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• Spôsob, ako zlepšiť prístup rómskych detí k učeniu, je včleniť do procesu vyučovania aj príslušníka ich vlastného etnika. Problémom je 
však to, že keďže vzdelanostná úroveň Rómov je nízka, nie je dostatok rómskych učiteľov s vysokoškolským vzdelaním, ktorí by mohli 
pôsobiť v triedach kde sa zúčastňujú vyučovania aj sú teda rómski asistenti učiteľa. 

• Rómskeho asistenta vnímame ako súčasť pedagogického tímu, ktorý prichádza priamo do styku s deťmi aj s ich rodičmi. Aby mu deti a 
taktiež ich rodičia dôverovali a poznali, mal by pochádzať z rómskej komunity, odkiaľ tieto deti pochádzajú.  

• Avšak nie vždy je to výhodou. Pretože niekedy rodičia majú väčší rešpekt pred samotným učiteľom ako pred asistentom, ktorý pochádza 
z ich prostredia. Z tohto dôvodu ho berú ako rovnocenného a nie vždy berú jeho rady vážne. Napríklad ak dieťa vymeškáva a asistent sa 
o tom príde s rodičmi porozprávať, rodičia mu môžu sľúbiť, že sa to zmení, ale nie vždy to aj dodržia. Ale ak príde za nimi učiteľ tak vtedy 
si to väčšinou zoberú k srdcu a dieťa znova chodí do školy pravidelne.  

Jeho hlavnou úlohou je zmeniť prístup detí k vzdelaniu. Mal by byť pre nich príkladom a vzorom. Vplýva totiž na nich aj mimo školy svojím 
životným postojom. Jeho pomoc by mala byť najvýraznejšia najmä na začiatku školskej dochádzky rómskych detí. 

• Rómsky asistent je pomocný pedagogický pracovník, ktorý pod vedením triedneho učiteľa individuálne pracuje s deťmi – pomáha im pri 
prekonávaní jazykových a iných vzdelávacích ťažkostí, ale najmä pri adaptácii na školské prostredie, neskôr keď tieto ťažkosti prekonajú, 
sa im stáva radcom, pomocníkom i organizátorom, 

• Sprostredkúva spoluprácu medzi rómskou komunitou a školou, najmä s rodičmi detí pomáha v mimo triedy a mimoškolských aktivitách 
– spevácke, folklórne, dramatické, výtvarné a iné krúžky, 

• Je predstaviteľom a nositeľom rómskych tradícií a kultúry, vysvetľuje rómsky pohľad na svet majoritnému obyvateľstvu, je pozitívnym 
vzorom pre rómske deti zo sociálne znevýhodneného a výchovne menej podnetného prostredia 

• Predpokladá sa, že nielen on bude vyhľadávať tieto deti, ale že aj oni sa budú na neho obracať a vyhľadávať jeho rady. 

• Rómske deti prežívajú ťažkosti nielen pri učení, ale aj vo vzťahoch k rovesníkom a starším spolužiakom. Na asistenta sú kladené veľké 
nároky, čo sa týka ochoty a schopnosti si nájsť vhodný prístup ku všetkým deťom. Teda aj takým, ktoré sú agresívne voči ostatným. 

• Náročné je tiež získať si dôveru v rodičoch a pokúsiť sa ich pozitívne ovplyvniť. Vyžaduje si to odvahu, cit a pedagogický takt a tvorivú 
schopnosť zrozumiteľnej, presvedčivej interpretácie vhodne zvolených faktov. 

• Rómsky asistent si musí byť vedomý aj toho, že je pomocníkom a mnohé veci nemusí riešiť prostredníctvom priameho kontaktu s deťmi, 
ale signalizovať problém kompetentným, ak na to nestačí vlastnými schopnosťami a vedomosťami. 

• Podľa pokynov riaditeľa školy a triedneho učiteľa rómsky asistent spolupracuje s rodičmi, ako aj s ostatnými rómskymi asistentmi. Mal 
by poznať rodinné pomery žiakov, ich záujmy, zdravotný stav a pod. 

 



• Z týchto dôvodov by prítomnosť asistenta učiteľa v triede mala priaznivo pôsobiť na: 

• - adaptáciu rómskeho žiaka do prostredia triedy a školy, 

• - na odbúravanie počiatočných jazykových problémov, 

• - na akceleráciu školskej úspešnosti rómskych žiakov, 

• - na skvalitnenie klímy triedy – pocitov spokojnosti, 

• - na zvýšenie kvality spolupráce školy s rodinou, 

• - zlepšenie školskej dochádzky, 

• - využitie voľného času, 

• - zlepšiť vzťahy medzi rómskymi a nerómskymi deťmi v škole, ale aj mimo nej, 

• - zabezpečenie rómskej autority v škole a vo voľných aktivitách, 

• - vytvorenie inklúzie a multikulturného prostredia v škole a komunít 

 



• Námety na činnosť asistenta učiteľa v materskej škole 

• Pri schádzaní môže komunikovať s rodičmi, prijímať deti, podľa podmienok a úrovne hygieny môže vykonávať aj ranný filter. 
Pri ranných hrách k deťom pristupuje individuálne. Ak niektoré deti neboli deň predtým v materskej škole, môže s nimi 
opakovať aktivitu, ktorú v ten deň realizovala učiteľka pre ostatné deti. 

• Ďalej môže pomáhať s pomôckami pri aktivitách, ktoré uskutočňuje učiteľka. Nikdy by nemal zasahovať do činnosti učiteľky, 
iba deti citlivo usmerňovať. V prípade potreby tlmočí do rómskeho jazyka. 

• Niektoré činnosti môže vykonávať pod dozorom učiteľky ak je na to vyspelý a má skúsenosti. Napríklad pri čítaní rozprávky si 
vyžaduje kultivovaný jazykový prejav. 

• Pri hygiene dohliada na správny postup pri umývaní. V mladšej vekovej skupine pomáha pri sebaobsluhe detí, pri obliekaní a 
obúvaní. 

 



• Spolupráca asistenta učiteľa s rodinou 

• Pred začiatkom septembra môže navštíviť rodiny za účelom zápisu detí. Na začiatku dochádzky detí do materskej školy sa 
stretáva s rodičmi v materskej škole a oboznamuje ich s prostredím, s pravidlami dochádzky a spolupráce. Pokiaľ sa učiteľ 
venuje rodičom, asistent sa môže venovať deťom. 

• Vzťah asistenta učiteľa a rodičov by mal byť kamarátsky aby nepociťovali z jeho strany žiadnu nadradenosť. Po uplynutí 
určitého času sa môžu usporiadať stretnutia rodičov aby sa oboznámili s výsledkami práce ich detí. 

• Asistent si pred stretnutím môže zistiť či rodičia nemajú nejaké otázky, hlavne od tých, ktorí majú problém sa ich opýtať na 
verejnosti. Potom sa môžu o tom baviť a spolu sa dopracovať k riešeniu. Môže sa to týkať zdravia, hygieny a vecí tomu 
podobných. 

• Asistent je prínosom aj pri usporadúvavaní  rôznych osláv alebo pri príprave divadielka na Mikuláša či Vianoce. Pomáha 
pripravovať kulisy a taktiež sa venuje deťom a pomáha im s učením textov, tančekov a podobne. Ak sa stane, že niektoré deti 
navštevujú škôlku nepravidelne, asistent môže takúto rodinu navštíviť a tento problém vyriešiť.  

• Myslím si, že asistent učiteľa je v prostredí skladajúcom sa prevažne z rómskych detí potrebný a postupom času sa objaví v 
skoro každom vzdelávacom zariadení, ktoré ocení jeho prínos. Aj učitelia pocítia určité uvoľnenie, nebudú mať toľko starostí 
a môžu sa naplno venovať všetkým deťom. Taktiež to pomôže pri edukácii rómskych detí, ktoré nemajú až tak dobrý vzťah k 
učeniu. Pretože jeden z dôvodov ich školskej neúspešnosti je to, že majú málo príležitostí prežiť pocit úspechu.  

• Učitelia sa častokrát týmto deťom nevenujú a preto nemajú motiváciu sa učiť a vyrušujú. Ešte stále totiž existuje na školách 
takzvaný skrytý rasizmus. Asistent učiteľa to môže ale zmeniť. 

 



Z pohľadu  materskej školy  vyplýva pre pedagóga okrem iných dôležitých úloh schopnosť vytvárať 
podmienky pre spoluprácu so všetkými subjektmi a organizáciami, ktoré sa podieľajú na výchove . Celá 
odborná, ale i zaiste laická vernosť mi dá za pravdu , že na prvé miesto sa radí spolupráca s rodinou. Veď 
komu inému ak nie rodičom záleží na tom ako sa jeho dieťa rozvíja, ako sú naplnené jeho potreby, ako 
trávi čas v materskej škole , ktorý často trvá dlhšie ako pracovná doba rodičov. Je dobre spolupracovať s 
rodičmi detí v materskej škole aby sme vedeli predchádzať zbytočným nedorozumeniam, konfliktom a 
starostiam a aby sme spoločne napĺňali cieľ čo najlepšieho vývoja detí. Rodina je základ ktorý 
ovplyvňuje svoje dieťa  v  jeho vývoji .Z rodinného prostredia si dieťa prináša istú pečať v jedinečnosti v 
postojoch a v poznaní. My však dopĺňame v materskej škole rodinnú výchovu vo svojom systematickom 
a odbornom vedení a formovaní. Každé dieťa je jedinečné a osobité vo svojej podstate na jeho 
individuálny vývoj pôsobia viaceré vplyvy. Bez poznania rodinného zázemia je ťažké samotné 
spoznávanie a správne pochopenie dieťaťa. Obidve strany, teda rodina i materská škola majú spoločný 
cieľ vytvárať také podmienky a podnety pre dieťa, aby bol jeho vývoj primeraný a všestranný, aby dieťa 
plynulo zvládalo prechod do základnej školy, aby bolo pripravené na úskalia života a v neposlednom rade 
aby mohlo prežiť plnohodnotné a šťastné detstvo. V medziach plánovanej , oficiálnej spolupráce v 
materskej škole a rodičia, reprezentovaný rodičovským združením alebo iným občianskym združením 
,fungujú ako dva samostatné subjekty so spoločným cieľom . Táto spolupráca je definovaná v stanovách 
organizácie , každá s vlastnými reprezentovaním  –štatutármi. . Spolupráca je vyjadrená s plánom 
spolupráce medzi materskou školou a združením. Materská škola a rodičia sa stretávajú na oficiálnej 
úrovni prostredníctvom plenárnych schôdzí , triednych aktívov a na zasadnutí výboru rodičov. Najužší 
kontakt ja na úrovni triednych učiteliek a rodičov. Preto je asistent učiteľa pre tento problém prínosom. 

 



 

September- Adaptácia detí  v materskej škole 

Pri rannom schádzaní uplatňovať individuálny prístup s rešpektovaním individualít dieťaťa. Poskytovanie informácií rodičom o 

adaptácií ich dieťaťa.  

 

Október-  

1. Aktivita ,,Dary zeme“ -  za pomoci rodičov a detí v poludňajších hodinách zbierať prírodniny potrebné k zhotoveniu rôznych 

výtvarných techník  

- Lepenie lístia na maketu stromu  

-       Z gaštanov zhotoviť postavičky zvierat ................ 

2. Aktivita ,,Svetový deň výživy 

 

- v priestoroch materskej školy zhotoviť a pripraviť výstavku ovocia a zeleniny spojenú  s 

ochutnávkou.  

3. Aktivita  ,,Svetový deň chôdze

 

 - v popoludňajších hodinách spolu s deťmi  a rodičmi uskutočniť vychádzku k blízkemu 

rybníku . 

 

 



December- navštívim rodičov a vyzbieram peniaze k zakúpeniu balíčkov pre ich deti , ktoré im pri príchode odovzdá ,,Mikuláš
 

 

Začiatkom mesiaca zhotovím výzdobu priestorov v materskej škole k privítaniu Mikuláša .  

Vianočná besiedka –pomôžem učiteľkám nacvičiť program na besiedku, pripravím pohostenie. 

 

Január- 1. aktivita  

Starostlivosť o vtáčatka – spolu s rodičmi a deťmi zhotovíme  3kŕmidla pre vtáčiky, ktoré zavesíme na stromy v školskom dvore. Pripravím 
materiál a náradie na aktivitu. 

            2. aktivita  V popoludňajších hodinách sa spolu s rodičmi a deťmi vyberieme na zasnežený kopec, kde sa budeme sánkovať, stavať 
snehuliaka a v závere sa guľovať. 

 

Február – karneval  

V tomto mesiaci pripravujem karneval, ktorý bude spolu s rodičmi ,pre rodičov sú pripravené pozvánky a plánujem ich o pomoc pri výrobe 
masiek pre deti. 

 

Marec- Návšteva knižnice základnej školy 

Oznámim  rodičom  plánovanú návštevu knižnice v základnej škole, kde si spoločne s deťmi posedíme pri pekných knihách a teplom čaji. 

 

April – Deň Zeme  

Navrhnem rodičom spoločné upratovanie školského dvora  a okolia .  

 

Máj- Deň matiek  

Prichystám pre mamičky pozvánky na vystúpenie, ktoré pre nich pripravím spolu s deťmi . Chcem pripraviť aj malé pohostenie pre mamičky 
detí a milé spomienkové darčeky, ktoré tiež urobím spolu s deťmi pre ich mamky. 

 

Jún- Deň detí a rozlúčka s predškolákmi  

Urobíme si s deťmi diskotéku na ktorú budú pozvaný  aj rodičia . 

 

Júl-August –prevádzka pozastavená z dôvodu letných prázdnin  

 

 

 

 

 



Rodičia , deti a asistent v akcii 

• Spoluprácu MŠ a rodiny je možné nadviazať aj na spoločných akciách rodičov s deťmi ,učiteľkami a  asistentom jednej 

triedy alebo celej materskej školy , brigády pri zveľaďovaní prostredia , spoločenské hry , športové hry, ak však  aj vtedy je 

malá účasť vtedy  navštevujem rodiny v rómskej osade  a  snažím sa im vysvetliť prečo je ich účasť nutná , presvedčiť ich o 

ich účastí na ďalších akciách. Riešením sú teda rómski asistenti učiteľa. Rómovia  naších detí majú radi vystúpenia svojich 

detí vtedy je účasť vysoká a po vystúpení pohostenie večšinou na podujatie a iné združenia ich takýmto spôsobom 

presvedčím o ich účastí.  
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