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ÚVOD 

 
 

 „Mnohí považujú inkluzívne 
vzdelávanie za ďalší výstrelok 

„západu,“ avšak skúsenosti 
mnohých krajín, ktoré vzdelávajú 

deti inkluzívnym spôsobom 
potvrdzujú, že takýto prístup 

prispieva k sociálnej súdržnosti, 
zlepšuje vzájomný rešpekt. 

Inkluzívne prostredie je prostredím 
spolupráce, nie konfliktov.“ 

(Elena Gallová Kriglerová, Tina Gažovičová) 
 

Známou skutočnosťou v odbornej i laickej verejnosti je nízka miera predškolskej zaškolenosti 
rómskych detí, najmä detí z prostredia marginalizovaných rómskych komunít (MRK). 
Materská škola poskytuje edukačné prostredie, ktoré rozvíja perceptuálno-motorickú, 
kognitívnu a citovo-sociálnu stránku osobnosti dieťaťa ako základ jeho pripravenosti na 
školské vzdelávane a na život v spoločnosti vôbec.  K  najčastejším dôvodom nízkeho podielu 
detí z MRK v materských školách patria podľa prieskumu Rozvojového programu OSN (UNDP, 
2011) vzdialenosť materskej školy od bydliska, presvedčenie rómskych rodičov 
o nepotrebnosti predprimárneho vzdelávania pre dieťa i nedostatok finančných prostriedkov 
v rodinách. Slovenská republika sa v rámci Dekády začleňovania rómskej populácie 2005 – 
2015 a v Stratégii pre integráciu Rómov do roku 2020 zaviazala pokrývať v snahe o integráciu 
Rómov okrem iných oblastí aj oblasť vzdelávania, v ktorej kvantifikovaný cieľ znie: dosiahnuť 
minimálne 50% zaškolenosť detí zo sociálne znevýhodneného prostredia na predprimárnom 
vzdelávaní v materskej škole. Sprostredkovateľom inštitucionálneho vzdelávania je pedagóg, 
ktorého profesijná príprava a jeho pracovné podmienky predurčujú kvalitu edukačnej praxe 
(aj v inkluzívnom vzdelávaní). Nezastupiteľné miesto v edukácii detí predškolského veku 
majú aj odborní zamestnanci, ktorí poskytujú komplexnú a odbornú výchovno-vzdelávaciu 
a poradenskú starostlivosť deťom, ich zákonným zástupcom a vzdelávacím inštitúciám. 
Z tohto dôvodu je kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov predprimárneho 
vzdelávania a odborných zamestnancov nevyhnutné pre kvalitné inkluzívne vzdelávanie detí 
z marginalizovaných rómskych komunít. 
 
Strategickým cieľom národného projektu Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom 
stupni školskej sústavy (kód ITMS projektu 26130130095) je prostredníctvom vzdelávania 
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov zlepšiť vzdelanostnú úroveň detí 
pochádzajúcich z MRK a tým nadobudnúť potrebné kompetencie pre ich vstup na primárny 
stupeň vzdelávania.  
Špecifickým cieľom projektovej aktivity 1.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov 
a odborných zamestnancov je skvalitniť profesijné kompetencie pedagogických 
zamestnancov a odborných zamestnancov podieľajúcich sa na edukácii detí pochádzajúcich 
z marginalizovaných rómskych komunít a tým podporiť ich sociálnu inklúziu na 
predprimárnom stupni školskej sústavy. Vychádzajúc zo špecifického cieľa bol sformulovaný 
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cieľ aktivity 1.1, ktorým je vyškoliť pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 
na osvojenie profesijných kompetencií potrebných na uspokojovanie a rozvoj špecifických 
vzdelávacích potrieb detí pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít a zámer 
podaktivít vytvoriť jeden inovačný vzdelávací program kontinuálneho vzdelávania pre 
pedagogických zamestnancov a jeden aktualizačný vzdelávací program pre odborných 
zamestnancov, ktoré budú následne implementované. 
 
Analýza vzdelávacích potrieb pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 
poukazuje na požiadavky pedagogických a odborných zamestnancov, nevyhnutnosti 
i problémy, s ktorými sa denne stretávajú v procese výchovy a vzdelávania detí 
z marginalizovaných rómskych komunít. Výskumný projekt je rozčlenený do troch kapitol. 
Prvá kapitola pojednáva o výskumnom probléme a metodologickom postupe realizácie 
analýzy vzdelávacích potrieb. Druhá kapitola prezentuje a interpretuje výsledky analýzy 
vzdelávacích potrieb pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a tretia 
kapitola na základe analýzy potrieb sprostredkúva závery výskumu a odporúčania pre tvorbu 
programov vzdelávania pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ktorí 
participujú na edukácií detí z marginalizovaných rómskych komunít.  
 
Na Analýze vzdelávacích potrieb pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 
pracoval tím odborníkov. 
 
V kvantitatívnom výskume spolupracovali: 
doc. PhDr. Michal Oláh, PhD. – odborný garant 
PaedDr. Eva Sobinkovičová – odborný garant 
PaedDr. Milena Lipnická, PhD. – expert  
PhDr. Tomáš Kříž – expert 
 
V kvalitatívnom výskume spolupracovali: 
Mgr. Dana Gašparová – expert 
PhDr. Tomáš Kříž – expert 
doc. PhDr. Rastislav Rosinský, PhD. – expert 
Mgr. Jurina Rusnáková, PhD. – expert 
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1  ANALÝZA VZDELÁVACÍCH POTRIEB PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 
A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV V PREDPRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ DETÍ 

Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT 
 

Milena Lipnická 
 

1. 1  Výskumný problém  
 
V projekte s názvom Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy 
(kód ITMS projektu 26130130095) sú hlavným výskumným problémom vzdelávacie potreby 
pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí sa spolupodieľajú na predprimárnom 
vzdelávaní detí z marginalizovaných rómskych komunít, ale ich zodpovedná a kvalifikovaná 
práca nie je podporená takými formami a obsahmi kontinuálneho vzdelávania, ktoré by 
zlepšovali a uľahčovali vzdelávanie týchto detí aj pedagogické a odborné pôsobenie 
zamestnancov. Každá potreba pramení z pocitu nedostatku a bráni spokojnosti. Ak 
pedagogickí a odborní zamestnanci prezentujú vzdelávacie potreby navonok, tak poukazujú 
na absenciu takých priliehavých tém a obsahov individuálneho i skupinového vzdelávania, 
ktoré sú dôležité v pozitívnom a konštruktívnom riešení problematiky. Vzdelávanie (sa) 
pedagogických a odborných zamestnancov je nevyhnutnou podmienkou ich profesijného 
i osobnostného (seba)rozvoja, vyplýva zo subjektívnych motívov a skúseností aj zo štátom 
určených úloh a povinností profesionála. Vo výskume sa predpokladá, že subjektívne a 
objektívne vzdelávacie potreby sa prelínajú, ale dôležitou otázkou je, aké vzdelávacie 
potreby pedagogickí a odborní zamestnanci uprednostňujú s ohľadom na vzdelávanie 
a život detí z marginalizovaných rómskych komunít? V súlade s teoretickým poznaním, 
výskumami aj trendmi praxe pedagogickí a odborní zamestnanci ďalším vzdelávaním (sa) 
získavajú (inovujú, rozširujú, aktualizujú, špecializujú si) spôsobilosti v individuálnej, 
spoločenskej aj kvalifikačnej dimenzii profesie, čím si skvalitňujú vlastnú profesionalitu, ako 
predpoklad optimálnej (na dieťa orientovanej) a efektívnej (pre dieťa úspešnej, účinnej) 
výchovy a vzdelávania. Uvedomujú si pedagogickí a odborní zamestnanci, ktoré vedomosti, 
schopnosti, postoje a osobnostné vlastnosti potrebujú pre inkluzívnu (spoločnú, 
neselektívnu, samozrejmú) výchovu a vzdelávanie jedinečných (výnimočných, odlišných) 
detí? Nimi sú i deti pochádzajúce zo sociálne vylúčených komunít (z marginalizovaných 
rómskych komunít - osád, častí obcí či miest), ktoré chudobou alebo kultúrou života dieťa 
znevýhodňujú v osobnostnom napredovaní, zdokonaľovaní sa. Znevýhodňujúce sociálne, 
jazykové a kultúrne prostredie podmieňuje variabilitu individuálnych potrieb a podmienok 
dieťaťa, ktoré pedagogickí a odborní zamestnanci diagnostikujú aj zohľadňujú vo výchovno-
vzdelávacom alebo terapeutickom procese, pedagogickom a odbornom pomáhaní deťom 
a ich rodičom, zákonným zástupcom. Pedagogickí a odborní zamestnanci v predprimárnom 
vzdelávaní majú zabezpečovať rovnoprávny prístup k vzdelávaniu pre každé dieťa, nech je 
akéhokoľvek pôvodu, pohlavia, rasy, svetonázoru či vierovyznania. (Školský zákon, 2008) Deti 
učia aj im prakticky ukazujú, že všetci ľudia sú si rovní v dôstojnosti, slobode aj 
zodpovednosti, vedú ich k vzájomnej tolerancii, solidarite a k slušnému správaniu, ktoré 
rešpektuje odlišnosť a neporušuje práva iných ľudí. Keď pedagogickí a odborní zamestnanci 
zohľadňujú a zlaďujú jedinečnosť dieťaťa s podmienkami spoločného vzdelávania viacerých 
jedinečných detí v materskej škole, uvažujú, aké oblasti rozvoja osobnosti dieťaťa 
aj učebného a sociokultúrneho prostredia sú špecifické a dôležité pre deti z 
marginalizovaných rómskych komunít? Vedia pedagogickí a odborní zamestnanci 
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reflektovať rôzne aspekty vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít a 
vyjadriť, v čom sa odlišuje pedagogická a odborná práca s deťmi z marginalizovaných 
rómskych komunít od práce s inými deťmi?  
Názory, postoje a skúsenosti pedagogických a odborných zamestnancov vo výskume 
explicitne vypovedajú o niektorých vzdelávacích potrebách respondentov vo výskumnej 
vzorke, ale aj nepriamo poukazujú na kvalitu ich práce, z čo je tiež možné vyvodiť, aké sú ich 
potreby pre vzdelávanie a zároveň naznačujú potreby detí z marginalizovaných rómskych 
komunít v predprimárnom vzdelávaní, čo sa môže považovať za pridanú hodnotu tohto 
výskumného projektu.  
 

1. 2  Ciele výskumu 
 
Ciele výskumu vyplývajú z výskumných otázok, ktoré vymedzujú výskumný problém. 
Hlavným cieľom výskumu bolo analyzovať a identifikovať vzdelávacie potreby pedagogických 
zamestnancov a odborných zamestnancov podieľajúcich sa na  predprimárnom vzdelávaní 
detí z marginalizovaných rómskych komunít (ďalej MRK). 
 
Čiastkové ciele výskumu v oblasti vzdelávacích potrieb pedagogických zamestnancov 
1. Zistiť, aký počet detí z MRK sa priemerne vzdeláva v sledovaných materských školách. 
2. Zistiť, aké sú spôsoby a formy spolupráce pedagogických zamestnancov s rodinou 

a komunitou detí z MRK a aké sú vzdelávacie potreby pedagogických zamestnancov 
v tejto oblasti. 

3. Zistiť, ako hodnotia pedagogickí zamestnanci spoluprácu s pracovníkmi a inštitúciami 
participujúcimi a napomáhajúcimi vo výchove a vzdelávaní detí z MRK a či sa potrebujú 
v tejto oblasti dozvedieť viac. 

4. Zistiť, aké súčasti učebného prostredia sa učiteľom osvedčili vo výučbe detí z MRK 
a v ktorých jeho súčastiach majú potrebu zdokonaliť sa vzdelávaním. 

5. Zistiť, ktoré zložky osobnosti je u detí z MRK potrebné stimulovať, a v ktorých oblastiach 
stimulácie majú pedagogickí zamestnanci potrebu zdokonaliť sa vzdelávaním. 

6. Zistiť postoje pedagogických zamestnancov k deťom z MRK a vyvodiť z nich ich 
vzdelávacie potreby. 

7. Zistiť, ktoré konkrétne témy v problematike výchovy a vzdelávania detí z MRK 
pedagogickí zamestnanci preferujú v kontinuálnom vzdelávaní. 

8. Zistiť, aké skúsenosti majú pedagogickí zamestnanci s výchovou a vzdelávaním detí 
z MRK a čo z nich vyplýva pre inovačné vzdelávanie v projekte. 

9. Zistiť, aké rozdiely a ťažkosti pedagogickí zamestnanci identifikujú v spoločnom 
vzdelávaní rómskych a nerómskych detí a aké vzdelávacie potreby pedagogickí 
zamestnanci v tejto oblasti majú. 
 

Čiastkové ciele výskumu v oblasti vzdelávacích potrieb odborných zamestnancov 
1. Zistiť metódy a formy spolupráce odborných zamestnancov s rodinou detí z MRK a témy 

pre aktualizačné vzdelávanie v tejto oblasti. 
2. Zistiť metódy a formy spolupráce odborných zamestnancov s materskými školami 

vzdelávajúcimi deti z MRK a podľa zistení navrhnúť obsah vzdelávania odborných 
zamestnancov v projekte. 

3. Zistiť, v čom vidia odborní zamestnanci najväčšie limity v práci s deťmi z MRK a ako 
vzdelávaním odborných zamestnancov zabezpečiť ich elimináciu. 
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4. Zistiť, ktoré konkrétne témy v problematike výchovy a vzdelávania detí z MRK odborní 
zamestnanci preferujú v kontinuálnom vzdelávaní. 
 

Pragmatickým vyústením cieľmi vymedzeného zisťovania je tvorba vzdelávacieho 
programu pre inovačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov a aktualizačné 
vzdelávanie odborných zamestnancov. Obsahy vzdelávacích programov budú zamerané na 
uspokojenie vzdelávacích potrieb pedagogických a odborných zamestnancov, ktoré sa vo 
výskume zistili a podporujú sociálnu inklúziu detí z marginalizovaných rómskych komunít 
v materskej škole.   
 

1. 3  Etapy výskumu  
 
Z cieľov výskumu vyplynuli úlohy pre prípravnú, realizačnú a vyhodnocovaciu etapu 
výskumu. Úlohy sa uskutočňovali v postupnosti a nadväznosti jednotlivých etáp 
kvantitatívneho a kvalitatívneho výskumu (bližšie tab. 1). 
 

Tabuľka 1 Procesy a metódy výskumu 

Proces kvantitatívneho 
výskumu 

 kvantitatívny výskum vzdelávacích 
potrieb pedagogických zamestnancov 

Dotazník 
 kvantitatívny výskum vzdelávacích 
potrieb odborných zamestnancov 

Proces kvalitatívneho 
výskumu 

 kvalitatívny výskum vzdelávacích 
potrieb pedagogických zamestnancov 

Rozhovor 
   kvalitatívny výskum vzdelávacích 
potrieb odborných zamestnancov 

 
Príprava výskumu sa začala pracovným stretnutím tímu expertov a garantov projektu 15 -
 16. marca 2013 v Tatranskej Štrbe. Na stretnutí sa výskumný problém analyzoval, vymedzili 
sa ciele výskumu, dohodla sa organizácia aj metódy výskumu, utvoril sa plán jeho realizácie 
a vyhodnotenia v tejto postupnosti úloh: 
U 1 - zostavenie zoznamu materských škôl a školských zariadení výchovného poradenstva a 
prevencie, v ktorých sa bude výskum realizovať, 
U 2 - zrealizovanie výskumu pomocou vymedzených výskumných metód, 
U 3 - zozbieranie  údajov a rozdelenie úloh pre ich spracovanie medzi tím expertov, 
U 4 - spracovanie, vyhodnotenie a interpretovanie získaných údajov, 
U 5 - zovšeobecnenie zistení do záverov výskumu a odporúčaní tvorcom vzdelávacích 
programov inovačného vzdelávania a aktualizačného vzdelávania. 
Na pracovnom stretnutí sa konkretizoval obsah dotazníka pre kvantitatívny výskum a témy 
rozhovoru pre kvalitatívny výskum. 
Realizácia výskumu zavŕšila a naplnila prácu tímu expertov v prípravnej etape výskumu. 
Výskumné informácie a údaje sa získavali prostredníctvom metódy dotazníka a rozhovoru  
od polovice marca až do druhej dekády apríla 2013. Následne boli podľa plánu úloh výskumu 
zozbierané výskumné údaje i spracované štatisticky aj kvalitatívnou analýzou, komparáciou 
a opisom zistení. Výskumné údaje boli v oboch procesoch výskumu interpretované.  
Vyhodnotenie výskumu prebiehalo približne od polovice do konca apríla 2013 s ohľadom na 
ciele výskumu a pragmatické vyústenie výskumu. Spracované výskumné údaje boli 
zovšeobecnené v záveroch a odporúčaniach z výskumu tak, aby boli relevantným podkladom 
a východiskom tvorby obsahu kontinuálneho vzdelávania, konkrétne jedného inovačného 
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programu kontinuálneho vzdelávania pre pedagogických zamestnancov a jedného 
aktualizačného programu kontinuálneho vzdelávania pre odborných zamestnancov.   
 

1. 4  Metódy výskumu  
 
Dotazník 
Základnou metódou kvantitatívneho výskumu bol dotazník (tab. 1). Vo výskume boli použité 
dva druhy dotazníkov a to pre pedagogických zamestnancov (príloha 1) a pre odborných 
zamestnancov (príloha 2) podieľajúcich sa na predprimárnom vzdelávaní detí 
z marginalizovaných rómskych komunít. Dotazníky obsahovali položky otvorené, 
respondenti mohli odpovedať voľne a uzavreté, s možnosťami voľby medzi alternatívnymi 
odpoveďami podľa subjektívneho uváženia a názoru. 
 
Distribuovanie dotazníkov 
Dotazníky boli zostavené aj distribuované v on-line podobe, rešpektovali anonymitu 
respondenta. Dotazníky určené pre pedagogických zamestnancov boli zasielané do 
materských škôl elektronickou formou. Potreba ich vyplnenia bola komunikovaná 
s riaditeľkami/zástupcami materských škôl na úvodných informačných seminároch 
o národnom projekte, ktoré sa konali v mestách Košice, Prešov, Trebišov, Bardejov, Vranov 
nad Topľou, Spišská Nová Ves, Banská Bystrica, Rimavská Sobota a Nitra. 
Riaditeľky/zástupcovia jednotlivých materských škôl sa na informačných seminároch 
zúčastnili v počte 294 a práve oni boli požiadaní o vytvorenie priestoru pre svojich 
pedagogických zamestnancov na vyplnenie dotazníka. V pozvánke na informačné stretnutia 
bol jasne zadefinovaný strategický cieľ projektu, čím sa vyselektovali materské školy denne 
participujúce na výchove a vzdelávaní 3 – 7 ročných detí z marginalizovaných rómskych 
komunít od tých, ktoré túto skupinu detí nevzdelávajú. Do materských škôl dotazníky 
distribuovala projektová kancelária projektu so sídlom v Prešove a v Banskej Bystrici spolu so 
žiadosťou o vyplnenie dotazníka a s výzvou na zapojenie sa materských škôl do projektu a to 
v týchto krajoch a počtoch: 
Žilinský kraj 51 výziev, 
Trnavský kraj 32 výziev, 
Banskobystrický kraj 216 výziev, 
Nitriansky kraj 20 výziev, 
Trenčiansky kraj 10 výziev,  
Prešovský 425 výziev 
Košický 476 výziev. 
Selekcia materských škôl k zasielaniu výziev spolu s dotazníkom sa uskutočnila na základe 
predchádzajúcej komunikácie s riaditeľkami/zástupcami materských škôl podľa aktuálneho 
adresára Ústavu informácií a prognóz školstva (aktualizácia stavu 15. 09. 2012).  
Dotazníky určené pre odborných zamestnancov boli elektronickou formou zaslané do 
všetkých štátnych (aktualizácia stavu 15. 10. 2012) a súkromných (aktualizácia stavu 15. 03. 
2013) centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) a centier 
špeciálnopedagogického poradenstva (CŠPP) okrem Bratislavského kraja. Ich adresy boli 
získané z Ústavu informácií a prognóz školstva. Zaslaných dotazníkov bolo spolu 207 a bol v 
nich jasne definovaný strategický cieľ projektu. 
Dotazníky pre pedagogických a odborných zamestnancov neboli zasielané im osobne, ale 
zariadeniu, kde sú zamestnaní, čím sa nedá vyjadriť percento návratnosti, ale len počty 
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pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí ich vyplnili a tým sa do výskumu zapojili. 
(bližšie subkap. 1. 5).  
 
Štruktúra dotazníkov 
Dotazník Analýza vzdelávacích potrieb pedagogických zamestnancov materských škôl                       
(Príloha 1) obsahoval spolu 26 položiek, ktoré boli rozdelené do 3 častí: 
1. časť: Identifikačné údaje o respondentovi - kraj, vek, najvyššie dosiahnuté vzdelanie, dĺžka 
pedagogickej praxe a praxe s deťmi z MRK, počet detí v triede spolu a počet detí v triede 
z MRK. 
2. časť: Spolupráca s rodinou a komunitou - informácie o spätnej väzbe od rodičov, 
problematike spolupráce pri zápise detí do materskej školy, spolupráce s rodinou počas 
školského roka, spolupráce školy s inými inštitúciami v procese edukácie detí z MRK. 
3. časť: Učiteľ a edukácia – informácie týkajúce sa problémov v edukácii detí z MRK, 
o súčastiach učebného prostredia a osvedčených spôsoboch pedagogickej práce, 
o potrebách v stimulácii dieťaťa z MRK aj témach ďalšieho vzdelávania pedagogických 
zamestnancov. Respondenti mali tiež možnosť vyjadriť svoj súhlas či nesúhlas s výrokmi 
týkajúcimi sa niektorých špecifík edukácie detí z MRK. 
 
Dotazník Analýza vzdelávacích potrieb odborných zamestnancov školských zariadení 
výchovného poradenstva a prevencie (Príloha 2) obsahoval spolu 23 položiek, ktoré boli 
rozdelené do 3 častí: 
1. časť: Identifikačné údaje - kraj, vek, najvyššie dosiahnuté vzdelanie, zaradenie do kategórie 
odborných zamestnancov, dĺžka odbornej praxe a odbornej praxe s deťmi z MRK. 
2. časť: Školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie – informácie o druhu 
školského zariadenia, v ktorom respondent pôsobí, o percentuálnom zastúpení 
potenciálnych a reálnych klientov z MRK v územnej pôsobnosti zariadenia. 
3. časť: Činnosť odborného zamestnanca – informácie o spolupráci s rodičmi a s materskými 
školami, o potrebe ďalšieho vzdelávania a zdokonalenia sa v rôznych oblastiach práce 
odborného zamestnanca. Respondenti mali tiež možnosť vyjadriť sa k výrokom týkajúcich sa 
niektorých špecifík poradenskej a preventívnej práce s deťmi z MRK. 
 
Rozhovor 
V kontinuite s metódou dotazníka bola vo výskume použitá metóda pološtruktúrovaného  
individuálneho rozhovoru. Výskumník a respondent formálne komunikovali tvárou v tvár za 
účelom získania informácií, dôležitých pre splnenie cieľov kvalitatívneho výskumu. 
Výskumník mal k dispozícii základné okruhy otázok, ktoré boli expertmi vopred pripravené 
a pre všetkých respondentov rovnaké. V závislosti od autentického priebehu rozhovoru sa 
mohli pružne a situačne prispôsobovať v obsahu, poradí a formuláciách. Z rozhovorov boli 
vyhotovené zvukové nahrávky, ktoré následne výskumník analyzoval a prepísal do 
záznamového hárku.  
 
Okruhy otázok k rozhovoru s pedagogickým zamestnancom (Príloha 3): 
1. Identifikačné informácie o učiteľke a  materskej škole. 
2. Materská škola a rómske deti. 
3. Rozdiely medzi rómskymi a nerómskymi deťmi. 
4. Spolupráca učiteliek s rodičmi detí z marginalizovaných rómskych komunít. 
5. Skúsenosti učiteliek s edukáciou detí z marginalizovaných rómskych komunít. 
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6. Ťažkosti vyplývajúce so spoločného vzdelávania rómskych a nerómskych detí v materskej 
škole. 
7. Výhody a nevýhody vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít v etnicky 
homogénnych a heterogénnych triedach. 
8. Vzdelávacie potreby pedagogických zamestnancov v oblasti práce s rómskymi deťmi. 
9. Vzdelávacie potreby pedagogických zamestnancov v oblasti učebných zdrojov. 
10. Vízia ideálnej materskej školy. 
 
Okruhy otázok k rozhovoru s odborným zamestnancom (Príloha 4): 
1. Informácie o odbornom zariadení a o odbornom zamestnancovi. 
2. Vnímanie rozdielov medzi rómskymi a nerómskymi deťmi. 
3. Odborná skúsenosť v práci s rómskymi deťmi. 
4. Spolupráca s rodinou. 
5. Spolupráca s materskou školou. 
6. Potreby súvisiace s odbornou prácou s deťmi z marginalizovaných rómskych komunít. 
 
Rozhovory umožnili zistiť, aké skúsenosti majú pedagogickí a odborní zamestnanci 
s edukáciou detí z marginalizovaných rómskych komunít, aké názory a postoje zdieľajú  
v danej problematike v pozitívnom i negatívnom význame. Individuálny rozhovor vo vybranej 
vzorke pedagogických a odborných zamestnancov prebiehal v kontrolovaných podmienkach 
a trval od 45 do 60 minút. 
 

1. 5  Výskumný súbor 
 
1. 5. 1  Výskumný súbor v kvantitatívnom výskume 
 
Výskumný súbor pedagogických zamestnancov 
 
Milena Lipnická 

 
Výskumný súbor v kvantitatívnom výskume tvorili pedagogickí zamestnanci podkategórie 
učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy) a odborní zamestnanci, ktorí sú 
zamestnancami školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie zo všetkých krajov 
Slovenska okrem Bratislavského kraja. Odborní a pedagogickí zamestnanci boli do 
výskumného súboru vybraní zámerne podľa spoločného znaku, že všetci priamo pracujú 
s deťmi predškolského veku z MRK v materskej škole alebo poradenskom zariadení. Pre 
zámerný výber pedagogického zamestnanca do výskumnej vzorky platil aj ďalší znak, že 
pracuje v materskej škole, v ktorej deti z MRK tvoria minimálne 8 % z celkového počtu detí 
v materskej škole.  
 
Ďalej je charakterizovaný výskumný súbor pedagogických zamestnancov v kvantitatívnom 
výskume. 
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Graf 1 Pedagogickí zamestnanci vo výskumnom súbore podľa kraja (položka č. 1 
v dotazníku) 

 
 
Podľa rozloženia výskumného súboru vzhľadom ku krajom je evidentný vysoký počet 
pedagogických zamestnancov z Prešovského kraja, čo ukazuje, že v tomto kraji majú 
v materských školách najvyšší podiel detí z marginalizovaných rómskych komunít, a že pre 
vzdelávanie pedagogických zamestnancov bude tento kraj zrejme ťažiskovým. Vekovým 
zložením bol výskumný súbor približne vyvážený, aj keď mierne dominovali pedagogickí 
zamestnanci nad 50 rokov života a mladých kolegov majú medzi sebou najmenej. 
 
Graf 2 Vekové zloženie pedagogických zamestnancov vo výskumnom súbore (položka č. 2 
v dotazníku) 
 

 
Údaje o veku a dosiahnutom vzdelaní respondentov v tomto výskumnom projekte neslúžia 
pre skúmanie štatistických rozdielov, ale informujú o vekových a kvalifikačných 
predpokladoch respondentov, aby sa vzdelávacie programy prispôsobili aj týmto potrebám.   
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Prevažujúci počet pedagogických zamestnancov so stredoškolským vzdelaním tvorcov 

vzdelávacích  programov zaväzuje, aby obsah vzdelávacieho programu nadväzoval na ich 
teoretické vedomosti a stupeň vzdelania, aj keď skúsenosti s edukáciou detí z MRK môžu mať 
s učiteľmi s vyšším stupňom vzdelania porovnateľné až bohatšie.  
 
Graf 3 Zloženie pedagogických zamestnancov vo výskumnom súbore podľa vzdelania 
(položka č. 3 v dotazníku) 
 

 

 
 
Dĺžka pedagogickej praxe práve poukazuje na pedagogické skúsenosti učiteľov vo 
výskumnom súbore, aj keď s kvalitou ich práce ju spájať nemožno, lebo by musela byť 
skúmaná iným metodologickým postupom, ktorý by zaručoval objektivitu zistení. Zaujímavé 
je ale porovnanie celkovej dĺžky praxe pedagogických zamestnancov s ich praxou s deťmi 
z marginalizovaných rómskych komunít. Graf 4 ukazuje, že 164 učiteľov vzdeláva deti z MRK 
viac ako 10 rokov, čo značí, že zrejme nepotrebujú meniť túto prácu často a že práca s touto 
skupinou detí ich napĺňa, je pre nich plodná a zvládnuteľná. V porovnaní s učiteľmi s dĺžkou 
pedagogickej praxe s deťmi z MRK menej ako 10 rokov (154 učiteľov), ale toto tvrdenie 
nemožno zovšeobecňovať, najmä keď vidieť, že až 238 pedagogických zamestnancov má 
celkovú prax dlhšiu ako 10 rokov.  
 

Tvorcovia vzdelávacích programov preto musia rovnako zohľadňovať potreby viac 

i menej skúsených učiteľov v oblasti predprimárneho vzdelávania detí z MRK. Z tohto dôvodu 
témy a obsah vzdelávania musia teoreticky reflektovať a zdôvodňovať prax edukácie detí 
z marginalizovaných rómskych komunít, poskytovať metodické postupy riešenia podstatných 
problémov a sprostredkúvať dobré skúsenosti a príklady z edukačnej reality. 
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Graf 4 Dĺžka pedagogickej praxe pedagogických zamestnancov vo výskumnom súbore 
(položka č. 4 a č. 5 v dotazníku) 

 
 
Všetci pedagogickí zamestnanci vo výskumnom súbore pracujú s deťmi z MRK. Tabuľka 2 
prezentuje počty pedagogických zamestnancov, ktorí pracujú s rôznymi počtom detí 
v triedach celkovo aj počtom detí z MRK. Určite žiadny z nich nepracuje v triede, kde je 
menší počet detí ako 5. Je to z dôvodu, že buď pracujú v špeciálnych triedach alebo 
v jednotriednej materskej škole, ktorú možno podľa Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a 
vzdelávaní (§28) spravidla zriadiť pri počte desať detí. Pri pohľade na počet pedagogických 
zamestnancov vzdelávajúcich deti z MRK je najviac tých učiteľov, ktorí ich majú v triede 
najviac 5, čo svedčí, že inklúzia po formálnej stránke prebieha, aj keď ju v tomto prípade 
nemožno hodnotiť v kvalite. Rozloženie učiteľov medzi počtom detí od 15 do 25 detí 
vypovedá, že najvyšší počet učiteľov vo výskumnej vzorke pracuje v štandardných 
podmienkach materských škôl, teda nie v špeciálnych školách a triedach. Učiteľov, ktorí 
pracujú v triedach so 100% účasťou detí z MRK je minimálne 30 a viac, ak zoberieme do 
úvahy, že pracujú v špeciálnych triedach a v triedach heterogénnych alebo 2-3 ročných detí, 
kde sú počty v triedach výrazne nižšie oproti triedam detí 4-5 ročných a 5-6 resp. 7 ročných.  
 

Tvorcovia vzdelávacieho programu by sa tak mali zamerať na diferencovanú výučbu, 

ktorá reaguje na rozdiely vo vývine, v individuálnych podmienkach a vo veku detí i zohľadňuje 
ich sociokultúrne zázemie. Rozmanitosť potrieb a podmienok rozvoja detí si vyžaduje 
individuálny prístup aj variabilitu stratégií a metód efektívnej a optimálnej edukácie, čím sa 
blokuje univerzálnosť a jednotnosť prístupu ku všetkým deťom. Vzdelávacie programy by mali 
učiteľov podnietiť k didaktickému uvažovaniu nad zvláštnosťami a možnosťami 
diferencovanej výučby detí z marginalizovaných rómskych komunít v materskej škole v zmysle 
myšlienky, že „nie je nič nespravodlivejšie, ako rovnaké zaobchádzanie s rôznymi deťmi.“ V 
programoch ďalšieho vzdelávania by sa učitelia mali dozvedieť o postupoch prideľovania 
primeraných učebných úloh, učení sa v kooperácii za podpory učiteľa aj iných detí. 
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Tabuľka 2 Počet pedagogických zamestnancov a detí v ich triedach a z toho detí z MRK 
(položka č. 5 a č. 6 v dotazníku) 

Počet detí v triede 

Počet učiteľov, ktorí 
pracujú s deťmi z MRK 
s takým počtom v triede, 
aký je uvedený v 1. stĺpci, 
keď celkový počet 
respondentov je 318. 

Počet učiteľov, ktorí 
pôsobia v triedach 
s počtom detí (v 1. 
stĺpci), keď celkový počet 
respondentov je 318. 

od 0 do 5  117 0 

od 5 do 10 85 5 

od 10 do 15 41 39 

od 15 do 20 45 116 

od 20 do 25 25 143 

od 25 do 30 5 8 

od 30 do 35 0 7 
 

Počet pedagogických zamestnancov vzhľadom k počtu detí v triedach aj detí 
z marginalizovaných rómskych komunít spresňuje tabuľka 3, keď 61 pedagogických 
zamestnancov uviedlo, že deti z MRK sú všetky v jeho triede (100 %). Počty učiteľov pri inom 
percentuálnom zastúpení detí z MRK sú rôzne, aj keď je zaujímavé uvažovať, prečo len 5 
učiteľov má 80 – 90 % detí z MRK v triede, ak 10 - 20 % detí nepochádza z tejto skupiny detí. 
V porovnaní s inými je nízky i počet tried, kde je 70 – 80 % detí z MRK. Určite aj preto, že 
bežnou praxou je premiestňovanie detí rodičmi, ktorí nepochádzajú z MRK do iných 
materských škôl, ak sa počty detí z MRK v materskej škole zvýšia a to z rôznych príčin, avšak 
tieto neboli predmetom tohto výskumného projektu. Tento jav nasvedčuje, že inklúzia nie je 
len záležitosťou materskej školy, ale i rodičov, ktorí sa v súčasnosti dobrovoľne rozhodujú 
pre zapísanie a dochádzku dieťaťa do materskej školy a to nielen v mieste bydliska dieťaťa.  
 
Tabuľka 3 Počet pedagogických zamestnancov a percentuálne zastúpenie detí z MRK 
(položka č. 7 v dotazníku) 

Pomer detí z MRK k 
celkovému počtu detí 
v triede Počet pedagogických zamestnancov 

0 - 10 % 31 

10 - 20 % 44 

20 - 30 % 43 

30 - 40 % 56 

40 - 50 % 27 

50 - 60 % 13 

60 - 70 % 21 

70 - 80 % 17 

80 - 90 % 5 

90 - 100 % 61 

Celkovo 318 
 

Dobrovoľnosť je výsadou sociálnej inklúzie a právom, ktoré sa nedá vynútiť, preto by sa 
tvorcovia vzdelávacích programov mali zamerať na spôsoby presviedčania rodičov z rôznych 
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kultúrnych a socioekonomických prostredí ohľadom porozumenia, pomoci a spolupráce pri 
spoločnej výchove a vzdelávaní detí z MRK.  
 

K tomu, aby rodičia detí nepochádzajúcich z MRK boli ochotní akceptovať špecifiká 

života, prejavov a potrieb detí z MRK môže materská škola prispieť sieťou moderných foriem 
spolupráce a zabezpečením takej kvality edukácie, aby uspokojovanie potrieb a pozitívna 
diskriminácia jednej skupiny detí, nebola na úkor uspokojovania potrieb a zabezpečovania 
práv iných detí a ich rodičov. Rodičia detí nepochádzajúcich z MRK sú zrejme ani nie tak proti 
vzdelávaniu týchto detí so svojimi deťmi, ale viac sa zrejme obávajú, že ich prítomnosť ohrozí 
zdravie a bezpečnosť ich detí, napríklad, keď sa aj výskumne potvrdzuje a v praxi ukazuje, že 
deti z MRK sú v infekčnom prostredí komunity alebo sa správajú agresívne. Na viaceré otázky 
s touto požiadavkou spojené by mali učitelia nájsť odpovede aj v rámci vzdelávania sa 
v tomto projekte t.j. učiť učiteľov, ako zabezpečovať rovnocenný prístup vo vzdelávaní 
všetkých detí bez rozdielov aj uskutočňovať kompenzačné a pozitívne vzdelávanie detí 
z marginalizovaných rómskych komunít, ako zabezpečovať rozvíjajúcu edukáciu, 
spolupatričnosť, solidaritu a spolunažívanie detí na princípe vzájomného obohacovania sa, 
pomoci a kooperácie jedinečných osobností. 
 

Výskumný súbor odborných zamestnancov   
 
Tomáš Kříž, Milena Lipnická 

 
Štruktúra výberovej vzorky odborných zamestnancov podľa kraja zodpovedá približne 
výskytu lokalít s najvyššou koncentráciou marginalizovaných rómskych komunít. Odborní 
zamestnanci, ktorí sa zapojili do výskumu, najviac pochádzali z Banskobystrického 
a Košického kraja. Z údajov v grafe 5 je možné usudzovať, že odborní zamestnanci, ktorí sa 
do výskumu zapojili, o edukáciu detí z marginalizovaných rómskych komunít prejavili záujem, 
čo zrejme svedčí o tom, že majú potrebu profesijne sa v nej zdokonaľovať 
(seba)vzdelávaním.   
 
Graf 5 Odborní zamestnanci vo výskumnom súbore podľa kraja (položka č. 1 v dotazníku) 

 
 
Odborní zamestnanci poradenských zariadení z ostatných krajov Slovenska boli vo 
výskumnom súbore zastúpení proporcionálne, avšak vo veľmi malej vzorke. Najpočetnejšiu 
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skupinu respondentov tvorili odborní zamestnanci pôsobiaci v centrách pedagogicko-
psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP). Nižší podiel respondentov pochádza z 
centier špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP), ktorých je v sieti poradenských 
zariadení menej ako centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.  
 
Graf 6  Odborní zamestnanci vo výskumnom súbore podľa pracovnej pozície (položka č. 3 
v dotazníku) 
 

 
 
 
Výskumný súbor odborných zamestnancov je typický rozdielnosťou pracovnej pozície 
respondentov a profesijných kompetencií v diagnostikovaní, edukácii a terapii detí 
z marginalizovaných rómskych komunít. Polovicu výskumnej vzorky (53%) tvorili 
psychológovia a špeciálnych pedagógov bolo 29%. Školskí logopédi, sociálny pracovníci 
a liečební pedagógovia výskumnú vzorku obohatili v malej miere, aj keď je známe, že tieto 
profesie sú v materských školách a poradenských zariadeniach skôr sporadicky, než bežne 
zastúpené, čo sa potvrdilo aj danom výskumnom projekte. 
 

Tvorcovia vzdelávacích programov musia špecializáciu odborných zamestnancov 

akceptovať a prispôsobiť obsah vzdelávania ich kvalifikačným predpokladom, skúsenostiam v 
teréne a kompetenciám v poradenskom procese. Neznamená to však, že obsah rozdelia pre 
psychológov a špeciálnych pedagógov, ale že nájdu spoločné prieniky ich odborného 
pôsobenia u detí z marginalizovaných rómskych komunít, aby im v tímovom prístupe dokázali 
optimálne pomáhať. 
 
Respondenti sú v poradenskej praxi rôzne dlhý čas a s deťmi z MRK pracujú viac či menej 
rokov. Pri analyzovaní dĺžky ich odbornej praxe s deťmi z MRK sa zistilo, že celková dĺžka ich 
odbornej praxe je vo všeobecnosti dlhšia, ako dĺžka praxe s deťmi z MRK, ale takmer polovica 
z nich (konkrétne 45 respondentov), začala svoju profesijnú dráhu práve s deťmi 
z marginalizovaných rómskych komunít.  
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Tabuľka 4 Štruktúra respondentov podľa dĺžky odbornej praxe (položka č. 4 v dotazníku) 

Dĺžka praxe Počet respondentov Percentuálne zastúpenie 

od 0 do 5 rokov 9 20,00% 

od 5 do 10 rokov  5 11,11% 

nad 10 rokov 31 68,89% 

Respondentov celkom 45 100,00% 

 
Zistenia o pracovnom zaradení a dĺžke odbornej praxe (aj s deťmi z marginalizovaných 
rómskych komunít) u odborných zamestnancov v danom výskumnom súbore nie sú určené 
pre zisťovanie štatistických rozdielov, ale majú informačnú funkciu pre vyvodenie 
rozmanitosti vzdelávacích potrieb aj konkrétnych obsahov vzdelávania vzhľadom k ich 
kvalifikačným predpokladom a skúsenostiam v poradenskej praxi. 
 
Tabuľka 5 Štruktúra respondentov podľa dĺžky odbornej praxe s deťmi z MRK (položka č. 5 
v dotazníku) 

Dĺžka praxe Počet respondentov  Percentuálne zastúpenie 

od 0 do 5 rokov 17 37,78% 

od 5 do 10 rokov  10 22,22% 

nad 10 rokov 18 40,00% 

Respondentov celkom 45 100,00% 

 

Pri pohľade na tabuľku 5 je evidentné, že odborných zamestnancov, ktorí začínajú svoju 

profesijnú dráhu, je len o niečo menej ako tých, ktorí s deťmi z marginalizovaných rómskych 
komunít pracujú o viac, ako polovicu rokov dlhšie. Mladší i služobne starší kolegovia sú vo 
výskumnom súbore v relatívnej rovnováhe, z čoho pre tvorbu vzdelávacích programov 
vyplýva, že skúsenosti s deťmi z MRK sú u nich iné a teda, čo je pre jedných novým 
poznatkom, iných neposúva ďalej. Aktualizované poznanie mladších zamestnancov do 5 
rokov praxe je ovplyvnené novými poznatkami z vysokoškolského štúdia a skôr potrebujú 
aplikácie teórie do praxe, starší kolegovia zas teoretickú reflexiu odborných činností, ktoré 
viac rokov prakticky, niekedy rutinne uskutočňujú.   
 
1. 5. 2  Výskumný súbor v kvalitatívnom výskume  
 
Výskumný súbor pedagogických zamestnancov 
 
Rastislav Rosinský, Jurina Rusnáková 

 
Kritérium zámerného výberu typických znakov bolo zohľadnené aj pri výbere materských 
škôl a pedagogických zamestnancov (ďalej participantiek, učiteliek) v kvalitatívnom výskume, 
aby rozhovory integrovali variabilitu informácií, názorov a skúseností, ktoré vzišli z edukačnej 
reality detí z marginalizovaných rómskych komunít. Do výskumného súboru boli začlenené 
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učiteľky predprimárneho vzdelávania rôzneho veku a dĺžky praxe. V každej vybranej 
materskej škole sa uskutočnil rozhovor s jednou učiteľkou. Jedinou výnimkou bola materská 
škola Východ 1, kde boli oslovené dve participantky. Elena, tu pracovala pred desiatimi rokmi 
(bola pri jej zriaďovaní) a v súčasnosti je už inde a Mária v rozhovore opísala súčasnú situáciu 
edukácie rómskych detí.  
 
Kritéria výberu materských škôl do kvalitatívneho výskumu 

 
Pri výbere materských škôl bolo dôležité, aby sa zachovala rôznorodosť prostredí                     
rómskych osídlení, z ktorých pochádzajú rómske deti navštevujúce materské školy. Do 
výskumu boli zapojené materské v regiónoch s vysokým podielom rómskeho obyvateľstva 
a materské školy, ktoré sa nachádzajú v obciach s rómskym osídlením, a ktoré deti z nich 
navštevujú. Časti rómskych osídlení približuje tabuľka 6. 
 
Tabuľka 6 Typ rómskeho osídlenia ako znak výskumného súboru v kvalitatívnom výskume  

T y p  
o s í d l 
e n i a 
 

Koncentrácia 
v obci/meste 

Koncentrácia na okraji 
obce(mesta 

Koncentrácia mimo obce/mesta 

Napr. rómske štvrte, 
ulice, alebo susedstvá. 
 
 
 
 

Rómska časť sa nachádza 
na okraji zastavanej časti 
obce.   

Nachádzajú sa mimo obce alebo mesta, 
často aj niekoľko km, niekedy sú oddelené 
bariérou (potok, železnica).  
 

 
Okrem heterogénnosti typov osídlenia rómskych komunít bola vo výskume rešpektovaná aj 
rôznorodosť materských škôl v etnickom zložení detí. Hľadali sme materské školy etnicky 
homogénne (rómske) a zmiešané, pri ktorých nás zaujímal aj odhadovaný podiel rómskych 
detí. Počas práce v teréne sme sa však stretli s takými, ktoré do našej pôvodnej 
„kategorizácie“ celkom nezapadali. Išlo o materské školy, ktoré sa považovali za zmiešané 
(tak bolo uvedené v predbežnom telefonickom rozhovore), no pri ich návšteve sme zistili, že 
rómske deti navštevujú oddelené triedy, tieto sme nazvali školami s rómskou triedou. Do 
pôvodného rozdelenia nespadali ani materské školy, v ktorých bolo etnické zloženie detí 
veľmi nerovnovážne, tieto sme zaradili do kategórií „prevažne rómska“ alebo „prevažne 
nerómska“. Pomerne prekvapujúcim bolo zistenie (a to i s uvedomením si limitov 
kvalitatívneho skúmania a obmedzenosti veľkosti vzorky), že zo všetkých navštívených škôl 
možno zmiešanou nazvať len jednu.  
 
Výsledná kategorizácia materských škôl a tried podľa etnického zloženia detí bola 
skonštruovaná tak, aby čo najlepšie kopírovala edukačnú realitu, v ktorej pôsobia učiteľky vo 
výskumnom súbore kvalitatívneho výskumu.  
 
Rómska materská škola 
Táto materská škola je etnicky homogénna. Umiestnená je v blízkosti chudobného rómskeho 
osídlenia, prípadne priamo v ňom. Takýchto materských škôl sme navštívili päť v mestách aj 
na vidieku. Niektoré z nich fungujú v poldennej prevádzke. Školu navštevujú predovšetkým 
deti z miestneho osídlenia, z chudobných pomerov. 
 
Prevažne rómska materská škola 
Do tejto kategórie spadajú z našich materských škôl dve. V oboch prípadoch ide o vidiecke 
materské školy: Gemer 1 a Gemer 5.  
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Gemer 1 v tomto roku navštevuje iba jedno nerómske dieťa, spolu je v nej temer 20 detí. Je 
to výsledkom demografického vývoja v obci a zároveň snahy nerómskych rodičov presunúť 
svoje deti do iných škôl jednak z praktických dôvodov (dieťa chodí do školy tam, kde jeden 
z rodičov pracuje) a niektorí majú záujem vyhľadať materskú školu s menším počtom 
rómskych detí. Rómske deti v materskej škole pochádzajú z rómskych rodín žijúcich 
rozptýlene po obci aj z rómskeho osídlenia na okraji obce. Ich domáce podmienky sú na 
dobrej úrovni (až na jednu výnimku), deti sú podľa učiteľky „bezproblémové, čisté 
a upravené,“ ovládajú dobre slovenský jazyk a majú všetky potrebné zručnosti.  
V obci, kde je škola Gemer 5, sú dve materské školy: jedna z nich v blízkosti segregovaného 
rómskeho osídlenia (Gemer 6) a druhá v obci. Gemer 5 má tri triedy, z toho jedna je etnicky 
zmiešaná, čo je výsledkom pomeru rómskych a nerómskych detí. Nerómske deti tvoria 
necelých 15% z celkového počtu detí. Rómovia tu žijú v osídlení, ale aj priamo v obci. Podľa 
Atlasu rómskych komunít z roku 2004 tvoria približne 50% z celkového počtu obyvateľstva. 
Podľa učiteľky je vidieť rozdiely u detí zo segregovaného osídlenia a u detí z obce. Rodiny 
žijúce v osídlení sú chudobnejšie a žijú v nepriaznivejších životných podmienkach, čo sa 
prejavuje napr. nedostatkom hračiek, ošatenia, niekedy v hygiene. Zdôvodnenie etnického 
zloženia detí v materskej škole sme sa nedozvedeli.  
 
Rómske triedy v materskej škole 
Tri materské školy zaradené do kvalitatívnej časti výskumu majú rómske triedy. Z nich jedna 
má rómske triedy priamo v osídlení (v priestoroch komunitného centra), teda sú aj fyzicky 
oddelené od nerómskych.  
Zaujímavá je história vzniku takéhoto delenia v materskej škole Východ 6. Rómske deti ju 
navštevujú prvý rok. Participantka túto skutočnosť prepája s nástupom rómskeho starostu 
do funkcie, ten podľa nej prijal aj rómske deti z miestneho osídlenia, dovtedy materskú školu 
navštevovali len nerómske deti. V obci prevažuje rómske obyvateľstvo, veľká časť Rómov žije 
v segregovanom osídlení mimo obce. Materská škola má dve triedy, v ktorých sú deti 
rozdelené podľa etnicity a stretávajú sa len na školských akciách alebo na školskom dvore. 
Delenie je ovplyvnené nesúhlasom nerómskych rodičov, ktorí boli proti vzdelávaniu svojich 
detí v etnicky zmiešaných kolektívoch. Rómske deti sú v materskej škole len dopoludnia, to 
bola podmienka vedenia školy voči starostovi, inak by ich neprijali. Ako bolo uvedené, 
participantka z tejto materskej školy (Magda, 21) sa k rómskym deťom stavia najkritickejšie 
a s najväčším odstupom.  
Rómsku triedu v materskej škole Východ 5 navštevujú deti z veľkého segregovaného 
osídlenia aj z obce. Dagmar (48 Východ 5) vidí rozdiely medzi nimi podľa životných 
podmienok a celkovej sociálnej situácie rodiny. Aj v „osade“, žijú rodiny v dobrých 
podmienkach, no mnohí bývajú v chatrčiach. Celkovo je viac rodín na dobre životnej úrovni 
v obci.  
Škola Východ 7 má dve rómske triedy, v ktorých sú deti z osídlenia. Denisa (24, Východ 7) sa 
k nim vyjadruje pomerne kriticky. Charakterizuje ich ako deti s „vlastným spôsobom života,“ 
sú zvyknuté kradnúť, nemajú hygienické návyky, nespĺňajú požiadavky učiteľky. Podľa nej 
deti len opakujú správanie rodičov. „No tak naše rómske deti to je špeciálna trieda, pretože 
tie deti majú svoj spôsob života, a keď prídu k nám a majú plniť naše požiadavky, nastáva 
veľký problém....“  
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Zmiešaná trieda 
Vyvážený pomer detí podľa etnicity má len jedna z navštívených škôl -  Gemer 4. Škola má tri 
etnicky zmiešané triedy, deti v nich sú rozdelené podľa veku. V obci je niekoľko typov 
rómskych osídlení a to obecných koncentrácií, na okraji a jedno segregované. Pomerne veľká 
časť Rómov žije rozptýlene medzi nerómskym obyvateľstvom. Materskú školu navštevujú 
deti zo všetkých častí obce, vrátane segregovanej, no týchto je najmenej a ich dochádzka je 
nepravidelná. Riaditeľka materskej školy v rozhovore uviedla, že najväčšou prekážkou pre 
tieto deti je vzdialenosť od materskej školy. Mnohí rodičia zo segregovaného osídlenia volia 
radšej nultý ročník. Veľká časť rómskych detí (s výnimkou tých, ktoré žijú rozptýlene) je 
z chudobných rodín, no rozdiely medzi nimi a nerómskymi deťmi nie sú veľké. Iba deti zo 
vzdialeného segregovaného osídlenia majú častejšie „problémy s hygienou,“ nevedia 
používať rôzne pomôcky (napr. nožnice) a rýchlejšie strácajú pozornosť a výdrž (napr. 
nevedia sa dlho hrať s jednou hračkou).  
 
Prevažne nerómska trieda 
Ide o materské školy, v ktorých vysoko prevažujú nerómske deti. V danom výskume ich bolo 
šesť. S výnimkou jednej, sú to mestské materské školy. Rómske deti v týchto školách sú 
podľa učiteliek „z lepších pomerov“ v porovnaní s inými rómskymi rodinami v obci (ostatné 
rodiny označovali učiteľky rôzne, no vždy išlo o opis znakov chudoby a sociálneho vylúčenia - 
žijúce v chatrčiach, v osade, z nesocializovaných rodín...). V materských školách Stred 1 a 
Stred 2 participantky uviedli, že materskú školu navštevujú aj rómske deti zo sociálne 
znevýhodneného prostredia - marginalizovanej rómskej komunity. Riaditeľka materskej školy 
Stred 1 situáciu vysvetlila, že deti zo sociálne znevýhodneného prostredia sú u nich pri zápise 
uprednostňované.  
 
Zdôvodneniu pomeru rómskych a nerómskych detí v materských školách sme sa 
v rozhovoroch cielene nevenovali, preto vysvetlenie ponúkajú len tie rozhovory, v ktorých sa 
učiteľky samé tejto témy dotkli. Viaceré učiteľky (zo škôl temer vo všetkých našich 
kategóriách) spomenuli nespokojnosť nerómskych rodičov s tým, že by ich deti mali chodiť 
alebo chodia do materskej školy spolu s rómskymi.  
Nepýtali sme sa ani na skúsenosti participantiek s prácou v materských školách, ktoré 
nemajú rómske deti. Túto tému otvorila iba Elena (53, Východ 1), ktorá v súčasnosti pracuje 
v mestskej materskej škole bez rómskych detí. Elena tvrdí, že viaceré materské školy v ich 
meste rómske deti neprijímajú. Predpokladá, že to nie je kvôli etnicite, ale vedenie škôl 
etnicitu prepája so znakmi chudoby a znevýhodnenia, preto „nechcú riskovať“ a radšej 
nevezmú žiadne rómske dieťa, ani také, ktoré je na prvý pohľad „v poriadku“.  
Mnohé materské školy majú kapacitné problémy a každoročne musia deti odmietať. 
Niektoré participantky sa sťažovali na slabé alebo zastarané vybavenie, prípadne na 
nevyhovujúce priestory (napr. Gemer 1).  
Na spoluprácu so zriaďovateľom sa sťažovali najmä rómske materské školy. Najkritickejšie sa 
vyjadruje Lucia. „Zdá sa mi, že mestský úrad nás berie ako druhoradých, pretože sme rómska 
škôlka. Berú to tak, že robte si tam čo chcete, len nám dajte pokoj.” (Lucia, 39, Východ 3)  
 
Všetky materské školy zapojené do kvalitatívneho výskumu sú charakterizované v tabuľke 8. 
Vzhľadom k anonymite učiteliek a materských škôl vo výskumnej vzorke, nie sú 
konkretizované názvy obcí ani materských škôl.  
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Charakteristiky výskumného súboru materských škôl v kvalitatívnom výskume tvoria: 
- umiestnenie v regióne,  
- počet detí a tried, 
- etnické zloženie detí, 
- počet učiteliek v materskej škole, 
- umiestnenie materskej školy vzhľadom k rómskemu osídleniu.  
 
Tabuľka 7  Charakteristika a identifikácia materských škôl v kvalitatívnom výskume 

Pseudonym 
Mesto/ 
vidiek 

Celkový 
počet detí v 
kategóriách 

Počet 
tried 

Kategória 
Počet 

pedagogických 
zamestnancov 

Umiestnenie 
školy, rómskych 

tried 

Gemer 1 vidiek Do  20 1 
prevažne 
rómska 

2 v obci 

Gemer 2 mesto 36 - 50 2 
prevažne 
nerómska 

4 v meste 

Gemer 3 mesto 36 - 50 2 rómska 4 
v rómskom 

osídlení 

Gemer 4 obec 51 - 65 3 zmiešaná 5 v obci 

Gemer 5 obec 51 - 65 3 
prevažne 
rómska 

6 v obci 

Gemer 6 obec Do 20 1 rómska 2 pri osídlení 

Východ 1 mesto 111 - 125 8 rómska 16 v osídlení 

Východ 2 obec 20 - 35 2 rómska 1 pri osídlení 

Východ 3 mesto 36 -  50 2 rómska 2 v osídlení 

Východ 4 mesto 96 - 110 4 
prevažne 
nerómska 

8 v meste 

Východ 5 obec 81 - 95 5 
rómske 
triedy 

10 v obci 

Východ 6 obec 21 - 35 2 
rómska 
trieda 

3 v obci 

Východ 7 mesto 126 - 140 6 
rómske 
triedy 

11 v osídlení 

Východ 8 obec 81 - 95 4 
prevažne 
nerómska 

8 v obci 
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Stred 1 mesto 51 - 65 3 
prevažne 
nerómska 

6 v meste 

Stred 2 obec 81 - 95 4 
prevažne 
nerómska 

8 v obci 

Západ 1 Obec 36 - 50 3 
prevažne 
nerómska 

4 v obci 

 

Rómske deti sú do materských škôl prijímané prevažne iba rok pred nástupom na povinnú 
školskú dochádzku. Prekážky a ťažkosti pri práci s rómskymi deťmi spomínali predovšetkým 
učiteľky z rómskych a prevažne rómskych materských škôl teda tie, ktoré pracujú s deťmi 
z marginalizovaných rómskych komunít. Najčastejšie uvádzali ich zanedbanosť (deti sú zle 
oblečené a špinavé, majú vši), slabú pripravenosť a slabú znalosť, resp. neznalosť 
slovenského jazyka. Pomerne často uvádzali agresivitu a výbušnosť týchto detí. Prostrediu 
rómskeho osídlenia a rodine pripisujú „vinu“ za nedostatky detí. V materských školách, ktoré 
navštevujú rómske deti z rôzneho prostredia sú evidentné rozdiely. Toto hodnotenie 
pochádza od učiteliek, ktoré sa pri práci stretávajú s rómskymi deťmi žijúcimi mimo 
chudobných osídlení. Deti z „dobrých rodín“ sú  bezproblémové, medzi nimi a nerómskymi 
deťmi nie sú žiadne rozdiely. Prevažne platí, že čím chudobnejšie a zanedbanejšie prostredie, 
tým viac sa prejavujú jeho negatívne vplyvy. No aj toto tvrdenie má svoje výnimky. Napríklad 
Júlia (44, Západ 1) rozdeľuje rómske komunity v ich obci na pôvodných obyvateľov 
a prisťahovalcov. Prisťahovalci sú nesocializovaní a s pôvodnými rómskymi deťmi sa pracuje 
lepšie, aj keď sú chudobní. Naďa (47, Gemer 6) pracuje v materskej škole neďaleko veľkého 
segregovaného osídlenia, v ktorom je takmer 100% nezamestnanosť, rodiny sú chudobné, no 
aj napriek tomu sa o deti starajú. Dochádzka detí je pravidelná, do materskej školy neprídu, 
len keď sú choré. Rodičia prihlasujú deti do materskej školy skôr ako v predškolskom veku, 
no materská škola ich záujem kapacitne nezvláda a prijíma len predškolákov.  
Niekoľko rozhovorov naznačuje, že učiteľky majú tendenciu prepájať rómsku etnicitu 
s chudobou a sociálnym znevýhodnením. Viaceré použili v odpovediach na otázky 
o rómskych deťoch označenie „deti zo sociálne znevýhodneného prostredia“ najmä, ak 
pracujú len s deťmi z marginalizovaných rómskych komunít a s inými rómskymi deťmi 
skúsenosti nemajú.  
Zaujímavé pre nás boli aj postrehy patricipantiek týkajúce sa zmien v čase. Napriek tomu, že 
sme sa tejto otázke nevenovali samostatne, niektoré učiteľky považovali za dôležité, 
spomenúť ich, pričom zdôraznili negatívny vývoj v starostlivosti rodičov o deti, v spolupráci s 
materskou školou a v pripravenosti detí na vstup do základnej školy. Napríklad Dagmar (48, 
Východ 5) hovorí, že deti sú horšie ako v minulosti, pretože ich kazí prostredie osady a majú 
zlý príklad od rodičov. 
 
Charakteristika pedagogických zamestnancov vo výskumnom súbore kvalitatívneho 
výskumu 
 
Učiteľky zapojené do kvalitatívneho výskumu sú rôzneho veku a rôznej dĺžky praxe (bližšie 
tabuľka 9). Všetky majú pedagogické vzdelanie, väčšinou stredoškolské. Ďalšie vzdelávanie 
zamerané na prácu s rómskymi deťmi absolvovali dve: Michaela (45) a Dagmar (48). Podľa 
Michaely sú takto zamerané vzdelávania určené pre základné školy. Aj ona jedno absolvovala 
prostredníctvom metodicko-pedagogického centra v Prešove, kde okrem nových poznatkov 
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získala aj metodické materiály, pracovné listy a pomôcky. Napriek tomu, že toto vzdelávanie 
bolo určené pre pedagogických zamestnancov prvého stupňa základnej školy, získané 
informácie a pomôcky vedela dobre prispôsobiť podmienkam edukácie v materskej škole 
a využiť ich pri svojej práci. Viaceré učiteľky absolvovali vzdelávanie zamerané na 
zdokonaľovanie pedagogických zručností (didaktika, práca z PC a internetom, atď.) 
a v konkrétnych oblastiach napríklad etika. Za všetky tieto vzdelávania získali kredity.  
 
Tabuľka 8  Výskumný súbor pedagogických zamestnancov v kvalitatívnom výskume 
Pseudonym Vek Dĺžka praxe 

v MŠ 
Má/nemá špecializované vzdelávanie pre prácu 
s rómskymi deťmi 

Materská škola 
v regióne 

Jana 43 12 nemá 
prevažne rómska,  
Gemer 1 

Marcela 53 31 nemá 
prevažne nerómska, 
Gemer 2 

Edita 25 5 nemá 
rómska,  
Gemer 3 

Gita 47 29 nemá zmiešaná, Gemer 4 

Eva 49 16 nemá 
prevažne rómska, 
Gemer 5 

Naďa 47 26 nemá 
rómska,  
Gemer 6 

Elena 53 30 nemá rómska, Východ 1 

Mária 28 9 nemá rómska, Východ 1 

Lenka 51 30 nemá rómska, Východ 2 

Lucia 39 2 nemá rómska, Východ 3 

Olina 40 24 nemá 
prevažne nerómska, 
Východ 4 

Dagmar 48 28 má 
rómske triedy, Východ 
5 

Magda 21 1 nemá 
rómska trieda, Východ 
6 

Denisa 24 3 nemá 
rómske triedy, Východ 
7 

Michaela 45 26 má 
prevažne nerómska, 
Východ 8 

Zita 54 35 nemá 
prevažne nerómska, 
Stred 1 

Zuzana 46 27 nemá 
prevažne nerómska, 
Stred 2 

Júlia 44 25 nemá 
prevažne nerómska, 
Západ 1 

 

K svojmu zaradeniu do konkrétnej materskej školy sa učiteľky vyjadrovali len stručne a veľmi 
sa nad ním nezamýšľali. Väčšina bola do školy, v ktorej pracujú, zaradená rozhodnutím 
školského úradu bez možnosti ovplyvniť ho. Niektoré boli oslovené vedením školy. Kriticky sa 
vyjadrila iba Elena (53, Východ 1), ktorá je sama Rómka a myslí si, že etnická príslušnosť bola  
motívom k jej zaradeniu do rómskej školy umiestnenej na chudobnom a „problémovom“ 
mestskom sídlisku. „...Potrebovali učiteľku a surovo ma tam dali....“ Podľa jej slov boli do 
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tejto školy umiestňované učiteľky v preddôchodkovom veku, ktoré si nevedia nájsť prácu 
inde alebo „za trest“. Učiteľky tu potom pracovali „z nutnosti“. Napriek tomu, že deti mala 
rada, každodenne musela bojovať s vážnymi prekážkami (slabé vybavenie školy, slabé 
komunikačné zručnosti rodičov, zanedbané až nebezpečné prostredie okolo materskej školy, 
atď.), ktoré ju odrádzali. Po troch rokoch bola z dôvodu konfliktu s jednou z matiek 
preradená na inú školu. Preradenie prijala s úľavou.  
Na rozdiel od Eleny Naďa (47, Gemer 6) chcela pracovať v rómskej škole. „V tejto MŠ robím 
preto, lebo chcem, keď ma prvý krát do nej zaradili, nemala som proti tomu nič, aj keď som 
vedela, že v nej sú len rómske deti.“   
Ostatné participantky nehodnotili svoju prácu z pohľadu počtu rómskych detí. To, že s nimi 
pracujú vnímajú ako fakt. Typická je výpoveď Júlie „...som nastúpila do materskej školy a tie 
rómske deti tam boli prijaté, čiže ja som zobrala triedu detí, kde boli aj rómske deti” (Júlia, 
44, Západ 1). Žiadna učiteľka si na to, že pracuje s rómskymi deťmi nesťažovala. Asi najväčší 
odstup voči rómskym deťom vyjadruje Magda (21, Východ 6), ktorá pracuje v rómskej triede 
s deťmi z marginalizovanej rómskej komunity. „Iný prístup máme k rómskym deťom – väčší 
odstup.... naše biele deti, tam si aj sadneme, aj objímeme ich, rómske by aj chceli, ale učiteľky 
nechcú“. Za povšimnutie v jej výpovedi stojí vyjadrenie vzťahu a postoja k deťom podľa 
etnicity, v označení „naše biele deti“. Napriek tomu, že svoju prácu má rada, hovorí, že je 
ťažšia a mala by za ňu byť lepšie odmenená. 
Mária (28, Východ 1) pracuje v MŠ, o ktorej hovorila aj Elena a ešte pred príchodom vedela, 
že ide pracovať na rómsku školu. „Mala som menšie obavy, ale neprekážalo mi to, že budem 
pracovať s rómskymi deťmi.“ Obavy mala aj Lenka (51, Východ 2). „Zo začiatku som sa bála, 
mala som obavy, že kde idem...” Obe pracujú na rómskych školách a obe potvrdili, že sa ich 
obavy nenaplnili a so svojou prácou sú spokojné.  
Na rozdiel od etnicky homogénnych škôl, kde učiteľky vedeli, že budú pracovať s rómskymi 
deťmi (tie sa zväčša nachádzajú v blízkosti rómskych osídlení) a v ktorých sa etnické zloženie 
detí nemení, v ostatných „zmiešaných“ školách sa podiel rómskych detí rôzne vyvíja. Asi 
o najväčších zmenách hovorí Michaela (45, Východ 8), ktorá sa k práci s rómskymi deťmi 
dostala ich postupnou inklúziou do materskej školy. V začiatkoch jej praxe bolo takýchto detí 
v škole málo, no postupne ich počet rástol.  
Spokojné sú takmer všetky učiteľky (s výnimkou Edity, ktorá pracuje v rómskej mestskej 
škole Gemer 3) a svoju prácu robia radi i keď viaceré vnímajú prekážky (napr. slabé 
vybavenie škôl, nevyhovujúce priestorové zabezpečenie, nezáujem zriaďovateľa, a iné). 
Niektoré sa prejavili aj emotívnejšie  napríklad Gita (47, Gemer 4) o svojom vzťahu k práci 
hovorí „...ani si neviem predstaviť, že by som robila niečo iné“.  
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Výskumný súbor odborných zamestnancov 
 
Tomáš Kříž 
 

V rámci výberu vzorky respondentov z radov odborných zamestnancov sme vychádzali 
z výsledkov dotazníka. Najpočetnejšiu skupinu tvorili zamestnanci CPPPaP. Z tejto skupiny 
sme vybrali štyroch odborných zamestnancov a jedného z CŠPP, pričom išlo o súkromné 
zariadenie. V rámci kategórie odborných zamestnancov sme sa zamerali na tri najčastejšie 
kategórie, a to psychológ, špeciálny pedagóg a sociálny pedagóg. V tabuľke 10, je vidieť, že 
odborní zamestnanci sú rôzneho veku a rôznej dĺžky praxe. Všetci majú príslušné odborné 
vzdelanie, vysokoškolské II. stupňa v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé 
kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších 
predpisov. 
  
Tabuľka 9 Výskumný súbor odborných zamestnancov v kvalitatívnom výskume 
Pseudonym Vek Dĺžka praxe v 

ŠZVPaP 
Kategória odborného zamestnanca Pracovisko 

Lucia 29 4 psychológ CPPPaP Východ 1 

Júlia 38 13 sociálny pedagóg CPPPaP Východ 2 

Lujza  41 17 špeciálny pedagóg CPPPaP Východ 3 

Magda 34 10 psychológ CPPPaP Východ 4 

Dagmar 50 3 špeciálny pedagóg  
Súkromné CŠPP  
Východ 5 

 

V troch prípadoch ide o samostatných odborných zamestnancov, v dvoch prípadoch ide 
o odborných zamestnancov s prvou atestáciou a zároveň o vedúcich odborných 
zamestnancov (funkcia vedúceho oddelenia v dvoch prípadoch a v jednom prípade zároveň 
funkcia zástupca riaditeľa). V troch prípadoch absolvovali respondentky vzdelávanie v rámci 
Metodicko-pedagogického centra. Išlo o špecializačné vzdelávanie a funkčné vzdelávanie. 
Z výnimkou funkčného vzdelávania získali za toto vzdelávanie aj kredity. Dve respondentky 
v nedávnej minulosti publikovali príspevky z odbornej praxe v časopisoch Pedagogické 
rozhľady a Prevencia.    
K svojmu zaradeniu do konkrétneho zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa 
vyjadrovali stručne. Väčšina sa zamestnala na danom pracovisku na základe uvoľneného 
miesta. V jednom prípade ide o zastupovanie počas materskej dovolenky inej kolegyne. 
Zároveň v jednom prípade ide o odborného zamestnanca, ktorý v minulosti pôsobil ako 
učiteľ a dovzdelával sa v študijnom odbore špeciálna pedagogika. U psychológov práca na 
vybraných materských školách vyplýva z prerozdelenia jednotlivých materských škôl medzi 
jednotlivých psychológov na pracovisku. V prípade špeciálnych pedagógov a sociálneho 
pedagóga vyplýva pôsobenie na materských školách z ich požiadaviek. Psychológovia 
a špeciálny pedagógovia pracujú viac individuálne buď na pracovisku alebo v materskej škole 
s deťmi / klientmi. Sociálny pedagóg pracuje skupinovo s deťmi priamo v materských 
školách, pričom sa sústreďuje na oblasť prevencie.  
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So svojou prácou sú spokojné všetky participantky. („Mám rada svoju prácu, vyhovuje mi 
robiť v poradenskom systéme. Ak sa objavia prekážky, tak sú také ako všade inde.“ / Lujza 
41r., špeciálny pedagóg, Východ 3). Nevýhodu vidia práve v nedostatku personálneho 
zabezpečenia.  
 
Tabuľka 10 Pôsobnosť odborných zamestnancov v kvalitatívnom výskume 

Pseudonym Miesto pôsobenia 
Počet odborných 

zamestnancov 
Počet materských škôl 
v územnej pôsobnosti 

Východ 1 okresné mesto 13 24 

Východ 2 okresné mesto 8 47 

Východ 3 okresné mesto 10 78 

Východ 4 okresné mesto 8 60 

Východ 5 mesto 3 súkromné pracovisko 

 
V tabuľke 11, je vidieť, že poradenské zariadenia, kde pracujú respondentky zastrešujú 
poradenské služby vysokému počtu škôl. („Veď sám vieš, že je toho veľa. Je nás zopár a len 
materských škôl máme v okrese cez šesťdesiat. A k tomu treba pripočítať základné a stredné 
školy. Navyše pôsobíme v rámci okresu, takže do mnohých škôl treba vycestovať. Máme 
jedno služobné auto a aj to staré a autobusové spoje tiež nie sú najideálnejšie.“ / Magda 
34r., psychológ, Východ 4). 
 
Participantky nehodnotili svoju prácu z pohľadu počtu rómskych detí. V rámci samotnej 
poradenskej a diagnostickej práci s klientmi nerozlišujú odborní zamestnanci medzi deťmi 
rómskymi a nerómskymi deťmi. („Nerobíme rozdiely medzi rómskym a nerómskym 
dieťaťom.“ / Lucia 29r., psychológ, Východ 1). („Medzi deťmi nerobím rozdiely. Či ide o dieťa 
z majoritnej či minoritnej skupiny. Aj medzi majoritnou skupinou sa objavujú deti so sociálne 
znevýhodneného prostredia, či „problémoví“ rodičia.“ / Júlia 38r., sociálny pedagóg, Východ 
2). Žiadna participientka si na to, že pracuje s rómskymi deťmi nesťažovala, hoci pozorujú 
špecifické prekážky pri svojej práci s nimi. („Tieto deti ... neovládajú dostatočne slovenský 
jazyk...“ / Magda 34r., psychológ, Východ 4).  
Pri porovnaní s postojmi odborných zamestnancov v kvantitatívnom výskume však toto 
tvrdenie nevyznieva presvedčivo. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

30 

2  VÝSLEDKY ANALÝZY VZDELÁVACÍCH POTRIEB PEDAGOGICKÝCH 
ZAMESTNANCOV A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV V PREDPRIMÁRNOM 

VZDELÁVANÍ DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT 
 

2. 1  Interpretácia zistení z kvantitatívneho výskumu 
 

2. 1. 1  Zistenia o vzdelávacích potrebách pedagogických zamestnancov 
 
Milena Lipnická  
 

Špecifiká predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít 
 

Deti z marginalizovaných rómskych komunít sú výnimočné, majú schopnosti, návyky, 
vedomosti, osobnostné vlastnosti, ktorými sa od iných detí odlišujú, ale ktoré ich  
v skupinovej kultúrnosti v materskej škole určitým spôsobom znevýhodňujú najmä, ak sú ich 
špecifiká neakceptované. Často sú považované za problémové, ale môžu byť aj ľutované, keď 
emocionálne, výchovne alebo materiálne strádajú, keď sú zanedbávané nezodpovednosťou 
rodičov. Učitelia reflektujú problémy a dôsledky socioekonomického a kultúrneho zázemia 
a znevýhodnenia detí.  
Pri charakterizovaní inakosti pedagogickej práce s deťmi z marginalizovaných rómskych 
komunít oslovení učitelia napísali viaceré zaujímavé myšlienky, z ktorých je možné 
dedukovať ich vzdelávacie potreby, najmä čo sa týka zmien postojov, ale i podpory učiteľov 
zo strany manažérov a odborných zamestnancov v školstve, lebo naznačili, že sa v niektorých 
situáciách cítia bezradní, aj keď tieto deti majú radi a prejavujú im lásku. Niektoré z nich sú 
ďalej citované v charakteristike detí z marginalizovaných rómskych komunít v edukácii. V nej 
sú zovšeobecnené názory oslovených učiteľov v kladnom aj zápornom zmysle slov. 
 „Rómske deti sú živé, hravé, spontánne, ale sú aj poslušné, pozorné a dokážu sa podeliť. 
Vedia ukázať a povedať, ako majú učiteľku radi. Sú úplne iné a možno preto sú úžasné, 
prítulné a vďačné. Potrebujú veľa lásky, cítiť bezpečie a istotu, sú i bojazlivé. Vyžadujú viac 
pozornosti, individuálneho prístupu, trpezlivosti a pochopenia. Komunikácia s nimi je veľmi 
ťažká, v prvých mesiacoch dochádzky do materskej školy až nemožná, lebo neovládajú 
slovenský jazyk. Sú aj nedisciplinované a to i preto, že nerozumejú dobre po slovensky, veľa 
krát sú nesústredené a rýchlo striedajú činnosti, lebo vôľové úsilie a vytrvalosť nie sú ich silné 
stránky. Pedagogické práca s nimi je veľmi náročná, ale na druhej strane zaujímavá, lebo 
vplyvom zodpovedného pedagogického pôsobenia sa dostavia výsledky, pozorovateľné 
pokroky v ich rozvoji, i keď vedomosti a slovnú zásobu nemajú bohaté. Občas sa spávajú 
živelne, vybuchnú hnevom a fyzicky ublížia, nedokážu sa emocionálne ovládať. Problémom 
v edukácii sú ich rodičia a nepravidelná dochádzka týchto detí do materskej školy. To čo sa 
v materskej škole naučia, počas neprítomnosti zabudnú a návyky treba obnovovať. Rómske 
deti potrebujú pravidelné opakovanie - upevňovanie toho, čo vedia, lebo im dlhšie trvá 
zapamätávanie...“ (spracované podľa výsledkov otázky č. 14 v dotazníku). 
Jedna z učiteliek podrobnejšie opísala sociálne znevýhodnenie detí z marginalizovaných 
rómskych komunít. „Deti prichádzajú z rodinného prostredia neumyté, špinavé 
a zavšivavené, často nie sú očkované ani proti žltačke, aj keď sa v osade nákaza vyskytuje. Do 
materskej školy chodia sopľavé, majú chrasty po rukách, nohách a hlave, nevedia stolovať, 
používať WC ani vodovodnú batériu. Nenosia si prezuvky a v zime majú nedostatok 
oblečenia, nevyhovujúcu obuv. Často majú smrdiace oblečenie, ktoré nosia aj tri týždne 
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v kuse. Do materskej školy si každé ráno nosia rožky a je ťažké ich od toho odnaučiť, potom 
odmietajú školskú stravu, nie sú zvyknuté na omáčky, rizoto, ryžu a často ich po tejto strave 
preháňa.“ Tieto spôsoby znevýhodňovania a zanedbávania detí rodičmi uvádzajú viaceré 
učiteľky, z čoho vyplýva otázka, aké priority určuje štát a v prenose kompetencií sociálni 
pracovníci v rodinnej výchove a plnení si povinností rodičov, keď dôsledky toho, že nie je 
v tejto oblasti niečo v poriadku identifikujú pedagogickí zamestnanci a cítia ich aj deti 
a rodičia, ktorí si povinnosti voči svojim deťom riadne plnia? Ďalšia učiteľka za odlišnosť 
práce s deťmi z MRK považuje iné hodnoty rómskych rodičov, ako majú rodičia iných detí, 
nestarajú sa o ne a niekedy im neprejavujú ani lásku. K tomu je možné dodať výpoveď ďalšej 
učiteľky „musíme im nahrádzať mamy, rodičov a učiť ich veci, ktoré by už mali vedieť pri 
príchode do materskej školy,“ ďalšia uviedla, že deti nemajú vytýčené mantinely v správaní, 
nerešpektujú autoritu, správajú sa a konajú živelne. S týmito charakteristikami sa stotožnili 
viaceré učiteľky. Dokonca jedna učiteľka napísala, že pri príchode do materskej školy 
...“nevedia nič, ani svoje meno,“ iná učiteľka túto skutočnosť označila ako „začínanie od 
nuly.“  Viac ako 70 % učiteliek uviedlo, že deti z marginalizovaných rómskych komunít 
potrebujú individuálny prístup v edukácii, čo niektoré učiteľky vidia ako problematické, keď 
majú v triede 25 detí. Skúsenosti učiteliek s deťmi z MRK sa určite viažu na lokalitu aj 
jednotlivé rodiny a tak ich nemožno považovať za všeobecne platné, ale výpovednú hodnotu 
majú najmä v tom, že upozorňujú na problematickú sociálnu situáciu v marginalizovaných 
rómskych komunitách, ktorá nepriaznivo ovplyvňuje kvalitu života a vývin detí. 
   
Situácie, v ktorých sa učiteľom ťažko reaguje na správanie sa detí z marginalizovaných 
rómskych komunít 
  
Nie všetci oslovení respondenti v dotazníku konkretizovali svoje skúsenosti so špecifikami 
výchovy a vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít. V položke dotazníka číslo 
23 mali uviesť situácie, ktorými ich tieto deti prekvapili. Väčšina učiteľov napísala, že ich 
neprekvapujú, lebo sú ako iné deti, avšak niektorí učitelia svoje skúsenosti, keď sa im reaguje 
ťažko konkretizovali takto: 

- v adaptácii, keď utekajú z triedy, 

- ...sú spontánne a živelné, takže niekedy nastanú situácie, v ktorých je lepšie nereagovať... 

- v prípade absencie asistentky, keď nepočúvajú ... 

- ...a to hlavne keď im nerozumiem, 

- keď hovoria o rodine, to čo vidia a zažívajú doma, berú ako samozrejmosť... 

- v situácii, keď kradli pomôcky z triedy a zdalo sa im to normálne a prirodzené, 

- keď počas voľných hier hovoria vulgárne a hrajú na to, ako fajčia cigarety, pijú víno a 
dievčatá si dávajú pod tričká vankúšiky, lebo čakajú dieťatko, ale nerobia v podstate nič 
zlé, len kopírujú to, čo vidia, čo je pre ne bežné, 

- pri spontánnych hrových aktivitách, vtedy deti napodobňujú spôsoby a prejavy dospelých 
a sú sprevádzané násilím, nevhodnými komunikačnými prejavmi až agresivitou, 

- keď si vymýšľajú a klamú, 

- s veľkou radosťou vysvetľujú, čo prežili doma a ja im nerozumiem ani slovo, 

- hovoria o tom, čo robia ich rodičia doma osobitým slovníkom, komentujú zásah policajtov 
doma atď.,  

- keď rozprávajú o negatívnych zážitkoch z domáceho prostredia tak, ale chápu to ako 
samozrejmosť. 
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Zistenia o problémoch detí z marginalizovaných rómskych komunít nie sú prekvapivé, ale 
trvale prítomné, takže aj keď sa o nich dlhodobo vie, zrejme sa systémovo neriešia na úrovni 
štátu a ani v podpornom servise iných subjektov a inštitúcií. Otázne tiež je, do akej miery sú 
zistenia o deťoch z marginalizovaných rómskych komunít výsledkom objektívneho 
pedagogického diagnostikovania a subjektívneho názoru učiteľov. Je však isté, že ak sa 
v názoroch učitelia prevažne zhodujú, o naliehavosti vymedzených problémov života 
a edukácie detí z MRK sa nedá pochybovať a treba im venovať pozornosť.  
 

Legislatívne, diagnostické  aj metodické riešenia dominujúcich problémov v edukácii detí 

z marginalizovaných rómskych komunít, by mali mať priestor v obsahu vzdelávacích 
programov, aby si s nimi učitelia a manažéri materských škôl vedeli lepšie poradiť a zreálniť 
„pohľad“ na tieto deti tak, aby bol čo najviac pravdivý a neobsahoval predsudky. Opisovanie 
niektorých ozajstných príbehov detí z MRK navonok vyznieva ako negatívny postoj učiteľa k 
nim, ale v skutočnosti môže ísť o signál ich bezradnosti, lebo osudy detí im nie sú ľahostajné 
a preto zámerne svojimi úprimnými výpoveďami upozorňujú na podstatu neľahkých 
podmienok a spôsobu života týchto detí, ktorý je dyskomfortný pre dieťa samé, ale aj 
ostatných, ktorí mu v inklúzii pomáhajú.          
 
SPOLUPRÁCA S RODINOU A KOMUNITOU 
 
Spätná väzba rodičov detí z marginalizovaných rómskych komunít na edukáciu učiteľom 
 
Učitelia určite oceňujú spätnú väzbu na svoju prácu, pretože im pomáha v osobnostnom 
i profesijnom raste. Spätnú väzbu učiteľom poskytujú viaceré kontrolné i metodické 
subjekty, ale i rodičia detí vo verbálnej i neverbálnej podobe komunikácie. Názory a postoje 
rodičov detí z marginalizovaných rómskych komunít sú pre učiteľa rovnako hodnotné. Nesú 
v sebe informácie, hodnotenie, názory a postoje, ktoré priamo vyjadrujú spokojnosť či 
nespokojnosť, ale i nepriamo vypovedajú o vzťahu a dôvere rodičov a detí k učiteľovi. 
Predmetom tohto výskumu nebolo skúmať obsah a formy spätnej väzby od rodičov, ale 
častosť jej uplatňovania rodičmi, na základe čoho je možné dedukovať niektoré kvality 
spolupráce materskej školy a rodiny detí z marginalizovaných rómskych komunít, najmä 
prejavy záujmu rodičov o vzdelávacie výsledky svojich detí. Informácie o tejto oblasti 
spolupráce ilustruje nasledujúci graf.  
 
Graf  7   Spätná väzba rodičov detí z marginalizovaných rómskych komunít učiteľom za 
mesiac (položka č. 8 v dotazníku) 
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Oslovení učitelia na otázku v dotazníku „ako často dostávajú od rodičov detí 
z marginalizovaných rómskych komunít spätnú väzbu na svoju pedagogickú činnosť za jeden 
mesiac,“ odpovedali rôzne. Najviac sa zhodli v odpovedi, že spätnú väzbu im rodičia 
poskytujú približne jeden až päť krát za mesiac. Je zarážajúce, že až 80 učiteľov (z 318 
učiteľov) uviedlo, že rodičia im spätnú väzbu neposkytujú, čo je možné vysvetľovať nielen 
nezáujmom rodičov o vzdelávanie svojich detí, ale i ľahostajnosťou učiteľov, lebo ich v tom 
zrejme nepodporujú, neradia im, že sa to očakáva a že je to v prospech detí, aby ich 
vychovávali v zmysle spoločných cieľov a primeranými postupmi.  
 

Z tejto skutočnosti vyplýva, že tvorcovia vzdelávacích programov majú prepracovať 

problematiku pedagogického poradenstva v kompetencii učiteľov a to oblastí, foriem i metód 
poradenskej práce, ktorými budú koordinovať spoluprácu rodičov s materskou školou, radiť 
im a pomáhať v otázkach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ktoré sa ho týkajú.   
 
Vzdelávacie potreby pedagogických zamestnancov v oblasti zapisovania a podporovania 
dochádzky detí z marginalizovaných rómskych komunít do materskej školy 
 
Ako vyplýva zo zistení analyzovaných v úvodných častiach subkapitoly 2.1.1 
v predprimárnom vzdelávaní detí z marginalizovaných rómskych komunít existujú viaceré 
pozitíva aj problémy. Jedným z nich je dochádzka detí do materskej školy. Zapisovanie 
a podporovanie detí v dochádzaní do materskej školy je predovšetkým záležitosťou rodičov, 
avšak aj záujmom zamestnancov materskej školy a zriaďovateľa. Dôvody, prečo deti 
z marginalizovaných rómskych komunít materskú školu nenavštevujú sú rôzne, v teórii 
a výskumoch rozlíšené, avšak v praxi neriešené. Oslovení respondenti zapojení vo výskume 
sú stotožnení s povinnosťou, že pri zapisovaní tejto skupiny detí majú pomáhať. Dokladujú to 
i znázornenia súhlasu a nesúhlasu v nasledujúcom grafe.   
 
Graf 8  Súhlas/nesúhlas s výrokom „Učitelia by mali motivovať rodičov detí z MRK 
k zapísaniu detí do materskej školy (položka č. 9 v dotazníku) 
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Keďže predmetom výskumu neboli stratégie motivovania rodičov k zapisovaniu detí 
z marginalizovaných rómskych komunít do materskej školy, nedá sa konštatovať, že učitelia 
vedia, ako to majú robiť, napriek tomu, že s touto potrebou vo väčšine súhlasia.  
 

 Zapisovanie a dochádzka detí do materských škôl je v súčasnosti dobrovoľná, vyplýva 

z rozhodnutia rodičov a zároveň za legislatívne určených podmienok zvýhodnená (bezplatná, 
uprednostňujúca) u detí jeden rok pred nástupom do základnej školy a u detí s odloženým 
začiatkom povinnej školskej dochádzky. V niektorých mestách a obciach, ale nedokážu 
uspokojiť záujem všetkých rodičov o dochádzku detí do materskej školy z kapacitných 
dôvodov, čo spôsobila najmä racionalizácia siete škôl v 90-tych rokoch minulého storočia. 
Z tohto dôvodu, samozrejme aj z iných dôvodov sa deti z MRK (podobne ako iné deti mladšie 
ako 5 rokov) často do materskej školy nedostanú. Riaditelia materských škôl sú pri prijímaní 
detí zaviazaní postupmi v zmysle legislatívy. Dochádzku všetkých detí predškolského veku aj 
detí z MRK do materskej školy však môžu významne zlepšiť obvodné, obecné či mestského 
úrady a to vytváraním potrebných priestorových, materiálnych i finančných podmienok aj 
vzhľadom ku kompenzovaniu sociálneho znevýhodnenia detí. Vo vzdelávacom programe by 
preto malo ísť o zlepšenie právneho vedomia pedagogických zamestnancov v rámci 
zvýhodňovania detí z MRK pri prijímaní a dochádzaní do materskej školy, aby zabezpečovali, 
čo je legislatívne možné a deťom potrebné.   
 
V grafe 9 je zaujímavé sledovať, že učitelia zvyšujú počet a dochádzku detí z MRK v materskej 
škole návštevami v rodine. Pomáhajú im v tom obecné úrady, rómski aktivisti a podľa 
potreby sociálni pracovníci v teréne. Z výskumných zistení ale vyplýva, že viac ako polovica 
oslovených pedagogických zamestnancov sa v tejto oblasti práce s deťmi z MRK viac spolieha 
na vlastné sily, ako na pomoc iných inštitúcií a subjektov. V minimálnom počte pomáhajú 
rodičia detí, ktoré materskú školu navštevujú, aj keď dôvody, prečo to tak je, neboli 
zisťované. V položke 15 dotazníka niektoré učiteľky poukazujú na nutnosť legislatívneho 
„ošetrenia“ povinnosti rodičov vodiť prijaté dieťa do materskej školy pravidelne.   
 
Graf  9  Možnosti, ktoré učitelia využívajú, aby rodičia zapisovali deti z MRK do materskej 
školy (položka č. 10 v dotazníku) 
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V súlade s legislatívnymi ustanoveniami, výskumnými zisteniami a etickými hodnotami, 

by tvorcovia vzdelávacích programov nemali zabudnúť i na oblasť spolupráce materskej školy 
s pomáhajúcimi subjektmi a inštitúciami. Učiteľom sú užitočné informácie o spôsoboch 
kompenzovania sociálneho znevýhodňovania detí nielen v materskej škole, ale aj v rámoch 
činností pracovníkov v sociálnej oblasti a mimovládnom sektore. Učitelia by iste privítali ich 
spoluprácu v aktivitách súvisiacich s edukáciou týchto detí. Od pedagogických zamestnancov 
nemožno žiadať, aby suplovali a koordinovali rozmanité služby v sociálnej starostlivosti 
a rodinnej výchove detí, ale aby spolupracovali na dosahovaní spoločných cieľov v tíme 
viacerých subjektov v prospech životnej spokojnosti a vzdelávacích úspechov detí.   
 
Spolupráca pedagogických zamestnancov  s rodičmi detí z marginalizovaných rómskych 
komunít 
 
Pedagogickí zamestnanci rodičov považujú za rovnocenných partnerov vo výchove 
a vzdelávaní dieťaťa, vytvárajú s nimi vzťah založený na vzájomnom rešpekte, dôvere, 
otvorenosti a zdieľanej zodpovednosti za výchovu a vzdelávanie dieťaťa. Pedagogickí 
zamestnanci si uvedomujú, že rodičia nesú hlavnú zodpovednosť za dieťa a jeho výchovu 
a majú právo spolupodieľať sa na všetkom, čo sa v triede, v materskej škole s dieťaťom deje. 
Pedagogickí zamestnanci preto zapájajú rodičov do aktivít materskej školy, umožňujú im 
spolupodieľať sa na rozmanitých aktivitách v triede podľa dohodnutých pravidiel. 
 

Graf 10 Formy spolupráce pedagogických zamestnancov s rodičmi detí z MRK (položka č. 11 
v dotazníku) 

 
 
Pedagogickí zamestnanci v dotazníku zviditeľnili formy spolupráce s rodičmi, ktoré 
najčastejšie uplatňujú. Informovanie o dieťati pri preberaní a odovzdávaní rodičom využívajú 
najviac, treba však poznamenať, že táto forma neumožňuje riešenie a vysvetľovanie 
problému a situácie dieťaťa do podrobností, lebo v triede má učiteľ ďalšie deti, ktoré jeho 
pomoc a vedenie potrebujú. Čas pre obšírnejšie rozhovory dávajú konzultácie, tie však 
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využíva menej ako štvrtina oslovených pedagogických zamestnancov. V spolupráci s rodičmi 
učitelia uprednostňujú formálnu spoluprácu za predpokladu, že sa rodičia na slávnostiach 
a kultúrnych podujatiach podieľajú len ako diváci. Druh ich aktivity v tejto forme spolupráce 
nebol dotazníkom skúmaný, ale podľa bežnej praxe nie je zvyčajne iný, než formálny. Tvorivé 
dielne poskytujú priestor na neformálnu spoluprácu v spoločných aktivitách učiteľov, detí 
a ich rodičov. Sú príležitosťou na nepriame poradenstvo o tom, ako deti výchovne viesť a učiť 
ich zmysluplne sa zabávať. Túto formu však respondenti nepreferujú, čo nasvedčuje, že 
s rodičmi spolupracujú len formálne, hoci sa na spoluprácu s nimi sťažujú. Zrejme treba, aby 
pedagogickí zamestnanci zmenili svoj prístup a zaviedli inovatívne formy spolupráce 
s rodičmi detí. O nich by sa mali dozvedieť aj zo vzdelávania v rámci tohto projektu.  
 

Oblasť spolupráce učiteľov s rodičmi detí má byť vo vzdelávacom programe posilnená 

vzdelávaním o neformálnych spôsoboch spolupráce materskej školy s rodičmi. 
 
Vzdelávacie potreby pedagogických zamestnancov v oblasti spolupráce s inými 
pracovníkmi a inštitúciami v edukácii detí z marginalizovaných rómskych komunít  
 
V tabuľke 11 sú červenou farbou zvýraznené jednotlivé typy spolupráce, v rámci ktorých mal 
vypočítaný aritmetický priemer hodnotu nižšiu ako 2,00. Túto spoluprácu učitelia považujú 
za žiadanú v rozvoji detí z marginalizovaných rómskych, avšak modus ukazuje, že 
najčastejšou odpoveďou respondentov bola voľba 0 čo znamená, že spolupráca medzi 
materskou školou a komunitnými centrami, terénnymi sociálnymi pracovníkmi, 
mimovládnymi organizáciami, cirkvou je minimálna, presnejšie povedané žiadna. Túto 
skúsenosť majú pedagogickí zamestnanci aj s pracovnou pozíciou asistenta učiteľa, len o 
trochu lepšiu s odbornými zamestnancami, čo poukazuje na živelnosť inklúzie, keď všetky 
povinnosti a starosti sú prenesené na plecia učiteľov. Ak sa píše a živo diskutuje o témach a 
podmienkach inklúzie, tak tento údaj alarmujúco svedčí o tom, že ak sa nezabezpečí 
podporný servis viacerých odborných zamestnancov a inštitúcií v edukácii detí z MRK, bude 
ich sociálna inklúzia len nenaplnenou víziou.  
 
Graf 11 Subjekty zainteresované do inštitucionálne organizovanej edukácie detí z MRK 
podľa potrieb pedagogických zamestnancov (položka č. 12 v dotazníku) 
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Jedinečnosti, odlišnosti  edukácie detí z MRK učitelia nemôžu zvládnuť sami, čoho dôkazom 
sú i údaje v grafe 4, hoci učitelia majú dlhú pedagogickú prax, v praxi s deťmi z MRK dlho 
nepôsobia. Za pozitívnu spoluprácu v predprimárnom vzdelávaní detí z MRK učitelia 
považujú kooperovanie so zriaďovateľom a s radou školy, čo je logické, lebo sú legislatívou 
určenými kompetenciami zapojení do riadenia materských škôl. Vo vzťahu k rodičom učitelia 
naznačili, že spolupráca s nimi funguje, ale nie ideálne, je niekde na hranici dobrej a zlej 
spolupráce, asi podľa individuálnych prípadov. Dalo sa očakávať, že v inkluzívnej edukácii 
detí z MRK učitelia najviac žiadajú služby asistenta učiteľa aj odborných zamestnancov 
materskej školy a spoluprácu s rodičmi. Podporný servis odborníkov z externého prostredia 
poradní a sociálnych úradov potrebujú určite viac, ako pracovníkov komunitného centra aj 
ako duchovnú a charitatívnu starostlivosť cirkvi.  
 
Učitelia existujúcu kvalitu podporného servisu spomínaných subjektov a inštitúcií hodnotili 
vo vzťahu k svojej práci a materskej škole, v ktorej sú zamestnaní. S kým sú najviac spokojní, 
a kto im najviac pomáha v inkluzívnej edukácii detí z marginalizovaných rómskych komunít 
ukazuje tabuľka 11.  
 
Tabuľka 11 Hodnotenie spolupráce s pracovníkmi a inštitúciami zainteresovanými do 
edukácie detí z MRK (položka č. 13a v dotazníku) 

Hodnotenie spolupráce s pracovníkmi 
a inštitúciami zainteresovanými 

do edukácie detí z MRK 

Hodnotiaca stupnica - xi 

1-veľmi dobrá,..., 5-veľmi zlá, 0-žiadna 

P
ri

e
m

e
r 

M
e

d
iá

n
 

M
o

d
u

s 

1 2 3 4 5 0 

Počet hlasov od respondentov 
– absolútna početnosť n1 

Cirkev 6 15 18 14 16 249 0,71 0,00 0,00 

Asistent učiteľa 49 43 17 3 6 200 0,72 0,00 0,00 

Mimovládne organizácie 8 29 26 19 10 226 0,85 0,00 0,00 

Terénny sociálny pracovník 30 46 37 19 12 174 1,16 0,00 0,00 

Kmeňoví odborní zamestnanci MŠ 141 68 27 1 5 76 1,22 1,00 1,00 

Komunitné centrá 18 41 55 15 13 176 1,23 0,00 0,00 

Odborní zamestnanci zariadení 
výchovného poradenstva a prevencie 

46 53 70 24 5 120 1,52 0,00 1,00 

Rada školy 69 97 55 23 15 59 1,87 2,00 2,00 

Zriaďovateľ 82 101 72 18 15 30 2,03 2,00 2,00 

Rodič dieťaťa 36 47 104 77 36 18 2,92 3,00 3,00 

 
Štrnásti pedagogickí zamestnanci v dotazníku doplnili spoluprácu s inými inštitúciami a 
subjektmi v edukácii detí z MRK, ktoré v alternatívach položky 13 (a) neboli ponúknuté. 
Spomenuli charitu, knižnicu, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, základnú školu, detský 
domov, občianske združenia a rodičov na aktivačných prácach. Najspokojnejší sú so 
spoluprácou s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny, knižnicou a základnou školou, 
neutrálny postoj zaujali k spolupráci s občianskymi združeniami, charitou a rodičmi na 
aktivačných prácach. Vyjadrili tým, že participácia s nimi v určitých aktivitách je i nie je 
prospešná pre deti z MRK.       
 

Pre tvorcov vzdelávacieho programu z týchto zistení vyplýva, že musia navrhnúť 

realizovateľné formy a metódy spolupráce pedagogických zamestnancov a manažmentu 
materskej školy najmä s tými inštitúciami a subjektmi, ktoré sa vo výskume ukázali ako 
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nespolupracujúce či spolupracujúce, ale nie k spokojnosti učiteľov. Odborníci v sociálnej sfére 
by mali pedagogickým zamestnancom ponúknuť riešenia, ktorými sa dá spoločne s ich silami 
kompenzovať sociálne, ekonomické a kultúrne znevýhodňovanie detí rodinou. 
 
UČITEĽ A EDUKÁCIA 
 
Vzdelávacie potreby pedagogických zamestnancov v oblasti zvládania každodenných 
problémov detí z marginalizovaných rómskych komunít v materskej škole 
 
Charakteristiky detí z marginalizovaných rómskych komunít sú opísané v úvodnej časti 
subkapitoly 2. 1. 1, ale pedagogickí zamestnanci ich ešte rozšírili tým, že vymedzili tri kľúčové 
problémy týchto detí v každodennej edukačnej realite (bližšie nasledujúci graf). 
 
Graf 12 Každodenné problémy v edukáci detí z marginalizovaných rómskych komunít v MŠ 
(položka č. 14 v dotazníku) 
 

 
 
Hlavné problémy  detí z MRK súvisia s hygienickými návykmi, s ovládaním slovenského 
jazyka a dochádzkou. Učitelia pomenovali aj ďalšie každodenné problémy v edukácii tejto 
skupiny detí (nesústredenosť, agresivitu, ťažkosti v adaptácii a v spolupráci s rodičmi), ale 
zrejme nie sú také vypuklé u všetkých týchto detí, i keď sú prítomné. Prevenciu zistených 
problémov by mohla podporiť tvorba školských vzdelávacích programov, ktoré by ponúkali 
riešenia na tieto problémy nielen na úrovni manažovania materskej školy a v individuálnom 
prístupe učiteľov, ale aj v skupinových terapiách pod vedením odborných zamestnancov. 
Problémy, ktoré pedagogickí zamestnanci vo výskume identifikovali ako kľúčové u detí 
z MRK, signalizujú ich vzdelávacie potreby, aby si v ďalšom vzdelávaní osvojili dostupné 
možností ich riešenia. 
 
Vzdelávacie potreby pedagogických zamestnancov v oblasti učebného prostredia  
 
V ďalšej časti dotazníka bola pozornosť orientovaná na jednotlivé súčasti učebného 
prostredia, ktoré pedagogickí zamestnanci pripravujú pre deti marginalizovaných rómskych 
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komunít, aby sa optimálne a efektívne učili hrovým a objavným spôsobom v blízkom a veku 
primeranom prostredí. Opäť bolo využité škálovanie, konkrétne škála súhlasu, tzv. Likertova 
škála. Na uvedenej škále mali respondenti vyjadriť mieru svojho súhlasu, resp. nesúhlasu 
s vopred predloženými súčasťami učebného prostredia ako je hrový kútik, centrá učenia sa 
dieťaťa, učenie sa v reálnom prostredí a učenie sa v špecializovaných učebniach. Mieru 
súhlasu mali respondenti vyjadriť na škále od 1 – veľmi súhlasím až po 5 – veľmi nesúhlasím. 
Spracované výsledky analyzovanej otázky uvádza nasledujúca tabuľka. 
 
Tabuľka  12  Osvedčené súčasti učebného prostredia u detí z MRK v materskej škole 
(položka č. 15 v dotazníku) 

Súčasti učebného prostredia pri práci s 

deťmi 

 

Škála súhlasu - xi 

1-veľmi súhlasím,..., 5-veľmi 
nesúhlasím 

P
ri

e
m

e
r 

M
e

d
iá

n
 

M
o

d
u

s 

1 2 3 4 5 

Počet hlasov od respondentov 
– absolútna početnosť n1 

Hrový kútik 247 52 17 0 2 1,30 1,00 1,00 

Učenie sa v reálnom prostredí 180 72 35 9 22 1,81 1,00 1,00 

Centrá učenia sa dieťaťa 139 90 63 16 10 1,96 2,00 1,00 

Učenie sa v špecializovaných učebniach 70 55 58 38 97 3,12 3,00 5,00 

 

Ak vypočítaný aritmetický priemer dosiahol hodnotu menšiu ako 2,00, oslovení respondenti 
súhlasia, že sa im dané súčasti učebného prostredia osvedčili pri práci s deťmi. Taktiež, ak 
aritmetický priemer dosiahol hodnotu menšiu ako 1,5, jednotlivé predložené súčasti 
učebného prostredia pedagogickí zamestnanci považujú za mimoriadne dôležité, za tie, ktoré 
sa skutočne osvedčili a prispievajú k učeniu sa detí. Osloveným učiteľom sa najviac osvedčili 
hrové kútiky, ktoré vo vzdelávaní v materských školách majú tradíciu, potom centrá učenia 
sa dieťaťa a učenie v reálnom prostredí. Naopak, len v malej miere sa učiteľom osvedčilo 
učenie v špecializovaných učebniach, o čom svedčí aj najvyššia dosiahnutá hodnota 
vypočítaného aritmetického priemeru. Špecializované učebne sú zamerané na rozvoj 
špecifických (špeciálnych) schopností detí i pod vedením odborných zamestnancov aj pre 
činnosti krúžkov. Ako z tabuľky 4 vyplýva, odborní zamestnanci v materských školách chýbajú 
a priestory materských škôl sú aj tak preplnené vysokým počtom detí, čo je dôsledkom 
hromadného rušenia materských škôl v 90-tych rokoch minulého storočia. Miesta pre 
špecializovaný rozvoj detí z MRK v materskej škole by mohli zvýšiť kvalitu individuálneho 
prístupu a stimulovať deti v oneskorenom alebo nerovnomernom vývine pod vedením 
odborníkov (terapeutická miestnosť – logopéd, psychológ či špeciálny pedagóg; rodičovské 
centrum pre hry s deťmi a poradenstvo, knižnica, telocvičňa, výtvarná dielňa ap.)  
 

Do vzdelávacích programov by malo byť zapracované rôzne členenie aj vybavenie 

prostredia podnetného a alternatívneho pre spoločné aj skupinové učenie sa a hry detí. U detí 
z MRK treba posilniť spracovanie problematiky vyučovania realitou a učenia sa v realite, aby 
boli spôsobilé hrať sa a učiť sa zmysluplným spôsobom a s dostupnými materiálmi aj 
v rodinnom prostredí.  
 
V nadväznosti na skúsenosti s využívaním vybraných súčastí učebného prostredia, oslovení 
respondenti vyjadrili svoje potreby vo vzdelávaní sa v tejto oblasti.  Mieru zdokonalenia opäť 
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vyznačili na Likertovej škále (1 – veľmi súhlasím až 5 – veľmi nesúhlasím). Vzdelávacie 
potreby pedagogických zamestnancov konkretizuje nasledujúca tabuľka. 
 
Tabuľka  13  Vzdelávacie potreby pedagogických zamestnancov v oblasti tvorby vybraných 
súčastí učebného prostredia (položka č. 16 v dotazníku) 

Osvedčenie súčastí učebného prostredia pri 

práci s deťmi 

 

Škála súhlasu - xi 

1-veľmi súhlasím,..., 5-veľmi 
nesúhlasím 

P
ri

e
m

e
r 

M
e

d
iá

n
 

M
o

d
u

s 

1 2 3 4 5 

Počet hlasov od respondentov 
– absolútna početnosť n1 

Centrá učenia sa dieťaťa 202 62 40 7 7 1,60 1,00 1,00 

Hrový kútik 195 49 47 19 8 1,73 1,00 1,00 

Učenie sa v reálnom prostredí 165 70 52 5 26 1,92 1,00 1,00 

Učenie sa v špecializovaných učebniach 183 61 22 11 41 1,95 1,00 1,00 

 
V rámci vybraných súčastí učebného prostredia pri práci s deťmi z MRK bola dosiahnutá 
hodnota aritmetického priemeru nižšia ako 2,00, čo priamo vypovedá o potrebách 
pedagogických zamestnancov vzdelávať sa o nich podrobne a v orientácii na výučbu detí 
z MRK. Zaujímavým zistením je, že ani v jednom prípade nedosiahol aritmetický priemer 
hodnotu nižšiu ako 1,5, teda je možné konštatovať, že učitelia sa chcú zdokonaliť vo všetkých 
súčastiach prostredia rovnako a vo vzdelávaní sa výrazne neuprednostňujú len niektorú 
z uvedených súčastí prostredia práce s deťmi z MRK. 
 

Pedagogickí zamestnanci majú potrebu vzdelávať sa aj v problematike špecializovaných 

učební, čo tvorcov vzdelávacích programov zaväzuje, aby učiteľom ponúkli reálne návrhy na 
ich zameranie, spôsoby zriadenia a využívania v aktivizujúcej výučbe zohľadňujúcej 
individuálne aj špeciálne potreby detí z MRK aj ostatných detí.  
 
Vzdelávacie potreby pedagogických zamestnancov v oblasti stimulácie vývinu detí z MRK 
 
V rámci zisťovania, nakoľko sa osloveným učiteľom osvedčili pri práci s deťmi z MRK 
stimulačné programy, bola opäť použitá Likertova škála (1 – veľmi súhlasím až 5 – veľmi 
nesúhlasím). Výsledky sú rozčlenené v nasledujúcej tabuľke. 
 
Tabuľka 14  Stimulačné programy pri práci s deťmi z MRK  (položka č. 17 v dotazníku) 

Osvedčenie stimulačných programov pri práci 

s deťmi z MRK 

 

Škála súhlasu - xi 

1-veľmi súhlasím,..., 5-veľmi 
nesúhlasím 

P
ri

e
m

e
r 

M
e

d
iá

n
 

M
o

d
u

s 

1 2 3 4 5 

Počet hlasov od respondentov 
– absolútna početnosť n1 

Osvedčenie stimulačných programov 98 111 96 9 4 2,09 2,00 2,00 
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Ako je vidieť z predloženej tabuľky, vypočítaný aritmetický priemer dosiahol v rámci danej 
otázky hodnotu 2,09. Indikátor skupinového názoru, teda medián, dosiahol hodnotu 2,00. 
Z uvedeného je možné konštatovať, že väčšina oslovených učiteľov súhlasí s tvrdením, že 
stimulačné programy sa im osvedčili a sú v rozvoji osobnosti detí z MRK dôležité. Z tabuľky je 
taktiež možné vyčítať, že celkom 98 oslovených respondentov s daným tvrdením veľmi 
súhlasí. Neutrálny postoj vyjadrilo celkom 96 respondentov. Len 13 pedagogických 
zamestnancov z výskumného súboru stimulačné programy u detí z MRK nepoužíva, avšak nie 
je isté a v danom prípade sa nezisťovalo, čo pod stimulačným programom učitelia rozumejú 
a tak tieto výsledky treba považovať za orientačné. Stimulácia je procesom integrovania 
systému podnetov, ktoré umožňujú za pomerne krátky čas posúvať dieťaťa do kvalitatívne 
vyššej úrovni vývinu v súlade s očakávaniami vonkajšieho prostredia v danom prípade s 
cieľmi a obsahom predprimárneho vzdelávania v školskom systéme. U detí z MRK ide najmä 
o tie oblasti vývinu, v ktorých sa vývinovo oneskorujú či sa vyvíjajú nerovnomerne. 
Stimuláciu nemožno považovať za pasívne a od dieťaťa nezávislé prijímanie vonkajších 
podnetov so želanými  reakciami na ne, ale za proces aktívneho zaobchádzania dieťaťa 
s podnetmi (učebnými úlohami) na dosiahnutie vyšších výkonov a kvalít osobnosti. V procese 
stimulácie je dieťa povzbudzované a vedené k získavaniu a prijímaniu informácií a poznatkov 
s vedomím, že tieto môže autenticky meniť a prispôsobovať si ich vzhľadom k svojím 
možnostiam. Vnútorná motivácia, emocionálna zainteresovanosť a aktivita dieťaťa 
podmieňujú efektivitu stimulačného pôsobenia rovnako, ako primeranosť podnetov 
vzhľadom k vnútorným predpokladom (dispozíciám) dieťaťa.  
 

Vysvetlenie podstaty a edukačných súvislosti stimulácie by malo byť súčasťou obsahu 

vzdelávacích programov, aby ho učitelia dokázali zladiť s výchovno-vzdelávacími činnosťami 
a zamerali sa na stimulovanie vývinu detí v oblastiach, v ktorých oproti svojím rovesníkom 
zaostávajú.  
 
Pedagogickí zamestnanci vo výskume poukázali na dôležité oblasti stimulácie detí z MRK.   
 
Tabuľka  15  Oblasti stimulácie dieťa z MRK (položka č. 18 v dotazníku) 

Oblasti, v ktorých je potrebné stimulovať 

dieťa z MRK 

 

Škála súhlasu - xi 

1-veľmi súhlasím,..., 5-veľmi 
nesúhlasím 

P
ri

e
m

e
r 

M
e

d
iá

n
 

M
o

d
u

s 

1 2 3 4 5 

Počet hlasov od respondentov 
– absolútna početnosť n1 

Komunikačné schopnosti 300 16 1 0 1 1,07 1,00 1,00 

Jemná motorika a grafomotorika 281 25 11 0 1 1,16 1,00 1,00 

Vedomosti a poznanie 273 37 7 0 1 1,17 1,00 1,00 

Sociálne zručnosti 267 39 12 0 0 1,20 1,00 1,00 

Vôľovo-motivačné vlastnosti 255 46 16 0 1 1,26 1,00 1,00 

Emocionálna stabilita 250 50 18 0 0 1,26 1,00 1,00 

Hrubá motorika a pohyb 132 80 80 15 11 2,03 2,00 1,00 

 
Vypočítaný aritmetický priemer dosiahol takmer vo všetkých oblastiach hodnotu nižšiu ako 
1,5, preto je možné konštatovať, že respondenti považujú takmer všetky predložené oblasti 
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stimulácie za mimoriadne dôležité. Najvyššiu vypočítanú hodnotu aritmetického priemeru je 
možné sledovať v oblasti hrubej motoriky a pohybu. Na základe danej hodnoty aritmetického 
priemeru môžeme oblasť hrubej motoriky a pohybu považovať za najmenej dôležitú, avšak 
dosiahnutá hodnota 2,03 vyjadruje súhlas respondentov s tvrdením, že dieťa MRK je 
potrebné stimulovať aj v oblasti hrubej motoriky a pohybu. Lepšie výsledky a výraznejší 
súhlas respondentov je však možné sledovať vo zvyšných predložených oblastiach. Ide 
predovšetkým o oblasť komunikačných schopností, jemnej motoriky a grafomotoriky či 
vedomostí a poznania, kde aritmetický priemer dosiahol najnižšiu hodnotu.  
 

Je treba, aby tvorcovia vzdelávacích programov pedagogickým zamestnancom 

sprostredkovali spôsoby stimulácie aj hotové stimulačné programy, ktoré môžu uplatňovať 
v problémových oblastiach vývinu dieťaťa, prístupom orientovaným na pomoc dieťaťu z MRK, 
aby sa zdokonaľovalo v potrebných schopnostiach, vedomostiach, postojoch a osobnostných 
vlastnostiach v súlade s cieľmi a obsahom štátneho kurikula predprimárneho vzdelávania.  
 
Vzdelávacie potreby pedagogickí zamestnanci konkretizovali aj v tejto oblasti edukácie detí 
z MRK. Vo výskume vyjadrili mieru súhlasu a nesúhlasu s tvrdením: „v práci s deťmi z MRK by 
som sa chcela zdokonaliť v stimulácii týchto oblastí: komunikačné schopnosti, jemná 
motorika a grafomotorika, hrubá motorika a pohyb, vôľovo-motivačné vlastnosti, 
emocionálna stabilita, sociálne zručnosti a vedomosti a poznanie dieťaťa z MRK.“ 
Vzdelávacie potreby pedagogických zamestnancov v tejto oblasti prezentuje nasledujúca 
tabuľka.  
 
Tabuľka 16  Vzdelávacie potreby pedagogických zamestnancov v oblasti stimulácie detí 
z MRK (položka č. 19 v dotazníku) 

V práci s deťmi z MRK by som sa chcela zdokonaliť 

v stimulácii nasledujúcich oblastí 

 

Škála súhlasu - xi 

1-veľmi súhlasím,..., 5-veľmi 
nesúhlasím 

P
ri

e
m

e
r 

M
e

d
iá

n
 

M
o

d
u

s 

1 2 3 4 5 

Počet hlasov od respondentov 
– absolútna početnosť n1 

emocionálna stabilita 207 55 36 12 8 1,61 1,00 1,00 

sociálne zručnosti 207 52 38 11 10 1,63 1,00 1,00 

vôľovo-motivačné vlastnosti 190 72 37 12 7 1,66 1,00 1,00 

vedomosti a poznanie 192 70 33 16 7 1,67 1,00 1,00 

jemná motorika a grafomotorika 175 76 41 13 13 1,78 1,00 1,00 

komunikačné schopnosti 195 55 28 14 26 1,81 1,00 1,00 

hrubá motorika a pohyb 112 76 68 33 29 2,34 2,00 1,00 

 
V tabuľke je zjavné, že ani v jednej oblasti aritmetický priemer nedosahuje hodnotu nižšiu 
ako 1,5. Nejde preto o naliehavú vzdelávaciu potrebu, čo značí, že o stimulácii detí z MRK už 
zamestnanci vedomosti a skúsenosti majú. Najviac sa však oslovení respondenti chcú 
zdokonaliť v oblasti stimulácie emocionálnej stability detí, ďalej v oblasti sociálnych 
zručností, vôľovo-motivačných vlastností, v oblasti vedomostí a poznania detí, v jemnej 
motorike a grafomotorike, či v oblasti stimulácie komunikačných schopností. V uvedených 
prípadoch dosiahol aritmetický priemer hodnotu nižšiu ako 2,00. Najmenej sa oslovení 
respondenti chcú zdokonaliť v stimulácií detí z MRK v oblasti hrubej motoriky a pohybu, kedy 
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aritmetický priemer dosiahol hodnotu vyššiu ako 2,00. Uvedené zistenie vyplýva aj zo 
skutočnosti, ktorá sa preukázala vo vyhodnotení deviatej otázky dotazníka. V rámci deviatej 
otázky mali respondenti vyjadriť mieru súhlasu s predloženými oblasťami, v ktorých je 
potrebné stimulovať dieťa z MRK. Učitelia uviedli, že najmenej je potrebné stimulovať deti 
v oblasti hrubej motoriky a pohybu, preto je logické, že v danej oblasti sa učitelia chcú 
zdokonaľovať v najmenšej miere oproti ostatným oblastiam. Neznamená to však, že sa v nej 
zdokonaľovať nechcú, pretože až 112 respondentov veľmi súhlasilo s tvrdením, že by sa 
chceli zdokonaliť v stimulácii detí v oblasti hrubej motoriky a pohybu. Na základe porovnania 
vypočítaného aritmetického priemeru pre jednotlivé predložené oblasti je však možné 
konštatovať, že učitelia sa v danej oblasti chcú zdokonaľovať najmenej. 
 
Vzdelávacie potreby pedagogických zamestnancov v oblasti zmien názorov k deťom z MRK 
 
V rámci dvadsiatej položky dotazníka boli osloveným respondentom predložené výroky 
týkajúce sa názorov k deťom z marginalizovaných rómskych komunít. Celkom išlo o päť 
výrokov, pričom respondenti mali vyjadriť mieru ich súhlasu, resp. nesúhlasu s nimi na 
Likertovej škále (1 – veľmi súhlasím až 5 – veľmi nesúhlasím). Preložené výroky a mieru 
súhlasu s nimi znázorňuje nasledujúca tabuľka. 
 
Tabuľka 17  Postoje učiteľov k deťom z MRK (položka č. 20 v dotazníku) 

Vyjadrenie miery súhlasu, resp. nesúhlasu 

oslovených respondentov k predloženým výrokom 

 

Škála súhlasu - xi 

1-veľmi súhlasím,..., 5-veľmi 
nesúhlasím 

P
ri

e
m

e
r 

M
e

d
iá

n
 

M
o

d
u

s 

1 2 3 4 5 

Počet hlasov od respondentov 
– absolútna početnosť n1 

Učiteľka by sa mala dorozumieť v materinskom 
jazyku dieťaťa v MRK. 

38 55 51 47 127 3,53 4,00 5,00 

Bez detí z MRK by edukácia prebiehala jednoduchšie. 80 78 79 40 41 2,64 3,00 1,00 

Pre deti z MRK by mali byť zriadené samostatné MŠ. 44 43 70 44 117 3,46 4,00 5,00 

Rómski rodičia vedia lepšie pripraviť deti na školu 
ako MŠ. 

2 5 7 10 294 4,85 5,00 5,00 

Rómske dieťa je vďačnejšie k učiteľke ako nerómske. 61 68 84 44 61 2,92 3,00 3,00 

 
V danom prípade má najvyššiu výpovednú hodnotu medián, ako indikátor skupinového 
názoru a taktiež absolútne početnosti, teda celkový počet hlasov od jednotlivých 
respondentov.  
Prvý predložený výrok znel nasledovne: „Učiteľka by sa mala dorozumieť v materinskom 
jazyku dieťaťa v MRK.“ Z predloženej tabuľky je možné vidieť, že spolu až 127 respondentov 
s daným tvrdením veľmi nesúhlasí. Indikátor skupinového názoru dosahuje hodnotu 4,00, na 
základe čoho je možné konštatovať, že väčšina oslovených respondentov s daným tvrdením 
buď nesúhlasí alebo veľmi nesúhlasí.  
Ďalšie predložené tvrdenie bolo nasledovné: „Bez detí z MRK by edukácia prebiehala 
jednoduchšie.“ Z tabuľky číslo 7 vyplýva, že celkom 80 respondentov s daným tvrdením veľmi 
súhlasí a 78 respondentov súhlasí, že bez detí z MRK by edukácia prebiehala jednoduchšie.  
Spolu len 82 respondentov s daným výrokom buď nesúhlasí alebo veľmi nesúhlasí. Neutrálny 
postoj označilo celkom 79 respondentov. Indikátor skupinového názoru dosiahol v danom 
prípade hodnotu 3,00 čo znamená, že viac ako 50 percent oslovených respondentov sa 
prikláňa k názoru, že bez detí z MRK by edukácia prebiehala jednoduchšie. 
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Ďalšie respondentom predložené tvrdenie znelo nasledovne: „pre deti z MRK by mali byť 
zriadené samostatné MŠ.“ S daným tvrdením veľmi nesúhlasí až 117 respondentov a celkom 
44 nesúhlasí. 70 oslovených učiteľov vyjadrilo k danej problematike neutrálny postoj. Spolu 
87 oslovených respondentov buď veľmi súhlasí alebo súhlasí, že pre deti z MRK by mali byť 
zriadené samostatné materské školy. Medián ako indikátor skupinového názoru dosahuje 
v danom prípade hodnotu 4,00. Na základe uvedeného je možné konštatovať, že viac ako 50 
percent oslovených respondentov nesúhlasí s tvrdením, že pre deti z MRK by mali byť 
zriadené samostatné materské školy. 
V poradí štvrtý predložený výrok znel nasledovne: „Rómski rodičia vedia lepšie pripraviť deti 
na školu ako materská škola.“ Z vyššie predloženej tabuľky je možné vidieť, že výrazná 
väčšina respondentov, spolu celkom 294, s daným tvrdením veľmi nesúhlasí a celkom 10 
nesúhlasí. Len minimálny počet respondentov, celkom 7, je názoru, že rómski rodičia vedia 
lepšie pripraviť deti na školu ako MŠ. Indikátor skupinového názoru dosahuje hodnotu 5,00, 
na základe čoho je možné konštatovať, že výrazná väčšina oslovených respondentov je 
názoru, že rómski rodičia nevedia lepšie pripraviť deti na školu ako MŠ. 
Posledný výrok znel nasledovne: „Rómske dieťa je vďačnejšie k učiteľke ako nerómske.“ 
Z tabuľky je možné vidieť, že miera súhlasu, resp. nesúhlasu oslovených respondentov 
dosahuje veľmi podobné hodnoty. Celkom 61 respondentov sa daným tvrdením veľmi 
súhlasí a celkom 68 respondentov súhlasí. Neutrálny postoj k danému tvrdeniu vyjadrilo 
celkom 84 respondentov. Nesúhlas vyjadrilo spolu 105 respondentov. Na základe hodnoty 
mediánu a modusu, ktorý reprezentuje najčastejšiu odpoveď respondentov, je možné 
konštatovať, že väčšina oslovených respondentov vyjadruje neutrálny postoj a nevie zaujať 
súhlasné, resp. nesúhlasné stanovisko k tvrdeniu, že rómske dieťa je vďačnejšie k učiteľke 
ako nerómske. 
 
V inkluzívnej edukácii sa od pedagogických zamestnancov očakáva, že budú „bez chyby“ plniť 
množstvo rôznorodých povinností a činností, niekedy aj protichodných úloh. Učiteľ je človek 
a má právo na dobré aj zlé dni, môže mať názory iné, ako sú uznávané spoločnosťou, lebo 
má slobodnú vôľu aj zodpovednosť. Na druhej strane nemôže prezentovať svoje negatívne 
postoje voči iným členom spoločnosti v prostredí svojich žiakov, lebo vo vzdelávaní garantuje 
hodnoty, ktoré sú pozitívne, eticky akceptované a právne vymedzené, vedúce k tolerancii, 
porozumeniu, rovnosti a slušnosti. (bližšie Obrst, 2002; podľa Rosinský, 2008). 
ROSINSKÝ, R. Etnické postoje učiteľov 1. Stupňa ZŠ a študentov elementárnej a predškolskej pedagogiky. In 
Zlepšenie prístupu Rómov k vzdelávaniu. Banská Bystrica: PF UMB, 2008, s. 93 – 103. ISBN 978-80-8083-639-9.   

 
Argumentácie, prečo učitelia zaujímajú viac negatívny ako pozitívny postoj k deťom z MRK 
treba vyvodzovať z ich pedagogických skúseností, ktoré zrejme nie sú s týmito deťmi a ich 
rodinami vždy najlepšie alebo vyplývajú zo skupinového názoru a predsudkov majoritnej 
skupiny, ktorej sú učitelia súčasťou a ktorá problematiku života osôb z marginalizovaných 
rómskych komunít denne vníma a zažíva. Negatívne postoje učiteľov môžu byť i prejavom 
rezignácie, keď dlhodobo venujú pomoci deťom z MRK svoju energiu, ale cítia sa v tejto 
pomoci osamotení, nedostávajú zo strany iných, pomáhajúcich subjektov, inštitúcií či 
manažmentu v školstve adekvátnu podporu a po čase už nevládzu, stratia entuziazmus 
v tejto náročnej práci, takže už nie sú schopní vidieť ju celkovo pozitívne, aj keď niektoré 
svetlé stránky tejto práce reflektujú. Rovnako ako práva detí a rodičov musia byť vo 
vzdelávaní napĺňané aj práva pedagogických zamestnancov, aby sa v profesii necítili ohrození 
a diskriminovaní na úkor pozitívnej diskriminácie iných.  
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Skupina expertov na tvorbu vzdelávacích programov by mala túto skutočnosť brať veľmi 

vážne a pripraviť pre učiteľov obsah vzdelávania o zvládaní stresu, o spôsoboch komunikácie 
a presviedčania rodičov, o potrebe pomoci a starostlivosti v prospech dobra detí aj o právach 
a ochrane učiteľa v tejto zodpovednej práci. Na druhej strane je treba pre učiteľov pripraviť 
taký obsah vzdelávania, ktorý prispeje k prekonávaniu ich predsudkov voči osobám 
z marginalizovaných rómskych komunít.  
 
Vzdelávacie potreby pedagogických zamestnancov v témach edukácie detí z MRK 
 
Témy, v ktorých by sa oslovení učitelia potrebovali zdokonaliť znázorňuje nasledujúca 
tabuľka. Je v nej vyjadrená miera ich súhlasu, resp. nesúhlasu s ponúkanými alternatívami 
tém pre (seba)vzdelávanie v otázkach edukácie detí z marginalizovaných rómskych komunít. 
 
Tabuľka 18  Témy pre vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti edukácie detí 
z MRK (položka č. 21 v dotazníku) 

Témy, v ktorých by sa oslovení respondenti chceli 

zdokonaliť v práci s deťmi z MRK 

 

Škála súhlasu - xi 

1-veľmi súhlasím,..., 5-veľmi 
nesúhlasím 

P
ri

e
m

e
r 

M
e

d
iá

n
 

M
o

d
u

s 

1 2 3 4 5 

Počet hlasov od 
respondentov 

– absolútna početnosť n1 

Prispôsobovanie učebných úloh individuálnym 
potrebám a možnostiam detí z MRK. 

218 68 23 4 5 1,46 1,00 1,00 

Tvorba individuálne prispôsobených učebných zdrojov 
(pomôcok, pracovných listov, a pod.) k potrebám 

a možnostiam detí z MRK. 
220 59 27 6 6 1,49 1,00 1,00 

Príprava dieťaťa na nepriaznivé životné situácie, 
s ktorými sa v MRK môže stretnúť. 

149 85 47 16 21 1,98 2,00 1,00 

Spojenie edukácie v MŠ so životnými skúsenosťami 
dieťaťa v MRK. 

134 96 59 15 14 1,99 2,00 1,00 

Edukácia detí pomocou materiálov dostupných 
v domácom prostredí dieťaťa z MRK. 

95 88 53 28 54 2,55 2,00 1,00 

 
Z tabuľky vyplýva, že najmenšiu hodnotu aritmetického priemeru dosiahli témy ako 
prispôsobovanie učebných úloh individuálnym potrebám a možnostiam detí z MRK, či tvorba 
individuálne prispôsobených učebných zdrojov (pomôcok, pracovných listov, a pod.) 
k potrebám a možnostiam detí z MRK. V daných prípadoch dosahoval vypočítaný aritmetický 
priemer hodnotu nižšiu ako 1,5 a medián i modus hodnotu 1,00. Na základe uvedených 
údajov je možné konštatovať, že väčšina oslovených respondentov veľmi súhlasí so 
zdokonalením sa v práci s deťmi z MRK z pohľadu daných dvoch tém. Hodnoty aritmetického 
priemeru, nižšie ako 2,00  sa ukázali pri témach: príprava dieťaťa na nepriaznivé životné 
situácie, s ktorými sa v MRK môže stretnúť či spojenie edukácie MŠ so životnými 
skúsenosťami dieťaťa v MRK. V daných témach dosahoval medián hodnotu 2,00 a modus 
hodnotu 1,00. Na základe indikátora skupinového názoru – mediánu – je možné konštatovať, 
že významná časť oslovených učiteľov sa v nich chce určite vzdelávať. Najnižšiu hodnotu 
aritmetického priemeru je možné sledovať v prípade témy – edukácia detí pomocou 
materiálov dostupných v domácom prostredí dieťaťa z MRK. Oslovení učitelia sa v danej 
téme chcú zdokonaľovať, avšak v menšej miere ako to bolo v prípade zvyšných štyroch tém.  
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Učitelia mali príležitosť v dotazníku vyznačiť ďalšie témy, ktoré navrhujú zaradiť do obsahu 
inovačného vzdelávania. Graf 13 ukázal, že ich zaujímajú najmä didaktické témy, t.j. aplikácie 
myšlienok inklúzie v procese výučby jedinečných osobností detí v triede materskej školy. 
Plánovanie výchovno-vzdelávacích činností je práve téma, ktorá by im mala ukázať  
uplatňovanie adresného individuálneho prístupu v už spomínanej diferenciácii edukačných 
cieľov, obsahu, prostriedkov a podmienok vzhľadom na rozdielne vývinové dispozície 
a rozvojový potenciál detí.  
 
Graf 13  Návrhy tém ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov (položka č. 22 
v dotazníku) 

 
 
Skoro polovica oslovených pedagogických zamestnancov potrebuje vedieť, ako uľahčovať 
problematickú adaptáciu detí z MRK. O témy v diagnostikovaní aj so zameraním na 
poznávanie sociokultúrne podmienených prejavov správania týchto detí, prejavilo záujem 
222 pedagogických zamestnancov z ich celkového počtu 318. Podľa predchádzajúcich zistení 
o spolupráci pedagogických zamestnancov s rodinou sa aj v danom prípade potvrdilo, že 
podobne ako rodičov detí z MRK, ani učiteľov vzájomná spolupráca nepriťahuje. Pre túto 
tému sa rozhodlo len 57 učiteľov. Pedagogickí zamestnanci v tejto položke tiež nepriamo 
vyslovili názor, že témy komunikácia v rómskom jazyku, sociálno-psychologický tréning a ani 
ochrana zdravia a bezpečnosť detí a učiteľa nepatria medzi ich vzdelávacie priority. 
 

Napriek zisteným rozdielom vo vzdelávacích potrebách pedagogických zamestnancov vo 

výskumnom súbore treba, aby sa nimi preferované témy stali súčasťou obsahu vzdelávacieho 
programu inovačného vzdelávania. Tvorcovia by ich mohli prepojiť a aplikovať na edukačnú 
realitu, aby neposkytovali teoretické zovšeobecnenia a úvahy, ale konkrétne postupy 
a spôsoby užitočné pre edukáciu detí z MRK v teréne materskej školy. 
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2. 1. 2  Zistenia o vzdelávacích potrebách odborných zamestnancov  
 
Milena Lipnická, Tomáš Kříž 
 

Na Slovensku funguje sieť školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie. V § 130 
Školského zákona (2008) sa píše, že v týchto zariadeniach sa venuje osobitná starostlivosť 
deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami prostredníctvom psychologických, 
pedagogických, špeciálnopedagogických, logopedických, liečebnopedagogických a sociálnych 
činností.  
Základnými zložkami systému výchovného poradenstva a prevencie sú: 

 centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, 

 centrum špeciálnopedagogického poradenstva a prevencie. 
Obidve zložky sú organizačne a obsahovo prepojené. Úzko spolupracujú s rodinou, školou, 
školským zariadením, zamestnávateľmi, orgánmi verejnej správy a občianskymi združeniami. 
V poradenských zariadeniach sa vykonávajú činnosti: 

 diagnostické, 

 poradenské, 

 terapeutické, 

 preventívne, 

 rehabilitačné. 
Poradenské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je orgán miestnej štátnej správy v školstve, 
poskytujú deťom, zákonným zástupcom, zamestnancom škôl a školských zariadení odborné 
činnosti bezplatne. 
 
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie poskytuje: 

 komplexnú starostlivosť všetkým deťom, okrem detí so zdravotným znevýhodnením, 

 poradenské služby ich zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom, 

 metódy psychologickej a pedagogickej diagnostiky, psychologického a výchovného 
poradenstva, prevencie, reedukácie, rehabilitácie a psychoterapie, 

 činnosti preventívno-výchovné, metodicko-odborné a tvorbu preventívnych programov, 

 starostlivosť o rozvoj nadania detí a v oblasti eliminovania porúch psychického vývinu 
a porúch správania týchto detí.  
 

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva: 

 poskytuje komplexnú špeciálno-pedagogickú a psychologickú činnosť v oblasti 
diagnostiky, poradenstva, rehabilitácie, prevencie, metodiky výchovy a vzdelávania detí 
so zdravotným znevýhodnením, 

 súbor špeciálno-pedagogických intervencií deťom so zdravotným znevýhodnením 
vrátane detí a vývinovými poruchami osobnosti a sociálnu integráciu, 

 spolupracuje so zákonnými zástupcami detí, 

 vyhľadáva a vedie evidenciu detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 

 zabezpečuje kompenzačné, reedukačné a špeciálne učebné pomôcky deťom podľa ich 
individuálnych potrieb, učí ich tieto používať a prehodnocuje účinnosť ich využívania 
u užívateľa, 

 zabezpečuje ambulantnú poradenskú činnosť pre deti v škole alebo školskom zariadení 
vrátane poskytovania odbornej pomoci deťom a pedagogickým zamestnancom terénnym 
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špeciálnym pedagógom aj formou krátkodobých pobytov dieťaťa alebo zákonných 
zástupcom s dieťaťom v tomto zariadení (Školský zákon, 2008). 

 
Podiel potenciálnych a reálnych klientov z marginalizovaných rómskych komunít 
v zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie platný vo výskumnom súbore 
odborných zamestnancov 

 
Percentuálny podiel reálnych a potenciálnych klientov z prostredia MRK sa približujú. Rozdiel 
medzi potenciálnymi a reálnymi klientmi je 5,55%. Údaje sú ale orientačné, lebo vychádzajú 
zo skúseností respondentov a nie z presného počtu evidovaných potenciálnych -
neevidovaných klientov, to znamená detí predškolského veku z MRK. Údaje o potenciálnej 
klientele získavajú jednotlivé pracoviská od svojich zriaďovateľov, ktorý disponuje číslami 
z Ústavu informácií a prognóz školstva. Tieto údaje sú odlišné od čísel Štatistického úradu 
Slovenskej republiky.   

 
Tabuľka 19 Podiel klientov z MRK v územnej pôsobnosti zariadení výchovného poradenstva 
a prevencie (položka č. 7 a č. 8 v dotazníku) 

Percentuálny podiel reálnych klientov z MRK v územnej pôsobnosti 
poradenského zariadenia 

25,78% 

Percentuálny podiel potenciálnych klientov z MRK v územnej pôsobnosti 
poradenského zariadenia 

31,33% 

 
Z tabuľky 19 sa dá dedukovať, že skoro každé dieťa z marginalizovanej rómskej komunity je 
klientom zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Keďže ide o odhad respondentov 
vo veľmi malej reprezentatívnej vzorke, nemožno tento údaj považovať za objektívne 
mapujúci situáciu starostlivosti o detí z MRK v poradenských zariadeniach. Skôr je zistenie 
prekvapujúce, lebo rodičia s deťmi nedochádzajú do blízkych materských škôl, nie to ešte do 
okresných poradenských zariadení. Ak by sa údaj nevzťahoval na potenciálnych, ale len 
reálnych klientov, tak poradenské zariadenie na územiach s marginalizovanými rómskymi 
komunitami je predurčené k vysokému počtu týchto klientov, avšak zistený údaj potom 
treba chápať ako percento všetkých detí z MRK (nielen predškolského veku) z celkového 
počtu evidovaných klientov.     
 
ČINNOSŤ ODBORNÉHO ZAMESTNANCA 

 
Spolupráca odborných zamestnancov s rodinami detí z marginalizovaných rómskych 
komunít 
 
Odborní zamestnanci hodnotia spoluprácu s rodičmi detí z MRK prevažuje negatívne, 56 % 
z nich ju považuje za zlú až veľmi zlú. Na druhej strane spokojných so spoluprácou s rodičmi 
je 38 % respondentov, avšak dobrá je iba podľa 6% oslovených odborných zamestnancov. 
Spolupráca je obojstrannou záležitosťou odborných zamestnancov aj rodičov a preto môže 
byť diskutovaná z pohľadu každého z nich, avšak hlbšia analýza v danom výskumnom 
projekte najmä zo strany rodičov nebola jeho zámerom a tak i zistenia v grafe 14 treba 
považovať za jednostranné a orientačné. 
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Graf 14 Hodnotenie spolupráce s rodičmi detí z MRK odbornými zamestnancami (položka č. 
9 v dotazníku) 

 
 

Negatívne hodnotenie spolupráce s rodičmi detí z MRK môže mať viaceré dôvody napríklad, 
že si nerozumejú, lebo rodičia neovládajú štátny jazyk alebo majú znížené intelektuálne 
schopnosti a nechápu súvislostiam poradenskej práce so svojim dieťaťom. Bariérou 
spolupráce je i nedochádzanie rodičov s deťmi do poradenských zariadení, čo odborných 
zamestnancov vedie k uskutočňovaniu odborných činností priamo v materskej škole alebo 
ich neuskutočňovaniu, keď deti z MRK materskú školu nanavštevujú. Spoluprácu zhoršujú  aj 
zlé sociálno-ekonomické pomery rodín, ktoré síce záujem o spoluprácu môžu mať, ale 
finančne si nemôžu dovoliť cestovať či slušne sa ustrojiť na návštevu odborníkov. Rodičia z 
MRK môžu mať aj pocit menejcennosti vo vzťahu k odborníkom alebo sa obávajú, že im 
situácia dieťaťa bude dávaná za vinu a bude spojená so sankciami. Často sa stáva, že aj keď 
sa odborných činností s dieťaťom zúčastňujú a poradenstvo prijímajú, v domácom prostredí 
nie sú dôslední v aplikovaní jeho výsledkov a odporúčaní. Ďalším z dôvodov nespolupráce 
môže byť aj presvedčenie rodičov, že ich dieťa problémy nemá a je za problémové 
považované za to, že má rómsky pôvod.  
Dôvody problematickej spolupráce odborných zamestnancov a rodičov detí z MRK môžu byť 
mnohé, čo by si zaslúžilo vypracovanie ďalšieho výskumného projektu. 
 
Získavanie informácií o deťoch z marginalizovaných rómskych komunít odbornými 
zamestnancami 
 
Získavanie informácií o osobnej a rodinnej anamnéze detí z MRK od rodičov, je odbornými 
zamestnancami hodnotené opäť negatívne, 60% respondentov sa o tejto skutočnosti 
vyjadrilo ako o zlej až veľmi zlej. Vyhovuje štyridsiatim percentám z nich, pričom žiadny 
odborný zamestnanec nehodnotil získavanie anamnestických údajov ako veľmi dobré.   
 
Graf 15 Získavanie informácií o deťoch z MRK odbornými zamestnancami (položka č. 10 
v dotazníku)          
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Zamýšľanie sa nad súvislosťami vývinu dieťaťa, dôvodmi jeho ťažkostí, vzdelávacou situáciou 
a perspektívou zrejme nepatrí medzi silné stránky rodinnej výchovy detí v MRK. Odborní 
zamestnanci si túto skutočnosť uvedomujú a nie sú s ňou vôbec spokojní (61 %). Informácie 
o dieťati získavajú viacerými diagnostickými metódami a z dostupných informačných zdrojov 
napríklad lekárskych správ, Úradu práce sociálnych vecí a rodiny, pedagogických 
charakteristík, z predchádzajúcich odborných diagnostík, rozhovorov s rodičmi, učiteľmi či 
asistentmi učiteľov atď. Tieto však nie sú k dispozícii úplné vždy tak, akoby ku komplexným 
diagnostickým informáciám potrebovali. Môže to byť spôsobené i tým, že rodičia nie sú  
disciplinovaní v získavaní informácií o dieťati, uchovávaní podkladov k nim aj ich 
sprostredkúvaní medzi viacerými odborníkmi či inštitúciami. Diagnostické údaje preto treba 
dopĺňať v teréne aj v spolupráci so sociálnymi pracovníkmi a komunitnými centrami, 
prípadne na obecných úradoch. Ide ale o dôverné informácie a tak ich sprostredkúvané 
zhromažďovanie cez iné subjekty, nesie v sebe riziká porušovania ochrany osobných údajov. 
 
Poznatky odborných zamestnancov o sociálnych a kultúrnych špecifikách MRK   
 
K nevyhnutným podmienkam odbornej práce s deťmi z MRK patria poznatky o sociálnych 
a kultúrnych špecifikách ich života aj komunity, v ktorej sa nachádzajú. Odborní zamestnanci 
si myslia, že majú o nich dostatočné až veľmi dobré poznatky (podrobnejšie nasledujúci graf). 
Z týchto zistení je možné odvodiť odporúčanie pre tvorbu obsahu vzdelávacieho programu, 
že zrejme poznatky o etnicite a špecifikách života v chudobných rómskych prostrediach 
odborní zamestnanci nevidia ako prioritu profesijného sebarozvoja. 
 
Graf 16 Sebahodnotenie poznatkov o sociálnych a kultúrnych špecifikách života detí z MRK 
odbornými zamestnancami (položka č. 11 v dotazníku) 

 
 

 
Výskumné zistenia o činnostiach odborných zamestnancov s deťmi a rodičmi z MRK 
vyznievajú v neprospech starostlivosti a spolupráce rodičov, ale ak si odborní zamestnanci 
veria, že dostatočne poznajú špecifiká a hodnoty ich života, je treba, aby ich zohľadňovali 
hľadaním alternatívnych riešení spolupráce v prospech detí napr. pozorovaním v rodine 
a v materskej škole, rozhovormi s rodičmi a učiteľmi detí t.j., aby ambulantné odborné 
činnosti zamenili za terénne, aj keď z kvalitatívneho výskumu vyplýva, že výjazdy do terénu 
sú zvyčajne technickým problémom dopravy na miesto výkonu poradenskej práce.  
 



 
 

51 

Potreba spolupráce odborných zamestnancov s ďalšími profesionálmi u detí z MRK 
 
Odborní zamestnanci hodnotili potrebu spolupráce s ďalšími profesionálmi, ktorí by uľahčili 
ich prácu a poskytovanie poradenskej a odbornej pomoci deťom z MRK. Pre kvalitné 
zavádzanie princípov inkluzívneho vzdelávania v materskej škole, je podľa nich dôležitá 
spolupráca s viacerými profesionálmi, ktorí majú vplyv na sociálny i kultúrny život 
a vzdelávanie detí z marginalizovaných rómskych komunít. Sú to najmä terénni sociálni 
pracovníci, asistenti učiteľa, pedagogickí zamestnanci. Podľa názorov odborných 
zamestnancov vo výskumnej vzorke prácu s deťmi z MRK zefektívňuje kooperácia v tíme 
viacerých odborníkov. Táto kvalita inklúzie je rovnako požiadavkou pedagogických 
zamestnancov zapojených do výskumu.  
 
Graf 17 Potreba spolupráce odborných zamestnancov s inými profesionálmi (položka č. 12 
v dotazníku) 

 
  
Uprednostnenie spolupráce s terénnym sociálnym pracovníkom, zrejme vyplýva                                 
z nedostatočnej komunikácie a spolupráce odborných zamestnancov s rodičmi detí z MRK. 
Mnohí odborní zamestnanci (49 %) vidia v terénnom sociálnom pracovníkovi prostredníka 
medzi rodinou, materskou školou a poradenským zariadením. Za potrebných k spolupráci 
odborní zamestnanci považujú i asistentov učiteľov (24 %) a to i z dôvodu, že často deti 
z MRK sprevádzajú do poradenských zariadení a tlmočia konverzáciu s dieťaťom či rodičom.  
Potreba odborných zamestnancov spolupracovať s učiteľmi materských škôl nie je až tak 
naliehavá, lebo sú im v tíme najbližšími kolegami a spolupracuje sa im dobre, aj keď sa nedá 
tvrdiť, že bez problémov.    
 
Potreba komunikácie odborných zamestnancov v rómskom jazyku 
 
Odborní zamestnanci sa vyjadrovali aj k základným znalostiam rómskeho jazyka, ktorý by im 
uľahčil komunikáciu a odborné činnosti s deťmi z MRK. Až 69% respondentov si nemyslí, že 
treba s dieťaťom z MRK komunikovať v jeho materinskom – rómskom jazyku. Naopak znalosť 
rómskeho jazyka kladne hodnotí 31% respondentov. Podobný názor majú i pedagogickí 
zamestnanci vo výskumnom súbore, čo nasvedčuje, že vo vzdelávaní a odborných službách 
u detí z MRK sú prítomné iné, podstatnejšie problémy a možno neochota ovládať rómsky 
jazyk je jedným z dôsledkov prevažne negatívneho postoja pedagogických a odborných 
zamestnancov k deťom a rodičom z marginalizovaných rómskych komunít. 
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 Graf 18 Názory respondentov na ovládanie rómskeho jazyka pri práci s deťmi z MRK 
(položka č. 13 v dotazníku) 

 
 
 
Odborní zamestnanci z výskumného súboru sa zhodujú v názore, že nepotrebujú ovládať 
rómsky jazyk v komunikácii s deťmi a rodičmi. Potvrdzuje to i medián v tabuľke 20. Ak by 
požiadavka diagnostikovať dieťa v rómskom jazyku bola explicitne vyjadrená v záväzných 
dokumentoch, potom by určite chýbali odborní zamestnanci pre služby deťom a rodinám 
z MRK. Z hľadiska rovnosti šancí vo vzdelávaní by sa táto požiadavka mohla rozšíriť i na 
ovládanie iných druhov materinského jazyka, pretože s jazykovou variabilitou sa v inklúzii 
počíta automaticky. Skôr je treba zabezpečiť tlmočenie v diagnostikovaní aj terapiách 
asistentmi učiteľa, ktorých výber pre deti z MRK by mal byť podriadený ovládaniu rómskeho 
jazyka. Ak však dieťa materskú školu navštevuje pravidelne, učí sa komunikovať v štátnom 
jazyku, čo jeho komunikačnú bariéru s odbornými zamestnancami zmenšuje. 
 
Názory odborných zamestnancov k deťom z MRK 
 
V položke číslo 14 v dotazníku boli respondentom predložené výroky, ktoré sa týkajú názorov 
k deťom z MRK. Spolu išlo o päť výrokov, pričom respondenti mali vyjadriť mieru súhlasu, 
resp. nesúhlasu s každým z nich. Hodnota 1 znamenala veľmi súhlasím, hodnota 5 
vyjadrovala názor veľmi nesúhlasím. Výsledky zisťovania názorov odborných zamestnancov 
k deťom z MRK približuje tabuľka 20. 
 
Tabuľka 20  Názory odborných zamestnancov k deťom z MRK (položka č. 14 v dotazníku) 

 

Vyjadrenie miery súhlasu, resp. nesúhlasu 

oslovených respondentov k predloženým výrokom 

Škála súhlasu - x¡ 
1-veľmi súhlasím,..., 5-veľmi 

nesúhlasím 

P
ri

em
er

 

 
M

ed
iá

n
 

M
o

d
u

s 

1 2 3 4 5 

Počet hlasov od respondentov – 

absolútna početnosť n 

Odborný zamestnanec by sa mal dorozumieť 
v materinskom jazyku dieťaťa z MRK. 

2 7 11 14 11 3,5 4,0 4,0 

Bez detí z MRK by odborné poradenstvo prebiehalo 
jednoduchšie. 

2 4 14 16 9 3,5 4,0 4,0 

Pre deti z MRK by mali byť zriadené samostatné 
odborné pracoviská. 

2 9 9 9 16 3,5 4,0 5,0 
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Rómski rodičia vedia lepšie pripraviť deti na školu 
ako materská škola. 

1 2 14 17 10 3,6 4,0 5,0 

Rómske dieťa je vďačnejšie k odbornému 
zamestnancovi ako nerómske. 

1 2 15 17 10 3,7 4,0 4,0 

 

Nedôveru odborných zamestnancov rómskym rodičom a deťom ukazujú hodnoty v tabuľke 
20. V nich sú badateľné isté predsudky voči nim. Ich dôvody môžu byť rôzne a tvoria sa buď 
cez negatívne skúsenosti v poradenskej praxi, nedostatok skúseností alebo sú ovplyvnené 
názorom iných osôb, resp. väčšiny v určitom území, kde sú marginalizované rómske 
komunity početne zastúpené v obyvateľstve a kde skúsenosti s nimi nie sú najlepšie. Je tak 
zrejmé, že niekde je problém vo vzťahu odborných zamestnancov k osobám z 
marginalizovaných rómskych komunít, čo by mohlo zmierniť nielen ich vzdelávanie v danom 
projekte, ale i štátnom koordinované riešenia zaväzujúce rodičov k plneniu si povinností voči 
svojim deťom, aby spolupracovali aj v poradenskom a vzdelávacom procese. 
 
Spolupráca odborných zamestnancov s pedagogickými zamestnancami a rodičmi 
v edukácii detí z MRK   
 
Odborní zamestnanci pri práci s rodičmi detí z MRK kladú dôraz na individuálny prístup 
a skupinové aktivity. Podstatu obidvoch priorít odborných činností tvorí komunikácia. Ako 
preukázali odpovede v dotazníku, odborní zamestnanci i keď vytvárajú podmienky a 
motivujú rodičov k dlhodobejšej spolupráci v prospech dieťaťa aj ich samých, rodičia z MRK 
nie sú ochotní spolupracovať (graf 19). Zistenie nie je prekvapivé, lebo na nízku úroveň 
spolupráce rodičov detí z MRK upozornili aj pedagogickí zamestnanci zapojení do výskumu.   
 

Graf 19 Spolupráca odborných zamestnancov s materskou školou a rodičmi z MRK (položka 
č. 15a v dotazníku) 

 
 

Spolupráca s rodičmi detí z MRK je možná a fungujúca, ako uviedli ôsmi respondenti. Naopak 
5 odborných  zamestnancov v dotazníku vyznačilo, že s rodičmi detí z MRK nespolupracuje. 
Keďže dôvody nespolupráce neboli predmetom zisťovania, je možné o nich len špekulovať.  
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Skôr sa treba zamerať na analýzu foriem spolupráce, ktoré odborní zamestnanci s rodičmi 
detí z MRK uplatňujú. Hoci sa odborní zamestnanci na nespoluprácu rodičov nepriamo 
sťažujú, sami zrejme ani spoluprácu nevyvíjajú, lebo až 22 z nich uviedlo, že nevyužíva žiadne 
formy spolupráce s rodičmi detí z MRK. Ojedinele odborní zamestnanci uviedli, že využívajú 
formálne formy, ak ich vôbec možno nazvať formami spolupráce ako sú písomné pozvánky 
na vyšetrenie, nadmerné opakovanie a poskytovanie rád, trpezlivosť atď. (bližšie graf 20). Je 
teda evidentné, že niektorí si formy spolupráce splietli s osobnostnými vlastnosťami 
odborného pracovníka alebo s rozvojovými programami (rozvoj fonematického 
uvedomovania). 
 

Graf 20 Formy spolupráce odborných zamestnancov s rodičmi detí z MRK (položka č. 15b 
v dotazníku) 

Graf: Pri práci s rodičmi detí z MRK sa mi osvedčili 
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Obsahom vzdelávacieho programu by sa podľa zistení z kvantitatívneho výskumu mali 

stať  neformálne a produktívne formy spolupráce odborných zamestnancov s rodičmi detí 
z MRK.   
 
Prostriedky, ktoré odborným zamestnancom chýbajú pri práci s deťmi z MRK 
 
Odborní zamestnanci sa vyjadrili i k chýbajúcim prostriedkom pri práci s deťmi z MRK. Môžu 
byť hmotné i nehmotné a umožňujú dosahovanie stanovených cieľov v riadenej činnosti 
odborného zamestnanca s dieťaťom. Odborní zamestnanci vo výskumnom súbore sa znovu 
najviac venovali spolupráci s rodinou. Okrem nej by v zefektívnení odborných činností 
privítali metodické materiály a diagnostické testy, menej už supervíziu, pedagogické 
charakteristiky z materských škôl a konzultácie s inými kolegami. V oblasti prostriedkov 
odborných činností v poradenskej práci by bola prínosom tohto výskumného projektu 
konkretizácia pre deti z MRK a to v rovine k ich objektívneho diagnostikovania, terapie aj 
prevencia.  
 
Sumár štandardizovaných aj odbornými zamestnancami tvorených testovacích materiálov 
a diagnostických postupov u detí komunikujúcich v rómskom jazyku by v danom výskume 
bolo konštruktívnym príspevkom, najmä  ako odborní zamestnanci predchádzajú 
diskriminácii a neobjektívnosti diagnostikovania u detí s jazykovým deficitom 
a socioklutúrnou znevýhodnenosťou.   
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Graf 21 Chýbajúce prostriedky v odbornej a poradenskej práci s deťmi z MRK  (položka č. 17 
v dotazníku) 
 

 
 

Všeobecne formulované potreby odborných zamestnancov v chýbajúcich prostriedkoch 

odborných činností, by mali tvorcov vzdelávacích programov povzbudiť ku konkretizácii 
a opisu dostupných prostriedkov k diagnostikovaniu, terapiám aj prevencii u detí 
z marginalizovaných rómskych komunít. Teoretická syntéza prostriedkov bude vo 
vzdelávaní odborných zamestnancov nápomocná pri výmene informácií aj diskusii skúseností 
s ich používaním alebo zostavovaním.   
 
Kompetencie a činnosti odborného zamestnanca pri práci s deťmi z MRK  
 
Pri odhaľovaní vzdelávacích potrieb odborných zamestnancov sa treba opierať o  
kompetencie, ktoré sú kľúčové pre prácu s deťmi z MRK. Kompetencie odborným 
zamestnancom dávajú právomoci v konaní a rozhodovaní aj uľahčujú a skvalitňujú ich prácu, 
lebo sú komplexom profesijných predpokladov na zabezpečovanie efektov a účinkov 
odborných intervencií u detí z MRK. Odborní zamestnanci z výskumného súboru za ne 
považujú profesionalitu, komunikáciu, diagnostiku, empatiu (bližšie graf 22). 
  
Graf 22 Najdôležitejšie odborné kompetencie potrebné pre prácu s deťmi z MRK (položka č. 
18 v dotazníku) 
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Za povšimnutie stojí údaj o terapeutickej práci, ktorá zrejme nie je nosnou v poradenskom 
pôsobení odborných zamestnancov, aj keď by mala. Ako však uviedla jedna z participantiek 
v kvalitatívnom výskume, dôvodom je i nízky počet odborných zamestnancov 
v poradenských zariadeniach, ktoré majú v pôsobnosti mnoho škôl a nedokážu uspokojiť 
všetky potreby detí, učiteľov a rodičov. Poväčšine diagnostikujú vysoký počet klientov. 
Nadväzujúce a dlhodobejšie terapie u niektorých klientov by poradenský servis ostatným, 
ktorí ho potrebujú aspoň v diagnostikovaní a prevencii, upierali. Odborní zamestnanci vo 
výskume kládli dôraz na väčší počet odborných zamestnancov t.j. personálne zabezpečenie 
starostlivosti o deti z MRK aj terénnu prácu s rodičmi. Tiež žiadajú väčší zásah štátu 
v sociálnej a vzdelávacej rovine marginalizovaných rómskych komunít a finančné stimuly do 
vybudovania tímov 3-5 odborných zamestnancov špecializovaných na prácu s touto skupinou 
detí.  
 

Na zistenie o minimalizovanej terapeutickej starostlivosti v poradenských zariadeniach 

zrejme tento projekt nenájde odpoveď, avšak môže poukázať na potrebu zvýšiť počet 
odborných zamestnancov v inkluzívnej edukácii detí z MRK. Odborní zamestnanci zapojení do 
aktualizačného vzdelávania by mali o problematike personálneho zloženia v poradenskom 
zariadení získať podrobnejšie informácie podľa legislatívy a diskutovať o možnostiach 
riešenia v praxi. 
 
Potreby v profesijnom (seba)rozvoji odborných zamestnancov 
 
Hlavnou podmienkou optimálneho a efektívneho poradenstva a vzdelávania u detí z MRK sú 
rozvinuté kompetencie pedagogických a odborných zamestnancov aj ich úprimný záujem 
a viera v zlepšenie situácie a pomoc týmto deťom. Samotné kvalifikačné predpoklady 
a odborné vedomosti nestačia. Jedinečnosť profesionality každého pedagogického a 
odborného zamestnanca okrem profesijných predpokladov prenikajú i jeho osobnostné 
vlastnosti, hodnoty a postoje viažuce sa k týmto deťom. Vo výskumnom súbore si odborní 
zamestnanci uvedomili profesijné kompetencie trojakého druhu. Zviditeľňuje ich tabuľka 21. 
 
Tabuľka 21 Potreby v profesijnom rozvoji odborných zamestnancov  (položka č. 19 
v dotazníku) 

 

Vyjadrenie miery potreby, resp. nepotreby oslovených respondentov 

k predloženým oblastiam profesijného rozvoja 

Škála súhlasu - x¡ 
1-najviac potrebujem,..., 5-najmenej 

potrebujem 

1 2 3 4 5 

Počet hlasov od respondentov – 

absolútna početnosť n 

odborná činnosť 3 14 12 9 7 

spolupráca škôl, školského zariadenia s rodinou a komunitou 13 11 12 6 3 

profesijný rast a sebarozvoj 4 13 18 8 2 

 
„Prečítanie“ potrieb odborných zamestnancov v zdokonaľovaní sa v profesijných 
kompetenciách upovedomuje, že vzhľadom k rozmanitosti odborných činností respondenti 
vo výskumnom súbore nemajú na (seba)rozvoj vysoké nároky.  
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 Podľa tabuľky 21 odborní zamestnanci vo výskumnom súbore inklinujú k trom oblastiam 

vzdelávania. Z nich možno odvodiť parciálne  témy v obsahu vzdelávacích programov. 
Vzdelávacie potreby sú sústredené okolo okolností a možností spolupráce s rodičmi 
a komunitou,  odborné činnosti a profesijný rast a sebarozvoj. 
 
Sebareflexia odborných zamestnancov v potrebách profesijného zdokonaľovania sa, prispela 
k rozpoznaniu čiastkových tém aktualizačného vzdelávania. Líniu nenáročnosti na seba v 
kontinuálnom vzdelávaní sledujú i zistenia v grafoch 23. Skoro polovica z oslovených 
odborných zamestnancov si vybrala alternatívu žiadne vzdelávacie potreby.  
 
Graf 23 (a) Konkrétne témy vzdelávania pre zdokonalenia sa v odbornej činnosti  (položka 
č. 19a v dotazníku) 
 

Graf: Odpovede v rámci položky: Konkretizujte Vaše 
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Je zarážajúce, že až 18 odborných zamestnancov z výskumnej vzorky (zo 45) nemá potrebu 
vzdelávať sa v ponúknutých témach. Aj keď vo výskumných zisteniach rezonuje istý 
nezáujem o ďalšie vzdelávanie, môže vyplývať i z toho, že do dotazníka neboli dané také 
témy, ktoré by uspokojili vzdelávacie potreby respondentov.  
 
Graf 23 (b) Konkrétne témy vzdelávania pre zdokonalenia sa v odbornej činnosti (položka č. 
19c v dotazníku) 
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Tvorcovia vzdelávacích programov by si mali všimnúť záujem odborných zamestnancov 

o diagnostikovanie detí z MRK aj o poznávanie špecifík práce s rómskou komunitou. Zrejme 
mladší z nich cítia i málo podpory a vedenia zo strany skúsenejších kolegov a preto by im 
pomohla supervízia. Túto potrebu odborných zamestnancov v praxi cez tento projekt 
nemožno uspokojiť, avšak aké sú jej podmienky a priebeh, to by sa v rámci aktualizačného 
vzdelávania dozvedieť mohli.  

 
2. 2  Interpretácia zistení z kvalitatívneho výskumu  
 

2. 2. 1  Zistenia o vzdelávacích potrebách pedagogických zamestnancov 
 
Rastislav Rosinský, Jurina Rusnáková 

 

Rozdiely medzi rómskymi a nerómskymi deťmi 
 
Z rozhovorov s učiteľkami materských škôl zámerne vybraných do výskumnej vzorky 
kvalitatívneho výskumu vyplývajú niektoré zistenia o rozdieloch medzi rómskymi 
a nerómskymi deťmi. Podľa nich možno učiteľky vo výskumnom súbore zjednodušene 
rozdeliť do týchto skupín. 
Učiteľky, ktoré rozdiely medzi rómskymi a nerómskymi deťmi nevidia napr. Olina (40, 
Východ 4). Olina niekoľko krát počas rozhovoru zdôrazňuje rovnaký prístup k deťom odlišnej 
etnicity: „Moje kolegyne prijali aj tie rómske deti za svoje. My tu nerobíme rozdiely.“  
Učiteľky, ktoré vidia malé rozdiely a to najmä v pripravenosti dieťaťa na materskú školu a v 
rodinných pomeroch, prípadne vo vplyve prostredia. Túto skupinu zastupuje napr. Marcela  
z prevažne nerómskej mestskej školy Gemer 2.  
Učiteľky, ktoré vnímajú pozitívne rozdiely v prospech rómskych detí. Gita zo zmiešanej 
školy (47, Gemer 4) tvrdí, že rómske deti sú prítulnejšie, ale iné rozdiely nevidí. V prospech 
rómskych detí sa vyjadruje aj Lenka (51, Východ 2), ktorá porovnáva deti v svojej rómskej 
škole s deťmi v nerómskej, do ktorej chodí zastupovať. Rómske deti  sú športovo nadanejšie 
a šikovnejšie.  
Učiteľky, ktoré vidia veľké rozdiely medzi rómskymi a nerómskymi deťmi najčastejšie 
v zručnostiach, úrovni hygieny a návykov spojených s hygienou a sebaobsluhou, v stupni 
rozvoja a v správaní. Napríklad Michaela (45,Východ 8) z prevažne nerómskej školy, ktorú 
navštevujú deti z „lepších“ rómskych rodín v rozhovore uviedla, že rozdiely sú v slabšej 
hygiene a v absencii sebaobslužných návykov u rómskych detí i keď hneď dodáva, že s týmito 
prekážkami sa stretávala najmä v minulosti. Najväčší rozdiel a zároveň najväčšia bariéra  je 
v znalosti a používaní slovenského jazyka, ten rómske deti ovládajú slabšie, učiteľkám 
nerozumejú a nevedia sa dobre vyjadrovať. Lucia (39, Východ 3) z rómskej školy 
charakterizuje rómske deti ako žijúce „v inom svete“, v ktorom sa učia prežiť zo dňa na deň. 
Júlia (44 Západ 1) z prevažne nerómskej školy rómske komunity v obci rozdeľuje na pôvodné 
a prisťahovalcov, vidí odlišnosti rómskych detí najmä v ich nepripravenosti (napr. málo 
rozvinutá jemná motorika) a absencii hygienických návykov. „Hlavne oni prichádzajú do MŠ 
úplne nepripravení a tam ten adaptačný proces trvá strašne dlho. Strašne dlho si hľadajú 
cestu k  učiteľke.“  
Väčšina učiteliek vo výskumnom súbore kvalitatívneho výskumu pripisuje negatívne 
odlišnosti rómskych detí v rodine a v prostredí (komunite), v ktorom dieťa vyrastá. 
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Pripisovanie odlišných charakteristík v etnicite sa objavilo ojedinele, avšak niektoré učiteľky 
odlišnosti rómskych detí oproti nerómskymi opísali takto: 
„Majú radi šport, šikovnejšie sú a aj vynaliezavejšie.... MŠ aj po rozumovej stránke sú 
šikovnejšie.“ (Lenka, 51, Východ 2) 
„Rozdiel je možno v tom, že rómske deti nemajú takú výchovu z domu, ale nedá sa to 
povedať o všetkých, záleží od prostredia.“ (Marcela, 53, Gemer 2) 
„S tými hygienickými návykmi, niekedy to bolo horšie, teraz by som povedala, že už ani tak 
nie, pretože stále hovorím, že sú stále z tých lepších rodín. Takže oni si udržujú takýto trend 
a asi tá bariéra je v komunikácii a v tom vyjadrovaní, majú problém vyjadriť sa tým našim 
spôsobom.“ (Michaela, 45, Východ 8) 
„Oni ako keby v inom svete žili, kde sa nič nemusí, kde od rána do večera behá, rodič ani 
nevie kde je...od mala sa učia a tak sú aj zvyknuté, prežiť z jedného dňa na druhý.“ (Lucia, 39, 
Východ 3) 
„Nerómske deti sú pripravenejšie majú väčší rozhľad, viac vecí poznajú.“ (Eva, 49, Gemer 5) 
„A je to spôsobené určite výchovou doma... myslím si, že keby dieťa, ktoré rešpektuje nás 
v škole malo také isté podmienky doma, tak by došlo k zmene. Ale akonáhle opustí budovu, 
nič neplatí. Prichádza do svojej oblasti a tam zas robí všetko po svojom“ (Denisa, 24, Východ 
7). 
 
Spolupráca učiteliek s rodičmi detí z marginalizovaných rómskych komunít 
 
Takmer všetky participantky považujú spoluprácu s rodičmi pri edukácii detí 
z marginalizovaných rómskych komunít za veľmi významnú až kľúčovú. Výnimkou je Magda 
(21, Východ 6), ktorá pracuje v rómskej triede. Už sme spomenuli, že Magda sa vo svojich 
postojoch voči rómskym deťom odlišuje. Podobne výnimočné sú jej názory na rodičov 
a odmietanie spolupráce s nimi. Podľa nej je potrebné pracovať s rómskymi deťmi, ale 
s rodičmi radšej nie. Ani rodičia podľa nej nechcú spolupracovať so školou, na deti sa 
neinformujú a ťažko sa s nimi komunikuje.  
Niekoľko participantiek spomenulo, že boli alebo pravidelne chodia agitovať do rómskych 
osídlení. Vo všetkých prípadoch má ich aktivita efekt, dokonca aj dlhodobý. ”Chodím s 
riaditeľkou do rodín a tam zapíšeme všetky údaje z občianskeho preukazu rodičov.” (Lenka, 
51, Východ 2) 
Mnohé uviedli, že záujem zo strany rodičov je vyšší, ako materská škola dokáže uspokojiť 
a preto musia každoročne žiadosti odmietať a uprednostňujú deti v predškolskom veku. 
Michaela (45, Východ 8) spája zvýšený počet rómskych detí v ich materskej škole so 
zvýšeným záujmom rodičov.  
Stretávajú sa s nimi najmä ráno a popoludní pri odovzdávaní detí, ale aj na školských akciách 
a združeniach. Niektoré participantky navštevujú deti v domácnosti.  
Pri hľadaní rozdielov medzi rómskymi a nerómskymi rodičmi  učiteľky (napr. Magda, Východ 
6; Zita, Stred 1) spomenuli odmietanie zmiešaných triednych kolektívov zo strany Nerómov.  
Zita (54, Stred 1) zastupuje participantky, ktoré nevnímajú rozdiely medzi rómskymi 
a nerómskymi rodičmi v spolupráci s MŠ. V jednej aj v druhej skupine je to rôznorodé, 
niektorí sa zaujímajú viac a niektorí menej. Podľa Gity (47, Gemer 4) sú rómski rodičia 
citlivejší na deti, iné rozdiely nevidí a spoluprácu s nimi hodnotí ako dobrú.  
Denisa (24, Východ 7) považuje rómskych rodičov za výbušnejších, podľa jej skúseností sa 
týmto od Nerómov veľmi odlišujú. Ďalšou rozdielnosťou je vzťah k učiteľkám – rómski rodičia 
ich viac rešpektujú a vážia si ich. O prácu MŠ sa zaujímajú, pravidelne sa s nimi stretáva.   
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Niekoľko učiteliek spomenulo, že rómski rodičia ich viac rešpektujú („dajú sa ukorigovať“) 
a aj keď v počiatkoch je ich spolupráca komplikovaná (napr. aj kvôli jazykovej bariére), 
postupne sa vylepšuje, najmä preto, že rodičia sú ochotní akceptovať nariadenia školy. 
Naďa (47, Gemer 6), podobne ako prevaha participantiek, bez ohľadu na kategóriu školy,  si 
na spoluprácu s rómskymi rodičmi nesťažuje: rodičia učiteľky rešpektujú, správajú sa slušne 
a zúčastňujú sa všetkých podujatí. Rozdiely vidí vo finančnom zabezpečení rodín. Rómske 
rodiny sú chudobnejšie a preto majú väčšie problémy s platením.  
Výnimočnejší bol kritický pohľad na záujem rodičov o spoluprácu so školou. Okrem Magdy sa 
k rodičom kriticky stavia aj Eva (49, Gemer, 5). Mnohí z nich sa o deti nestarajú a do školy 
nechodia, ani na pozvanie. Takýchto rodičov majú najmä zo segregovaného rómskeho 
osídlenia. Rómovia z obce spolupracujú podľa nej viac. Zaujímavé sú jej výpovede 
v porovnaní s Naďou, ktorá pracuje v tej istej obci v rómskej MŠ umiestnenej v blízkosti 
rómskeho osídlenia a na záujem rodičov si nesťažuje.  
 
„Spolupráca s rodičmi je rovnaká pri rómskych deťoch aj nerómskych, keď sa starajú o dieťa, 
tak to poznať a keď sa nestarajú, tiež to na dieťati poznať.“ (Zita, 54, Stred 1) 
„Rodičia sú k nám slušní, snažia sa spolupracovať, chodia na každú akciu, ktorú organizuje 
MŠ, ešte aj starí rodičia chodia. Treba im viac krát pripomenúť, keď od nich niečo 
potrebujeme. Neviem,  či zabudnú, alebo im na tom nezáleží.“ (Naďa, 47, Gemer, 6) 
„Spolupráca je dobrá, ak to má byť spolupráca, musí  byť z obidvoch strán...“ (Marcela, 53, 
Gemer 2) 
„Rómski rodičia sú úplne odlišní od rodičov takzvaných bielych detí. Sú veľmi výbušní. Oni 
hneď na nás nakričia všetko, čo si myslia, potom sa na konci ospravedlnia, že to tak 
nemysleli... to robí ich kultúra, ale je tam výhoda, že oceňujú učiteľa. Majú ho za vzor, čo 
povie učiteľ to platí. Čo už pri bielych deťoch a ich rodičoch neplatí.“ (Denisa, 24, Východ 7) 
„Niektorí rodičia sa snažia spolupracovať s MŠ a starajú sa aj o deti, ale máme prípady keď 
máme problém dostať rodičov na rodičovské a celý rok ich ani nevidíme. A sú prípady, kedy 
nám deti chodia samé do škôlky.“ (Eva, 49, Gemer 5)  
 
Skúsenosti učiteliek s edukáciou detí z marginalizovaných rómskych komunít 
 
Učiteľky sa zhodli na tom, že existujú rozdiely medzi rómskymi deťmi v MŠ vzhľadom na 
rozdielne prostredia, z ktorých pochádzajú. V prípade, ak dieťa prichádza z prostredia, ktoré 
je štandardom aj pre okolitú majoritnú komunitu, tak rozdiely nevnímali. „Sú to také isté 
deti, majú tie isté potreby, nič špecifické.“ (Olina, 40 r. MŠ Východ 4) Inakosť detí bola 
vnímaná len u učiteliek, ktoré učia deti prichádzajúce zo sociálne znevýhodňujúceho 
prostredia. Upozorňujú na absentujúce hygienické návyky. „S tými nesocializovanými sa musí 
začať úplne od používania...ja neviem... toalety, vodovodu a tak“  (Júlia 43r. MŠ Západ 1), či 
častý výskyt vší, ale najmä na nedostatočne rozvinutú motoriku deti „...nevedia držať 
nožnice, ceruzku...nič nevedia, hlavne na začiatku“ (Magda, 21 r. MŠ Východ 6).  
Vplyv prostredia sa prejavuje aj v iných oblastiach. Rómske dieťa zo sociálne 
znevýhodňujúceho prostredia sa spontánne hrá na to, čo vidí vo svojom okolí (Deti v hrách 
kopírujú čo vidia doma napr. kojenie, väzenie / Lenka, 51 r. MŠ Východ 2). V prípade, ak 
rómske dieťa zo SZP nastúpi do materskej školy v predškolskom veku, učiteľky musia 
prispôsobovať, znižovať stanovené ciele edukácie (Väčšinou prichádzajú deti, ktoré majú 5-6 
rokov a my s nimi musíme pracovať ako s deťmi 3 ročnými / Eva, 46 r. MŠ Gemer 5), prípadne 
viacnásobne zadávať inštrukcie. Respondentky taktiež zdôrazňovali problém s dlhšou 
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adaptáciou na prostredie MŠ (Niekedy trvá aj rok, kým sa začlenia do kolektívu / Júlia 43r. 
MŠ Západ 1) a najmä nedostatočné ovládanie vyučovacieho jazyka. Deti zo SZP vo väčšine 
prípadov ovládajú pri príchode len rómsky jazyk a učiteľky majú problém s komunikáciou 
s nimi (Človek im nerozumie potom a nevieme čo zažívajú / Elena, 28r. MŠ Východ 1). 
Zároveň zdôraznili fakt, že ak si osvoja slovenský jazyk, inštrukcie pedagóga vnímajú a chápu 
rýchlo. Okrem problémových oblastí, viaceré upozornili na fakt, že ak sa prelomí bariéra 
počiatočnej nedôvery voči prostrediu materskej školy, rómske deti (bez ohľadu na prostredie 
z ktorého pochádzajú) sú viac otvorenejšie, citlivejšie a úprimnejšie k učiteľke (...objímu 
učiteľku, ponúknu ju... / Jana, 28r. Gemer 1). 
 
„Práca je rovnaká ako s nerómskymi deťmi. Záleží len od toho, ako sa deťom venujú doma. Je 
vidieť aj na niektorých nerómskych deťoch, že sa im doma nevenujú“ (Jana, 28r. Gemer 1). 
„Rómske deti pri nástupe do MŠ nemajú rozvinutú psycho-motoriku, nevedia držať ceruzku 
alebo pero, všetky majú vši, nevedia sa hrať s hračkami, ktoré sú v MŠ, lebo doma také 
nemajú, nemajú žiadne hygienické návyky ani disciplínu, treba mať s nimi veľkú trpezlivosť. 5 
ročným sa treba venovať ako 3 ročným, potrebujú individuálny prístup – venovať sa každému 
zvlášť. Ale časom sa v MŠ všetko naučia, najhoršie sú prvé 3 mesiace.“(Naďa, 47r., MŠ Gemer 
6). 
„Ak je dieťa SZP, tak sa jeho individuálny talent nepodarí ani identifikovať, nie to ešte 
rozvíjať!“ (Zita, 51r. MŠ Stred 1) 
„Rómske deti si všetko v MŠ privlastňujú, všetko je pre nich nové. Rómske deti sú prítulnejšie 
a vďačnejšie. Koľkokrát vojdem do triedy a to dieťa pribehne ku mne a objíme ma. Deti sú ale 
iné, ako boli v minulosti, kazí ich prostredie, majú zlý príklad u rodičov.“ (Dagmar, 48r. MŠ 
Východ 5)“ 
 
Ťažkosti vyplývajúce zo spoločného vzdelávania rómskych a nerómskych detí v materskej 
škole 
 
Respondentky ťažkosti vyplývajúce zo zmiešaného vzdelávania videli vo viacerých rovinách. 
Jednak opakovali problémy súvisiace s chudobou detí (Nepoznajú hračky a nemajú rozvinutý 
absolútne prehľad, ako iné deti v ich veku, Elena, 28r. MŠ Východ 1), ako aj s tým súvisiace 
nedostatočne rozvinuté psychomotorické procesy. Ťažkosti spôsobuje aj jazyková bariéra 
a v niektorých prípadoch (najmä segregovaných komunít) aj stúpajúca agresivita týchto detí, 
ktorá je pravdepodobne obrannou reakciou týchto detí (Kým sa nezačlenia, tak sú agresívne. 
Eva, 46 r. MŠ Gemer 5). Vnímanie prostredia ako hlavného determinanta ťažkostí rómskych 
detí v materskej škole je bazálnou odpoveďou takmer každej respondentky (...chudoba je 
v podstate hnusná / Zuzana, 46r. MŠ Stred2). Viacero učiteliek zdôrazňovalo, že problémy so 
zmiešanými triedami vnímajú ani nie cez problémy detí, ale najmä ich rodičov. Najmä 
nerómski rodičia privádzajú respondentky do situácii, ktoré bežne s rodičmi detí v etnicky 
homogénnych triedach učiteľky nezažívajú (...stalo sa mi, že nerómski rodičia si neželali, aby 
boli spoločné akcie / Dagmar, 48r. MŠ Východ 5).  Niekoľko respondentiek nevnímalo žiadne 
ťažkosti vyplývajúce so zmiešaného vzdelávania, resp. ak sa aj vyskytujú, tak ich vedia riešiť 
a nepomenovali ich. (Niekedy sa stane, že k nám prídu deti, ktoré škaredo komunikujú, alebo 
riešia konflikty bitkou, tak to potom musíme riešiť my, ale na to máme školy, aj nato sme 
predsa tu. / Zuzana, 46r. MŠ Stred 2)   
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„Tam sa nedá pohnúť, pokiaľ nedokážem komunikovať s dieťaťom, a to sa pri bielych deťoch 
nevyskytuje. Tam prebieha komunikácia bežne, bez problémov.“ (Denisa, 24r. MŠ Východ 7) 
„Niektoré deti hovoria po slovensky niektoré po maďarsky a niektoré len po rómsky. 
Metodiku sa snažíme prispôsobiť deťom. Každej téme sa venujeme dlhšie a individuálne im 
vysvetľujeme“ (Eva, 46 r. MŠ Gemer 5) 
„ ...je to ťažké, ak si dieťa a učiteľka spolu nerozumie“ (Dagmar 48r. MŠ Východ 5) 
„Proti zvyšujúcemu sa počtu Rómov v materskej škole sa postavili rodičia na rodičovskom 
združení. Dokonca sa mamička jedného dieťaťa rozhodla odpísať dieťa zo škôlky, avšak po 
dvoch týždňoch sa opäť vrátila, že toto dieťa nemá kde umiestniť, v blízkom okolí nebolo 
preňho voľné miesto v žiadnej materskej škole.“ (Michaela, 45r. MŠ Východ 8) 
 „nezažila som žiadne problémy s rómskymi deťmi“ (Gita, 47r., MŠ Gemer 4) 
„Niektorí nerómski rodičia sa sťažujú na rómske deti, nechcú, aby chodili ich deti do MŠ 
s Rómami.“ (Júlia 43r. MŠ Západ 1) 
„Nie sú žiadne problémy s rómskymi deťmi, skôr s rodičmi som mala, ale nechcem o tom 
hovoriť“. (Marcela, 53r. MŠ Gemer2) 
 
Výhody a nevýhody vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít v 
etnicky homogénnych aj heterogénnych triedach 
 
V tejto oblasti nás zaujímalo, či a ako učiteľky vnímajú výhody a nevýhody v tom, že majú vo 
svojej materskej škole deti z rôzneho prostredia a rôznych etník. Odpovede respondentiek 
môžeme rozdeliť do viacerých hlavných oblastí. Skupina respondentiek nevníma žiaden 
rozdiel a deklarujú to, že výhody a nevýhody v podstate neexistujú (Žiadnu výhodu ani 
nevýhodu nevidím / Olina, 40r. MŠ Východ 4). Svoje deti v MŠ sa snažia akceptovať so 
všetkými pozitívami a negatívami, ktoré prostredie, z ktorého prichádzajú, prináša. Na druhej 
strane je potrebné povedať, že väčšina z týchto učiteliek pracovala, resp. pracuje v čisto 
rómskych triedach, takže ich komparácia nemohla byť objektívna (Netuším, pracovala som 
iba v rómskej MŠ / Lucia, 39r. MŠ Východ 3). Skupinu ďalších odpovedí, by sme mohli označiť 
ako tie, ktoré vidia prínos zmiešaných tried najmä pre deti, prichádzajúce zo sociálne 
znevýhodňujúceho prostredia. Tieto deti sa podľa učiteliek dokážu rýchlo prispôsobiť práci 
a akcelerovať v rôznych oblastiach (Je to dobré najmä pre rómske deti, lebo sa doťahujú na 
nerómske v oblastiach, s ktorými sa dovtedy stretli len okrajovo / Zuzana, 46r. MŠ Stred 2). 
Výhody pre obe etnické skupiny detí je vidieť aj v ich vzájomnej spolupráci. Viaceré učiteľky 
zdôrazňovali, že ak deti prekonajú počiatočné bariéry (Veľa roboty je s tým, aby ich akože 
nerómske deti prijali / Júlia 43r. MŠ Západ 1), tak potom vidia budovanie vzájomných 
detských neformálnych väzieb, kamarátstiev (Deti si na seba zvyknú a naučia sa rómske deti 
vážiť si svoje hračky a iné veci od nerómskych detí a nerómske nazbierajú skúsenosti od 
rómskych / Magda 21r, MŠ Východ 6).   
Nevýhody vidia učiteľky najmä v oblasti špeciálnej prípravy pre tieto deti, najmä ak 
nastupujú len do predškolskej triedy a je potrebné ich pripravovať na organizovaný proces 
edukácie v materskej škole. Taktiež upozorňujú na fakt, že ak je v triede veľa detí zo sociálne 
znevýhodňujúceho prostredia, tak tieto deti môžu znížiť efektivitu edukácie pre všetky deti 
(Ak máme príliš veľa zaostávajúcich detí, tak heterogénne vzdelávanie môže prestať prinášať 
výhody / Zuzana, 46r. MŠ Stred 2). Viacero učiteliek zdôrazňovalo fakt, že heterogénne 
kolektívy prinášajú aj problémy, ktoré musia riešiť najmä s rodičmi nerómskych detí. Tí sa 
v mnohých prípadoch dožadujú samostatných tried pre nerómske deti. (Rodičia na nás 
pozerajú, že prečo sú spolu rómske a nerómske... / Magda 21r, MŠ Východ 6). Niektoré 
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učiteľky, najmä s menším počtom rómskych detí v triedach otvorene deklarovali, že mať 
v triede rómske dieťa neprináša žiadnu výhodu, práve naopak! 
 
„Výhody spoločnej triedy sú len pre to dieťa, že sa naučia žiť spolu, ale trvá to dlho. Ale jeden 
rok (od 5teho roku v predškolskej triede) to vôbec nestačí. Výhodu v tom, že mám rómske 
dieťa v triede, nevidím”. (Júlia 43r. MŠ Západ 1) 
„Niekedy je ťažké vysvetľovať rodičom nerómskych detí, že je normálne vychovávať deti spolu 
a nerobiť medzi nimi rozdiely, a že nemôžeme dopustiť, aby sa tvorili oddelené „čisté“ triedy.“  
(Zuzana, 46r. MŠ Stred 2) 
„Výhody sú, že deti z majoritnej spoločnosti majú možnosť prísť do kontaktu s deťmi zo 
sociálne znevýhodneného prostredia, ale nedostatky sú v tom, že deti odmietajú.“(Denisa, 
24r. MŠ Východ 7) 
 
Vzdelávacie potreby pedagogických zamestnancov v oblasti práce s rómskymi deťmi 
 

Pre lepšie, kvalitnejšie stanovenie oblastí, ktoré by sme mohli učiteľkám MŠ ponúknuť ako 
témy ďalšieho vzdelávania sme potrebovali zachytiť ich pohľad na absentujúce potreby, 
ktoré majú v súvislosti s edukáciou rómskych detí. Drvivá väčšina respondentiek sa vyjadrila, 
že nič špecifické nepotrebujú. Dokonca aj rómsky jazyk vnímajú ako oficiálny jazyk MŠ, takže 
problém jazykovej bariéry medzi deťmi a učiteľkami je v podstate problémom rómskych detí 
(„Nie je podstatné, aby učiteľka vedela rómsky jazyk, deti sa naučia postupne po slovensky. 
Učiteľka nepotrebuje vedieť nič iné pri rómskych deťoch.“ / Magda, 21 r. MŠ Východ 6). 
Niektoré učiteľky ale pripúšťajú potrebu asistenta učiteľky, ktorý by bol v podstate 
tlmočníkom v prvých obdobiach dochádzky rómskych detí do školy (Potrebovali by sme veľmi 
asistenta, ktorý by vedel po rómsky, poznal by deti, to by nám najviac pomohlo / Eva, 46r. MŠ 
Gemer 5). Niektoré respondentky pripustili, že špecifické potreby predsa len existujú. Jedna 
oblasť potrieb zahŕňa počty žiakov v triedach. Počty žiakov, najmä v MŠ s vyšším počtom 
rómskych detí, je podľa respondentiek nutné upraviť (Bolo by dobre, keby bolo menej detí 
v triede, aby sa dalo s nimi viac pracovať individuálne / Eva, 46r. MŠ Gemer 5). Druhá skupina 
učiteliek upozorňuje na potrebu špecifických pracovných listov pre deti zo sociálne 
znevýhodňujúceho prostredia. Tie si viaceré z nich sami sťahujú z internetu a prispôsobujú 
tak ich obsah potrebám detí, ale privítali by pracovné listy podľa špecifických potrieb detí, 
ktoré by saturovali potreby rómskych detí (Bolo by potrebné zabezpečiť viac metodických 
materiálov, a taktiež pracovných listov, ktoré by boli prispôsobené schopnostiam a poznaniu 
rómskych detí. Pracovné listy, ktoré sú určené pre deti z majoritnej spoločnosti sú pre ne príliš 
náročné / Denisa, 24r. MŠ Východ 7). 
 
„Nepotrebujeme nič špeciálne, len to čo potrebujeme aj pre ostatné deti. Medzi všetkými 
deťmi sú deti šikovné a deti, ktoré potrebujú viac pozornosti, viac času, aby sme sa im 
venovali. Učiteľka musí mať v sebe lásku a nerobiť žiadne rozdiely“. (Marcela, 53r. MŠ 
Gemer2) 
„S rómskymi deťmi je treba len viac času. Máme časopisy s rómskymi rozprávkami, ale 
neviem im to čítať, nemajú z toho nič tie deti. Nepotrebujeme nič špeciálne pre rómske deti“. 
(Lucia, 39r., MŠ Východ 3) 
„Menší počet detí v triede. Určite. Dvadsať detí, ktoré nemajú osvojený slovenský jazyk, 
dvadsať detí, ktoré sú z rôznych výchovných pôsobení, z rodín, nie sú zvyknuté na to, že sa 
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musia poddať, nie sú schopné pracovať v kolektíve, je strašne na jednu učiteľku veľa.“ (Edita, 
25r. MŠ Gemer 3) 
„Nie, nie som spokojná, bolo by potrebné zabezpečiť viac metodických materiálov a taktiež 
pracovných listov vyrobených práve na schopnosti a poznanie detí rómskych, pretože tie 
pracovné listy, ktoré sú pre biele deti sú veľmi náročné pre nich.“. (Denisa, 24r. MŠ Východ 7) 
 
Vzdelávacie potreby  pedagogických zamestnancov v oblasti učebných zdrojov 
 
Z rozhovorov vyplynulo niekoľko kľúčových oblastí záujmu o vzdelávanie sa. Okrem 
niekoľkých odpovedí, ktoré signalizujú všeobecný nezáujem o akékoľvek ďalšie vzdelávanie 
(Nepotrebujem žiadne vzdelávanie pre prácu s rómskymi deťmi. Ja ani moje kolegyne 
nepotrebujeme ani predsudkovú výchovu. Ani rómsky jazyk neviem a ani nepotrebujem / 
Olina, 40r. MŠ Východ 4,  medzi najzákladnejší deklarovaný deficit vo vzdelávaní považovali 
oblasť znalosti základov rómskeho jazyka, ktorý je nevyhnutný pre prácu s rómskymi deťmi, 
pretože je kľúčovým nástrojom búrania bariér medzi rómskymi deťmi a pedagogickými 
zamestnancami (Máme Rómku upratovačku a tá nám pomáha prekladať / Dagmar, 48r. MŠ 
Východ 5). Učiteľky zároveň zdôrazňovali potrebu vedieť, ako pracovať s deťmi, ktoré 
pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktoré prichádzajú do materskej školy 
z inej kultúry, so špecifickými potrebami (Určite ten, kto pracuje s nimi, musí poznať ich 
kultúru, mentalitu, prostredie, v ktorom žijú, taktiež aká je psychická stránka a mentalita 
dieťaťa / Michaela, 45r. MŠ Východ 8). Viaceré zdôrazňovali potrebu najmä vzájomnej 
spolupráce a odovzdávania svojich skúseností navzájom (Najlepšie by bolo, ak by učiteľky, čo 
majú skúsenosti s takouto prácou, nás učili a predávali skúsenosti ďalej / Elena, 53, MŠ 
Východ 1). Privítali by najmä formu otvorenej hodiny, seminárov s možnosťou výmeny 
skúseností (Predtým sme mávali metodické stretnutia – ako treba učiť deti. Mávali sme 
vzorové hodiny, stretávali sme sa učiteľky a odovzdávali sme si skúsenosti, mali sme 
semináre, bolo to dobré, teraz nie je nič také / Marcela, 53r, MŠ Gemer 3 ), ale aj jasne 
stanovené metodické pokyny, vypracované návody, ako pracovať s rómskymi deťmi 
(Nemáme žiadne nové metodické pokyny. ... Jedna metodická príručka bola voľakedy k tomu, 
používame staré / Gita, 47r, MŠ Gemer 4). Ďalšou oblasťou, v ktorej učiteľky cítia potrebu sa 
vzdelávať, je práca s novými učebnými pomôckami. Dostatočná ponuka trhu s učebnými 
pomôckami pravdepodobne nenesie v sebe aj dostatočnú ponuku školiacich aktivít, ako 
využívať ich potenciál (Potrebovali by sme ku niektorým pomôckam/hračkám aj školenia, ako 
ich využívať, lebo  nie všetky učiteľky ich vedia úplne využívať pri vzdelávacom procese / Zita, 
54r, MŠ Stred 1).  
 
„Vždy je dobré nové vzdelávanie, ale špeciálne o práci s rómskymi deťmi nepotrebujeme. Skôr 
sa učiť nové metódy výchovy a vzdelávania detí, pracovať s novými pomôckami“. (Jana, 43r. 
MŠ Gemer 1) 
„...rómsky jazyk určite musíme ovládať... Určite na takej úrovni, aby si učiteľka porozumela 
s deťmi, a aby mohla s nimi pracovať.“ (Denisa, 24r. MŠ Východ 7) 
„Učiteľka, ktorá pracuje s rómskymi deťmi, by mala poznať ich rodinné prostredie, aby 
vedela, aký najlepší prístup k nim zvoliť. Učiteľka, ktorá pracuje s rómskymi deťmi, by mala 
vedieť základ, ale nemusí ovládať perfektne  rómsky jazyk“ (Lenka, 51r, MŠ Východ 2) 
„Potrebovala by som vzdelávanie, ako rómske deti motivovať, najlepšie keby učiteľkám v 
praxi niekto ukázal, ako to robiť“. (Magda, 21r. MŠ Východ 6) 
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Vízia ideálnej materskej školy 
 
Poslednou oblasťou, ktorá nás zaujímala bola, ako si samé učiteľky predstavujú ideálny stav 
ich materskej školy. Či si uvedomujú, majú ho zadefinovaný, či niečo pre tento cieľ robia... 
Odpovede respondentiek môžeme rozdeliť na dve skupiny. Prvá, väčšia skupina sa zameriava 
pri slove ideál najmä na materiálne podmienky edukácie, priestory, školský dvor a pod. (Do 
našej MŠ potrebovali by sme lepšie vybavený školsky dvor, triedy máme dobré, možno nejaké 
didaktické pomôcky / Dagmar, 48r., MŠ Východ 5). Práve školský dvor a budova, krajšie 
priestory zatieňovali podstatu položenej otázky (Aj keď možno ten vonkajšok nikdy nehovorí 
o tom, aká tá škôlka je, ale veľa ľudí posudzuje aj tú škôlku podľa toho, ako vyzerá  
/Michaela, 45r. MŠ Východ 8). Učiteľky, ktoré ideál videli v iných ako materiálnych 
súvislostiach, upozorňovali na potrebu spolupráce s rodičmi (Ideálna učiteľka musí nielen 
ideálne učiť, ale musí vedieť aj osloviť a ovplyvniť rodičov / Zuzana, 46r., Stred 2), ale najmä 
na ideálny vzťah medzi deťmi (Ideálna škola by bola taká, ktorá by nediferencovala jednotlivé 
deti od rómskych a nerómskych, podľa mňa / Edita, 25r. MŠ Gemer 3). 
 
„Ideálna škola.. Mala by byť z jednej strany aj pekná, aj zateplená, aj pekná. To všetko nám 
chýba a samozrejme plná empatie hlavne, plná tých didaktických pomôcok, plná tých, ja 
neviem, hlavne samozrejme pedagógov, ktorí sú schopní takúto inklúziu vlastne zvládnuť, 
robiť s takýmito deťmi. Nám z toho chýba naozaj hlavne asi tá vonkajšia časť, pretože to 
vnútro naozaj sa snažíme, a ja hlavne vediem pani učiteľky, aby tá inklúzia bola taká, aby 
neboli tie rozdiely“ (Michaela, 45r. MŠ Východ 8). 
„Mala by mať hračky, veľké priestory, pekný dvor, aby sa mali kde hrať, dostatok učebných 
pomôcok“ (Olina, 40 r. MŠ Východ 4). 
„K ideálnej MŠ by  potrebovali len novú budovu!“ (Lenka, 51 r. MŠ Východ 2). 
„Hlavne, aby bola priestranná, dobre vybavená – hračky, pomôcky, veselé farby, dobre 
vybavené ihrisko“. (Mária, 28r. MŠ Východ 1) 
„Ideálna škola by mala vyzerať tak, že by boli, ak je to možné, čož veľmi málokedy je možné, 
začleniť rómske deti ku nerómskym“. (Denisa, 24r. MŠ Východ 7) 
„Cítim sa tam ako Alenka v ríši divov, lebo v tej škôlke je všetko, čo potrebujeme, Vlastne tam 
je od pomôcok, cez hračky, teda didaktické pomôcky, interaktívna tabuľa, teda prostredie... 
v škôlke je jednoducho všetko!“ (Júlia 43r. MŠ Západ 1) 
„Ideálne by bolo...keby sme mali viac času na tie naše deti!“ (Eva, 46r. MŠ Gemer 5) 
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2. 2. 2  Zistenia o vzdelávacích potrebách odborných zamestnancov 
 
Tomáš Kříž 
 

Skúsenosti odborných zamestnancov s deťmi z marginalizovaných rómskych komunít  

 

Odborní zamestnanci sa zhodli na tom, že existujú rozdiely medzi rómskymi deťmi 
z materských škôl v prípade detí z MRK. V prípadoch, keď rómske dieťa prichádza 
z prostredia, ktoré je štandardom aj pre majoritnú spoločnosť, tak rozdiely nepostrehli. 
Zároveň vo všeobecnosti priznávajú, že nerobia rozdiely medzi rómskymi a nerómskymi 
deťmi, aj keď pripúšťajú, že práca s nimi je odlišná.  
„Nerobíme rozdiely medzi rómskym a nerómskym dieťaťom. Deti z rómskych komunít 
nenavštevujú často materské školy a preto je práca s nimi iná, ako s deťmi, ktoré materské 
školy navštevovali. Ale to je skôr skúsenosť so základných škôl.“ / Lucia 29r., psych., Východ 
1).  
„Dobrú a štandardnú skúsenosť mám so skupinovými aktivitami. O aktivity majú záujem, 
nevidím výrazný rozdiel pri práci s rómskym a nerómskym dieťaťom, jedine občas musím 
vybrať jednoduchšie aktivity.“ / Júlia 38r., soc. ped., Východ 2).  
„Skupinové aktivity máme zostavené tak, aby deti vnímali, že sa niečo naučili, a že niečo 
dokázali. Sú to aktivity so zameraním na rozvoj tvorivosti, na rozvoj komunikácie, 
spolupatričnosti.“ / Magda 34r., psych. Východ 4).  
„Pri práci s deťmi z MRK používam techniky a programy také ako pre iné deti.“ / Lucia 29r., 
psych., Východ 1).  
„Práca s dieťaťom z MRK je práca s klientom s individuálnymi potrebami. Ale to je možné 
povedať o každom klientovi s ktorým pracujem.“ / Lujza 41 r., špec. ped., Východ 3).  
 
Kritické ohlasy prejavili respondentky v prípade individuálnej práce s deťmi.  
„Ja či kolegyne mám problém, že neovládajú spisovný jazyk. Ako potom môžem zistiť či pozná 
základné farby, či vymenovať dni v týždni.“ / Magda 34r., psych. Východ 4).  
„Ak vidím, že mi dieťa nerozumie, tak poprosím rodiča nech mu to vysvetlí vo svojom jazyku. 
Lenže tam je problém, či samotný rodič dostatočne rozumie čo chcem od dieťaťa. Navyše 
neviem či to správne vyjadrí. Potom aj ta práca nie je taká, akoby mala byť.“ / Lucia 29r., 
psych., Východ 1).  
 
Vplyv rodinného prostredia sa prejavuje v správaní a konaní detí z MRK.  
„Niekedy sa problémy medzi rodičmi silne odzrkadľujú medzi deťmi, časté je hlasné 
rozprávanie, pokrikovanie a prejavuje sa aj menšia slovná zásoba.“ / Júlia 38r., soc. ped., 
Východ 2).  

„Neprejavujú záujem, sú demotivované, čo môže súvisieť s nedostatočným poskytovaním 
vhodných príležitostí na rozvoj a málo sú stimulované svojim  prostredím. Ďalej nedostatočná 
predškolská výchova, čo je jedným z dôvodov, že deti nie sú pripravené na vstup do 1. ročníka 
základnej školy.“ / Magda 34r., psych. Východ 4).  

 
Názory odborných zamestnancov na rozdiely medzi rómskymi a nerómskymi deťmi 
 
Odborní zamestnanci sa zhodli na dvoch základných odlišnostiach pri práci s deťmi z MRK. 
Všetky viackrát zdôraznili, že práca s rómskym dieťaťom žijúcim medzi majoritnou 
spoločnosťou je rovnaká, ako s deťmi majoritnej spoločnosti. Neprejavujú sa žiadne zásadné 
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odlišnosti, len individualita dieťaťa. Prvú oblasť odlišností, ktoré sú viditeľné u detí z MRK je 
oblasť hygieny a starostlivosti o zovňajšok. Tento rozdiel je výrazný aj vo vzťahu s deťmi so 
sociálne znevýhodneného prostredia z majoritnej spoločnosti.  
„Hlavný rozdiel vidím v osvojených návykoch, zručnostiach, v hygiene a v starostlivosti 
o zovňajšok.“ / Lucia 29r., psych., Východ 1).  
„Tieto deti zvyčajne nemajú hygienické návyky...“ / Magda 34r., psych. Východ 4).  
„Deti z komunít sú dosť zanedbané. Radíme ich, že sú zo sociálne znevýhodneného 
prostredia. Ale to sa niekedy ani nedá porovnať z deťmi so sociálne znevýhodneného 
prostredia z majoritnej spoločnosti. Tie sa snažia o hygienu, veci aj keď sú obnosené, ale sú 
čisté, vyprané aspoň v potoku, ako sa mi priznala jedna mamička.“ / Lujza 41 r., špec. ped., 
Východ 3).  
 
Druhá oblasť odlišností, na ktorých sa odborní zamestnanci zhodli, je neovládanie 
spisovného jazyka.  
„Tieto deti ...., neovládajú dostatočne slovenský jazyk, čo spôsobuje neporozumenie. Nakoľko 
je komunikačným jazykom dieťaťa rómsky jazyk, vyjadrovanie dieťaťa v slovenskom jazyku je 
nedostatočné, čo má vplyv aj na úroveň intelektových schopností, ktorú v konečnom dôsledku 
niekedy nie je možné objektívne diagnostikovať, keďže dieťa neovláda dostatočne spisovný 
jazyk.“ / Magda 34r., psych. Východ 4).  
„Práca s rómskymi deťmi je rovnaká ako s ostatnými deťmi. Rómske deti však majú iné 
vnímanie, ktoré je podmienené nedostatočným ovládaním spisovného jazyka.“ / Júlia 38r., 
soc. ped., Východ 2).  
„Hlavne neovládanie spisovného jazyka, s tým súvisia aj ostatné oblasti vnímania, ako 
sluchové, zrakové ...“ / Lujza 41 r., špec. ped., Východ 3).  
„Práca s rómskym dieťaťom trvá v porovnaní s nerómskym kratšie, je to ovplyvnené slabou 
úrovňou spisovného jazyka a ostatných oblastí vnímania a zručností.“ / Lucia 29r., psych., 
Východ 1).  
 
Respondentky v rozhovoroch poukázali na nedostatočne rozvinuté schopnosti a zručnosti 
detí z MRK, ale aj na hravosť, čo sa odzrkadľuje na problémovej práci pri diagnostike. Ale aj 
napriek tomu, je u týchto detí pozorovateľná vďačnosť.  
„Vo väčšine prípadov ide o deti s chýbajúcimi, či neadekvátne rozvinutými schopnosťami 
a zručnosťami.“ / Lucia 29r., psych., Východ 1).  
„Pri skupinovej práci s rómskym klientom je potrebné postupovať pomalším tempom, viac 
objasňovať, nepoznajú význam niektorých základných slov, bežné návyky. Nie sú k tomu 
vedení rodičmi.“ / Júlia 38r., soc. ped., Východ 2).  
„S rómskym dieťaťom trvá vyšetrenie kratšie ako s nerómskym. Dôvod – dieťa je 
demotivované, hravé, nechce sa mu spolupracovať, napríklad aj z dôvodu neschopnosti 
zvládnuť úlohu a podobne.“ / Magda 34r., psych. Východ 4).  
„Niektoré rómske deti sú viac temperamentné alebo úplne uzavreté, tiché. Sú vďačné za 
pedagógovu pozornosť. Musím konštatovať, že to  platí aj pre nerómske deti. / Lujza 41 r., 
špec. ped., Východ 3).  
 
Väčšina pripisuje negatívne odlišnosti rómskych detí rodine a prostrediu (komunite), 
v ktorom dieťa vyrastá. Pripisovanie odlišných charakteristík v etnicite sa objavilo len 
ojedinele.  
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Skúsenosti odborných zamestnancov so spoluprácou s rodičmi detí z MRK 
 
Všetky participantky považujú spoluprácu s rodičmi pri osobnostnom, emocionálnom 
a sociálnom vývine za neodmysliteľnú a zásadnú. Komunikácia medzi nimi a rodičmi tvorí 
základ poradenstva a jeho funkčnosti. A to ako pri získavaní informácií pred diagnostikou 
a poradenstvom v rámci zisťovania anamnézy (zdravotnej, rodinnej, osobnostnej a pod.), tak 
aj pri aplikovaní záverov a odporúčaní z psychologických či špeciálno-pedagogických 
vyšetrení. Odborný zamestnanec sa stretáva aj s neochotou či problémovým správaním 
rodičov či ide o rodiča s majoritnej skupiny alebo minoritnej skupiny. Aj medzi majoritnou 
skupinou sú detí so sociálne znevýhodneného prostredia.  
Skúsenosť s rodičmi môžeme rozdeliť do dvoch skupín. Prvú skupinu tvorí komunikácia pri 
príchode k odbornému zamestnancovi a získavaní informácií o dieťati. Rodičia privádzajú 
dieťa na vyšetrenie na základe žiadosti materskej školy. Spontánne privedú dieťa len vtedy, 
ak im niekto odporučí, aby dali dieťa vyšetriť za účelom získania odkladu školskej dochádzky, 
aby dieťa mohlo ostať v rodine.  
„Rodičia najčastejšie prichádzajú na podnet školy, ktorá nám zašle s jeho súhlasom žiadosť 
o psychologické vyšetrenie.“ / Lucia 29r., psych., Východ 1).  
„Väčšinou neprichádzam do kontaktu s rodičmi. Títo rodičia nechodia s deťmi k nám na 
poradňu, ale ja cestujem do materskej školy, kde mi odovzdajú podpísanú žiadosť rodičom, 
ale nie sú vždy prítomní. Ak niekto s dieťaťom je, je to matka, alebo stará mama.“ Ak sú 
ochotní pricestovať na poradňu, tak spolupracujú vo forme, že sa zúčastnia vyšetrenia 
s dieťaťom.“ / Magda 34r., psych. Východ 4).  
 
V prípade poskytnutia informácií pre anamnézu ide o nižšiu, podľa respondentiek až slabú 
úroveň.  
„Rodičia často nevedia podať relevantné informácie.“ / Magda 34r., psych. Východ 4).  
„Často krát je anamnéza neúplná, až nedostatočná, čo je na škodu pre nielen pre dieťa, ale 
pre nich samých.“ / Lucia 29r., psych., Východ 1).  
„Väčšinou nie, nevedia podať dostatočné informácie pre vytvorenie anamnézy.“ / Lujza 41 r., 
špec. ped., Východ 3).  
 
Druhú skupinu tvorí skúsenosť s komunikáciou s rodičmi po absolvovaní vyšetrenia 
a diagnostiky a súvisí s odporúčaniami pre rodičov. Zároveň tu radíme aj skúsenosť 
s dlhodobejšou prácou s rodičmi.  
„Keď hovorím s rómskym rodičom, tak je často plný ochoty a moje odporúčania prijíma. Ale 
ak ich požiadam o rediagnostiku, tak už s dieťaťom nepríde. Spätne sa potom v materskej 
škole dozvedám, že tieto moje odporúčania rodičia ani neplnia.“ / Lucia 29r., psych., Východ 
1).  
„Moja skúsenosť je táka, ak sa ma to pýtaš, že rodičia nemajú záujem a ani nie sú ochotní 
spolupracovať.“ / Lujza 41 r., špec. ped., Východ 3).  
„Pravidelne ponúkam možnosť pracovať s ich dieťaťom alebo s nimi samotnými, ale nemajú 
záujme o dlhodobú prácu. Často sú za tým podľa mňa finančné dôvody.“ / Magda 34r., 
psych. Východ 4).  
Pri snahe spresniť uvedené dôvody Magda 34 r. odpovedala: „No na jednej strane na to 
nemajú, aby cestovali do mesta k nám na poradňu, na druhej strane poniektorí naznačili, že 
keby dačo dostali zato od školy, starostu či sociálky, tak by prišli.“  



 
 

69 

„Na žiadosť materskej školy je možné realizovať aktivity s deťmi aj so zameraním na rozvoj 
jednotlivých oblastí, ktoré nie sú dostatočne rozvinuté. Ale funguje to tak, že učiteľka či 
riaditeľka o tejto aktivite povie rodičom a tí súhlasia. Ale to je všetko. Veď sám vieš, že pre 
skupinovú aktivitu stačí súhlas rodiča, netreba žiadosť.“ / Magda 34r., psych. Východ 4). 
„Áno, v prípade preventívnych programov sa vyžaduje len súhlas rodiča. A ten dávajú.“ / 
Lucia 29r., psych., Východ 1).  
„Realizovali sme v minulosti projekt, ktorý predpokladal zapojenie rodičov. Rodičia však 
nespolupracovali, z cca dvadsiatich sa zapojili traja. Neviem aké sú ich dôvody – lenivosť, 
neochota spoznávať nové, možná obava .....???“ / Júlia 38r., soc. ped., Východ 2).  
 
Skúsenosti odborných zamestnancov so spoluprácou s materskými školami 
 
Spolupráca odborných zamestnancov s materskými školami sa líši od jednotlivej kategórie 
odborného zamestnanca, teda psychológa, špeciálneho pedagóga a sociálneho pedagóga. 
Psychológovia spolupracujú intenzívnejšie, ako špeciálni pedagógovia. Sociálni pedagógovia 
viac pracujú so skupinami v materských školách, než individuálne. 
Skúsenosti participantiek so spoluprácou s materskými školami možno rozdeliť do dvoch 
skupín. Prvú skupinu tvoria tí, ktorí hodnotia spoluprácu neutrálne.  
„Domnievam sa,  že materské školy sú ochotné spolupracovať, spolupráca s rodičmi je však 
na nízkej úrovni a aj tu sa nájdu výnimky, resp. rodičia nespolupracujú vôbec. Materiálne 
vybavenie škôlok najmä vidieckych aj rómskych je pomerne slabé, niekde chýba základné 
vybavenie. Po odbornej stránke, v prevažnej väčšine sú učiteľky pedagogicky vzdelané, 
v niektorých nie sú učiteľky  s určenou kvalifikáciou.“/ Júlia 38r., soc. ped., Východ 2).  
„Áno, realizuje sa činnosť ako v každej inej materskej škole.“ / Lucia 29r., psych., Východ 1). 
„Do materských škôl chodíme len vtedy, keď nás o to požiadajú.“ / Lujza 41 r., špec. ped., 
Východ 3). 
Druhú skupinu tvoria respondentky, ktoré spoluprácu hodnotia ako slabú, nevýraznú 
a odvíjajúca sa od počtu detí z MRK.  
„Materské školy minimálne spolupracujú s nami v oblasti práce s deťmi z komunít, keďže 
tieto deti len v zanedbateľnom množstve navštevuje materské školy. U nás predprimárne 
vzdelávanie nie je povinnosťou, takže tieto deti kvôli rodinným väzbám a sociálnemu statusu 
ostávajú v komunite. To sa odzrkadľuje pri diagnostike školskej pripravenosti, a časté 
odporúčania zaradiť dieťa do nultého ročníka.“ / Magda 34r., psych., Východ 4). 
„V materských školách, s ktorými spolupracujem je minimálny počet rómskych detí, a to 
nielen z komunít.“ / Lujza 41 r., špec. ped., Východ 3). 
 
Vo všetkých prípadoch sa respondentky zhodli, že spolupráca s materskými školami, kde sú 
deti z MRK, je obdobná ako v prípade materských škôl, kde nemajú deti z MRK. Okrem tejto 
oblasti sa zhodli na tom, že im chýba spätná väzba od samotných materských škôl, ale aj  
zriaďovateľov, prípadne rodičov detí na ich pôsobenie sa pri práci s týmito deťmi.  
„Chýba mi spätná väzba z materských škôl, ako aj od zriaďovateľa. Som odborníčka, ale stále 
sa mám v čom zdokonaľovať. Od rodičov mám spätnú väzbu, ale aj to len okrajovo pri 
individuálnom poradenstve pre jeho vlastné dieťa.“ / Lucia 29r., psych., Východ 1).  
„Spätnú väzbu dostávam skôr individuálne od učiteliek, než od riaditeľky. U zriaďovateľa som 
sa so spätnou väzbou ani nestretla.“ / Júlia 38r., soc. ped., Východ 2).  
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„Podľa mojej skúsenosti i skúsenosti kolegýň materské školy nespolupracujú s nami 
intenzívnejšie ani v prípade diagnostiky školskej pripravenosti, len preto, že ich zariadenie 
navštevujú deti z rómskych komunít.“ / Magda 34r., psych., Východ 4).  
„Nie, neprizývajú ma na pozorovanie do škôlok, kde majú rómske deti častejšie, ako do tých, 
kde tieto deti nemajú.“ / Lujza 41 r., špec. ped., Východ 3).  

 
Vzdelávacie potreby odborných zamestnancov v práci s deťmi z MRK 

 
Pre kvalitnejšie stanovenie oblastí, ktoré by sme mohli jednotlivým kategóriám odborných 
zamestnancov ponúknuť ako témy ďalšieho vzdelávania sme potrebovali zachytiť ich pohľad 
na ich doterajšiu skúsenosť s poradenskou a diagnostickou prácou s rómskymi deťmi. Všetky 
respondentky sa vyjadrili, že nič špecifické nepotrebujú. Ako problém sa však objavuje 
nedostatočná znalosť slovenského jazyka. „Tieto deti ... neovládajú dostatočne slovenský 
jazyk, čo spôsobuje často neporozumenie jednotlivým úlohám.“ / Magda 34r., psych., Východ 
4). Pri psychologickej diagnostike sa to javí ako veľký problém, pretože dochádza k neúplnej 
diagnostike. „Pri diagnostike využívam najčastejšie Ravenove matice, Standford-Binet, PDW, 
Orientačný test školskej pripravenosti, Reverzný test, Bender-gestalt test. Niekedy pre 
nedostatočnú znalosť slovenčiny sa preukazuje ich slabý výkon.“ / Lucia 29r., psych., Východ 
1). Všetci odborní zamestnanci sa zhodli, že nie je potrebné využívať špecifické materiály. Tie 
materiály, ktoré využívajú sa dajú prispôsobiť tak, aby sa dali využiť pri práci s rómskymi 
deťmi. „Ako sociálna pedagogička využívam rôzne preventívne programy. Napríklad 
celoslovenský Aby sme si rozumeli, alebo Smiať sa dovolené, ktorý sme si sami vytvorili. A sú 
dostatočné.“ / Júlia 38r., soc. ped., Východ 2). V prípade špeciálnych pedagógov sa 
nepreukázala potreba špecifických materiálov. Dokonca ich činnosť na materských školách 
nie je výrazná ako v prípade základných či stredných škôl. „Ja osobne veľmi málo pracujem 
s deťmi v materských školách. Skôr vtedy ak sa objavia problémy v správaní. Problémy v učení 
sa objavujú pri učení čítať, písať, počítať. S tým súvisia jednotlivé dys-poruchy.“ / Lujza 41 r., 
špec. ped., Východ 3).  
 
Jednotlivé respondentky sa v prevažnej miere zhodli, že by bolo vhodné v niektorých 
prípadoch, aby okrem rodiča sprevádzal dieťa na vyšetrenie aj niekto, kto pozná rodinné 
zázemie a ovláda jazyk komunity.  
„Pre moju prácu nie je potrebné poznať kultúrne zázemie dieťaťa, ale prioritne rodinné 
zázemie a prostredie. Vzťahy v rodine, choroby, priebeh tehotenstva a pod. aby som vedela 
spraviť dôslednú anamnézu.“ / Magda 34r., psych., Východ 4).  
„Stretla som sa aj s tým, že pri komunikácii medzi sebou nerozprávajú čisto rómsky. Je to 
miešanie maďarských, slovenských a rómskych slov. Kolegyňa mi spomínala, že si zvyknú 
tieto slovenské či maďarské slova porómštiť. Preto by som privítala, keby som pri vyšetrení 
mala niekoho, kto takýto dialekt ovláda.“ / Lujza 41 r., špec. ped., Východ 3).     
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

71 

3 ODPORÚČANIA PRE TVORBU VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV 
 

Zistenia, ktoré vzišli z kvantitatívneho i kvalitatívneho výskumu v tomto projekte, umožnili 
dosiahnuť ciele výskumu a získať odpovede na výskumné otázky. Otvorené i skryté významy 
prezentovaných názorov, skúseností a postoj pedagogických zamestnancov vymedzili ich 
vzdelávacie potreby aj priblížili prax edukácie detí z marginalizovaných rómskych komunít. 
Interpretácia zistení svojim spôsobom prenikla do ťažiskových tém edukácie a života detí 
z MRK a naznačila okruhy prebiehajúcich laických i odborných diskusií. Výskumné údaje boli 
opisované tak, aby z nich mohli byť vydedukované a zovšeobecnené vzdelávacie potreby 
pedagogických zamestnancov vo výskumnom súbore kvantitatívneho výskumu.  
 

Všetci experti na tvorbu obsahov inovačného a aktualizačného vzdelávania by si mali 

preštudovať celý výskumný projekt v analýze aj výsledkoch, aby porozumeli súvislostiam 
deklarovaných vzdelávacích potrieb pedagogických a odborných zamestnancov                                    
v odporúčaniach, ktorí riešitelia výskumného projektu pretransformovali do návrhov 
konkrétnych tém inovačného a aktualizačného vzdelávania. V obsahoch tém sú vybraní 
experti zárukou kvalitného vypracovania a tak sa počíta s tým, že obsahy vzdelávacích 
programov budú konštruktívne k výskumným zisteniam a užitočné pre skvalitnenie praxe 
edukácie detí z marginalizovaných rómskych komunít v materskej škole.   
 
V obsahoch vzdelávacích programov je treba rešpektovať zmysel inklúzie, ktorú možno 
dosiahnuť vtedy, ak sú si v nej všetci ľudia rovní v dôstojnosti, v právach aj v povinnostiach. 
V inkluzívnom prístupe sa aj deti z MRK rovnocenne zapájajú do všetkých činností 
v predprimárnom vzdelávaní, pri poskytovaní im nevyhnutnej (pod)opory. Rozumejú sa tým 
všetky postupy a spôsoby, ktoré (na)pomáhajú ich aktívnemu, kvalitnému životu 
a úspešnému vzdelávaniu. Inklúzia je prijímaním rozmanitosti ako prirodzenosti života 
a sveta, ktorom sa ľudia navzájom odlišujú a obohacujú tým, že sú iní, takí, akí sú. Túto 
prirodzenosť a rozmanitosť by malo kopírovať aj vzdelávanie detí v materských školách.  

 
3. 1  Závery výskumu a odporúčania pre tvorbu vzdelávacieho programu 

inovačného vzdelávania 
 
Závery z kvantitatívnej časti výskumu o pedagogických zamestnancoch 
 
Milena Lipnická 

 
Zistenia z kvantitatívnej časti výskumu súladia s deklarovanými prioritami vzdelávania detí zo 
sociálne znevýhodneného prostredia v materskej škole. Podľa Štátneho vzdelávacieho 
programu ISCED  0 – predprimárne vzdelávanie sú to tieto priority: 
1.  vytváranie podmienok na začleňovanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia do 

materskej školy so zásadou „čím skôr, tým lepšie,“ 
2. zabezpečiť v materskej škole asistenta učiteľa, ktorý v prípade detí zo zmiešaného 

národnostného prostredia ovláda ich materinský jazyk, 
3. realizovať v materskej škole programy na zlepšenie spolupráce s rodičmi detí, 
4. zabezpečiť spoluprácu s neformálnymi komunitnými centrami, ktoré sa zaoberajú 

edukáciu, vrátane centier pre budúce matky a matky s deťmi, 
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5. pred prechodom na školské vzdelávanie zabezpečiť testovanie školskej spôsobilosti detí 
výlučne centrami pedagogického poradenstva a prevencie na základe sociálno-kultúrne 
vhodných testov, ktoré rešpektujú špecifiká v oblasti poznania a skúseností detí zo 
sociálne znevýhodneného prostredia. 

 
Z výskumných zistení vyplýva že pedagogickí zamestnanci potrebujú viac: 

- didaktické a metodické vedomosti, ktoré im umožnia napĺňať filozofiu aj prax sociálnej 
inklúzie detí z MRK v materskej škole, než analyzovanie sociokultúrnych odlišností 
prostredia aj osôb z MRK, 

- vedomosti o postupoch a spôsoboch inkluzívnej edukácie pri počtoch 20 až 25 detí v 
triede, než teoretizovanie o filozofii a princípoch inklúzie, 

- diagnostické nástroje na objektívne poznávanie a charakterizovanie detí z MRK, než 
protipredsudkovú výchovu, lebo pravdivé opisovanie života a vzdelávania detí nemusí  
prameniť z negatívneho postoja učiteľa, ale môže byť prejavom bezradnosti aj zámerom,  
volania o pomoc,    

- asistentov učiteľa, ktorí deťom z MRK v materskej škole pomôžu prekonávať sociálne, 
kultúrne a komunikačné bariéry, než sa vzdelávať v rómskom jazyku, 

- podporný servis odborných zamestnancov a iných subjektov a inštitúcií priamo 
v teréne materských škôl, než sociálno-psychologický tréning, ktorý im uľahčí 
odbúravanie stresu a záťaže, keď to musia zvládať sami v „neriadenej inklúzii,“ 

- právne vymedzenú systémovú pomoc zo strany zodpovedných subjektov a inštitúcií 
v poradenskom, sociálnom a mimovládnom sektore pri riešení sociálneho a kultúrneho 
znevýhodňovania detí z MRK, než vzdelávanie sa vo vyhľadávaní a koordinovaní 
spolupráce s nimi a kompenzovaní toho, čo spôsobuje nesystémové riešenie na úrovni 
štátu a nefungujúci tímový prístup v inklúzii. 

 
Z výskumných zistení vzišli tieto témy inovačného vzdelávania pedagogických 
zamestnancov:  
1. Zabezpečovanie rovnocenného prístupu v predprimárnom vzdelávaní všetkých detí bez 

rozdielov, kompenzačné a pozitívne vzdelávanie detí z marginalizovaných rómskych 
komunít na princípoch spolupatričnosti, solidarity a vzájomného obohacovania sa, 
pomoci a kooperácie jedinečných osobností. 

2. Práva a povinnosti detí, rodičov a učiteľov v inkluzívnej edukácie podľa legislatívnych aj 
etických pravidiel slobody a zodpovednosti v zmysle myšlienky „inklúzia nie je 
uplatňovanie práv jedného človeka, na úkor porušovania práv druhého človeka.“   

3. Objektivizované pedagogické diagnostikovanie aktuálnych rozvojových dispozícií 
a špecifík detí z marginalizovaných rómskych komunít v zmysle myšlienky „optimálne 
dieťa rozvíjať znamená, najskôr ho pravdivo a dobre poznať.“ 

4. Rozvíjajúca edukácia, individuálny prístup a diferencovaná výučba zohľadňujúce 
vývinové možnosti a sociokultúrne odlišnosti detí z MRK v inkluzívnom predprimárnom 
vzdelávaní v zmysle myšlienky „dať deťom viac pomoci a možností učiť sa.“  

5. Vytváranie potrebných priestorových, materiálnych i finančných podmienok vzhľadom 
ku kompenzovaniu sociálneho znevýhodnenia detí a k pozitívnej edukácii v zmysle 
myšlienky „dať viac tým, ktorí majú menej.“ 

6. Edukačné metódy a stratégie rozvíjajúce emocionalitu, sociálne zručnosti, vedomosti, 
komunikačné schopnosti a vôľovo-motivačné vlastnosti detí z MRK.  
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7. Zavedenie pozície asistenta učiteľa v materskej škole, jeho jazykové predpoklady 
v rómskom jazyku, pracovné povinnosti a spolupráca učiteľa s asistentom učiteľa 
v triede s inkluzívnym vzdelávaním detí z MRK v zmysle myšlienky „komunikácia nie je 
len dorozumievanie sa, ale i porozumenie si.“ 

8. Tímový prístup viacerých subjektov a inštitúcií v sociálnej starostlivosti a edukácii detí 
z MRK. 

9. Metódy a stratégie zlepšovania adaptácie detí z MRK v materskej škole. 
10. Pedagogické poradenstvo a pomoc rodičom detí z MRK vo výchove a vzdelávaní detí, 

ktoré sa ich týkajú. 
11. Inovatívne a neformálne formy spolupráce materskej školy s rodičmi detí z MRK s ich 

zainteresovaním na výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa, kooperatívne podoby 
spolupráce rómskych a nerómskych rodičov v materskej škole. 

12. Stimulačné programy a ich aplikácia v edukácii detí z MRK v tímovej kooperácii viacerých 
subjektov a inštitúcií, zabezpečovanie pozitívnej diskriminácie detí z MRK zvýšením 
kultúrnych a intelektuálnych podnetov. 

13. Utváranie hygienických a životosprávnych návykov u detí z MRK, ochrana zdravia, 
bezpečnosť a prevencia infekčných chorôb u detí a učiteľov v inkluzívnej edukácii. 

14. Pedagogické riešenie problémového správania detí z MRK. 
 
Závery z kvalitatívnej časti výskumu o pedagogických zamestnancoch 
 
Rastislav Rosinský, Jurina Rusnáková 

 
V tejto časti sú stručne zhrnuté hlavné zistenia z kvalitatívnej časti výskumu. Dôležité je 
pripomenúť, že väčšina odporúčaní a zistení sa týka rómskych detí pochádzajúcich zo 
sociálne znevýhodňujúceho prostredia (prostredia chudobného a sociálne vylúčeného). 
Vplyv znevýhodneného prostredia považujú učiteľky za kľúčový, etnicita pri práci s deťmi nie 
je dôležitá – s výnimkou spolupráce nerómskych rodičov, ktorí etnicky zmiešané detské 
kolektívy odmietajú, bez ohľadu na sociálny pôvod rómskych detí.  

 
Vzdelanie učiteliek:  
- prevaha učiteliek má ukončené stredné pedagogické vzdelanie, 
- učiteľky sa v rámci celoživotného vzdelávania zúčastňujú rôznych kurzov, no vzdelávanie 

pre prácu s rómskymi deťmi pre väčšinu dostupné nie je. 
 
Materské školy: 
Materské  ktoré sme navštívili možno zjednodušene rozdeliť do týchto kategórií: 
a) rómska 
b) prevažne rómska 
c) rómske triedy 
d) zmiešaná 
e) prevažne nerómska. 
 
Za dôležité považujeme zistenie, že v niektorých MŠ boli deti rozdelené do samostatných 
tried podľa etnickej príslušnosti. Aj školy, ktoré sa považovali za zmiešané, mali rómske deti 
sústredené do spoločnej/ných triedy/tried. Pre takéto sme vytvorili kategóriu „rómske 
triedy“.  
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Aj s uvedomením si limitov kvalitatívneho výskumu, považujeme za pomerne prekvapujúce, 
že sme našli iba jednu zmiešanú  MŠ (s vyváženým počtom rómskych a nerómskych detí).  

 
Nedostupnosť MŠ pre rómske deti: 
Na základe kvalitatívnej časti výskumu možno povedať, že k edukácii v MŠ majú deti 
z marginalizovaných rómskych komunít sťaženú dostupnosť.  
Naznačujú to nasledovné zistenia: 
- MŠ sú kapacitne poddimenzované, každoročne musia odmietať žiadosti o prijatie detí. 

Tento problém majú aj rómske MŠ, preto uprednostňujú predškolákov.  
- Aj keď sme navštívili MŠ v obciach/mestách s veľkou rómskou komunitou, rómskych detí 

v nich nebolo veľa (vzhľadom k počtu obyvateľov rómskeho osídlenia). 
- V prípade, že sa MŠ nenachádza v blízkosti segregovaného osídlenia (vzdialeného od 

obce), je fyzická vzdialenosť prekážkou v jej dostupnosti pre rómske deti z osídlenia. 
- Rómske deti zväčša prichádzajú do MŠ až v predškolskom veku a sú tam jeden rok. 
- Bola otvorená téma (ne)záujmu MŠ o prijímanie rómskych detí. Toto ukazuje príklad 

jednej z navštívených škôl, ktorá sa nachádza v obci s veľkou rómskou komunitou a ktorá  
sa prijatiu rómskych detí bránila. Rómske deti túto MŠ navštevujú rok (prijal ich starosta, 
ktorý je Róm) a s podmienkou zo strany učiteliek, že tam budú iba v dopoludňajších 
hodinách. 

- Nerómski rodičia odmietajú etnicky zmiešané triedy a školy. 
 
Spolupráca s rodičmi: 
- Takmer všetky učiteľky sa zhodli na tom, že spolupráca s rodičmi je kľúčová. Na druhej 

strane, mnoho učiteliek má problémy v komunikácii s nimi.  
- Prevaha učiteliek sa nesťažuje na záujem rodičov o spoluprácu s MŠ – stretávajú sa s nimi 

pravidelne v škole a na podujatiach. Návštevy v domácnostiach sú ojedinelé. 
- Ojedinele sa v rozhovoroch objavila skúsenosť s  agitáciou v rómskych osídleniach. Podľa 

učiteliek mala efekt, aj dlhodobý. 
 

Prekážky pri práci učiteliek:  
- Učiteľky sa nesťažujú na to, že pracujú s rómskymi deťmi. Za prekážky pri ich práci 

nepovažujú etnicitu detí, ale vplyv prostredia. Práca s deťmi pochádzajúcimi 
z chudobného a sociálne vylúčeného prostredia je náročnejšia, pretože deti prichádzajú 
do MŠ málo pripravené (nedostatočne rozvinutá motorika, absencia hygienických 
návykov, nedostatočné ovládanie slovenského jazyka).  

- Za prekážku v edukácii rómskych detí učiteľky považujú odmietanie zmiešaných tried 
a školských kolektívov nerómskymi rodičmi.  

 
Výhody a nevýhody etnicky zmiešaných detských kolektívov: 
- Prínos zmiešaných tried vidia učiteľky najmä vo vzťahu k deťom pochádzajúcim zo 

sociálne znevýhodňujúceho prostredia – tie sa v zmiešaných kolektívoch dokážu rýchlo 
prispôsobiť a akcelerovať v rôznych oblastiach. 

- Výhodou pre všetky deti, je už samotné vytváranie medzietnických priateľstiev 
založených na vzájomnej spolupráci.  

- Nevýhodou, ak je detí zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia v triede veľa (a ak tieto 
deti potrebujú individuálny prístup a prípravu), je možné znižovanie efektivity edukácie 
pre všetky deti.  
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- Etnicky zmiešané kolektívy prinášajú problémové situácie spojené s nesúhlasom 
nerómskych rodičov.  

 
Potreby súvisiace s prácou s rómskymi deťmi:  
Veľká časť učiteliek nepociťuje žiadne „špecifické“ potreby pre prácu s rómskymi deťmi. 
V rozhovoroch sa objavili nasledovné návrhy, ktoré súvisia s edukáciou detí pochádzajúcich 
zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia:  

- asistent učiteľky, ktorý ovláda rómsky jazyk (jeho úloha bude spočívať v tlmočení),  

- znížené počty detí v triedach, 

- pracovné listy obsahovo prispôsobené potrebám a poznaniu detí zo sociálne 
znevýhodňujúceho prostredia, 

- výmena skúseností a a spolupráca medzi materskými školami (napr. formou otvorených 
hodín, skupinových stretnutí), 

- metodiky pre prácu s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia. 
 
Odporúčania pre pedagogickú prax z kvalitatívnej časti výskumu 
 
Napriek zámerom výskumu a jeho plánovaným výstupom, v rozhovoroch sme sa dotkli 
niekoľkých závažných problémov, ktoré považujeme za dôležité aplikovať aj do odporúčaní. 
Predovšetkým ide o nasledovné odporúčania pre predprimárne vzdelávanie detí 
z marginalizovaných rómskych komunít: 

- Zlepšiť  dostupnosť materských škôl pre deti z marginalizovaných rómskych komunít.  

- Spolupracovať s nerómskymi rodičmi s cieľom odbúrať predsudky voči rómskym deťom.  

- Monitorovať separovanie detí do samostatných  tried podľa etnicity. 
 
Odporúčania pre tvorbu obsahu inovačného vzdelávania z kvalitatívnej časti výskumu 
 
Vzdelávanie by malo učiteľkám dať odpovede na otázky, ktoré si v súvislosti s prácou s deťmi 
z marginalizovaných rómskych komunít kladú. Ide predovšetkým o vysvetlenie javov 
spojených so životom v chudobnej a sociálne vylúčenej lokalite.  
Malo by im ponúknuť zručnosti, ktoré pri svojej práci potrebujú (komunikačné zručnosti aj 
v práci so skupinou, zručnosť mobilizácie, autosupervízie, atď.). Preto navrhujeme 
vzdelávanie v nasledovných témach:  
- základy rómskeho jazyka, 
- rozvoj komunikačných zručností (komunikácia s jednotlivcom a skupinou), 
- spolupráca s rodičmi (mobilizácia a aktivizácia, vyjednávanie, komunikácia),  
- základy rómskej kultúry (multikultúrna výchova), 
- protipredsudková výchova, tak aby učiteľky vedeli pracovať s rodičmi nerómskych detí, 
- vysvetlenie javov spojených so životom v chudobnej a sociálne vylúčenej lokalite,  
- supervízia (vrátane autosupervízie), 
- sociálno-psychologický výcvik (skupinové výcviky zamerané na rozvoj zručností, 

sebapoznanie), 
- stretnutia zamerané na výmenu skúseností (napr. skupinové stretnutia, vzorové hodiny), 
- práca s novými pomôckami. 
 
 



 
 

76 

3.  2  Závery výskumu a odporúčania pre tvorbu vzdelávacieho programu 
aktualizačného vzdelávania 
 
Závery z kvantitatívnej časti výskumu o odborných zamestnancoch 
 
Tomáš Kříž, Milena Lipnická 

 
Zistenia z kvalitatívnej časti výskumu súladia s deklarovanými prioritami vzdelávania detí zo 
sociálne znevýhodneného prostredia v materskej škole podľa Štátneho vzdelávacieho 
programu ISCED  0 – predprimárne vzdelávanie (2008). Významy týchto priorít spresňujú 
Pedagogicko-organizačné pokyny vydané MŠ SR na školský rok 2012/2013. Pre deti zo 
sociálne znevýhodneného prostredia sa v nich určuje: 
1. vyšetrenie školskej spôsobilosti u tých detí, ktoré majú oneskorený vývin na základe 
sociálne znevýhodňujúceho prostredia, z ktorého pochádzajú, pričom diagnostikovanie 
vykonáva CPPPaP, 
2. pri zisťovaní školskej spôsobilosti detí venovať osobitnú pozornosť deťom zo sociálne 
znevýhodneného prostredia, najmä deťom z marginalizovaných komunít.  
Ak sa vyšetrením zistí, že dieťa nedosiahlo školskú spôsobilosť z dôvodu SZP, nenavštevuje 
materskú školu. Ak nie je predpoklad dosiahnutia školskej spôsobilosti v období odkladu 
školskej dochádzky cielenými postupmi (napr. pravidelnou dochádzkou do materskej školy, 
stimulačnými a rozvíjajúcimi programami), je vhodnejším postupom zaradenie dieťa do 
nultého ročníka alebo využitie ďalších foriem výchovy a vzdelávania. Odporúča sa sledovať 
deti s odkladom začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky a pred ich zaškolením vykonať 
kontrolné psychologické vyšetrenie. 
 
Pri zovšeobecňovaní výsledkov kvantitatívneho výskumu vo výskumnom súbore odborných 
zamestnancov sa vyprofilovali najmä tieto okruhy ich poradenskej práce s deťmi 
z marginalizovaných rómskych komunít: 

- metodické materiály,  
- diagnostické metódy,  
- intervenčné programy,  
- sociálno-psychologické výcviky,  
- supervízia, 
- terapia, 
- spolupráca s rodičmi. 

 
Z výskumných zistení vyplýva že odborní zamestnanci potrebujú: 

- diagnostické nástroje na objektívne diagnostikovanie detí z MRK, 

- terénnych sociálnych pracovníkov a asistentov učiteľa, ktorí odborným zamestnancom 
pomôžu lepšie pracovať pri poskytovaní odbornej pomoci a starostlivosti 
v emocionálnom a sociálnom vývine,  

- podporný servis iných subjektov a inštitúcií priamo v teréne materských škôl,  

- právne vymedzenú systémovú pomoc zo strany zodpovedných subjektov a inštitúcií 
v poradenskom, sociálnom a mimovládnom sektore pri riešení sociálneho a kultúrneho 
znevýhodňovania detí z MRK. 
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Z výsledkov analýzy vzdelávacích potrieb odborných zamestnancov vyplynuli tieto témy 
pre aktualizačné vzdelávanie v tomto projekte: 

1. Špecifiká odbornej a poradenskej práce s deťmi a rodičmi z marginalizovaných 
rómskych komunít z hľadiska legislatívy, poznatkov z výskumov aj terénu odborných 
činností. 

2. Inovatívne formy spolupráce odborných zamestnancov s rodičmi detí z MRK. 
3. Tímový prístup v odbornej starostlivosti a poradenskej práci u detí z MRK v kooperácii 

s terénnymi sociálnymi pracovníkmi, komunitnými centrami a zriaďovateľmi 
materských škôl. 

4. Spolupráca odborných zamestnancov s pedagogickými zamestnancami v edukácii detí 
z MRK v materských školách. 

5. Objektivizované diagnostikovanie detí predškolského veku pochádzajúcich z MRK, 
príprava, realizácia a vyhodnocovanie diagnostikovania v rámci rozmanitých metód. 

6. Problémy a východiská získavania pravdivých informácií o osobnej a rodinnej 
anamnéze detí z marginalizovaných rómskych komunít. 

7. Zabezpečovanie podmienok a uskutočňovanie odborných činností v teréne edukácie 
detí z MRK, v materskej škole a rodine. 

8. Protipredsudková výchova v eliminácii negatívnych postojov odborných 
zamestnancov voči deťom a rodičom z marginalizovaných rómskych komunít. 

9. Moderné prostriedky terapií a prevencie problémov detí z MRK využiteľné v praxi 
poradenských zariadení. 

10. Komunikácia odborných zamestnancov s deťmi a rodičmi z MRK v poradenskom 
procese. 

11. Zlepšenie podmienok a priebehu terapeutickej starostlivosti odborných 
zamestnancov o deti z MRK. 

12. Vytváranie potrebných priestorových, materiálnych i finančných podmienok na 
zefektívnenie poskytovania poradenských služieb deťom a rodičom detí 
z marginalizovaných rómskych komunít vzhľadom k rozvoji ich osobnostného, 
citového a sociálneho vývinu. 

13. Programy, a techniky rozvíjajúce emocionalitu, sociálne zručnosti, vedomosti, 
komunikačné schopnosti a vôľovo-motivačné vlastnosti detí z MRK.  
 

Závery z kvalitatívnej časti výskumu o odborných zamestnancoch 
 
Rastislav Rosinský, Jurina Rusnáková 

 
V tejto časti sú stručne zhrnuté hlavné zistenia z kvalitatívnej časti výskumu. Dôležité je 
pripomenúť, že väčšina odporúčaní a zistení sa týka rómskych detí pochádzajúcich zo 
sociálne znevýhodňujúceho prostredia (prostredia chudobného a sociálne vylúčeného). 
Vplyv znevýhodneného prostredia charakteristický pre MRK považujú odborní zamestnanci 
za kľúčový, etnicita pri práci s deťmi nie je dôležitá.   

 
Vzdelanie odborných zamestnancov:  
- Všetci odborní zamestnanci splňujú požadovanú kvalifikáciu v príslušnom odbore II. 

stupňa vysokoškolského štúdia, tak ako to vyžaduje legislatíva. 
- Odborní zamestnanci  sa v rámci celoživotného vzdelávania zúčastňujú rôznych kurzov 

a vzdelávaní. Ide o vzdelávanie, ktoré napomôže k profesionálnemu a odbornému rastu 
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a umožní poskytovať kvalitné odborné služby bez rozdielu na etnickú či inú príslušnosť. 
Ponuka vzdelávania pre odborných zamestnancov je so strany MPC v súčasnosti 
obmedzená.   

 
Za dôležité považujeme zistenie, že v prípade štátnych zariadení existuje nepomer 
odborného personálneho zabezpečenia vo vzťahu k počtu materských škôl (zároveň 
základných a stredných škôl), ktoré sú v územnej pôsobnosti daných pracovísk. Samotné 
pracoviska nevedú presnú štatistiku, v koľkých materských školách sa nachádzajú zmiešané 
či samostatné triedy s rómskymi deťmi, respektíve s deťmi z MRK.   

 
Spolupráca s rodičmi: 
- Všetci odborní zamestnanci sa zhodli na tom, že spolupráca s rodičmi je kľúčová, a to ako 

pri začiatku poradenstva (zostavenie anamnézy), tak aj v závere poradenstva (aplikácia 
odporúčaní). Všetci majú problémy v komunikácií s rodičmi, ktoré sú založené na 
neochote a nezáujme týchto rodičov.   

- Dobrú skúsenosť majú odborní zamestnanci pri práci s rómskymi rodičmi žijúcimi medzi 
majoritnou skupinou.  

- V materských školách a v CPPPaP pri kontakte s rodičmi prebieha osvetová činnosť. 
Realizácia osvetovej činnosti medzi rodičmi v rómskych osídleniach nie je možná 
z hľadiska personálneho a finančného poddimenzovania školských zariadení výchovného 
poradenstva a prevencie.  
 

Prekážky pri odbornej práci:  
- Odborní zamestnanci sa nesťažujú na to, že pracujú s rómskymi deťmi. Za prekážky pri 

ich práci nepovažujú etnicitu detí, ale vplyv rodinného prostredia. Práca s deťmi 
pochádzajúcimi z chudobného a sociálne vylúčeného prostredia je náročnejšia, pretože 
deti prichádzajú do MŠ málo pripravené (nedostatočne rozvinutá motorika, absencia 
hygienických návykov, nedostatočné ovládanie slovenského jazyka).  

- Za prekážku v poskytovaní kvalitnej a včasnej psychologickej, špeciálnopedagogickej 
a sociálno-pedagogickej starostlivosti považujú odborní zamestnanci odmietanie 
spolupráce na strane rodičov.   

 
Potreby súvisiace s prácou s rómskymi deťmi:  
Odborní zamestnanci sa zhodli, že nepociťujú žiadne „špecifické“ potreby pre prácu 
s rómskymi deťmi. V rozhovoroch sa neobjavili žiadne zásadné konkrétne návrhy, ktoré 
súvisia s poradenstvom detí pochádzajúcich z MRK. Išlo o všeobecné návrhy ako:  

- Navýšenie počtu odborných zamestnancov v školských zariadeniach výchovného 
poradenstva a prevencie.   

- Finančná podpora na nákup nových diagnostických testov a metodických pomôcok. 

- Dostupnosť a kreditové uznanie vzdelávaní, ktoré absolvujú odborní zamestnanci v rámci 
svojho odboru – diagnostické a terapeutické kurzy a výcviky v oblasti psychológie, 
špeciálnej pedagogiky a sociálneho poradenstva.  

 
 
 
 
 



 
 

79 

Odporúčania pre tvorbu obsahu aktualizačného vzdelávania z kvalitatívnej časti výskumu 
 
Vzdelávanie by malo ponúknuť precizovanie doterajších odborných kompetencii a zručností 
v rámci poskytovania odborného poradenstva. Preto navrhujeme vzdelávanie 
v nasledovných témach:  

- Precizovanie profesionality prostredníctvom rozvoja komunikačných techník, práce 
s empatiou, výmenou praktických skúseností a poskytovania diagnostiky. 

- Rozvíjanie techník spolupráce s rodičmi (mobilizácia a aktivizácia, vyjednávanie, 
komunikácia), materskými školami a zainteresovanými inštitúciami a poznanie špecifík 
práce s rómskou komunitou.  

- Supervízia, autoevaluácia, zvládanie záťaže, predchádzať syndrómu vyhorenia a 
"frustrácie z rómskeho prostredia". 

- Cvičná psychoterapia, arteterapia, muzikoterapia, vzdelanie v SMI (senzoricko - 
motorickej integrácii) a pod.   
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PRÍLOHA 1 
 

DOTAZNÍK  
Analýza vzdelávacích potrieb pedagogických zamestnancov materských škôl 

 
Vážené pani riaditeľky, vážené učiteľky a pedagogickí asistenti materských škôl, 

súčasťou realizácie projektu „Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej 

sústavy“ je zistiť a analyzovať vzdelávacie potreby pedagogických zamestnancov materských 

škôl pracujúcich s deťmi z MRK. Preto Vás prosíme o vyplnenie dotazníka, zaujíma nás názor 

každého pedagogického zamestnanca. Dotazník je anonymný a všetky získané informácie 

slúžia len na účely projektu. V dotazníku používame skratku MRK, ktorá znamená 

marginalizovaná rómska komunita (chudobná rómska časť obcí a miest).  

Ďakujeme za Vašu spoluprácu. 

 

Dotazník obsahuje tieto časti: 

Časť 1: Identifikačné údaje 

Časť 2: Spolupráca s rodinou a komunitou 

Časť 3: Učiteľ a edukácia 

Použité skratky: MRK - marginalizovaná rómska komunita 

 

 Povinné 

Časť 1: Identifikačné údaje 

1. Kraj __________________ 

2. Vek __________________ 

3. Najvyššie dosiahnuté vzdelanie 

 stredoškolské s maturitou 

 vysokoškolské 1. stupňa (Bc.) 

 vysokoškolské 2. stupňa (Mgr., PhDr., PaedDr.) 

 vysokoškolské 3. stupňa (PhD.) 

 Iné ______________________ 

4. Dĺžka pedagogickej praxe (uveďte číslom)__________________ 

5. Dĺžka pedagogickej praxe s deťmi z MRK (uveďte číslom)__________________ 

6. Koľko máte detí v triede spolu? (uveďte číslom)__________________________ 
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7. Koľko máte detí v triede z MRK? (uveďte číslom) _________________________ 

 

Časť 2: Spolupráca s rodinou a komunitou 

8. Ako často dostávate od rodičov detí z MRK spätnú väzbu na Vašu edukačnú činnosť za 

mesiac? (uveďte číslom) _______________________ 

9. Učitelia by mali motivovať rodičov detí z MRK k zapísaniu detí do materskej školy 

1 veľmi súhlasím          2          3          4          5 veľmi nesúhlasím 

10. Pri motivovaní rodičov detí z MRK k zapísaniu detí do materskej školy využívam tieto 

možnosti (vyberte min. 1 možnosť) 

 návšteva rodiny 

 spolupráca s rómskymi aktivistami 

 spolupráca s obecným úradom 

 spolupráca s terénnym sociálnym pracovníkom 

 žiadne 

 iné _____________________ 

11. Aké formy spolupráce s rodičmi detí z MRK najčastejšie uplatňujete? (vyberte max. 5 

možností) 

 odkazy a informácie na nástenke 

 rodičovské združenie 

 prednášky 

 informovanie sa o dieťati pri jeho preberaní a odovzdávaní rodičom 

 konzultácie 

 deň otvorených dverí 

 slávnosti a kultúrne podujatia 

 tvorivé dielne 

 spoluúčasť rodičov v edukačných činnostiach 

 návšteva v rodine 

 žiadne 

 iné _______________________ 

12. Kto by mal byť zainteresovaný do inštitucionálne organizovanej edukácie detí z MRK? 

(vyberte 1 možnosť) 
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 pracovník komunitného centra 

 terénny sociálny pracovník 

 odborní zamestnanci zariadení výchovného poradenstva a prevencie 

 kmeňoví odborní zamestnanci materských škôl 

 asistent učiteľa 

 pracovníci mimovládnych organizácií 

 zriaďovateľ 

 cirkev 

 rodič dieťaťa 

 nikto 

 iné ________________________ 

13a. Ako hodnotíte spoluprácu s pracovníkmi a inštitúciami zainteresovanými do edukácie 

detí z MRK?  

komunitné centrá                                                     veľmi dobrá                              veľmi zlá   žiadna                                                                     

                                                                                              1           2          3          4           5             0           

terénny sociálny pracovník                                     veľmi dobrá                              veľmi zlá   žiadna 

                                                                                              1           2          3          4           5             0                                                                               

odborní zamestnanci výchovného poradenstva a prevencie 

                        veľmi dobrá                              veľmi zlá   žiadna                                                                     

                                                                                              1           2          3          4           5             0           

kmeňoví odborní zamestnanci materskej školy  veľmi dobrá                              veľmi zlá   žiadna                                                                     

                                                                                              1           2          3          4           5             0                        

asistent učiteľa                                                         veľmi dobrá                              veľmi zlá   žiadna                                                                     

                                                                                              1           2          3          4           5             0           

mimovládne organizácie                                         veľmi dobrá                              veľmi zlá   žiadna                                                                     

                                                                                              1           2          3          4           5             0           

zriaďovateľ                                                                veľmi dobrá                              veľmi zlá   žiadna                                                                     

                                                                                              1           2          3          4           5             0           

rada školy                                                                   veľmi dobrá                              veľmi zlá   žiadna                                                                     

                                                                                              1           2          3          4           5             0           

cirkev                                                                          veľmi dobrá                              veľmi zlá   žiadna                                                                     



 
 

84 

                                                                                              1           2          3          4           5             0           

rodič dieťaťa                                                              veľmi dobrá                              veľmi zlá    žiadna                                                                     

                                                                                              1           2          3          4           5             0                                                                          

13b. Iná spolupráca s pracovníkmi a inštitúciami zainteresovanými do edukácie detí z MRK 

(môžete doplniť) ___________________________________ 

13c. V prípade, ak ste doplnili 13b., Vašu odpoveď ohodnoťte 

1 veľmi dobrá               2          3          4             5 veľmi zlá      0 žiadna 

 

Časť 3: Učiteľ a edukácia 

14. Ktoré sú Vaše 3 hlavné každodenné problémy počas edukácie s deťmi z MRK? 

(vypíšte) 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

15. Pri mojej práci s deťmi z MRK sa mi osvedčili tieto súčasti učebného prostredia 

hrový kútik                                                                  veľmi súhlasím                       veľmi nesúhlasím                                                                   

                                                                                           1           2          3          4           5              

centrá učenia sa dieťaťa                                           veľmi súhlasím                       veľmi nesúhlasím                                                                   

                                                                                           1           2          3          4           5              

učenie sa v reálnom prostredí                                veľmi súhlasím                       veľmi nesúhlasím                                                                   

                                                                                           1           2          3          4           5               

učenie sa v špecializovaných učebniach                veľmi súhlasím                       veľmi nesúhlasím                                                                   

                                                                                           1           2          3          4           5              

 

16. Pri mojej práci s deťmi z MRK by som sa chcela zdokonaliť v tvorbe týchto súčastí 

učebného prostredia   

hrový kútik                                                                  veľmi súhlasím                       veľmi nesúhlasím                                                                   

                                                                                            1           2          3          4           5              

centrá učenia sa dieťaťa                                           veľmi súhlasím                       veľmi nesúhlasím                                                                   

                                                                                            1           2          3          4           5               

učenie sa v reálnom prostredí                                veľmi súhlasím                       veľmi nesúhlasím                                                                   

                                                                                           1           2          3          4           5               
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učenie sa v špecializovaných učebniach                veľmi súhlasím                       veľmi nesúhlasím                                                                   

                                                                                           1           2          3          4           5         

17. Pri mojej práci s deťmi z MRK sa mi stimulačné programy osvedčili 

1 veľmi súhlasím          2          3          4          5 veľmi nesúhlasím                                       

18. Dieťa z MRK je potrebné stimulovať v týchto oblastiach 

komunikačné schopnosti                                         veľmi súhlasím                       veľmi nesúhlasím                                                                   

                                                                                          1           2          3          4           5             

jemná motorika a grafomotorika                           veľmi súhlasím                       veľmi nesúhlasím                                                                   

                                                                                          1           2          3          4           5             

hrubá motorika a pohyb                                          veľmi súhlasím                       veľmi nesúhlasím                                                                   

                                                                                          1           2          3          4           5             

vôľovo-motivačné vlastnosti                                   veľmi súhlasím                       veľmi nesúhlasím                                                                   

                                                                                          1           2          3          4           5              

emocionálna stabilita                                               veľmi súhlasím                       veľmi nesúhlasím                                                                   

                                                                                          1           2          3          4           5         

sociálne zručnosti                                                      veľmi súhlasím                       veľmi nesúhlasím                                                                   

                                                                                          1           2          3          4           5            

vedomosti a poznanie                                              veľmi súhlasím                       veľmi nesúhlasím                                                                                        

                                                                                           1           2          3          4           5           

19. V práci s deťmi z MRK by som sa chcela zdokonaliť v stimulácii týchto oblastí 

komunikačné schopnosti                                         veľmi súhlasím                       veľmi nesúhlasím                                                                   

                                                                                            1           2          3          4           5         

jemná motorika a grafomotorika                           veľmi súhlasím                       veľmi nesúhlasím                                                                   

                                                                                            1           2          3          4           5         

hrubá motorika a pohyb                                          veľmi súhlasím                       veľmi nesúhlasím                                                                   

                                                                                            1           2          3          4           5         

vôľovo-motivačné vlastnosti                                   veľmi súhlasím                       veľmi nesúhlasím 

                                                                                            1           2          3          4           5                                                                           

                                                                                                     

emocionálna stabilita                                               veľmi súhlasím                       veľmi nesúhlasím                                                                   

                                                                                           1           2          3          4           5           

sociálne zručnosti                                                      veľmi súhlasím                       veľmi nesúhlasím                                                                   
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                                                                                            1           2          3          4           5         

vedomosti a poznanie 

20. Vyjadrite sa k nasledujúcim výrokom 

Učiteľka by sa mala dorozumieť v materinskom jazyku dieťaťa z MRK 

veľmi súhlasím                       veľmi nesúhlasím                                                                   

                                                                                             1           2          3          4           5         

Bez detí z MRK by edukácia prebiehala jednoduchšie 

veľmi súhlasím                       veľmi nesúhlasím                                                                   

                                                                                              1           2          3          4           5         

Pre deti z MRK by mali byť zriadené samostatné materské školy 

veľmi súhlasím                       veľmi nesúhlasím                                                                   

                                                                                               1           2          3          4           5         

Rómski rodičia vedia lepšie pripraviť deti na školu ako materská škola 

veľmi súhlasím                       veľmi nesúhlasím                                                                   

                                                                                               1           2          3          4           5         

Rómske dieťa je vďačnejšie k učiteľke ako nerómske 

veľmi súhlasím                       veľmi nesúhlasím                                                                   

                                                                                                1           2          3          4           5         

21. V práci s deťmi z MRK by som chcela sa chcela zdokonaliť v témach 

Spojenie edukácie v materskej škole so životnými skúsenosťami dieťaťa z MRK 

veľmi súhlasím                       veľmi nesúhlasím                                                                   

                                                                                                 1           2          3          4           5         

Edukácia detí pomocou materiálov dostupných v domácom prostredí dieťaťa z MRK 

veľmi súhlasím                       veľmi nesúhlasím                                                                   

                                                                                                 1           2          3          4           5         

Príprava dieťaťa na nepriaznivé životné situácie, s ktorými sa v MRK môže stretnúť 

veľmi súhlasím                       veľmi nesúhlasím                                                                   

                                                                                                 1           2          3          4           5         

Prispôsobovanie učebných úloh individuálnym potrebám a možnostiam detí z MRK 

veľmi súhlasím                       veľmi nesúhlasím                                                                   

                                                                                                 1           2          3          4           5         



 
 

87 

Tvorba individuálne prispôsobených učebných zdrojov (pomôcok, pracovných listov apod.) 

k potrebám a možnostiam detí z MRK 

veľmi súhlasím                       veľmi nesúhlasím                                                                   

                                                                                                 1           2          3          4           5         

22. V práci s deťmi z MRK by som sa chcela vzdelávať v týchto oblastiach (vyberte presne 3 

možnosti) 

 uľahčovanie adaptácie a socializácie detí z MRK v materskej škole 

 špecifiká rodinnej výchovy detí z MRK 

 komunikácia v rómskom jazyku 

 tvorba detského divadla a umeleckých vystúpení 

 zvyšovanie vôľovo-motivačných vlastností u detí z MRK 

 bezpečnosť a ochrana zdravia učiteľa a dieťaťa 

 sociokultúrne podmienené prejavy správania detí z MRK a ich pedagogické riešenie 

 pedagogické poradenstvo a komunikácia učiteľa s rodičmi 

 pedagogické diagnostikovanie detí z MRK 

 plánovanie výchovno-vzdelávacích činností pre deti z MRK 

 spolupráca s rodinou dieťaťa 

 sociálno-psychologický výcvik zameraný na zvládanie stresu 

 žiadne 

 iné ____________________________________ 

23. V čom sa odlišuje práca s deťmi z MRK od práce s inými deťmi? (napíšte) 

________________________________________ 

24. Dokážu Vás niekedy deti z MRK dostať do situácií, v ktorých neviete, ako reagovať? (ak, 

áno, popíšte ich) 

________________________________________ 
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PRÍLOHA 2 
 

DOTAZNÍK  
Analýza vzdelávacích potrieb odborných zamestnancov materských škôl 

 

Vážení odborní zamestnanci, 

súčasťou realizácie projektu „Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej 

sústavy“ je zistiť a analyzovať vzdelávacie potreby odborných zamestnancov, ktorí  pracujú 

s deťmi pochádzajúcimi z MRK. Preto Vás prosíme o vyplnenie dotazníka, zaujíma nás názor 

každého odborného zamestnanca. Dotazník je anonymný a všetky získané informácie slúžia 

len na účely projektu. V dotazníku používame skratku MRK, ktorá znamená marginalizovaná 

rómska komunita (chudobná rómska časť obcí a miest).  

Ďakujeme za Vašu spoluprácu. 

 

Dotazník obsahuje tieto časti: 

Časť 1: Identifikačné údaje 

Časť 2: Školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie 

Časť 3: Činnosť odborného zamestnanca 

Použité skratky: MRK - marginalizovaná rómska komunita 

 

 Povinné 

Časť 1: Identifikačné údaje 

1. Kraj __________________ 

2. Vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie 

 vysokoškolské 1. stupňa (Bc.) – nekvalifikovaný 

 vysokoškolské 2. stupňa (Mgr., PhDr., PaedDr.) 

 vysokoškolské 3. stupňa (PhD.) 

3. Označte kategóriu odborného zamestnanca, v ktorej ste zaradený 

 psychológ 

 špeciálny pedagóg 

 liečebný pedagóg 

 sociálny pedagóg 
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 školský logopéd 

4. Dĺžka Vašej odbornej praxe (uveďte číslom) 

______________________________ 

5. Dĺžka Vašej odbornej praxe s deťmi z MRK (uveďte číslom) 

______________________________ 

Časť 2: Školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie 

6. Vyznačte druh školského zariadenia, v ktorom pracujete 

 CPPPaP 

 CŠPP 

 súkromné CPPPaP 

 súkromné CŠPP 

7. Vyznačte percentuálny podiel potenciálnych klientov z MRK v územnej pôsobnosti 

Vášho poradenského zariadenia 

0%   10%   20%   30%   40%   50%   60%   70%   80%   90%   100% 

8. Vyznačte percentuálny podiel reálnych klientov z MRK v územnej pôsobnosti Vášho 

poradenského zariadenia 

0%   10%   20%   30%   40%   50%   60%   70%   80%   90%   100% 

Časť 3: Činnosť odborného zamestnanca 

9. Ako hodnotíte spoluprácu s rodičmi pri poradenskej práci s deťmi z MRK? 

1 veľmi dobre             2          3          4             5 veľmi zle 

10. Ako hodnotíte získavanie informácií v rámci anamnézy detí z MRK?  

1 veľmi dobre             2          3          4             5 veľmi zle 

11. Rozumiete kultúrnemu prostrediu a kultúrnym špecifikám detí z MRK? 

1 veľmi dobre             2          3          4             5 veľmi zle 

12. Ktorá z tzv. pomáhajúcich profesií Vám uľahčuje/by Vám uľahčila prácu s deťmi z MRK? 

(vyznačte 1 možnosť) 

 terénny sociálny pracovník 

 asistent pedagóga 

 pedagóg 

 žiadna 

13. Uľahčila by Vám prácu základná znalosť rómskeho jazyka? 
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 áno                                      nie 

14. Vyjadrite sa na škále k nasledujúcim výrokom 

Odborný zamestnanec by sa mal dorozumieť v materinskom jazyku dieťaťa z MRK 

veľmi súhlasím                       veľmi nesúhlasím                                                                   

                                                                                                 1           2          3          4           5         

Bez detí z MRK by odborné poradenstvo prebiehalo jednoduchšie 

veľmi súhlasím                       veľmi nesúhlasím                                                                   

                                                                                                 1           2          3          4           5         

Pre deti z MRK by mali byť zriadené samostatné odborné pracoviská 

veľmi súhlasím                       veľmi nesúhlasím                                                                   

                                                                                                 1           2          3          4           5         

Rómski rodičia vedia lepšie pripraviť deti na školu ako materská škola 

veľmi súhlasím                       veľmi nesúhlasím                                                                   

                                                                                                 1           2          3          4           5         

Rómske dieťa je vďačnejšie k odbornému zamestnancovi ako nerómske 

veľmi súhlasím                       veľmi nesúhlasím                                                                   

                                                                                                 1           2          3          4           5         

15a. Spolupráca s materskou školou a s rodičmi detí z MRK (vyznačte 1 možnosť) 

 chcem spolupracovať s rodičmi, mám podmienky v materskej škole, ale nie je ochota 

rodičov 

 chcem spolupracovať s rodičmi, mám podmienky v materskej škole a je ochota rodičov 

 chcem spolupracovať s rodičmi, nemám podmienky v materskej škole a nie je ochota 

rodičov 

 chcem spolupracovať s rodičmi, nemám podmienky v materskej škole, ale je ochota 

rodičov 

 nechcem spolupracovať 

 spolupracujem 

15b. Pri spolupráci s rodičmi detí v materskej škole sa mi osvedčili tieto formy spolupráce 

(vymenujte) 

___________________________________ 

16. Akú dlhodobú formu práce s deťmi z MRK v materskej škole uprednostňujete? 
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 individuálnu 

 skupinovú (programy) 

17. Čo Vám najviac chýba v práci s deťmi z MRK v materskej škole? 

 dostatočná pedagogická charakteristika z materskej školy 

 vhodné diagnostické testy 

 konzultačná pomoc s iným odborným zariadením 

 supervízna činnosť 

 metodické materiály 

 spolupráca s rodičom (zákonným zástupcom) 

 iné _______________________ 

18. Napíšte tri najdôležitejšie odborné kompetencie, ktoré považujete za potrebné pre 

prácu s deťmi z MRK v materskej škole 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

19. Pri práci s deťmi z MRK v materskej škole sa potrebujem zdokonaliť v týchto 

oblastiach 

odborná činnosť                                                              najviac                                    najmenej                                                                  

                                                                                                 1           2          3          4           5         

spolupráca škôl, školského zariadenia s rodinou a komunitou 

                                                                                             najviac                                    najmenej                                                                  

                                                                                                 1           2          3          4           5         

profesijný rast a sebarozvoj                                             najviac                                    najmenej                                                                  

                                                                                                 1           2          3          4           5         

19a. Konkretizujte Vaše potreby zdokonalenia sa v odbornej činnosti 

_______________________________________________ 

19b. Konkretizujte Vaše potreby zdokonalenia sa v spolupráci škôl, školského zariadenia 

s rodinou a komunitou 

_______________________________________________ 

19c. Konkretizujte Vaše potreby zdokonalenia sa v profesijnom raste a sebarozvoji 

_________________________________________________ 
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PRÍLOHA 3 

Záznamový hárok z rozhovorov 

Analýza vzdelávacích potrieb pedagogických zamestnancov materských škôl 

 

Meno moderátora ......................................................... 

Deň a miesto konania .................................................... 

Čas trvania rozhovoru .................................................... 

 

Témy rozhovoru Príklady otázok k téme rozhovoru 

1. O učiteľke a jej vzdelávacích 
potrebách 

Ako sa voláte a koľko máte rokov? Porozprávajte mi 
o svojej práci. Vyhovuje Vám táto práca? Ako ste sa stali 
učiteľkou na tejto škole? Ako ste sa dostali k práci 
s rómskymi deťmi? Aké je Vaše vzdelanie? Absolvovali 
ste aj nejaké špecializované vzdelávanie? Porozprávajte 
mi o ňom. Potrebovali by ste pri svojej práci ešte nejaké 
vzdelávanie? Potrebovali by ste nejaké špecializované 
vzdelávanie pre prácu s rómskymi deťmi? Ak áno, aké by 
malo byť (obsahovo, forma, dĺžka). 

2. O materskej škole Koľko detí má táto materská škola? Koľko z toho je 
rómskych detí? Koľko učiteliek tu pracuje? Ako ste 
spokojná s prácou na tejto škole? Zabezpečuje Vám 
škola všetko, čo pre svoju prácu potrebujte? 
 
Aké sú podľa Vás výhody a nevýhody národnostného 
zloženia Vašej školy? Aké sú rozdiely v edukácii v čisto 
slovenskej alebo rómskej triede (ak ste v takej učili) 
a v zmiešanej triede? Aké sú výhody a nevýhody učenia 
v takýchto triedach? Aké sú výhody a nevýhody učenia 
v zmiešaných triedach? 

3. O učebných zdrojoch Ste spokojná s metodickým zabezpečením Vašej práce? 
Ste spokojná s vybavením a umiestnením triedy? Máte 
dostatok učebných zdrojov? Sú nejaké nedostatky, ktoré 
by ste chceli spomenúť? Potrebovali by ste pre svoju 
prácu s rómskymi deťmi nejaké iné učebné zdroje? Ak 
áno, aké by mali byť a pri akých činnostiach ich 
potrebujete? 

4. O deťoch a komunite Koľko detí máte v triede? Koľko je z toho rómskych? Ako 
je to s počtom detí, mení sa každý rok? Porozprávajte mi 
niečo o Vašich rómskych deťoch (z ktorej časti 
obce/mesta pochádzajú, ako to tam vyzerá, aké sú ich 
rodinné pomery). Porozprávajte mi niečo o ich rodinách. 
Ako sa tieto deti dostávajú do Vašej školy? (či rodičia 
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prídu a prihlásia ich, či ich niekto regrutuje...). Sú nejaké 
rozdiely medzi rómskymi a nerómskymi deťmi? Uveďte 
príklady. Ak áno, čím sú spôsobené?  

5. O spolupráci s rodičmi Aká je Vaša spolupráca s rodičmi detí? Pri akých 
príležitostiach sa stretávate? Sú nejaké rozdiely medzi 
rodičmi rôzneho pôvodu (odlišujú sa v niečom rómsky 
rodičia od ostatných)? Ak takéto odlišnosti existujú, ako 
si ich vysvetľujete? Je podľa Vás dôležitá spolupráca 
medzi rodičmi a školou? Prečo a v akých oblastiach? 

6. O výchove a vzdelávaní 
rómskych detí 

Existujú nejaké rozdiely vo Vašej práci s rómskymi 
a nerómskymi deťmi? Ak áno, ako sa prejavujú? Zakúsili 
ste nejaké ťažkosti pri učení rómskych detí? Aké ťažkosti 
to boli? Viete si spomenúť na nejaké situácie pri práci 
s rómskymi deťmi, v ktorých ste ostali 
zaskočená/prekvapená? Ak áno, uveďte príklady. Ak 
áno, čím myslíte, že to bolo spôsobené? 
 
Aké možnosti a aké obmedzenia má podľa Vás učiteľ 
a škola pri prekonávaní rozdielov v možnostiach 
vzdelávania rómskych a nerómskych detí? Ak by ste 
chceli vo Vašej triede niečo meniť, aké máte 
obmedzenia? Viete meniť klímu v triede? 
 
Vyskytujú sa nejaké prekážky (alebo konflikty) alebo 
problémy, ktoré vyplývajú z toho, že máte v škole 
rómske aj nerómske deti? S čím súvisia tieto konflikty? 
 
Zažili ste nejaké zmeny v spôsoboch vyučovania 
rómskych detí od začiatku Vášho učiteľského pôsobenia? 
Ak áno, čoho sa tieto zmeny týkali? 
 
Čo by ste potrebovali pri svojej práci s rómskymi deťmi? 
Potrebovali by ste nejaké vzdelávanie alebo učebné 
zdroje? Čo by podľa Vás mala mať a vedieť učiteľka, 
ktorá pracuje s rómskymi aj nerómskymi deťmi spolu? 
Mala by ovládať rómsky jazyk? Ak áno, na akej úrovni 
a prečo? 

7. Vízia ideálnej materskej školy Ako by mala podľa Vás vyzerať ideálna škola pre (rómske 
a nerómske) deti vo Vašej lokalite? 
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PRÍLOHA 4 

Záznamový hárok z rozhovorov 
Analýza vzdelávacích potrieb odborných zamestnancov materských škôl 

 
Meno moderátora ......................................................... 
Deň a miesto konania .................................................... 
Čas trvania rozhovoru .................................................... 
 

Témy rozhovoru Príklady otázok k téme rozhovoru 

1. Informácie o odbornom 
zariadení a o odbornom 
zamestnancovi 

Charakterizujte odborné zariadenie, v ktorom pracujete. 
Do akej kategórie odborný zamestnanec ste zaradený? 
Charakterizujte spoluprácu odborných zamestnancov vo 
Vašom zariadení. Charakterizujte klientelu, s ktorou 
pracujete. Je Vaše zariadenie dostatočne materiálne, 
personálne a technicky vybavené?   

2. Vnímanie rozdielov medzi 
rómskymi a nerómskymi deťmi 

Vnímate rozdiely medzi rómskymi a nerómskymi deťmi 
pri svojej práci? Ak áno, ktoré sú to. Charakterizujte 
rómske dieťa z Vášho odborného pohľadu. Čo Vám robí 
najväčšie ťažkosti pri styku a práci s deťmi z MRK? 

3. Odborná skúsenosť v práci 
s rómskymi deťmi 

Akú formu práce s deťmi z MRK uprednostňujete? Akú 
skúsenosť Vám prináša preferovaná forma práce? 
Využívate pri práci s deťmi z MRK? Ak áno, kedy, v akom 
zmysle? 

4. Spolupráca s rodinou Ako hodnotíte spoluprácu s rodičmi detí z MRK. Čo Vám 
najviac komplikuje prácu zo strany rodičov? Kedy a kde 
komunikujete najčastejšie s rodičom? Sú rodičia ochotní 
zapájať sa do spolupráce? Konkretizujte. Potrebovali by 
ste pomoc pri spolupráci s rodičmi detí z MRK? 
Konkretizujte. 

5. Spolupráca s materskou 
školou 

Ako vnímate spoluprácu s materskou školou? Aká je 
miera ochoty? Akú spätnú väzbu máte od učiteliek a ako 
často? Ako sa Vám spolupracuje s učiteľkami z hľadiska 
odbornosti? Ako často navštevujete osobne materské 
školy a kedy? Ako často vyhľadávajú učiteľky MŠ Vašu 
odbornú pomoc a kedy? 

6. Potreby súvisiace s odbornou 
prácou s deťmi 
z marginalizovaných rómskych 
komunít 

Ktoré programy využívate vo svojej práci s deťmi z MRK? 
Sú dostatočné pre prácu s deťmi z MRK? Charakterizujte 
Vaše odborné potreby pre prácu s deťmi z MRK. 
Zúčastnili ste sa špecializovaného vzdelávania 
súvisiaceho s prácou s deťmi z MRK? Potrebovali by ste 
ho? 

 

 

 


