom bolo „Vzdelanie pre všetkých“. Výsledkom 

konferencie bol akčný program apelujúci na zúčastnených zástupcov z 92 krajín a 25 

medzinárodných organizácii, aby vo vzdelávaní implementovali inkluzívny prístup. 

Tento dokument používa pojem inklúzia a popisuje základné princípy takéhoto 

prístupu vo vzdelávacej politike. Identifikuje potrebu a naliehavosť vzdelávania 

ľudí so špeciálnymi potrebami v rámci bežných škôl. Inkluzívny prístup podľa 

tohto dokumentu predpokladá, že rozdiely medzi ľuďmi sú bežné a normálne. 

Každé dieťa je chápané ako jedinečné  vo svojich vlastnostiach, záujmoch, 

schopnostiach a potrebách. Úlohou vzdelávacieho systému je prispôsobiť sa 

širokej variete potrieb všetkých detí. Odporúčaným prostriedkom k dosiahnutiu 

tohto cieľa je pedagogika orientovaná na dieťa. Tá má byť osožná pre všetky deti a tým 

aj pre celú spoločnosť. Cieľom je podporovať sociálne začlenenie a znižovať exklúziu. 

Jednou z kľúčových zložiek pre rozvíjanie inkluzívnej pedagogiky je vzdelávanie 

pedagogického personálu. 

Uvádzame vybrané odporúčania vyplývajúce z konferencie adresované zúčastneným 

stranám: 

- zabezpečiť legislatívne (a ďalšie) podmienky pre vzdelávanie a zaradenie všetkých 

detí do bežných škôl bez ohľadu na ich odlišnosti či ťažkosti 

- segregované školy znížiť na minimum 

- podporiť zapojenie škôl, rodičov, komunity, organizácií z neštátneho sektora 

do implementácie inklúzie a rozhodovania 

- zapojiť deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami do rozhodovania 

o vzdelávacích procesoch 

- podporiť flexibilitu kurikula a školského manažmentu, informovanosť a výskum. 

 

2.1.4. Lisabonská stratégia 

Nadväzuje na iné nadnárodné zmluvy týkajúce sa Európskej únie. V roku 2000 

špecifikovala strategické ciele pre štáty EÚ nasledovne: „vybudovať 

konkurencieschopnú a dynamickú ekonomiku založenú na vedomostiach, s väčšou 

sociálnou súdržnosťou a s vyššou mierou zamestnanosti“9. Tieto ciele EÚ formulovala so 

zámerom vyrovnať sa v daných oblastiach Spojeným štátom americkým a stať sa im 

celosvetovo rovným partnerom. Na dosiahnutie týchto cieľov boli určené nasledovné 

prostriedky: 

• prechod k ekonomike a spoločnosti založenej na vedomostiach 

• modernizácia európskeho sociálneho modelu, najmä investovaním do ľudí a 

bojom proti sociálnej izolácii 

• udržanie zdravého ekonomického prostredia a ekonomického rastu. 

 

                                                           
9
 Správa o stave zapojenia Slovenskej republiky do Lisabonskej stratégie, strana 1 
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Lisabonská stratégia je svojím záberom široký dokument Rady EÚ, ktorý ale určil smer 

pre ďalšie, parciálne strategické dokumenty. Medzi oblasti jednotlivých kompetencií 

boli zaradené aj Sociálne veci a nezamestnanosť a Vzdelávanie, mládež a kultúra. 

Vzdelanie sa v tomto dokumente chápe ako rozhodujúci činiteľ sociálneho začlenenia 

(či vylúčenia). Opatrenia by mali smerovať na boj proti chudobe a sociálnemu 

vylúčeniu (tzv. stratégia sociálnej inklúzie). Prostredníctvom investícií do vzdelania 

ľudí a bojom proti sociálnej izolácií sa podľa Lisabonskej stratégie posilní sociálna 

súdržnosť, čo bude viesť k dosiahnutiu vyššie stanovených cieľov. Slovensko sa v roku 

2003 pripojilo k Spoločnému memorandu o inklúzii. „Vláda Slovenskej republiky 

potvrdila zámer zapojiť sa so svojimi aktivitami do realizácie cieľov Európskej únie tým, 

že medzi svoje prioritné úlohy zaradila úlohu vypracovania stratégie zameranej na účasť 

Slovenskej republiky na Európskej stratégii sociálneho začleňovania vrátanie 

harmonogramu vypracovania Národného akčného plánu boja proti chudobe a 

sociálnemu vylúčeniu do roku 2005 a pripraviť harmonogram vypracovania Národného 

programu sociálnej ochrany do roku 2005“10. 

2.1.5. Unesco – politické usmernenie ako výsledok medzinárodnej konferencie 

o vzdelávaní 

V roku 2008 UNESCO v Ženeve organizovalo 48. Medzinárodnú konferenciu 

o vzdelávaní s názvom „Inkluzívne vzdelávanie: cesta budúcnosti“ s hlavným cieľom, aby 

vzdelávanie bolo prispôsobené pre individuálne potreby všetkých, aby mali všetci žiaci 

a žiačky príležitosť uspieť. So záverov konferencie vyplýva, že inklúzia znamená 

začlenenie vylúčených skupín do vzdelávania – tých, ktorým je vzdelanie 

odpierané, ktorí predčasne opustia školu a tým, ktorí sú z rôznych dôvodov 

segregovaní a diskriminovaní. Inklúzia je chápaná ako kľúčový moment pri 

zabezpečení kvalitnej edukácie celosvetovo a pre všetkých. UNESCO apeluje na 

rozvoj legislatívy v oblasti vzdelávania pre všetky kategórie žiakov a študentov, 

rozvíjanie potenciálu učiteľov a zlepšovanie ich postavenia, lokálne 

zapojenie komunity (rodičia, neziskové organizácie a pod.) a rozvoj medzinárodnej 

komunikácie . V nadväznosti na túto konferenciu UNESCO vydalo politické usmernenia 

pre inklúziu vo vzdelávaní.   

Vyššie spomenuté dokumenty identifikujú inkluzívny prístup v pedagogike ako 

kľúčový element v dodržiavaní základných ľudských práv – medzi nimi aj 

zabezpečenia vzdelania pre všetkých. Uznanie individuálnych a jedinečných 

vzdelávacích potrieb každému, dôraz na koedukáciu všetkých vrátane 

znevýhodnených, či vylučovaných skupín je súčasťou idey sociálnej kohézie. Sociálna 

kohézia a vzdelanosť sú zároveň politicky proklamované a uznané spôsoby na 

zlepšenie ekonomického rastu a celkového prospechu pre spoločnosť. Slovenská 

republika sa ku formulovaným záverom a odporúčaniam hlási alebo je ich signatárom. 

                                                           
10 Návrh harmonogramu vypracovania spoločného memoranda o začleňovaní Slovenskej republiky do 
Európskej sociálnej stratégie, strana 1 
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2.2. Národný legislatívny rámec 
 

V kontexte Slovenskej republiky sa zameriame na zhodnotenie štyroch základných 

legislatívnych  dokumentov z pohľadu princípov inkluzívneho vzdelávania v materskej 

škole – Ústavu Slovenskej Republiky, Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon), 

Zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch a Štátny vzdelávací program pre 

predprimárne vzdelávanie. Na koniec uvedieme národné dokumenty hlásiace sa, či 

zaväzujúce SR k inkluzívnemu prístupu vo vzdelávaní a spoločnosti. 

 

2.2.1. Ústava Slovenskej republiky 

Medzi základné ľudské práva a slobody patrí i právo na vzdelanie – „Každý má právo 

na vzdelanie“11. Ústava SR zaručuje základné ľudské práva a slobody všetkým na jej 

území „bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, 

či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť  k národnosti alebo 

etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov 

poškodzovať, zvýhodňovať  alebo  znevýhodňovať. “12 

 

2.2.2. Školský zákon a Zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch 

Školský zákon sa hlási k všeobecne formulovaným princípom nediskriminácie, 

tolerancie a rovnoprávnosti prístupu ku vzdelávaniu pre všetkých; zákazuje segregáciu 

a podporuje prípravu na život v slobodnej spoločnosti13. 

Princíp nediskriminácie v praxi posilnilo rozhodnutie Okresného súdu v Prešove 

z roku 2011, podľa ktorého "umiestnenie detí rómskej etnickej príslušnosti do 

osobných tried ZŠ v Šarišských Michaľanoch porušila zásadu rovnakého 

zaobchádzania a  dopustila sa tak diskriminácie rómskych detí z dôvodu ich etnickej 

príslušnosti."14 

Medzi ciele výchovy a vzdelávania patrí aj a posilňovanie úcty k ľudským právam15. 

Zákon o pedagogických zamestnancoch ukladá pedagogickým pracovníkom 

a pracovníčkam povinnosť chrániť  a rešpektovať práva dieťaťa16. 

Na jednej strane zákon zdôrazňuje rovnoprávnosť prístupu k výchove a zohľadnenie 

individuálnych vzdelávacích potrieb každého žiaka. No na druhej strane sa 

zoširoka venuje definícií rôznych kategórii špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb 

(ŠVVP). Sem patria deti zdravotne oslabené, znevýhodnené, postihnuté, s vývinovými 

                                                           
11 Ústava Slovenskej Republiky, článok 42, odsek 1 
12 Ústava Slovenskej Republiky, článok 12, odsek 2) 
13 Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, § 3, písmená c), d), j) 
14 Rozsudok SR, Okresný súd Prešov, spis 25c 133/10 – 299, IČS: 8110216181 
15 Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, § 4, písmaná f), g), h) 
16 Zákon č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, § 5, odsek 2, písmená  a), c) 
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poruchami, poruchami správania, s nadaním a v neposlednom rade aj deti zo sociálne 

znevýhodneného prostredia17. Deti takto diagnostikované sú vzdelávané buď 

v špeciálnych zariadeniach na to určených – školy pre deti so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami, v špeciálnych triedach18 alebo začlenením do bežnej triedy 

s využitím individuálneho vzdelávacieho programu19. Školský zákon začlenenie detí s 

ŠVVP do bežných škôl nazýva školskou integráciou20 a jej definíciou rozdeľuje deti 

na tie, ktoré majú a tie ktoré nemajú ŠVVP. 

Školský zákon však nepoužíva slovo inklúzia, ani plne neformuluje jej princípy, tak 

ako boli stanovené v medzinárodných dokumentoch (napr. Salamnca statement, 

odporúčania Unesco). Nedostatočne reflektuje medzinárodné usmernenia a odborné 

odporúčania v oblasti inklúzie, ktoré boli v čase jeho prípravy už formulované. Na 

jednej strane uznáva individuálne vzdelávacie potreby všetkým žiakom a žiačkam, na 

druhej strane ich na základe „špecifickosti“ tejto potreby rozdeľuje do dvoch skupín. 

Kategorizácia vedie k ich segregovanému vzdelávaniu v špeciálnych výchovných 

zariadeniach alebo k integrácií do bežných škôl s úpravou podmienok, foriem a metód 

vzdelávania. Zároveň takúto úpravu upiera druhej skupine – skupine bežných detí bez 

ŠVVP. 

 

2.2.3. Štátny vzdelávací program pre predprimárne  vzdelávanie 

Vzdelávací program21 kopíruje hlavné ciele a princípy výchovy a vzdelávania uvedené 

v školskom zákone a aplikuje ich do prostredia primárneho vzdelávania. Z pohľadu 

princípov inkluzívnej pedagogiky sa v podstate od neho nelíši. Cieľmi predprimárneho 

vzdelávania sú, okrem iného: 

- prihliadanie na sociokultúrne a socioekonomické zázemie dieťaťa 

- uplatňovanie a ochrana práva dieťaťa v spolupráci s rodičmi, zriaďovateľom 

a inými inštitúciami 

- rešpektovanie potrieb dieťaťa. 

Učiteľ  má rešpektovať dieťa bez ohľadu na jeho náboženskú, jazykovú, rasovú 

príslušnosť a pri práci s ním má mať na zreteli mnohé rôzne charakteristiky dieťaťa 

a aspekty jeho výchovy a vzdelávania (vývinové a osobnostné zvláštnosti, rodinu, 

individuálne potreby, atď). Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia sa v materskej 

škole (podobne ako aj v základnej škole) vzdelávajú v bežných triedach spolu 

s ostatnými deťmi s požiadavkou na úpravu podmienok výchovy a vzdelávania 

(obsahu, foriem, metód, prostredia a prístupov). 
                                                           
17  Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, § 2, písmená j) až q) 
18

 Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, § 94 až § 108 

19 Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, §7, odstavec 5 
20 Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, §2, písm. s) 
21 Štátny vzdelávací program ISCED O 
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2.2.4. Ďalšie národné dokumenty týkajúce sa inkluzíneho vzdelávania 

- Prijatie antidiskriminačného zákona (2004) 

- Národný program Slovenskej republiky k Európskemu roku boja proti 

chudobe a sociálnemu vylúčeniu (2010) zaväzuje SR dosiahnuť „rozhodujúci 

vplyv na odstránenie chudoby“ v rámci roka boja proti chudobe a sociálnemu 

vylúčeniu 

- Členstvo SR v Európskej agentúre pre rozvoj špeciálneho vzdelávania 

(2011) 

- Závery z rokovania Pracovnej skupiny pre problematiku inkluzívneho 

vzdelávania, zriadenej v rámci Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské 

práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (2011) 

- Závery z medzinárodnej vedeckej konferencie Výchovný aspekt inkluzívnej 

edukácie a jeho dimenzie, 26. a 27. apríl 2012. Smolenice (In: Klein et. al., 2012) 

- Stratégia Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 

(schválená v 2012) 

 

Slovenská republika sa medzinárodnými záväzkami, ale aj viacerými národnými 

dokumentmi a iniciatívami hlási k inkluzívnemu prístupu. Jeho princípy v hlavných 

legislatívnych dokumentoch usmerňujúcich vzdelávanie nie sú dostatočne 

artikulované. Naopak, integráciu umožňujú len do určitej miery a dokonca vedú ku 

segregovanej edukácií žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 
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3. Integrácia, inklúzia, asimilácia, separácia a segregácia 

  

Keďže sa v odbornej literatúre pojmy integrácia a inklúzia a niekedy aj obsah pojmu 

asimilácia  vzájomne zamieňajú pokúsime sa ďalej o ich odlíšenie.  

 

Integrácia zvyčajne znamená prispôsobenie sa príslušníkov menšiny normám, 

pravidlám a požiadavkám väčšiny. V prípade detí z MRK to znamená, že majú prijať 

všetky pravidlá a požiadavky, ktoré na nich kladie škola. Jednoducho to možno 

pomenovať, že deti sa prispôsobujú škole.  

 

Asimilácia. Ak dieťa príjme všetky pravidlá, hodnoty, zvyky majoritného prostredia 

a nezachová si takmer nič z pôvodného prostredia môžeme hovoriť o asimilácii. Deti 

prijímajú všetky pravidlá, hodnoty, zvyky, ktoré reprezentuje škola.  

 

Inklúzia, ako sme vyššie vymedzili, predpokladá vzájomné rešpektovanie ľudskej 

dôstojnosti a úcty medzi všetkými zúčastnenými vzdelávania a rešpektovania 

špecifických potrieb všetkých zúčastnených, t.j. všetkých detí, rodičov a učiteľov. Ak 

ide o deti z iného etnika (s vlastným jazykom, kultúrou a pod.) je potrebné rešpektovať 

a v prípade, že rodičia si to prajú aj rozvíjať ich špecifickosť (rómsky jazyk a pod.). Na 

druhej strane píšeme, že v inkluzívnom vzdelávaní by mali deti pochádzajúce 

z minoritného prostredia dosiahnuť aspoň minimálne štandardy vzdelania na výstupe, 

podľa možností však čo najlepšie vzdelanie. To znamená, že škola sa prispôsobuje 

deťom a deti sa prispôsobujú škole. Niektorí autori uvádzajú, že pri inklúzii platí, že len 

škola sa prispôsobuje deťom, s týmto chápaním však nesúhlasíme.  

 

Separácia znamená ak si príslušníci menšiny zachovávajú všetky prvky svojej kultúry 

(či už je to rómska kultúra, alebo kultúra chudoby) a odmietajú vstupovať do 

interakcie s majoritou a jej kultúrou a ostávajú v izolácii. V prípade detí v školskom 

prostredí to znamená, že deti z MRK komunikujú len medzi sebou a nevyhľadávajú 

kontakty s ostatnými deťmi, prípadne aj minimalizujú komunikáciu s učiteľmi. Netreba 

však separáciu zamieňať s prejavmi prirodzených sociálnych väzieb medzi deťmi 

z MRK. Učiteľky a učitelia majú v škole veľa možností negatívne prejavy separácie 

eliminovať, najmä ak ide o deti v materskej škole. Separácia znamená, že deti sa 

neprispôsobujú škole. 

 

Segregácia znamená, že príslušníci majority realizujú politiku odlišného prístupu 

k príslušníkom väčšiny a menšiny. V prípade detí  v školskom prostredí to znamená, že 

deti z MRK sú vzdelávané samostatne v osobitných skupinách, triedach, školách a pod. 

oddelene od ostatných detí. Segregácia znamená, že škola sa neprispôsobuje deťom 

a v zásade ani nemá záujem, aby sa deti prispôsobovali škole. 
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4. Inkluzívne vzdelávanie 

 
4.1. Základná podmienka  a cieľ inklúzívneho vzdelávania 

 

Základnou podmienkou inklúzie je vzájomné rešpektovanie ľudskej dôstojnosti 

a úcty medzi všetkými zúčastnenými vzdelávania a rešpektovanie špecifických 

potrieb všetkých zúčastnených, t.j. všetkých detí, rodičov a učiteľov. Ak ide o deti 

z iného etnika (s vlastným jazykom, kultúrou a pod.) je potrebné rešpektovať 

a v prípade, že rodičia si to prajú aj rozvíjať túto špecifickosť. 

Základným cieľom inkluzívnej pedagogiky je, aby všetky deti v škole dosiahli 

aspoň minimálne štandardy vzdelania na výstupe, podľa možností však čo 

najlepšie vzdelanie pri ukončení toho, ktorého stupňa a typu vzdelávania. Postupy 

a metódy k tomu vedúce môžu byť rôzne, pravdaže musí byť stále zachovaná základná 

podmienka rešpektovania ľudskej dôstojnosti a úcty. Konkrétne deti zo sociálne 

znevýhodneného prostredia pred vstupom do MŠ (ZŠ) dlhodobo žili 

v marginalizovaných, izolovaných lokalitách a ich materiálny a sociálny svet bol 

výrazne odlišný od bežných detí, ktoré prichádzajú s iným sociálnym a kultúrnym 

kapitálom. V prípade týchto detí, je potrebné hľadať styčné body medzi tým, čo 

vyžaduje socializácia k základným normám majoritnej spoločnosti a pozitívnymi  

znakmi prostredia, z ktorého prichádzajú. Pričom pozitývne znaky chápeme nie len 

z pohľadu majority, ale aj minority (rozvinuté to, čo píše Porubský, 2006).  

V prípade detí z marginalizovaných rómskych komunít je potrebné eliminovať 

negatívne dôsledky predchádzajúceho vplyvu kultúry chudoby (väčšinu z nich sme 

spomenuli v kapitole 3). V rámci možností je prospešné rozvíjať pozitívne prvky 

rómskej kultúry (napr. súdržnosť, spolupatričnosť rodiny, rómske rozprávky a pod.), 

pravdaže ak deti a ich rodičia o t stoja. Taktiež je potrebné eliminovať viaceré zo 

zovšeobecnených predstáv týkajúcich sa Rómov, ktoré sú rozšírené v majorite (pozri 

vyššie tézy o Rómoch v kapitole 3).  

 

4.2. Inkluzívne vzdelávanie 
 

Je to vzdelávanie v školách v ktorých sú zdravotne, alebo sociálne znevýhodnené deti 

a je založené na vzájomnom rešpektovaní ľudskej dôstojnosti a úcty medzi 

deťmi,  rodičmi, žiakmi a učiteľmi a rešpektovaní špecifických potrieb detí. 

Cieľom inkluzívneho vzdelávania je, aby všetky deti v škole dosiahli aspoň 

minimálne štandardy vzdelania na výstupe, podľa možností však čo najlepšie 

vzdelanie, pričom postupy a metódy vedúce k tomu môžu byť rôzne. 
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Vychádzajúc z odbrných prác môžeme tiež povedať, že inklúzia vo vzdelávaní 

znamená, že všetky deti z jednej územnej oblasti (nie je to myslené z jednej osady, ale 

z jednej obce, mestskej časti, kde žije rôzne obyvateľstvo) navštevujú rovnakú miestnu 

štandardnú školu a  sú vzdelávané primerane svojim záujmom, schopnostiam 

a nadaniu spoločne.  

 

Inklúzia sa týka škôl, v ktorých sú zdravotne alebo sociálne znevýhodnené deti, ktoré 

musia vynaložiť viac úsilia, ktoré potrebujú viac podpory  na dosiahnutie 

štandardného vzdelania, než tie deti, ktoré takéto znevýhodnenia nemajú. Inklúzia sa 

však netýka len týchto detí, ale aj ostatných detí, jednych aj druhých rodičov a aj 

učiteľov.  

 

4.3. Princípy inkluzívneho vzdelávania 
 

Inkluzívne vzdelávanie, tak ako sme ho vymedzili vyššie, je založené na nasledujúcich 

princípoch:  

- právo každého dieťaťa na vzdelávanie v štandardných školách a triedach (SR sa 

zaviazala dodržiavať toto právo vo viacerých medzinárodných právnych 

dokumentoch)  

- vzájomnom rešpektovaní ľudskej dôstojnosti a úcty medzi deťmi, rodičmi, 

žiakmi a učiteľmi 

- právo všetkých detí na rovnaké zaobchádzanie (v zmysle právnom a ľudskom) 

- využívanie špecifických výchovno-vzdelávacích postupov nastavených tak, aby 

napĺňali špecifické potreby detí  

- dosiahnutie minimálnych štandardov vzdelania na výstupe, podľa možností 

však dosiahnutie čo najlepšej úrovne vzdelania u všetkých detí. 

 

4.4. Pozitívna diskriminácia  
 

Pri realizácii inkluzívneho vzdelávania sa nevyhneme otázke, či je možná pozitívna 

diskriminácia? Deti, ktoré prichádzajú do školských zariadení zo sociálne 

znevýhodneného prostredia majú, v porovnaní s deťmi pochádzajúcimi zo 

štandardného prostredia, často slabšie hygienické návyky, problémy s pravidlami, 

ktoré platia v tých zariadeniach, problémy s jemnou motorikou a pod. Preto je 

potrebné týmto oblastiam venovať zvýšenú pozornosť, čo môže byť chápané ako 

pozitívna diskriminácia. Tieto opatrenia sú dočasné a na prospech všetkých žiakov 

a tak by ich všetci žiaci a rodičia mali chápať. Vyrovnávacie opatrenia by mali byť 

citlivo využité tak, aby odstraňovali predsudky a nie ich prehlbovali. 
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Antidiskriminačný zákon22 ustanovuje rovnaké zaobchádzanie a zákaz diskriminácie 

z dôvodu príslušnosti k určitej skupine. Diskrimináciou rozumie zaobchádzanie 

s osobou menej priaznivo ako by sa zaobchádzalo s niekým iným v porovnateľnej 

situácií. Zákon umožňuje zaviesť dočasné vyrovnávacie opatrenia, ktoré smerujú 

k odstráneniu znevýhodnenia určitej skupiny – napríklad znevýhodnenie z dôvodu 

príslušnosti k národnostnej, etnickej či rasovej menšine, príslušnosti k pohlaviu, 

vekovej skupine, zdravotné postihnutie. Vyrovnávacie opatrenia sa nepovažujú za 

diskrimináciu, ak: 

1. Existuje preukázateľná nerovnosť 

2. Cieľom optrenia je zníženie nerovnosti 

3. Opatrenia sú primerané cieľu. 
 

Zákon zároveň stanovuje povinnosť vyrovnávacie opatrenia ukončiť, keď sa odstráni 

nerovnosť, ktorá viedla k ich zavedeniu. 

 

4.5. Prekážky inkluzívneho vzdelávania 
 

V súčasných podmienkach slovenského školstva je vyššie popísané inkluzívne 

vzdelávanie realizované pomerne zriedkavo kvôli viacerým prekážkam. Prekážky 

vychádzajú najmä z priamych, alebo skrytých diskriminačných, segregačných, 

marginalizačných postojov a praktík, ktoré príslušníci majority uplatňujú voči 

zdravotne a sociálne znevýhodneným deťom a ich rodičom. Problémy tiež vyplývajú 

z podmienok, v ktorých deti v MRK žijú. Niektoré prekážky vzdelávania vyplývajú z už 

spomínaných problémov detí z MRK: 

- kultúra prostredia, v ktorom deti žijú (popísaná vyššie, nedá sa však celkom 

zovšeobecniť, podmienky života v jednotlivých rodinách v MRK môžu byť 

rôzne), 

- sociálny dištanc majoritných detí, prípadne aj učiteliek od detí z MRK, ktorý 

vzniká na základe znakov chudoby a fyziognomickej odlišnosti (popísaný 

vyššie)  

- sústredenie sa učiteliek prevažne na socializáciu deti a prehliadanie ich 

vzdelávacích potrieb ( popísané vyššie)  

- negatívne postoje namierené proti deťom z MRK, ktoré vznikajú na základe 

neprimeraných zovšeobecnení o tom, kto a akí sú Rómovia, resp. rómske deti 

(popísané vyššie) a ďalšie.  

  

                                                           
22

Zákon č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a 

o zmene a doplnení niektorých predpisov (antidiskriminačný zákon), § 2, § 2a, § 8a 
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5. Praktické odporúčania pre prácu s deťmi 

z marginalizovaných rómskych komunít  
 

V tejto c asti uva dzame prakticke  odporu c ania pre pra cu s deťmi z marginalizovany ch 

ro mskych komuní t, ktore  sme zozbierali na za klade sku seností  uc iteliek matersky ch 

s ko l, s pecia lnych s ko l a komunitne ho centra a matky jedne ho dieťaťa z MRK. D alej 

uva dzame tieto odporu c ania.  

 

5.1. Odporúčania  
 

Odporúčania týkajúce sa spolupráce učiteliek MŠ s rodičmi:  

 

 Ak sa na vy chove a vzdela vaní  zu c astn uju  rodinní  prí slus ní ci detí , deti maju  

pozití vnejs í  vzťah k s kole, ľahs ie sa uc ia a dosahuju  leps ie vy sledky.  

 Rodic  pociťuje va c s iu zodpovednosť za vzdela vanie svojho dieťaťa v MS , ak 

s ní m uc iteľky MS  vedu  rovnocenny  dialo g, py taju  sa na jeho na zor a pod.  

 Rodic  by mal vedieť, z e jeho dieťa je v MS  res pektovane , ma  rovnake  pra va aj 

povinnosti ako ostatne  deti.  

 Medzi rodic om a uc iteľom/kou, by sa mal vytvoriť partnersky  vzťah, zaloz eny  

na vza jomnej u cte, res pektovaní  sa 

 V priebehu vzdela vania je potrebne  oboznamovať rodic a  s ty m, c o sa dieťa v 

s kole nauc ilo, ake  robí  pokroky a tiez  v c om by  sa mu mohli venovať doma. 

„Dôležité je hovoriť rodičom o tom, čo deti robili, aby vedeli s nimi doma robiť, 

matky sú za to vďačné“. 

 Uc iteľky by mali poznať prostredie, z ktore ho deti pocha dzaju . 

 

Odporúčania týkajúce sa nástupu do MŠ: 

 

 Pred na stupom dieťaťa do MS  je dobre  uskutoc niť  deň otvorených dverí, 

poukazovať rodic om  MS , obozna miť ich s ty m, c o sa bude v MS  diať a pod. 

 Prvy  den  uka zať rodic om a ich deťom priestory, umoz niť im  stra viť v MS  nejaky  

c as so svojim dieťaťom. 

 Stanoviť pravidla , a trvať na ich dodrz iavaní . Pre niektory ch rodic ov mo z e byť 

ich dodrz iavanie problematicke . Rómski rodičia si učiteľov stále „testujú“, preto je 

potrebné stanovené pravidlá stále dodržovať a nerobiť výnimky. 

 V  práci s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia treba byť pripravený na 

boj s predsudkami nielen medzi majoritou a minoritou, ale aj opačne. 
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Odporúčania týkajúce sa adaptácie dieťaťa na prostredie MŠ: 

 

 Deti z MRK mo z u mať pri na stupe do MS  va c s ie proble my s adapta ciou, musia 

totiz  prekona vať viacej preka z ok, ako deti z majoritne ho prostredia. Preto 

by vaju  napr. plac livejs ie, na c o mo z u  rodic ia reagovať predc asnou rezigna ciou. 

Preto je potrebne  sa o tom s rodic mi rozpra vať a povzbudzovať ich. 

 Dieťa i rodic  mo z u mať zo zac iatku proble my s pravidelnou docha dzkou do MS , 

c o je moz ne  prekonať citlivy m, napoma haju cim  prí stupom, dobre zvoleny m 

programom. Nie je dobré nútiť deti, aby hneď zo začiatku chodili do MŠ.  

Osvedc ilo sa to, keď uc iteľky prve  dni vytva rali podnetne  prostredie 

s mnoz stvom aktiví t, bez va c s í ch poz iadaviek, aby sa deťom MS  zapa c ila a mali 

ochotu sa do nej vracať. Až keď si dieťa získame, začneme postupne zvyšovať 

požiadavky. 

 Pre deti by va proble m vydrz ať dlhs í  c as v MS , preto je potrebne , aby sa aktivity 

striedali s oddychom.   

 Keď sa bude dieťa v MS  cí tiť dobre, vytvorí  sa medzi ní m a uc iteľkou dobry  

vzťah, ovplyvní  to v pozití vnom smere i vzťah rodic a k vzdela vaniu, res pekt voc i 

uc iteľke, stane sa spolupracuju cim, na pomocny m. Keď si viete dieťa získať, ono 

dokáže zmeniť svoju celú rodinu a donútiť rodičov k spolupráci. 

  

Čomu sa venovať u detí pochádzajúcich z MRK: 

 

 Uc iť ich spozna vať prostredie MS  

 Zapa jať deti do vs etky ch c inností , ktore  robia ostatne  deti; zaujať ich niečím, čo 

im je blízke a pomaly im dávať povinnosti, za ktoré budú zodpovedné; zapájať ich, 

aby mali pocit, že sú dôležité v tej-ktorej aktivite 

 Poma hať deťom zac leniť sa medzi ostatne  detí , na jsť si kamara tov a pod.  

 Rozví jať zruc nosti  jemnej motoriky s pí sací mi potrebami, papierom, ceruzkou, 

perom, farbic kami atď.  

 Odstran ovať barie ry, ktore  mo z u mať v komunika cii s dospely mi nero mskymi  

uc iteľkami 

 Rozpra vať sa s nim po slovensky, jednoduchy m jazykom a ubezpec ovať sa 

v tom, c i rozumeju  rozprávať sa s dieťaťom individuálne - tak sa dozviete čo dieťa 

trápi, čo je pre neho dôležité a pod. 

 Rozví jať ich slovnu  za sobu a vyjadrovanie v slovenskom jazyku 

 Postupne ich viesť k dodrz iavaniu pravidiel MS ; dôležité je trvať na určitých 

veciach, ktoré od nich vyžadujem 

 Rozví jať vs etky ich schopnosti od jazykovy ch, cez matematicke , prí rodovedne  

a pod. 

 Venovať sa, ak je to potrebne  hygienicky m na vykom 

 Podporovať pochvalou aj male  pokroky detí ; nesmie sa šetriť pochvalami, 

povzbudením, príkladom – dieťa musí získať pocit úspešnosti,  nič nerobiť 
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príkazom alebo násilne 

  vypláca sa dôslednosť, spravodlivosť, zmysel pre humor a láska k ich deťom, nech 

sú akékoľvek 

 Nechať na zac iatku deťom veľa miesta na hranie, nechať dieťa istý  čas, aby si 

robilo čo chce; dieťa nemôže mať všetko organizované, dôležitá je pestrosť, 

striedanie rôznych aktivít 

 

5.2. Adaptácia detí z marginalizovanej rómskej komunity na 
prostredie materskej školy – kazuistika dvoch chlapcov 
z marginalizovanej rómskej komunity  

 
D alej uva dzame struc ny  za znam z pozorovania dvoch ro mskych chlapcov poc as ich 

na stupu do MS  v c ase pra zdnin, ktory  slu z il na prekonanie adaptac ny ch proble mov pri 

vstupe do materskej s koly. Za znam vypracovala s tudentka  psycholo gie, ktora  po sobila 

ako neforma lna asistentka ro mskych deti poc as letny ch pra zdnin. 

 

S chlapcami som po vodne mala stra viť v s ko lke dva ty z dne. Nakoniec sa vs ak celkovy  

poc et dní  sc í tal na 6. Dva dni odpadli kvo li mo jmu ochoreniu a dvakra t chlapci do 

s ko lky nepris li. Zu c astn ovali sa vz dy iba na doobednom programe, t.j. od 8.00 hod. do 

12.00 hod.. Do a zo s ko lky ich vz dy vodila mama. Pricha dzali nac as, upravení  a c istí . 

Vzhľadom na to, z e s ko lka v tomto c ase fungovala v pra zdninovom rez ime, uc iteľky 

nepripravovali z iadne s trukturovane  aktivity, deti mali veľa priestoru venovať sa voľnej 

hre. No pra ve u seky, ktore  si vyz adovali isty  stupen  riadenia (radenie sa do radu na 

umyva rky, c akanie v s atni, pri stole, kreslenie, pozeranie televí zie, hra vo vymedzenom 

priestore), robili chlapcom  proble my. Obzvla s ť v prí pade nejakej res trikcie, alebo 

momentov dlhs ieho c akania, prestali poc u vať prí kazy, robili si, c o sami chceli, neza visle 

na druhy ch deťoch, aj ich prí padny ch vy c itka ch a komenta roch (naprí klad pri hluku 

poc as sledovania TV). Pri prí chode sa chlapci javili ako nesmelí  a zakrí knutí . Spoc iatku 

si hrac ky brali len veľmi opatrne, skoro nehovorili, do jedla sa pu s ťali opatrne, 

ostatny m deťom nevenovali pozornosť. Stars í  chlapec viac interagoval s ostatny mi, c i 

uz  s deťmi, ktore  vyzy val ku hre a py tal sa ich na mena , ale aj s uc iteľkami, ktory m 

s nads ení m predva dzal svoje u spechy,  naprí klad pri toc ení  kruhom c i jazde na 

kolobez ke. Prejavoval za ujem o uc enie sa novy ch vecí , manua lnych,  ako su  nove  

spo soby ha dzania s loptou, alebo kreslenie, ale i vedomostny ch, ako je pozna vanie 

pí smeniek a zvierat. Doka zal dlhs ie udrz ať pozornosť ako mlads í  brat, ktore mu to 

robilo  va c s í  proble m. Ten hry menil c astejs ie, hral sa menej priamo s deťmi, viac si 

vyz adoval moju pozornosť, c asto negatí vnymi prostriedkami (utekal, schova val sa, bil  

deti, nada val). Obc as ho prepadla nekontrolovateľna  zlosť a vo bec nepoc u val, 

nereagoval na prí kazy, sľuby ani ignora ciu. Uz  po druhom dni sa chlapci osmelili. Po 

c ase sa u nich zac ali prejavovať majetní cke sklony. Ostatny m deťom odmietali 

poz ic iavať hrac ky, keď ich chceli naopak zí skať pre seba, tak na deti priamo zau toc ili. 

No zaznamenala som aj pokroky. Najma  c o sa ty ka samostatnosti, nielen v negatí vnom 

zmysle, prejavenej absolu tnou svojvo ľou, ale aj pozití vne, naprí klad pri prezu vaní , 
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jedení , upratovaní . Podarilo sa im pochytiť niektore  na vyky s ko lky, aktí vne pozorovali 

a napodobn ovali aj spra vanie ostatny ch detí . Tie sa s nimi na zac iatku prí lis  nebavili. 

Nesko r sa vyvinuli skupinky, ktore  sa im vyhy bali, alebo sa ich s tí tili pre 

predcha dzaju ce ataky. No ku koncu sa s iny mi deťmi hrali spoloc ne, dokonca si istu  

dobu medzi sebou aj poz ic iavali hrac ky. Uc iteľky zaujali postoj „nas e“ a „tvoje“ deti. 

V podstate na chlapcov priamo nehovorili, iba medzi sebou komentovali ich vzhľad 

a spra vanie, „ktore  je proste v nich a nezmení  sa“. Preto sa aj chlapci veľmi naviazali na 

mn a. Objí mali ma, ale boli nepriateľskí  voc i ostatny m deťom, ktore  sa so mnou chceli 

hrať. Do s ko lky chodili radi.  Jeden z chlapcov sa po obede pa r kra t zac al aj vyzliekať 

spolu s ostatny mi, aby tam spal. Mama vz dy prejavovala za ujem o to, akí  boli, c o sa 

deje, c o jedli. 

 

1.deň 

 

Učiteľky: Hodnotia vy zor chlapcov, z e su  zlatí , najma  blonďa c ik s kukadlami, sku ma, 

mali tu ro mku na jeden den , ktora  vs etko nic ila, ostatne  deti sa jej ba li, oni su  oproti 

tomu anjelikovia. Uc iteľky hovoria, z e su  super, rovnako aj riaditeľka. Nepripravuju  

s pecia lny program, voľna  hra detí . Uc iteľky pozoruju , udeľuju  pokyny. O ro mskych 

chlapcov sa nestaraju  necha vaju  to na mn a, obc as ich oslovia. 

Deti z MŠ: Nemaju   z iadne nara z ky, chlapci sa vonku  s niektory mi hrali, prevaz ne 

s dievc atami, deti tvoria samostatne  skupinky, niektore  sa hraju  samostatne, ine  

vyz aduju  pozornosť, ďals ie ani jedno ani druhe . 

Rómski chlapci: Spoc iatku nemí , nesko r sa rozhovorili, pouz í vali nevhodne  vy razy, 

i vulga rne slova , bez ake hokoľvek citu k autorite, neza lez í  im ani na odobratí  odmeny, 

stoja si za svojim, je u nich  ťaz ke  odpu tať pozornosť od zaka zanej veci, pozoruju  

ostatny ch, neberu  hrac ky, mlads í  sa pa r kra t spy tal kde je mamina, nedoz adoval sa jej, 

stars í  sa zase py tal, c i sa es te po jdeme hrať. 

Problémy: Pouz í vanie neslus ny ch vy razov, neposlu chanie prí kazov, svojvo ľa, proble m 

s pouz í vaní m toalety. 

 

2.deň 

 

Učiteľky: Nazy vaju  deti nas e a  „tie druhe “, vs í maju  si uz  va c s ie proble my, na chlapcov 

skoro vo bec priamo nehovoria, stars í  hovorí , z e ja som pani uc iteľka oni nie, jedna 

uc iteľka sa vyjadrila, z e ak by si mlads ieho niekto adoptoval, tak by z neho aj niec o 

bolo. 

Deti z MŠ: Prve  vy razne negatí vnejs ie reakcie, jeden chlapec na stars ieho chlapca hrozí  

pa sťou, ale on robí  to iste , dievc ata  chodia za mnou a preto sa hraju  aj s chlapcami. 

Jedno dievc atko sa ma spy talo c i som ich mama, c i s nimi chodí m domov. 

Problémy: Pouz í vanie nada vok, vzdorovite  spra vanie, provokatí vne spra vanie so 

snahou upu tať na seba pozornosť, neposlu chanie prí kazov, bitie, sa canie iny ch detí , 

privlastn ovanie hrac iek stars í m chlapcom , u toky stars ieho brata na mlads ieho. 

 



Ideme do škôlky: Príručka pre vzdelávanie detí z marginalizovaných rómskych komunít v materskej škole 

 

 
OZ Prevencia AD – Pezinok – 2013   Strana 24 
 

3.deň 

 

Učiteľky: Jedna zac ala trochu zasahovať, sta le tvrdia, z e to je v nich. 

Deti z MŠ: Niektore  deti zac ali s ro mskymi chlapcami spolupracovať – hra na piesku, 

hojdac ke, domc ek, ine  sa s nimi biju  a tva ria sa ako keby opovrz livo - chlapec pri stole, 

z aluju  na nich, dievc atko sa ma py talo prec o je ten jeho brat taky  neposlus ny ? 

Problémy: Viac bitiek medzi sebou, navys e priamy u tok na ine  deti, majetní ctvo, 

nepoc u vanie prí kazov. 

Plusy: Chlapci nadva zuju  va c s í  kontakt s iny mi deťmi, prejavuju  empatiu k zranene mu, 

prejavuju  va c s iu samostatnosť – samostatne  obutie prezuviek, chodenie na za chod, 

usa dzanie k jedlu, va c s ia trpezlivosť pri hra ch a kreslení . 

 

4.deň 

 

Učiteľky: Jedna sa trochu zapa ja, kucha rka dnes odhodila jedne mu z tanieru lyz icu na 

sto l, norma lne si ju dieťa vezme samo. 

Deti z MŠ: Rastie strach voc i nim, z alovanie, opa tovanie bitiek voc i mlads iemu, so 

stars í m sa hra  asi viac detí , jedno dievc a sa ma opa ť py talo c i som ich sestra, c o robí  ich 

mama a kde je ich mama. 

Problémy: Mlads í  chlapec bije druhe  deti, absolu tna ignora cia aky chkoľvek za kazov 

Komunikácia s matkou: Matka sa zaují ma o chlapcov, snaz í  sa komunikovať aj so 

mnou, py ta sa ma na s tu dium. Chlapcom dohova ra - kvo li spra vaniu. 

 

Ďalší deň: Bola som chorá, prišla som oznámiť, že nemôžem prísť, riaditeľka najskôr 

povedala, že to tam nejako zvládnu, nech ostanú, potom cez okno povedala, že majú 

veľa detí budú sa musieť deliť, tak, že pôjdeme dobehnúť mamu a povedať jej, aby si 

ich zobrala, nakoniec sme ju uhovorili, že do obeda to zvládnu. O štvrť hodinu neskôr 

volala, že idú ešte aj niečo prerábať, že ich treba zobrať. Volali sme ich otcovi, prišiel 

pre nich na aute. 

Ďalší deň – voľno, sviatok 

Ďalší deň – neprišli. Výroky učiteliek a kuchárok: „Asi sa nedočkáte, však viete akí sú, 

možno nemajú hodinky, možno prídu až na obed sa najesť“. 

Telefonovala som ich otcovi - povedal, že si mysleli, že som ešte chorá, zajtra určite 

prídu. 

 

5.deň 

 

Učiteľky: Jedna uc iteľka zac ala aktí vnejs ie zasahovať, druha  na nich pri jedle 

prehovorila, z e nech sa dobre najedia, z e doma im take  mama urc ite nespraví , z e take  

moz no ani nepoznaju . 

Deti: Niektore  deti, ktore  s nimi pris li do opakovane ho kontaktu, tak si uz  postupne 

vyví jaju  nejaky  prí stup. Na skupinku chlapcov stars í  z chlapcov hrozí  sta le pa sťou, su  
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stars í  a sami dosť neposlus ní , bitka ri. Mlads í  chlapec u toc í  na rovnake  deti. Ale aj 

okruh detí , ktore  k nim pricha dzaju , je podobny . Zazneli aj vy roky, z e sa s nimi hrať 

nebudu . 

Problémy: Absolu tny odpor poc u vať, robenie napriek, kradnutie hrac iek cudzí ch detí , 

nepoz ic iavanie hrac iek, pouz í vanie vulga rnych nada vok. Tento kra t sa objavili aj 

u mlads ieho, ktory  sta le v amoku opakuje vulga rny vy raz, ale sko r provokac ne, nie ako 

by nada val niekomu. 

Plusy: Poz ic anie a  vra tenie hrac ky, samostatnosť pri jedle, stars í  chlapec pouz il 

sloví c ko prosí m, spolupra ca  s ostatny mi deťmi pri hre na pieskovisku. 

 

6.deň 

 

Problémy: Bitky, provoka cie detí , nada vky, nepoz ic iavanie hrac ky, neusta le oc aka vanie 

odmeny.  

Plusy: Väčšia samostatnosť pri obliekaní a obúvaní sa, pri jedle, hlavne u staršieho 

chlapca. Zvýšená pozornosť a väčšia výdrž pri hrách, lepšia spolupráca s inými deťmi 

pri hre, nadväzovanie kontaktov. 

Škôlka z pohľadu rómskych chlapcov: 

Obava z nového prostredia a jeho následné testovanie 

Pri prvom kontakte sa chlapci pôsobili nesmelo. Hračky si brali len veľmi opatrne, 

takmer nehovorili, do jedla sa im tiež moc nechcelo, ostatným deťom nevenovali 

pozornosť. Nesmelosť z chlapcov veľmi rýchlo opadla a premenila sa v aktívne 

skúmanie okolia. Zdá sa, že vekový rozdiel medzi chlapcami ovplyvňoval ich správanie 

vo viacerých sférach. Starší aktívne nadväzoval kontakt s okolím (učiteľky, ostatné 

deti), dokázal dlhšie udržať pozornosť pri jednej činnosti, zaujímal sa o zložitejšie hry. 

Naproti tomu mladší sa prevažne hral sám, horšie znášal dlhšie trvajúce aktivity, 

ľahšie podliehal afektu.  

Privykanie si na zmenu – nových ľudí, dovtedy nepoznané pravidlá, hranice 

a obmedzenia 

Pre chlapcov bolo spočiatku obtiažné privyknúť si na prostredie  postavené na 

štruktúrovaných aktivitách. Na záhrade mali deti dovolené hrať sa vždy len v rámci 

určitého úseku. Chlapci sa často vydávali do „zakázaných“ oblastí, priestorové 

obmedzenie si nevšímali. Nereagovali pri tom na zákazy ani ignoráciu. Chlapci radi 

skúmali nové priestory i hračky, no keď už sa im raz nejaká konkrétna hračka zapáčila, 

nechceli sa jej vzdať alebo požičať ju ostatným. 

Ich mama hovorila o tom, že u nich doma sa deti medzi sebou často bijú, preto je pre 

nich ťažké sa v škôlke správať inak. Práve podobné, pre chlapcov inak bežné, vzorce 

správania narážali na hranice určené inštitúciou materskej škôlky. 

Učenie, snaha o kontakt s ostatnými deťmi  

S postupom času si chlapci na štruktúru a pravidlá nového prostredia z časti privykli. 

V situáciách sa často orientovali nápodobou ostatných detí. Starší z chlapcov aktívne 

komunikoval - ostatné oslovoval deti, zapájal ich do hry, organizoval ich, niekedy až 



Ideme do škôlky: Príručka pre vzdelávanie detí z marginalizovaných rómskych komunít v materskej škole 

 

 
OZ Prevencia AD – Pezinok – 2013   Strana 26 
 

prikazoval. Fyzický kontakt zohrával v komunikácii chlapcov výraznú rolu– či už 

v prejavoch nesúhlasu a vzdoru ako aj vo vyjadrovaní náklonnosti a vzťahu.  

Zážitok prijatia i odmietania 

Deti sa s nimi na začiatku príliš nerozprávali. Niektoré deti sa im vyhýbali, s inými si 

naopak dokázali vytvoriť spoločne zdieľané hry, istú dobu si medzi sebou aj požičiavali 

hračky. 

Radosť 

Z výrazov a chovania chlapcov bolo vidieť, že do škôlky chodili radi. 

 

Závery a odporúčania asistentky: 

Nástup do škôlky je nepochybne náročným a veľkým krokom pre každé malé dieťa. 

Pre chlapcov, s ktorými som pracovala, bol tento krok o to väčší, nakoľko základné 

princípy a pravidlá podobnej inštitúcie sú značne odlišné od tých, ktoré vládnu v ich 

pôvodnom prostredí.  Vedľa správania, ktoré by sme mohli hodnotiť ako 

problematické, sa však jasne ukazoval ich prirodzený záujem, túžba učiť sa novým 

veciam a snaha byť súčasťou kolektívu. Bola by veľká škoda, ak by sme pre prvé 

tendencie zatvárali oči aj pred tými druhými. Z mojej skúsenosti sa  javí, že nie sú to 

len rómske deti, ktoré vyžadujú špeciálny prístup, ale je potrebné systémové riešenie 

zahŕňajúce jednotlivé deti i celý kolektív, rodičov, pedagógov... a kuchárky. 
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6. Námety na aktivity, ktoré môžu byť použité 

v inkluzívnom vzdelávaní v materskej škole 

 
Nasleduju ce aktivity mo z u poslu z iť uc iteľka m matersky ch s ko lok, ako na mety pri pra ci 

s deťmi pri uplatn ovaní   princí pov inkluzí vneho vzdela vania. Cieľom aktiví t je 

vytvorenie uvoľnenej atmosfe ry, prelomenie nedo very detí  voc i prostrediu a uc iteľka m 

v MS . V individua lnej oblasti je cieľom rozví jať schopností  sebapozna vania 

a sebavyjadrenia.  V socia lnej oblasti ide o rozví janie pocitu spolupatric nosti, 

spolupra ce, do very, pomoci a prosocia lneho spra vania. V neposlednom rade chceme 

aktivitami pouka zať na to, z e vs etci ma me rovnake  pra va aj keď sme ro zni.  

 

 

 
 

Cieľ: Rozví janie schopnosti vyjadrovať svoje pocity, vedieť ich pomenovať, zdo vodniť. 

 

Pomôcky: kartic ky so smajlí kmi, obra zky s ro znymi vy razmi tva re. 

 

Inštrukcia: Pani uc iteľka rozloz í  obra zky na zemi a deti postupne uka z u na obra zok, 

ktory  najviac vystihuje ich na ladu. 

 

Alternatívy: 

1.  Deti vyjadrujú svoju náladu pomocou prstov na ruke, jeden prst znamená najhoršiu, 

10 prstov najlepšiu náladu 

2. Pani uc iteľka urc í  rohy v miestnosti, v  ktory ch bude ro zne poc asie predstavovať 

ro zne na lady: 

 slnec ne  poc asie – vy borna , vesela  na lada 

 zopa r obla c ikov na oblohe – dobra   na lada 

 silna  bu rka s krupobití m – zla  na lada, hnev, zlosť, 

 ní zka oblac nosť, mrholenie, hmla – mrzuta  na lada, ani tak, ani tak. 

Deti sa postavia podľa svojej na lady do rohov miestnosti. 

 

3. Deti vyjadruju  svoju na ladu zdvihnutí m ruky, ktora  predstavuje pomyselnu  os - 

najvys s ie - najleps ia na lada, najniz s ie – najhors ia. 

 

Pani uc iteľka si vs í ma ako sa deti cí tia, py ta sa, zaují ma sa, prec o je tomu tak, ako by sa 

mohla ich na lada zleps iť, ako by si  deti mohli navza jom pomo cť. 

 

 Ako sa dnes cítim? 
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(podľa Labáth, Smik 1991, upravila Lukšíková) 

   

Cieľ: Vza jomne  spozna vanie sa, zbliz ovanie, vytvorenie uvoľnenej atmosfe ry. 

Prelomenie nedo very voc i prostrediu, deťom, uc iteľka m. Hľadanie spoloc ny ch znakov, 

moz nosť zistiť vy raznejs ie emoc ne  barie ry, spoznanie postavenia jednotlivy ch detí  

v skupine, spoznanie skupinovy ch vzťahov. 

 

Pomôcky: Voľny  priestor, stolic ky 

 

Inštrukcia: Deti sedia v kruhu, pric om je o jednu stolic ku menej. Na zac iatku hry 

v strede stojí  pani uc iteľka, ktora  povie deťom: „Vymenia si miesto vs etky deti, ktore  sa 

dnes dobre vyspali/ktore  maju  modre  oc i/oblec ene  rifle/maju  doma ce zvieratko/maju  

dnes dobru  na ladu“ a pod. (zameranie môže byť rôzne, môžu si ho vybrať deti, alebo 

pani učiteľka, podľa toho, čo sa chce o deťoch dozvedieť). Deti si hľadaju  nove  

miesto/stolic ku, pric om jedno dieťa opa ť ostane sta ť a jeho u lohou je zadať ins trukciu 

a hľadať si miesto. 

 

 
 

Cieľ: Pozna vanie inej kultu ry, za bava 

 

Pomôcky: Stolic ky uloz ene  do kruhu zadnou c asťou, ro mske, slovenske , c eske , 

maďarske  pesnic ky, pesnic ky iny ch na rodov 

 

Inštrukcia: Deti sa tanec ny m krokom pohybuju  okolo stolic iek. Uc iteľka pu s ťa hudbu 

a po urc ity ch c asovy ch u sekoch ju zastavuje. V tom momente si dieťa ry chle sadne na 

najbliz s iu moz nu  stolic ku. Stolic iek je o jednu menej ako detí  - na koho stolic ka 

nezostala, vypada va. Na sledne sa jedna stolic ka opa ť odoberie. Deťom je moz ne  na 

zac iatku porozpra vať o ro znych na rodnostiach, s ta toch, o tom, z e kaz dy  pouz í va iny  

jazyk, pri kaz dom s ta te je moz ne  pustiť pesnic ku, na ktoru  nesko r budu  tancovať. Deti 

mo z u ha dať, v akom jazyku pesnic ka je. 

 

  

 Vymenia si miesto 

 Stoličkový tanec 
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Cieľ: Pozna vanie iny ch kultu r. 

 

Pomôcky: Kniha ro mskych rozpra vok, resp. rozpra vok iny ch na rodov. 

 

Inštrukcia: C í tanie kra tkej rozpra vky, rozpra vanie sa o tom, c o deti zaujalo, c a sa im 

pa c ilo, nepa c ilo, aku  rozpra vku, ktoru  uz  poc uli im to pripomí na. 

 

Odporúčame: http://paramisa.blogspot.sk/2011/12/citajme-spolu-dezider-banga-cierny-vlas.html 

 

 

  
(podľa Šimanovský 2008, upravila Lukšíková) 

 

Cieľ: Vza jomne  spozna vanie sa, otvorene  pomenovanie svojich pocitov. 

 

Pomôcky: Stolic ky, sedenie v kruhu. 

 

Inštrukcia: Deti sedia v kruhu a jeden po druhom dopln uju  vetu, zac iatok ktorej povie 

pani uc iteľka: 

 

„Ma m ra d/rada...“ 

„Nema m ra d/rada...“ 

„Pa c i sa mi, keď...“ 

„Nepa c i sa mi keď...“ 

 

Na za ver je vhodne  ukonc iť pozití vnym vyjadrení m: 

 

„Tes í m sa na...“ 

 

Jednotlive  vy roky nie je treba komentovať. V prí pade, ak sa objaví  niec o prekvapive , je 

moz ne  sa pri tom zastaviť, resp. si s dieťaťom pohovoriť individua lne. 

 

 

 Rozprávka 

 Mám rád/rada,  nemám rád/rada  

 

http://paramisa.blogspot.sk/2011/12/citajme-spolu-dezider-banga-cierny-vlas.html
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Cieľ: Hľadanie pozití vnych vlastností , pozití vne sebahodnotenie, spozna vanie sa 

navza jom. 

 

Pomôcky: - 

 

Inštrukcia: Deti sedia na koberci a postupne kaz dy  povie nejaku  svoju dobru  vlastnosť, 

prirovna vaní m sa k vlastnostiam zvierat, vecí , oso b, rozpra vkovy ch bytostí  a pod. Ide o 

pozití vne vlastnosti, ako napr. mu dry ako sova, silny  ako lev, pracovity  ako vc ielka, 

presny  ako hodinky... Ak dieťa nebude vedieť povedať vlastnosť, mo z e pani uc iteľka 

vyzvať deti, aby mu pomohli, alebo pomo z e ona (do sledne treba dbať na to, aby sa 

hovorili len dobre  vlastnosti). 

Alternatí vou mo z e byť i to, z e deti budu  na kaz de  dieťa medzi sebou hovoriť pozití vne 

vlastnosti. 

 

Odporu c ane  ota zky: 

Ktore  z prirovnaní  sa va m pa c ilo? Prec o? 

Ake  prirovnania pouz í vaju  ľudia z va s ho okolia? 

Nad ktory m prirovnaní m ste museli najviac uvaz ovať? 

 

 

 
(podľa Labáth, Smik 1991, upravila Lukšíková) 

 

Cieľ: Hra zamerana  na predcha dzanie s ikanovania 

 

Pomôcky: - 

 

Inštrukcia: Pani uc iteľka povie deťom, z e im bude da vať ro zne prí kazy, ktore  by mali 

vyplniť, avs ak len vtedy, keď povie „Kubo velí “, napr. Kubo velí  vyskoc iť .. Kubo velí  

posadiť sa...Kubo velí  postaviť sa na jednu nohu...a pod. Ak povie iba „Posaďte sa“, deti 

nezareaguju . Posledny  prí kaz by mal byť taky , z e deti ho nedoka z u splniť, napr. „Kubo 

velí  zac nite lietať vo vzduchu ako moty le“, prí kaz pani uc iteľka opakuje dva, tri kra t. 

Potom s deťmi spoloc ne vedie diskusiu o tom, z e niekedy sa mo z u dostať do situa cie, 

kedy im niekto bude  niec o prikazovať, c o im mo z e byť neprí jemne  a oni to budu  chcieť 

splniť, len preto lebo maju  z toho c loveka strach, nevedia sa bra niť. 

Pani uc iteľka, vysvetlí  deťom ako by sa mali chra niť, na koho by sa mali obra tiť a pod. 

 Som múdry, múdra ako.. 

 Kubo velí..... 
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(podľa Kováčová 2010, upravila Lukšíková) 

 

Cieľ: Cieľom je pouka zať na to, z e vs etci ma me rovnake  pra va, sme rovnakí , ale za roven  

odlis ní  a tu to odlis nosť treba res pektovať. Kaz dy  sem individualita, ale niec o na s spa ja. 

Vní manie odlis nosti, spoloc ny ch charakteristí k. 

 

Pomôcky: Veľky  ha rok papiera, farbic ky, papiere A5. 

 

Inštrukcia: Aky m kvetom by ste chceli byť, aky  sa va m pa c i? Nakreslite kvet, 

vystrihnite ho a prilepte na veľky  papier. 

 

Diskusia: Kvety su  z lte , modre , ruz ove , kaz dy  ma  nejaky  iny  tvar, vo n u, ale vs etky spolu 

vytva raju  farebnu , von avu  lu ku, na ktorej ma  kaz dy  rovnake  miesto. 

V diskusii treba zdo razniť, z e vs etci sme v niec om odlis ní , jedinec ní , zvla s tni, ale vs etci 

ma me rovnake  pra va, ktore  treba res pektovať, rovnake  moz nosti. 

 

Alternatíva: Kresba mora a jeho z ivoc í chov, kresba noc nej oblohy a pod. 

 

 

 
(podľa Kováčová 2010, upravila Lukšíková) 

 

Cieľ: Cieľom je pouka zať na do lez itosť vza jomnej pomoci, ktora  je do lez ita  pri 

vyrovna vaní  rozdielov, zac lenení  sa, predcha dzaní  predsudkov. 

 

Pomôcky: - 

 

Diskusia: S deťmi vedieme diskusiu o tom, komu treba najviac poma hať a v aky ch 

situa cia ch. Naprí klad: 

Prec o treba poma hať stary m ľudom? Ako im mo z ete pomo cť vy? 

Ako mo z ete doma pomo cť rodic om? 

Kedy treba pomo cť kamara tovi? 

Ako by ste mu pomohli? 

Keby pris lo do s ko lky nove  dievc atko, alebo novy  chlapec, ako by ste im pomohli, aby si 

zvykoli na s ko lku, aby nebol smutní ? 

 

 

 Čo nás spája 

 Pomáhajme si navzájom 
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 (podľa Šimanovský 2008, upravila Budinská) 

 

Cieľ: Telesna  pohoda ma  priamy vplyv aj na dus evnu  pohodu. Hrou naba dame deti 

k tomu, aby si uvedomili, c o im je prí jemne , c o maju  rady, c o im spo sobuje radosť 

a potes enie. 

 

Pomôcky: Papier, ceruzky. 

 

Inštrukcia: Deti sedia v kruhu. Pani uc iteľka ich poz iada, aby struc ne odpovedali na 

nasleduju ce ota zky. 

 

Ota zky: 

C o mi prí jemne vonia ? 

Ake  farby ma m ra d/rada ? 

Na c o sa ra d/rada pozera m? 

C oho sa ra d/rada doty kam ? 

Aku  chuť ma m najrads ej? C o mi najviac chutí ? 

Ake  ma m ra d/rada pohyby? Ako sa najrads ej hy bem, preťahujem? 

Kde najrads ej odpoc í vam ? 

C o najrads ej robí m? 

 

Na za ver  mo z eme deti poz iadať, aby niektoru  svoju odpoveď nakreslili. 

 

 

 

 
(podľa Šimanovský 2008, upravila Budinská) 

 

Cieľ: Hra napoma ha rozví jať schopnosti pri prekona vaní  preka z ok, podporuje 

trpezlivosť, spolupra cu a do veru. 

 

Pomôcky: Podľa aktiví t, ktore  deťom zada me. 

 

Inštrukcia: Deťom zada me u lohu, ktoru  musia urobiť pri nejakom umelom 

obmedzení , napr. so zaviazany mi oc ami, jednou rukou, za pomoci kamara ta atď. 

 

 Radosti tela 

 Umelé handicapy 
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Úloha    Obmedzenie 

Obliecť si niec o na seba. Jednou rukou. 

Sku siť sa najesť.  So zaviazany mi oc ami, za pomoci kamara ta. 

Nakr miť niekoho.  So zaviazany mi oc ami. 

Obuť kamara ta.  Bez rec i, len gestikula ciou. 

Nakresliť obra zok.  ... 

 

 

 
(podľa Labáth, Smik 1991, upravila Budinská) 

 

Cieľ: Navodenie uvoľnenej atmosfe ry, vní manie telesne ho kontaktu, schopnosť 

presadiť sa. 

 

Pomôcky: Prehra vac  s pesnic kami, prí padne pomo cky ak skupinka m zada vame u lohy, 

ktore  maju  plniť. 

 

Inštrukcia: Deti sa jednotlivo precha dzaju  po priestore. Po tlesknutí   vytvoria skupiny 

podľa c í sla, ktore  zadala uc iteľka. Ak hra me s hudbou, tak po zastavení  hudby. Tie deti, 

ktore  sa nestihnu  zaradiť vypadnu . 

Mo z eme hrať ro zne varianty vytva rania skupí n:  medvede – hra c i chodia po s tyroch, 

hady – plazia sa po bruchu, kraby – chodia po s tyroch zadkom k zemi, z aby – ska c u, 

kac ky – po c upiac ky... 

Hru mo z eme pouz iť pri vytvorení  skupiniek a deťom na sledne zada me nejaku  u lohu, 

napr. postaviť vez u s kociek, upratať papiere, urobiť 5 drepov. 

 

Upozornenie: Hra je vhodna  pre stars ie deti, ktore  vedia napoc í tať do 5 a maju  

predstavu o poc te. Za roven  ju neodporu c ame hrať s deťmi, ktore  zle zna s aju , ak sa 

nevedia zaradiť. Prí padne je moz ne  hrať hru bez vypada vania. 

 

 

 
(podľa Labáth, Smik 1991, upravila Budinská) 

 

Cieľ: Sebapozna vanie, uvedomenie si osobny ch vzťahov.  

 

Pomôcky:  A4 papier s nakresleny m veľky m srdiec kom, prí padne vystrihnute  srdce, 

farbic ky. 

 Molekuly 

 Moje srdce 
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Inštrukcia: Deťom rozda me srdiec ka, alebo papiere s predkresleny m srdiec kom 

a poz iadame ich aby do tohto srdiec ka nakreslili toho, koho maju  veľmi radi (alebo 

hrac ku, ktoru  maju  radi, jedlo - ovocie ktore  radi jedia, atď.). 

 

 

 
 

Cieľ: Hra rozví ja pocit spolupatric nosti. 

 

Pomôcky: Veľky  papier, farbic ky, prí padne fotky detí  

 

Inštrukcia:  Deti si postupne jeden po druhom na jeden veľky  papier obkreslia svoju 

dlan . Jednotlive  dlane by mali byť vedľa seba, tak ako deti chcu , ale aby z iadna nebola 

osamela , dlane sa mo z u navza jom doty kať. Vyfarbia si ich obľu benou farbou, mo z u si, 

ak vedia vpí sať do nich svoje krstne  meno, kto nevie pomo z e mu pani uc iteľka, ak su  

k dispozí cii fotografie vs etky ch detí , mo z u sa vlepiť do jednotlivy ch dlaní . Pani uc iteľka 

navrch plaga tu napí s e na zov triedy, do ktorej deti chodia. Plaga t si spolu vyvesia 

v triede. Po dokonc ení  plaga tu si skupina mo z e pohovoriť o tom c o maju  v triede radi, 

ako by sa mali jednotliví  c lenovia skupiny (triedy) k sebe spra vať, na c o sa spolu tes ia 

a pod. 

 

 

 
 

Cieľ: Hra rozs iruje povedomie detí  o inakostiach a podobnostiach ro znych ľudí , ako sa 

zdravia ľudia v iny ch krajina ch,  a za roven  uc í  deti slus ne  na vyky v spra vaní .  

 

Pomôcky: Va c s í  papier, ceruzky, pripravene  pozdravy v niekoľky ch cudzí ch jazykoch. 

 

Inštrukcia: Uc iteľ/ka sa rozpra va s deťmi o tom c i uz  poc uli niekoho hovoriť cudzou 

rec ou, rec ou ktorej nerozumeli, vedia ich rodic ia hovoriť inou rec ou ako je nas a? Ako sa 

vola  rec  ktorou rozpra vame? Ako sa vola  rec  ktorou rozpra vaju  v Amerike, C esku, 

Nemecku, Chorva tsku, Japonsku, Maďarsku atď. Ako sa zdravia medzi sebou ľudia 

v ty chto krajina ch? Ako poďakuju ? Deti si pod vedení m mo z u nakresliť obra zok – 

plaga t, kde budu  spolu s pani uc iteľkou budu  kresliť obra zky ro znych ľudí , z odlis ny ch 

krají n a miest na zemi ako sa streta vaju  a zdravia sa. 

  

 Ručičkový plagát 

 Ako sa zdravíme, ako ďakujeme 



Ideme do škôlky: Príručka pre vzdelávanie detí z marginalizovaných rómskych komunít v materskej škole 

 

 
OZ Prevencia AD – Pezinok – 2013   Strana 35 
 

7. Vyhodnocovanie inkluzívneho prostredia a vzdelávania 

v materskej škole  
 

Po oboznámení sa s teoretickými poznatkami o inkluzívnej pedagogike, o jej 

základných princípoch a praktickom uplatňovaní,  je príležitosť zhodnotiť jej aplikáciu 

na vlastnom pracovisku. Booth a Ainscow (2007) zostavili samostatnú príručku na 

evaluáciu a rozvíjanie inkluzívnej atmosféry v školách – odporúčame prečítať si ju. 

Pre účely zhodnotenia stavu na školách sme prebrali ich dotazník a upravili ho pre 

podmienky materskej školy. Je určený len pre pracovníčky a pracovníkov, avšak 

zhodnotenie samotnými rodičmi a deťmi môže byť tiež prospešné (viac pozri Booth, 

Ainscow, 2007). Vyplnenie dotazníka pomôže pri odhaľovaní toho, v akých oblastiach 

škola a jej zamestnanci a zamestnankyne inkluzívny prístup aplikujú, kde sa 

nachádzajú rezervy pre zlepšenie a nakoniec aj oblasti, ktoré sú zanedbávané a 

nedostatočne poznané. 

Náš navrhovaný postup na hodnotenie je nasledovný, tvorí tri časti dotazníka: 

1. Zodpovedanie otázok v piatich tematických okruhoch 

2. Vlastné nápady na zlepšenie 

3. Zhodnotenie a priority pre rozvoj  
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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
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m
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A. INKLUZÍVNA KULTÚRA  
1. Zamestnanci/kyne materskej školy a deti sa k sebe správajú 

s úctou. 
     

2. Deti sú vedené ku spolupráci a navzájom si pomáhajú.      
3. Škola spolupracuje s rodičmi všetkých detí.      
4. Zamestnanci a zamestnankyne materskej školy uznávajú 

a konajú v rámci princípov nediskriminácie a tolerancie 
každého. 

     

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

     

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

nadobudnú určitý stupeň vedomostí a zručností. 
     

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

     

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

     

9. Materská škola sa snaží minimalizovať všetky formy 
diskriminácie. 

     

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

     

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

     

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

     

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

aktivity tak, aby mali všetky deti šancu uspieť. 
     

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

napomáhajú reagovať na rôznorodosť detí a nové poznatky 
v odbore 

     

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

     

17. Šikanovanie a vyčleňovanie medzi deťmi  je obmedzované 
na minimum 

     

18. Pri problémoch s dochádzkou sa hľadajú riešenia na jej 
zlepšenie. 

     

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

     

20. Výchovné problémy sa zamestnanci/kyne materskej školy 
snažia riešiť v spolupráci s rodičmi, odborníkmi; nie sú 
dôvodom na vylúčenie, či nálepkovanie dieťaťa. 
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D. ROZVÍJANIE INKLUZÍVNEJ PRAXE  
21. Vzdelávanie je plánované tak, aby mali možnosť sa učiť 

všetky deti. 
     

22. Pri vzdelávaní a hrách sa podporuje zapojenie všetkých detí.      
23. Pri vzdelávaní a hrách sa rozvíja porozumenie odlišnostiam.      
24. Deti sú aktívne zapojené do procesu vzdelávania a hier.      

25. Deti pri vzdelávaní a hrách vzájomne spolupracujú.      

26. Hodnotenie detí ich povzbudzuje k lepším výsledkom.      

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

kooperujú. 
     

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

a učenie. 
     

30. 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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