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ÚVOD 

 

„Projekt MRK 2 nám pomohol zmeniť pohľad na rómske deti, deti z MRK.  

Pred realizáciou projektu sme ich vnímali ako deti, s ktorými sa ťažko niečo dosiahne,  

ale dospeli sme k inému názoru a to, že sú to deti veľmi vďačné, vnímavé,  

intenzívnou prácou a činnosťou dokážu zlepšiť svoju osobnosť, správanie a konanie.“ 

(kód MŠ 084) 

 

Národný projekt Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy sa 

sústreďoval na výchovu a vzdelávanie detí z marginalizovaných rómskych komunít v materských 

školách tak, aby bola podporená myšlienka a filozofia inkluzívneho vzdelávania v praxi pomocou 

edukačnej, materiálno-technickej, personálnej a osvetovej podpory. „Nepodchytením výchovy 

dieťaťa od počiatku nechávame mnohokrát deti nezodpovedných a neschopných rodičov behať do 

siedmych rokov po ulici. Takéto dieťa skončí spravidla v špeciálnej triede i škole, kde štát za 

vzdelávanie zbytočne platí 2-krát vyššiu sumu za dieťa ako v škole normálnej. Také dieťa nakoniec 

nezíska ani výučný list, ani prácu a naveky zostáva závislé na sociálnom systéme.“1 

Predprimárne vzdelávanie v lokalitách so zvýšenou koncentráciou detí z marginalizovaných 

rómskych komunít má aj v čase explózie inkluzívnych myšlienok značné rezervy najmä z hľadiska 

jeho dostupnosti i z hľadiska komplexných edukačných prístupov. Pritom zvyšovanie 

vzdelanostnej úrovne rómskej minority od útleho veku detí sa všeobecne vníma ako základný 

predpoklad ich aktívneho začlenenia sa do spoločnosti. 

Predkladaný dokument Evalvačná správa z implementácie inkluzívneho modelu vzdelávania 

v materských školách II. Záverečná evalvačná správa dopĺňa dokument Evalvačná správa 

z implementácie inkluzívneho modelu vzdelávania v materských školách I. Priebežná evalvačná 

správa.2 Tvorba oboch evalvačných správ vychádza z potrieb národného projektu Inkluzívny model 

vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy, ktorý v rokoch 2013 – 2015 

implementovalo Metodicko-pedagogické centrum.  

Priebežná evalvačná správa  ponúka prvú priebežnú sumarizáciu zistení a záverov z evalvačného 

procesu v tom čase aplikovanej implementácie inkluzívneho modelu vzdelávania v materských 

školách. Evalvačný proces bol realizovaný a jeho výsledky boli vyhodnotené po prvom školskom 

roku 2013/2014 implementácie. Cieľom vtedajšieho evalvačného procesu bolo získanie spätnej 

väzby využitím súboru evalvačných kritérií, indikátorov a nástrojov inkluzívneho modelu 

vzdelávania a následné spracovanie evalvačnej správy v oblastiach: 

 zhodnotenie stavu v materských školách pred začiatkom implementácie inkluzívneho modelu 

vzdelávania, 

 spracovanie návrhov a odporúčaní pre materské školy pri realizácii inkluzívnej výchovy 

a vzdelávania s akcentom na deti z marginalizovaných rómskych komunít. 

Obsahuje stručnú charakteristiku národného projektu, informácie o materských školách, ktoré 

boli zapojené do projektu a hodnotenie vybraných projektových aktivít: Asistent učiteľa 

v materskej škole, Výmenné stáže materských škôl a Konzultanti inkluzívneho modelu. Okrem 

                                                           
1
 Správna cesta (Rómska reforma). 2012. Dostupné na http://www.minv.sk/?vzdelavanie_rk.  

2
 Dostupná na http://www.npmrk2.sk/sites/default/files/Evalvacna-sprava.pdf 

http://www.minv.sk/?vzdelavanie_rk
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toho sa venovala zhodnoteniu inklúzie vo vybraných školských dokumentoch materských škôl 

a tiež názorom a skúsenostiam rodičov vzhľadom k inkluzívnemu vzdelávaniu v materských 

školách. Všetky evalvačné zistenia boli spracované do odporúčaní pre materské školy a do 

ostatných odporúčaní, ktoré sa môžu stať východiskom realizácie ďalších projektov, či 

systémových zmien. 

Predkladaná záverečná evalvačná správa dopĺňa niektoré zistenia z predchádzajúceho 

evalvačného obdobia, ďalej  ponúka zistenia z hodnotenia projektových aktivít Vzdelávanie 

pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, Osvetový program a Technická 

podpora aktivít. Tiež sa venuje zhodnoteniu inkluzívneho vzdelávania v materských školách v praxi 

podľa výpovedí vedúcich zamestnancov materských škôl, asistentov učiteľa i rodičov. Podľa zistení 

evalvácie implementácie inkluzívneho modelu dopĺňa odporúčania z predchádzajúcej správy. 

Cieľom evalvačného procesu v školskom roku 2014/2015 bolo získanie spätnej väzby využitím 

súboru evalvačných kritérií, indikátorov a nástrojov inkluzívneho modelu vzdelávania 

a následné spracovanie evalvačnej správy v oblastiach: 

 zhodnotenie stavu v materských školách v priebehu implementácie inkluzívneho modelu 

vzdelávania, 

 zhodnotenie udržateľnosti inkluzívneho modelu vzdelávania a niektorých projektových 

aktivít po ukončení NP MRK 2, 

 spracovanie návrhov a odporúčaní pre materské školy pre udržateľnosť inkluzívneho 

modelu vzdelávania  a ostatných návrhov a odporúčaní pre systémové kreovanie 

inkluzívneho prostredia v materských školách. 

Záverečnú správu  a spracovanie evalvačných zistení kolektív autorov spracoval pomocou bežných 

metodologických postupov tak, aby všetky predkladané výsledky a zistenia boli zrozumiteľné pre 

širokú pedagogickú verejnosť, nakoľko dôležitými aktérmi realizácie projektu boli pedagogickí 

zamestnanci materských škôl. Nemá charakter výskumnej práce, ide o prehľadný opis 

zhodnotenia implementácie inkluzívneho modelu vzdelávania a realizácie samotného projektu 

a jeho efektivity na výchovu a vzdelávanie detí z marginalizovaných rómskych komunít 

v materských školách. 

Na zisťovaní a primárnom spracovaní údajov do  Evalvačnej správy z implementácie 

inkluzívneho modelu vzdelávania v materských školách II. pracoval tím v tomto zložení: 

PaedDr. Stanislav Cina 

Mgr. Viera Haščáková 

Mgr. Katarína Thúroczy 

Mgr. Želmíra Sekelová 

Na tvorbe evalvačných nástrojov, spracovaní sekundárnych analýz a tvorbe Evalvačnej správy 

z implementácie inkluzívneho modelu vzdelávania v materských školách II. pracoval tím v tomto 

zložení: 

PaedDr. Monika Miňová, PhD. 

Mgr. Alena Rochovská, PhD. 

Mgr. Richard Filčák, PhD. 

PaedDr. Eva Sobinkovičová. 
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1 CHARAKTERISTIKA PROJEKTU A JEHO PRIEBEH  

Eva Sobinkovičová 

 

Realizátorom národného projektu Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej 

sústavy (NP MRK 2) je Metodicko-pedagogické centrum. Jeho financovanie v celkových nákladoch 

7 372 029 eur je zabezpečené zo zdrojov operačného programu Vzdelávanie. Projekt vznikol ako 

potreba zlepšiť vzdelanostnú úroveň detí z marginalizovaných rómskych komunít (MRK) a ich 

pripravenosť na primárny stupeň vzdelávania prostredníctvom vzdelávania pedagogických 

zamestnancov a odborných zamestnancov, ktorým sa skvalitnia ich profesijné kompetencie 

s cieľom podporiť sociálnu inklúziu detí z MRK na predprimárnom stupni školskej sústavy. 

 

Ciele NP MRK 2 podľa podrobného opisu projektu 

Strategický cieľ projektu: Prostredníctvom vzdelávania pedagogických zamestnancov (PZ) 

a odborných zamestnancov (OZ) zlepšiť vzdelanostnú úroveň detí pochádzajúcich 

z marginalizovaných rómskych komunít a tým nadobudnúť potrebné kompetencie pre ich vstup 

na primárny stupeň vzdelávania. 

Špecifický cieľ projektu: 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. 

 

Charakteristika cieľových skupín NP MRK 2 

 500 pedagogických zamestnancov v kategórii učiteľ, podkategória učiteľ pre predprimárne 

vzdelávanie (učiteľ materskej školy), z toho 110 pedagogických zamestnancov v kategórii 

pedagogický asistent, podkategória asistent učiteľa. 

 50 odborných zamestnancov. 

 2000 detí pochádzajúce z marginalizovaných rómskych komunít vo veku 3 – 7 rokov, t.j. deti 

zo sociálne znevýhodneného prostredia. Dieťaťom zo sociálne znevýhodneného prostredia je 

dieťa žijúce v prostredí, ktoré vzhľadom na sociálne, rodinné, ekonomické a kultúrne 

podmienky nedostatočne podnecuje rozvoj mentálnych, vôľových, emocionálnych vlastností 

dieťaťa, nepodporuje jeho socializáciu a neposkytuje mu dostatok primeraných podnetov pre 

rozvoj jeho osobnosti.3 

 500 rodičov pochádzajúci z MRK vo veku 15 – 50 rokov. 

 200 zamestnancov štátnej správy a samosprávy, ktorí pracujú s marginalizovanými rómskymi 

komunitami. 

 

Do NP MRK 2 bolo zapojených 110 materských škôl zo všetkých krajov okrem Bratislavského, 

ktoré sa zaviazali implementovať inkluzívny model vzdelávania do výchovno-vzdelávacej činnosti. 

Popis všetkých projektových aktivít, ich podaktivít a náčrt priebehu národného projektu 

ponúkame v nasledujúcej tabuľke. 

                                                           
3
Podľa Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 
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Tabuľka 1: Opis projektových aktivít a ich priebeh 
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a cieľ 
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Analýza 
vzdelávacích 
potrieb PZ a OZ 

Analýza slúžila ako podklad pre vytvorenie 
obsahu kontinuálneho vzdelávania pre PZ 
a OZ pracujúcich s deťmi z MRK. Bola 
vykonaná kvalitatívnymi a kvantitatívnymi 
metódami. Analyzovali sa vzdelávacie 
potreby na reprezentatívnej vzorke PZ 
a OZ pracujúcich s deťmi y MRK.  

Vytvorená Kolektív autorov: Analýza vzdelávacích potrieb pedagogických zamestnancov 
a odborných zamestnancov, dostupná na 
http://www.npmrk2.sk/sites/default/files/ANAL%C3%9DZA_1.1_0.pdf.  
Analýza bola oponovaná 2 oponentmi/vytvorenie 2 oponentských posudkov. Dňa 13. 06. 
2013 v Spišskej Kapitule bola realizovaná oponentúra verejnou formou seminára za účasti 
odbornej verejnosti. 

Tvorba 2 
programov 
kontinuálneho 
vzdelávania 

Na základe výsledkov analýzy vzdelávacích 
potrieb PZ a OZ boli vypracované 
a následne akreditované 2 programy 
kontinuálneho vzdelávania pokrývajúce 
základné oblasti inkluzívneho vzdelávania 
v materských školách. 

Vytvorený inovačný vzdelávací program pre PZ materských škôl Inovačný program 
kontinuálneho vzdelávania pre PZ Inovačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov 
škôl v oblasti inkluzívneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít, 
dostupný na 
http://www.npmrk2.sk/sites/default/files/Pr%C3%ADloha%20%C4%8D.1_Vzdel%C3%A1vac
%C3%AD%20program_0.pdf.  
Vytvorený aktualizačný vzdelávací program pre OZ Odborné poradenstvo v predprimárnom 
vzdelávaní detí z marginalizovaných rómskych komunít, dostupný na 
http://www.npmrk2.sk/sites/default/files/Pr%C3%ADloha%20%C4%8D.1_Vzdel%C3%A1vac
%C3%AD%20program_1.pdf.  

Tvorba 4 
učebných zdrojov  

Vychádzajúc z obsahu vzdelávacích 
programov boli vypracované 4 učebné 
zdroje: 3 učebné zdroje pre potreby 
inovačného vzdelávacieho programu pre 
PZ a 1 učebný zdroj pre potreby 
aktualizačného vzdelávacieho programu 
pre OZ. 

Pre potreby inovačného vzdelávacieho programu pre PZ boli vytvorené 3 učebné zdroje: 
M. Lipnická: Inkluzívne vzdelávanie detí z marginalizovaných rómskych komunít 
v materskej škole. Vybrané témy a stratégie, dostupné na 
http://www.npmrk2.sk/sites/default/files/Inkluzivne-vzdelavanie.pdf.  
M. Lipnická – E. Sobinkovičová: Podnetné prostredie v materskej škole ako podpora 
rozvíjania osobnosti detí z marginalizovaných rómskych komunít, dostupné na 
http://www.npmrk2.sk/sites/default/files/Podnetne-prostredie.pdf.  
L. Horňák: Problémové správanie a jeho pedagogické riešenie (u dieťaťa v predškolskom 
veku pochádzajúceho zo sociálne znevýhodneného prostredia), dostupné na 
http://www.npmrk2.sk/sites/default/files/Problemove-spravanie.pdf.  
Pre potreby aktualizačného vzdelávacieho programu pre OZ bol vytvorený 1 učebný zdroj: 
M. Lipnická: Odborné poradenstvo v predprimárnom vzdelávaní detí z marginalizovaných 
rómskych komunít, dostupné na http://www.npmrk2.sk/sites/default/files/Odborne-
poradenstvo.pdf.  

http://www.npmrk2.sk/sites/default/files/ANAL%C3%9DZA_1.1_0.pdf
http://www.npmrk2.sk/sites/default/files/Pr%C3%ADloha%20%C4%8D.1_Vzdel%C3%A1vac%C3%AD%20program_0.pdf
http://www.npmrk2.sk/sites/default/files/Pr%C3%ADloha%20%C4%8D.1_Vzdel%C3%A1vac%C3%AD%20program_0.pdf
http://www.npmrk2.sk/sites/default/files/Pr%C3%ADloha%20%C4%8D.1_Vzdel%C3%A1vac%C3%AD%20program_1.pdf
http://www.npmrk2.sk/sites/default/files/Pr%C3%ADloha%20%C4%8D.1_Vzdel%C3%A1vac%C3%AD%20program_1.pdf
http://www.npmrk2.sk/sites/default/files/Inkluzivne-vzdelavanie.pdf
http://www.npmrk2.sk/sites/default/files/Podnetne-prostredie.pdf
http://www.npmrk2.sk/sites/default/files/Problemove-spravanie.pdf
http://www.npmrk2.sk/sites/default/files/Odborne-poradenstvo.pdf
http://www.npmrk2.sk/sites/default/files/Odborne-poradenstvo.pdf
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Implementácia 
novovytvorených 
2 programov 
kontinuálneho 
vzdelávania 

Implementácia pozostávala z 

 výberu a prihlasovania účastníkov PZ 
a OZ na programy kontinuálneho 
vzdelávania, 

 spracovania databázy účastníkov 
podľa jednotlivých programov 
kontinuálneho vzdelávania a tvorby 
skupín, 

 realizácie vzdelávania PZ a OZ. 

Inovačného vzdelávania sa zúčastnilo spolu 466 pedagogických zamestnancov materských 
škôl, z toho 105 asistentov učiteľa. Aktualizačného vzdelávacieho programu sa zúčastnilo 
spolu 31 odborných zamestnancov pracujúcich s deťmi z MRK. 
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Analýza 
existujúceho 
stavu a vytvorenie 
inkluzívneho 
modelu 
vzdelávania pre 
deti 
pochádzajúcich z 
MRK 

Základom pre vytvorenie inkluzívneho 
modelu vzdelávania bola analýza 
existujúceho ŠVP pre MŠ a analýza 
reprezentatívnej vzorky existujúcich ŠkVP 
v MŠ, ktorá posúdila stav, akým spôsobom 
reflektoval súčasný stav inkluzívneho 
vzdelávania špecifiká a potreby detí 
z MRK. Na základe výsledkov analýz bol 
vytvorený Model tvorby inkluzívne 
zameraného ŠkVP pre MŠ.  

Vytvorený dokument Kolektív autorov: Podpora inkluzívneho modelu vzdelávania pre 
potreby predprimárneho stupňa školskej sústavy, dostupný na 
http://www.npmrk2.sk/sites/default/files/IMV.pdf.  
Obsahuje: 

 analýzu existujúceho stavu inkluzívneho vzdelávania na predprimárnom stupni školskej 
sústavy, 

 model tvorby inkluzívne zameraného ŠkVP, 

 súbor evalvačných a autoevalvačných kritérií, indikátorov a nástrojov inkluzívneho 
modelu vzdelávania. 

Vytvorená analýza a model inkluzívne zameraného ŠkVP boli oponované 2 
oponentmi/vytvorenie 2 oponentských posudkov.  Oponentúra bola realizovaná verejne 
formou dvomi seminármi za účasti odbornej verejnosti. 

Výber materských 
škôl 

Navrhnutý inkluzívny model vzdelávania 
bol implementovaný na 110 MŠ, ktoré 
navštevujú deti pochádzajúce z MRK, resp. 
sú umiestnené v lokalite/obci, v ktorej žijú 
príslušníci MRK. Kritéria výberu MŠ pre 
zapojenie sa do národného projektu boli 
nasledovné: 
identifikácia MŠ na základe lokalizácie 
v meste/obci so zvýšeným podielom detí 
z MRK, súhlas s implementáciou/prijatie 
inkluzívneho modelu vzdelávania, 
vytvorenie pracovných podmienok pre 
prijatie 1 asistenta učiteľa, predloženie 
prihlášky a motivačného listu. 

Počet materských škôl podľa krajov: 

 Prešovský kraj 40 MŠ, 

 Košický kraj 30 MŠ, 

 Banskobystrický kraj 28 MŠ 

 Žilinský kraj 4 MŠ, 

 Trenčiansky kraj 2 MŠ, 

 Trnavský kraj 3 MŠ, 

 Nitriansky kraj 3 MŠ 

http://www.npmrk2.sk/sites/default/files/IMV.pdf
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Implementácia 
inkluzívneho 
modelu školy 
v MŠ zapojených 
do národného 
projektu 

tvorba inkluzívne zameraného ŠkVP v MŠ vytvorených 110 inkluzívne zameraných ŠkVP v MŠ 

overenie vytvoreného ŠkVP vo vlastných 
podmienkach MŠ 

overených a implementovaných 110 inkluzívne zameraných ŠkVP v MŠ  

poradenstvo/konzultácie MŠ pri tvorbe 
a overovaní inkluzívne zameraných ŠkVP 

pôsobenie 37 poradcov/konzultantov, ktorí pomáhali pri tvorbe a overovaní vlastných ŠkVP 

hradenie mzdy z prostriedkov projektu 1 
asistentovi učiteľa 

v MŠ pracovalo spolu 161 asistentov učiteľa 

hradenie kreditových príplatkov pre 
pedagogických zamestnancov 
z prostriedkov projektu 

spolu bolo uhradených kreditových príplatkov 78 pedagogickým zamestnancom MŠ 

využívanie interaktívnych systémov, 
didaktických balíčkov, technickej podpory 
na vybavenie školských dvorov pre 
potreby podpory implementácie 
inkluzívneho modelu vzdelávania 
a modernizácie edukačného procesu v MŠ 

bližšie charakteristika aktivity 1. 3 

získavanie spätnej väzby/využitie súboru 
evalvačných a autoevalvačných kritérií, 
indikátorov a nástrojov IMV 

Evalváciu realizovalo 7 evalvátorov. Vypracovanie 2 evalvačných správ: 
Kolektív autorov: Evalvačná správa z implementácie inkluzívneho modelu vzdelávania 
v materských školách I. Priebežná evalvačná správa, dostupná na 
http://www.npmrk2.sk/sites/default/files/Evalvacna-sprava.pdf.  
Kolektív autorov: Evalvačná správa z implementácie inkluzívneho modelu vzdelávania 
v materských školách II. Záverečná evalvačná správa, dostupná na 

http://www.npmrk2.sk/sites/default/files/Evalvacna-sprava-2.pdf.  
implementácia 1 osvetového programu 
k tematike vzdelávania rodičov a detí 
z MRK 

Vytvorený osvetový program určený pre rodičov, deti a zamestnancov štátnej správy 
a samosprávy, dostupný na 
http://formulare.npmrk2.sk/sites/default/files/Osvetov%C3%BD%20program.pdf Vytvorený 
učebný zdroj pre lektorov Ingrid Kosová – Stanislav Daniel: Podpora implementácie IMV ako 
nástroja motivácie rodičov, detí a ostatných subjektov k vzdelávaniu sa detí od 
predškolského veku, dostupný na 
http://formulare.npmrk2.sk/sites/default/files/UZ%20k%20osvetov%C3%A9mu%20progra
mu.pdf.  
Počet stretnutí: 1088 
Spolu lektorov: 108 
Osvetového programu sa zúčastnilo  
1572 detí z MRK 

http://www.npmrk2.sk/sites/default/files/Evalvacna-sprava.pdf
http://www.npmrk2.sk/sites/default/files/Evalvacna-sprava-2.pdf
http://formulare.npmrk2.sk/sites/default/files/Osvetov%C3%BD%20program.pdf
http://formulare.npmrk2.sk/sites/default/files/UZ%20k%20osvetov%C3%A9mu%20programu.pdf
http://formulare.npmrk2.sk/sites/default/files/UZ%20k%20osvetov%C3%A9mu%20programu.pdf
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2954 rodičov detí z MRK, 
361 zamestnancov samosprávy a štátnej správy pracujúcich s príslušníkmi MRK. 

realizácia max. 10 výletov s edukačným 
a výchovným zameraním pre MŠ 

Spolu bolo zrealizovaných 145 výletov, ktorých sa zúčastnilo spolu 2655 detí a 1216 rodičov. 

hradenie doprovodu/prepravy detí do/z 
vzdialených MRK do spádových MŠ pre 
uľahčenie inklúzie a prístupnosti 
k predprimárnemu vzdelávaniu 

Hradenie doprovodu/prepravy bolo realizované spolu v 39 lokalitách počas celého riešenia 
projektu, prepravy sa zúčastnilo spolu 310 detí z MRK. 

uskutočnenie 2 národných konferencií 
s prezentovaním skúseností 
s implementáciou IMV 

Realizácia  prvej národnej konferencie dňa 29. 10. 2014 v Banskej Bystrici a realizácia druhej 
národnej konferencie dňa 27. 10. 2015 v Prešove. 

zostavenie „dvojičiek“  Každá MŠ sa zúčastnila návštevy/stáže v pridelenej MŠ za účelom výmeny poznatkov 
a skúseností z implementácie IMV. Spolu výmenných stáži bolo v školskom roku 2013/2014 
110 a v školskom roku 2014/2015 tiež 110. 

Tvorba učebných 
zdrojov pre ŠkVP 

vytvorenie 220 učebných zdrojov, t. j. 2 
učebné zdroje pre každý ŠkVP,  
vytvorenie 220 oponentských posudkov, 
vytvorenie katalógu učebných zdrojov   

Vytvorených bolo spolu 209 učebných zdrojov pre ŠkVP a 209 oponentských posudkov. 
Katalóg učebných zdrojov dostupný na http://ucebnezdroje.npmrk2.sk/.  

Koordinátor IMV 110 koordinátorov IMV z radov 
pedagogických zamestnancov materských 
škôl 

Koordinátori IMV zabezpečovali vo svojich materských školách: 

 prípravu a vytváranie edukačných, sociálnych, zdravotných  a emocionálnych 
podmienok pre implementáciu IMV, 

 získavanie a organizovanie pomoci a podpory rodičov v dobrovoľníckom programe, 
pomoc rodinám pri vytváraní stimulujúceho rodinného prostredia, identifikáciu 
a integrovanie zdrojov a služieb komunity na podporu programov materskej školy a na 
podporu implementácie IMV, 

 didaktickú transformáciu obsahu školského vzdelávacieho programu v učebných 
zdrojov, 

 participáciu na evalvačnom procese s cieľom zhodnotenia úrovne implementácie IMV 
v materskej škole a evalvácie inklúzie v kurikulárnych dokumentoch školy, 

 participáciu s konzultantom IM, riadenie sa jeho odporúčaniami pri implementácii IMV 
s cieľom zvýšiť vzdelanostnú, sociálnu a zdravotno-hygienickú úroveň cieľových skupín. 

Webové sídlo www.npmrk2.sk   informuje cieľové skupiny a širokú pedagogickú i nepedagogickú verejnosť o cieľoch, 
aktivitách a výstupoch NP, 

 zabezpečuje elektronické prihlasovanie na aktivity, 

 publikuje edukačný multimediálny obsah a výstupy a výsledky aktivity 1. 1 a 1. 2. 

http://ucebnezdroje.npmrk2.sk/
http://www.npmrk2.sk/
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110 
interaktívnych 
systémov pre MŠ, 
didaktické balíčky 
pre MŠ, 
externé pomôcky 
pre školské dvory 

 110 interaktívnych systémov pre MŠ, 

 110 didaktických balíčkov pre MŠ, 

 110 externých pomôcok pre školské 
dvory 

Každá materská škola získala 1 interaktívnu tabuľu. Ďalej získali 1 didaktický balíček 
a technickú podporu na vybavenie školských dvorov, ktoré si MŠ kreovali podľa vlastných 
potrieb na základe výberu z katalógu pomôcok a potrieb podľa zostavenia projektovej 
kancelárie. 
Didaktické balíčky obsahovali: 

 hygienické a socializačné potreby, 

 didaktický aplikačný softvér, 

 hudobné nástroje, športové potreby, pomôcky pre umeleckú činnosť, didaktické hračky, 
filmy na CD a DVD, 

 knihy, časopisy, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky vrátane na nosičoch CD a 
DVD, didaktické prostriedky pre kognitívny rozvoj detí. 
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2 INFORMÁCIE O MATERSKÝCH ŠKOLÁCH ZAPOJENÝCH DO PROJEKTU    

Eva Sobinkovičová 

 
V druhom roku implementácie NP MRK 2 pokračovalo 110 materských škôl, ktoré boli do projektu 

prihlásené a zapojené aj v prvom roku riešenia projektu, tzn. že okrem odstúpenia a následného 

nahradenia jednej materskej školy v januári 2014 sme nezaznamenali žiadnu inú žiadosť 

o odstúpenie z projektu. Zoznam materských škôl uvádzame v Prílohe 1. 

 

2. 1 METODOLOGICKÉ VÝCHODISKÁ ZISŤOVANIA ÚDAJOV O MATERSKÝCH ŠKOLÁCH 

 

Údaje o materských školách sme získavali opätovne prostredníctvom štatistického hárku (Príloha 

2) za účelom zisťovania organizačných, materiálno-priestorových a personálnych zmien, ktoré 

mohli nastať alebo nastali dôsledkom riešenia projektu a implementácie niektorých nástrojov 

inkluzívneho vzdelávania. Prostredníctvom štatistického hárku sme zisťovali podobné informácie, 

ako v predchádzajúcom evalvačnom období za účelom ich komparácie: 

 základné údaje o materskej škole, 

 základné údaje o pedagogických zamestnancoch, 

 základné údaje o deťoch. 

Štatistický hárok vyplnili respondenti – vedúci zamestnanci materských škôl v počte 110. Ten bol 

zasielaný prostredníctvom mailovej komunikácie do každej materskej školy. 

Pre identifikáciu asistentov učiteľa sme použili výsledky z dotazníkového prieskumu – dotazníka 

o asistentoch učiteľa (Príloha 3) a pre doplnenie aktuálneho počtu detí v školskom roku 

2015/2016 sme využili online dotazník o deťoch (Príloha 4). Obe dotazníky boli zaslané 110 

vedúcim zamestnancom materských škôl prostredníctvom mailovej komunikácie. 

 

Tabuľka 2: Harmonogram prieskumu o zisťovaní štatistických údajov o materských školách 

Metóda Termín zisťovania Termín spracovania 
a vyhodnotenia 

štatistický hárok jún 2015 júl – september 2015 

dotazník o asistentovi učiteľa jún 2015 júl – september 2015 

dotazník o deťoch október 2015 október 2015 

 

2. 2 POROVNANIE ZÁKLADNÝCH ÚDAJOV O MATERSKÝCH ŠKOLÁCH 

 

V implementácii NP MRK 2 pokračovali aj v školskom roku 2014/2015 tie isté materské školy ako 

v predchádzajúcom školskom roku, tzn. 110 materských škôl.4 Na tomto mieste porovnávame 

niektoré údaje o zmenách v materských školách, ktoré mohli nastať v druhom roku implementácie 

inkluzívneho modelu vzdelávania a tak toto vzdelávanie priamo ovplyvnili, resp. jeho 

implementácia podnietila materské školy k týmto zmenám. 

 

                                                           
4
 Podrobná charakteristika materských škôl je dostupná v Sobinkovičová, E. 2014. Informácie o materských 

školách zapojených do projektu. O školách a komunitách. In: Kolektív autorov. 2014. Evalvačná správa 
z implementácie inkluzívneho modelu vzdelávania v materských školách I. Priebežná evalvačná správa. 
Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum, 2014.  
Dostupné na http://www.npmrk2.sk/sites/default/files/Evalvacna-sprava.pdf.  

http://www.npmrk2.sk/sites/default/files/Evalvacna-sprava.pdf
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Prevádzkové a kapacitné podmienky materských škôl 

Zisťovali sme, či v druhom roku implementácie NP MRK 2 nastali zmeny v materských školách 

vzhľadom k ich prevádzke. 96 respondentov neuviedlo žiadne zmeny a 14 respondentov označilo 

možnosť áno. Tieto zmeny respondenti konkretizovali nasledovne: 

 v 10 materských školách sa zvýšil počet tried o minimálne jednu v každej materskej škole, 

 v jednej materskej škole sa zrušila elokovaná trieda, 

 v jednej materskej škole sa zrušila jedna trieda, 

 v jednej materskej škole sa predĺžila prevádzka o pol hodinu denne, 

 v jednej materskej škole sa trieda s poldennou výchovou a vzdelávaním zmenila na triedu 

s celodennou výchovou a vzdelávaním. 

V nasledujúcej tabuľke uvádzame porovnanie stavu materských škôl vzhľadom k počtu tried 

a počtu detí v nich. 

 

Tabuľka 3: Počet tried v materských školách a počet detí v nich v školskom roku 2013/2014 
a 2014/2015 
 Školský rok 2013/2014 Školský rok 2014/2015 

Počet tried v materských školách spolu 293 302 

Z toho počet elokovaných tried 56 55 

Počet detí v materských školách spolu 6415 6535 

Z toho počet detí v elokovaných triedach 667 675 

 

Aj v školskom roku 2014/2015 sme natrafili na opätovný výskyt tried s poldennou výchovou 

a vzdelávaním. Tento spôsob organizácie materských škôl upravuje Vyhláška Ministerstva školstva 

Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z. o materskej škole, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva 

školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole. Opätovne aspoň jednou triedou 

s poldennou výchovou a vzdelávaním disponovalo 26 materských škôl, no počet detí v nich sa 

navýšil z počtu 597 detí na počet 630 detí (z toho 524 rómskych detí). Aj napriek tomu, že takýto 

typ prevádzkovania materských škôl nie je v súlade v súčasnosti s preferovaným celodenným 

systémom výchovy a vzdelávania detí a žiakov v školách5, je potešujúci fakt navýšenia počtu 

rómskych detí v materských školách. Príčiny a dôvody prevádzkovania tried s poldennou výchovou 

a vzdelávaním uvádzali respondentky podobné ako v predchádzajúcej evalvačnej správe: 

1. nezáujem rodičov o celodennú výchovu a vzdelávanie z rôznych dôvodov, najmä finančných. 

„Rodičia týchto detí nechcú platiť deťom stravu – obedy, ak nie sú v hmotnej núdzi, v hmotnej 

núdzi sú len štyri deti“ (kód MŠ 030). „Rodičia nemajú záujem o celodennú výchovu 

a vzdelávanie z finančných dôvodov. Pri celodennom pobyte je nutné uhradiť poplatok za 

stravu. Aj keď sa jedná o symbolickú sumu v prípade hmotnej núdze, aj to rodičov odrádza“ 

(kód MŠ 37). 

2. finančné dôvody zo strany zriaďovateľov (potreba uhrádzania mzdy ďalšiemu pedagogickému 

zamestnancovi a ďalšie náklady na prevádzku). 

3. nepostačujúce či nevyhovujúce priestory materských škôl. 

Oproti minulému školskému roku v jednom prípade pribudol aj ďalší pozitívny dôvod zriadenia 

takejto triedy a to zvýšený záujem rodičov o výchovu a vzdelávanie detí v materských školách. 

                                                           
5
 Viac Kolektív autorov. 2011. Pedagogický model s celodenným výchovným systémom. Prešov: Metodicko-

pedagogické centrum, 2011. Dostupné na http://web.eduk.sk/stahovanie/CVS0309.pdf.  

http://web.eduk.sk/stahovanie/CVS0309.pdf
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„Nakoľko bol veľký záujem o materskú školu od rodičov, ktorí nepracujú, riešili sme to zriadením 

jednej poldennej triedy“ (kód MŠ 076). 

 

Tabuľka 4: Porovnanie stavu tried s poldennou výchovou a vzdelávaním v materských školách 
v školskom roku 2013/2014 a 2014/1015 
 Školský rok 

2013/2014 
Školský rok 
2014/2015 

Počet materských škôl s aspoň jednou triedou 
s poldennou výchovou a vzdelávaním 

26 26 

Počet tried s poldennou výchovou a vzdelávaním spolu 34 35 

Počet detí v nich spolu 597 630 

Z toho rómskych detí - 524 

 

Mierne sa zmenil stav priestorových kapacít materských škôl vzhľadom k záujmu rodičov 

o vzdelávanie detí, kedy podľa respondentov v školskom roku kapacita vyhovuje v 75 materských 

školách, 32 materských škôl uviedlo nepostačujúce kapacity a 3 materské školy disponujú 

nevyužitými priestormi. Pričom počet všetkých evidovaných žiadostí o predprimárne vzdelávanie 

detí v školskom roku 2014/2015 bolo spolu 3764, z toho počet evidovaných žiadostí rómskych 

rodičov bolo 2007. Vyhoveným žiadostiam všetkých rodičom bolo z uvedeného počtu 3472, z toho 

rómskym rodičom bolo vyhovené v 1784 prípadoch (nasledujúca tabuľka).  

 

Tabuľka 5: Počet evidovaných a vybavených žiadostí o predprimárne vzdelávanie detí v školskom 
roku 2013/2014 a 2014/2015 
 Školský rok 

2013/2014 
Školský rok 
2014/2015 

Počet všetkých evidovaných žiadostí 4301 3764 

Z toho počet evidovaných žiadostí rómskych rodičov 2349 2007 

Počet všetkých vybavených žiadostí 3977 3472 

Počet všetkých vybavených žiadostí rómskych rodičov 2132 1784 

 

Spolupráca materských škôl s inými subjektmi 

Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy odporúča materským 

školám spolupracovať so všetkými dostupnými subjektmi, ktoré „aktívne participujú na výchove 

a vzdelávaní všetkých detí, prispievajú k sociálnemu začleňovaniu detí z MRK a komunity, 

pomáhajú materskej škole pri podporovaní inklúzie do výchovno-vzdelávacieho procesu.“6 

Výsledky zisťovania spolupráce materských škôl nie sú prekvapujúce, nakoľko materské školy 

tradične využívajú viac-menej spoluprácu s dostupnými subjektmi. Potešujúci je však fakt, že sa 

zvýšila spolupráca s komunitnými centrami, s terénnymi sociálnymi pracovníkmi a s centrami 

pedagogicko-psychologického, prípadne špeciálnopedagogického poradenstva. „V inkluzívnej 

edukácii veľa záleží na kooperácii zainteresovaných partnerov. Ide o náročnú prácu 

permanentného zlaďovania rozmanitých činností. Koordinácia činností odborníkov a partnerov v 

tíme sa uskutočňuje na úrovni manažmentu materskej školy aj v triede zo strany učiteľov. Ide o 

                                                           
6
 Dunda, J., Földesová, J., Knapíková, Z., Miňová, M., Petrovičová, M., Sobinkovičová, E. 2013. Model tvorby 

inkluzívne zameraného školského vzdelávacieho programu. In: Kolektív autorov: Podpora inkluzívneho 
modelu vzdelávania pre potreby predprimárneho stupňa školskej sústavy. Bratislava: Metodicko-
pedagogické centrum, 2013, s. 41. 
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presviedčanie, získavanie a zapájanie partnerov do spolupráce, aj organizovanie činností, aby boli 

do najvyššej možnej miery uspokojované individuálne aj špeciálne edukačné potreby detí.“7 
 

Tabuľka 6: Spolupráca materských škôl s inými subjektmi v školskom roku 2013/2014 
a 2014/2015 

Spolupráca materskej školy ... 
Počet materských škôl 

v školskom roku 
2013/2014 

Počet materských škôl 
v školskom roku 2014/2015 

so základnou školou 110 108 

so základnou umeleckou školou 44 45 

s centrom voľného času 34 28 

s cirkvou 17 18 

s komunitným centrom 29 39 

s terénnym sociálnym pracovníkom 56 69 

s centrami pedagogicko-psychologického, 
prípadne špeciálnopedagogického poradenstva 

81 87 

so zriaďovateľom 107 108 

s mimovládnymi organizáciami 14 12 

s rodinou  107 110 

 

Rodina ako prvá ovplyvňuje rozvoj všetkých stránok osobnosti dieťaťa. Pokiaľ rodina disponuje 

akýmikoľvek problémami, ktoré tento rozvoj osobnosti dieťaťa môže spomaliť, alebo narušiť, je 

povinnosťou školy hľadať možnosti tento negatívny vplyv čo najviac eliminovať. Preto práve 

spolupráca školy s rodinami je jedným z nástrojov výchovy a vzdelávania detí nielen z MRK. 

Potvrdzujú to aj niektoré výpovede pedagogických zamestnancov materských škôl, ktorí pochopili, 

že je okrem dieťaťa potrebné „vychovať aj rodiča k výchove“: „Je veľmi dôležité, aby asistenti 

učiteľa a učitelia prevzali iniciatívu pri zapájaní rodín do vlastných rúk, pričom misia kultivovať 

svoje komunikačné zručnosti, voliť aj individuálny prístup a voliť taký postup či stratégiu pri 

zapájaní rodičov do pedagogického procesu, resp. diania v škole, ktorý bude akceptovať 

rozdielnosť jednotlivých rodín. Učitelia si musia uvedomiť, že každý do vzťahov prináša jedinečnosť 

vlastnej kultúry, ňou zaužívané spôsoby komunikácie, mravné normy, správanie i možnosti riešenia 

problémov“ (kód MŠ 010). „Je nám jasné, že bez spolupráce s rodičmi rómskych detí sú všetky 

aktivity či úsilie bezvýsledkovými a márne. Prvoradým je presvedčiť rodičov o potrebe vzdelávania 

sa už v materskej škole a potom vytrvalosť, každodenne prichádzať, nevzdať sa, lebo vonku prší, je 

zima, nechce sa mi alebo dieťaťu. Pravidelnosť je základom systému a na tom základe potom 

možno pokračovať“ (kód MŠ 011). Nie vo všetkých lokalitách sa materským školám aj napriek ich 

úsiliu darí zapájať a komunikovať s rodinami detí tak, aby bola ich výchova a vzdelávanie 

podporované tak v školských ale najmä v rodinných podmienkach. „Mrzí nás, že počas týchto 

dvoch rokoch sme sa stretali s neustálou nespokojnosťou a s neochotou spolupracovať s nami zo 

strany niektorých rodičov detí z MRK. Spolupráca s nimi bola pre nás veľkou výzvou, ale aj veľkým 

bojom, nakoľko sme sa namiesto vďaky za ochotu a snahu pomôcť im a ich deťom od týchto 

rodičov dočkali častokrát iba vyhrážok, kriku, obviňovania a nevhodnej komunikácie, ktoré neboli 

opodstatnené a ani na mieste. Samozrejme, že sme si vždy zachovali chladnú hlavu a veríme, že sa 

nám aspoň do ich detí podarilo vštepiť trošku slušnosti a vďačnosti za to, čo sa im ponúka a dáva“ 

(kód MŠ 074). „Do projektu išla naša škola s veľkým očakávaniami. Po uplynutí dvoch školských 

                                                           
7
 Lipnická, M. 2014. Inkluzívne vzdelávanie detí z marginalizovaných rómskych komunít v materskej škole. 

Vybrané témy a stratégie. Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum, 2014, s. 37. 
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rokov, odkedy sme v projekte, som sklamaná z výsledkov, ktoré sme dosiahli aj napriek nášmu 

enormnému úsiliu, ktoré sme vynaložili počas týchto dvoch rokov. Nepodarilo sa nám zvýšiť 

zaškolenosť detí a záujem o vzdelávanie detí z MRK  v MŠ a dosiahnuť, aby zapísané deti 

pravidelne navštevovali MŠ. Príčinu tohto stavu vidím však v prístupe rodičov z MRK k svojím 

deťom, v nezáujme o to, aby ich deti vstupovali do ZŠ pripravené, v ľahostajnom spôsobe života, 

keď sa mamke nechce ráno vstať pripraviť dieťa a odviesť ho do školy. Ponúkli sme rodičom aj 

možnosť doprovodu, ktorá stroskotala na tom, keď bolo potrebné podpísať splnomocnenie, že 

vybratý uchádzač môže brať deti do školy a odvádzať ich domov. Tieto splnomocnenia odmietli 

podpísať. Nepomohli ani časté návštevy asistentky učiteľa v rómskych rodinách priamo v rómskej 

osade, časté privádzanie detí do školy pri zníženej dochádzke, ale aj odvádzanie detí domov, keď si 

rodičia po nich neprišli. Ťažko sa mi píšu tieto slová, lebo  z týchto slov by mohol niekto povedať,  

že sme zlyhali my pedagogický pracovníci. Ja si však myslím, že to nie je pravda“ (kód MŠ 035). 

2. 3 PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI MATERSKÝCH ŠKÔL 

O pedagogických zamestnancoch sme zisťovali nasledovné: 

 počet pedagogických zamestnancov, z toho počet asistentov učiteľa v komparácii školských 

rokoch, 

 kvalifikačné predpoklady a dĺžka pedagogickej praxe asistentov učiteľa, 

 počet pedagogických zamestnancov ovládajúcich rómsky jazyk, 

 identifikovanie lokality, z ktorej pochádza asistent učiteľa. 

 

Počet pedagogických zamestnancov v materských školách 

V materských školách v školskom roku 2013/2014 pracovalo spolu 660 pedagogických 

zamestnancov, z toho počet asistentov učiteľa bol 119. 9 asistentov učiteľa v materských školách 

pracovalo už pred začatím projektu a tak v školskom roku 2013/2014 boli refundované mzdy 

z prostriedkov projektu 110 asistentom učiteľa (1 MŠ/1 asistent učiteľa). V druhom roku riešenia 

projektu, tzn. v školskom roku 2014/2015 pracovalo v materských školách spolu 758 

pedagogických zamestnancov, z toho 169 asistentov učiteľa (161 asistentom učiteľa bola 

refundovaná mzda z prostriedkov národného projektu). Po prvom roku pôsobenia asistenta 

učiteľa z celkového počtu 110 až 91 asistentov učiteľa zotrvalo na svojich pracoviskách, 19 

asistentov učiteľa bolo nahradených z rôznych dôvodov (zdravotné dôvody, materské dovolenky, 

rozviazanie pracovného pomeru z vlastného rozhodnutia a pod.). 

Počet asistentov učiteľa bol v druhom roku riešenia projektu navýšený vzhľadom k zisteniu 

priebežného evalvačného procesu, že pozícia asistenta učiteľa materskej školy má pre výchovno-

vzdelávací proces v škole i pre celkový rozvoj osobností detí hlavne z MRK neoceniteľný prínos. 

Podľa vyjadrení frekventantov – vedúcich zamestnancov materských škôl o prínose asistenta 

učiteľa v školskom roku 2013/2014 v ich materskej škole asistent učiteľa zvýšil efektivitu 

predprimárnej edukácie vo vzťahu k deťom ale i k rodičom a to v týchto ukazovateľoch: 

 asistenti realizujú návštevy v rodinách detí z MRK za účelom poznania podmienok rodinnej 

výchovy, nadviazania vzájomnej spolupráce rodiny s materskou školou, pedagogického 

poradenstva;  

 keďže ako odporúčanie zo strany MPC k prijatiu asistenta do pracovného pomeru bolo 

ovládanie rómskeho jazyka, v tom čase 70% asistentov učiteľa komunikovalo v rómskom 

jazyku s deťmi i rodičmi, čím sa zlepšila adaptácia detí na školské prostredie, tiež sa zvýšila 

dôvera rómskych rodín k materskej škole ako k inštitúcii, 
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 asistenti v niektorých lokalitách realizujú doprovod detí do/z MŠ, 

 asistenti pomáhajú prekonávať bariéry a adaptačné ťažkosti detí z MRK vo vzťahu ku škole, 

 pomocou asistentov učiteľa sa môže v edukačnom procese v plnej miere využívať individuálny 

prístup k deťom z MRK, čím sa zlepšuje pripravenosť detí na vstup na primárne vzdelávanie. 

Na základe vymenovaných ukazovateľov sa celkovo zlepšila dochádzka detí z MRK do materských 

škôl a zlepšila sa  spolupráca školy s rodinou. 

 

Do NP MRK 2 je zapojených 110 materských škôl, ktorých viac ako tretina disponuje viactriednymi 

kapacitami. Keďže asistent učiteľa prevažne pracuje v jednej triede podľa potrieb triedy 

a usmernenia triedneho učiteľa, ostatné triedy túto pomoc nemôžu využívať. Pritom na základe 

výsledkov analýzy vzdelávacích potrieb pedagogických zamestnancov sme zistili, že hlavné 

problémy v edukácii detí z MRK súvisia s hygienickými návykmi, s ovládaním slovenského jazyka 

a dochádzkou detí do materskej školy.8 Tieto hlavné problémy môže pôsobenie materskej školy na 

dieťa a jeho rodinu prostredníctvom asistenta učiteľa eliminovať či aspoň zmierniť. Na základe 

uvedených zistení a nakoľko v rozpočte projektu boli nedočerpané rozpočtové položky,  riadiaci 

orgán súhlasil s predlžením vybraných projektových aktivít do obdobia 30.11.2015. Projektová 

kancelária NP MRK 2 tak mohla navýšiť počet asistentov učiteľa v materských školách a to najmä 

v triedach s vyššou kapacitou miest, t. j. v materských školách, ktoré disponujú 3 až 5 triedami 

refundovať mzdu spolu 2 asistentom a v materských školách, ktoré disponujú 6 a viac triedami, 

refundovať mzdu spolu 3 asistentom.  

 

Tabuľka 7: Počet pedagogických zamestnancov v materských školách v školskom roku 2013/2014, 
2014/2015 a v prvom štvrťroku školského roku 2015/2016  
 Školský rok 

2013/2014 
Školský rok 
2014/2015 

Prvý štvrťrok 
školského 

roku 
2015/2016 

Počet pedagogických zamestnancov spolu 660 758 ---------------- 

Z toho počet učiteľov materskej školy 541 589 ---------------- 

Z toho počet asistentov učiteľa 119 169 ---------------- 

Z toho počet asistentov učiteľa v rámci NP 
MRK 2 

110 161 159 

 

Nakoľko NP MRK 2 trvá do 30. novembra 2015 a z dôvodu potreby asistentov učiteľa pri 

prekonávaní adaptačných problémov a bariér na začiatku dochádzky detí do MŠ i na začiatku 

školského roka všeobecne, tiež z vyššie uvedených dôvodov je táto projektová podaktivita 

predĺžená až do celkového ukončenia projektu. V MŠ tak v 09 – 11. 2015 ostane pracovať spolu 

159 asistentov učiteľa v materských školách zapojených do projektu. Z celkového počtu (161) 

asistentov učiteľa jedna materská škola neprejavila záujem o podpísanie dodatku o predĺžení 

projektových aktivít a druhá materská škola musela znížiť počet tried, tak prišla o možnosť 

disponovať viacerými asistentmi učiteľa. 

Význam asistenta učiteľa v materských školách podľa vedúcich zamestnancov i samotných 

asistentov učiteľa potvrdzujeme v podkapitole 5. 1. Ide o nepopierateľný fakt, že profesia asistent 

učiteľa je jedným z nástrojov zvyšovania kvality výchovy a vzdelávania všetkých detí a prispieva „k 

                                                           
8
 Kolektív autorov. 2013. Analýza vzdelávacích potrieb pedagogických zamestnancov a odborných 

zamestnancov v predprimárnom vzdelávaní detí z marginalizovaných rómskych komunít. Prešov: 
Metodicko-pedagogické centrum, 2013, s. 38. 
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napĺňaniu základného zámeru práce s rómskym etnikom – k plnohodnotnej integrácii postavenej 

predovšetkým na zvyšovaní vzdelanostnej úrovne a vyššej participácii na trhu práce.“9 Na tomto 

mieste však poukážeme na nedostatok asistentov učiteľa v materských školách na Slovensku, 

ktorý sa v aktuálnom čase snaží vyrovnať  implementácia národných projektov. Vyhodnocujeme 

tak stav asistentov učiteľa v materských školách od školského roku 2012/2013 do školského roku 

2014/2015 podľa údajov zo Štatistických ročeniek uverejnených na webových stránkach Centra 

vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (nasledujúca tabuľka). 

 

Tabuľka 8: Stav asistentov učiteľa v materských školách na Slovensku od roku 2012 

  Štátne MŠ Súkromné MŠ Cirkevné MŠ Spolu 

Stav v školskom 
roku 2012/2013 

Počet MŠ 2724 75 62 2861 

Počet asistentov 
učiteľa v MŠ 

44 17 3 64 

Stav v školskom 
roku 2013/2014 

Počet MŠ 2716 89 65 2870 

Počet asistentov 
učiteľa v MŠ 

136 33 5 174
10

 

Stav v školskom 
roku 2014/2015 

Počet MŠ 2725 101 70 2896 

Počet asistentov 
učiteľa v MŠ 

198 35 6 239
11

 

  

Identifikačné údaje asistentov učiteľa v materských školách 

Vzhľadom k navýšeniu počtu asistentov učiteľa v druhom roku riešenia projektu nasledujúce údaje 

vyhodnocujeme percentuálnymi podielmi k celkovému počtu asistentov učiteľa v školskom roku 

2014/2015, t.j. z počtu 161 a tieto výsledky komparujeme s percentuálnym podielom k celkovému 

počtu asistentov učiteľa v školskom roku 2013/2014, t. j. z počtu 110. 

 

Tabuľka 9: Porovnanie identifikačných údajov asistentov učiteľa v školskom roku 2013/2014 
a v školskom roku 2014/2015 
 Školský rok 2013/2014 z počtu 110 

asistentov učiteľa 
Školský rok 2014/2015 z počtu 161 

asistentov učiteľa 

Pohlavie asistentov 

Muži 5,45% 4,34% 

Ženy 94,55% 95,66% 

Vek asistentov učiteľa 

18 – 24 rokov 33,63% 32,33% 

25 – 34 rokov 40,90% 42,51% 

35 – 44 rokov 17,27% 19,16% 

45 – 54 rokov 6,36% 4,79% 

nad 54 rokov 1,81% 1,19% 

Dĺžka pedagogickej praxe asistentov učiteľa 

1 – 3 roky 17,27% 54,76% 

4 – 9 rokov 8,18% 10,11% 

10 – 19 rokov 6,36% 4,76% 

20 a viac rokov 2,72% 1,78% 

bez pedagogickej praxe 65,45% 28,57% 

                                                           
9
Lukáč, M. 2015. Rómovia a vzdelanie. Sociálne a edukačné kontexty. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej 

univerzity, 2015, s. 39. 
10

 Z toho 110 asistentov učiteľa v rámci NP MRK 2 
11

 Z toho 161 asistentov učiteľa v rámci NP MRK 2 a 50 asistentov učiteľa v rámci NP PRINED, ktorý tiež 
implementuje Metodicko-pedagogické centrum. 
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Pedagogická prax prevažnej väčšiny asistentov učiteľa bola ovplyvnená pôsobením v materských 

školách za pomoci NP MRK 2 od roku 2013, čo znamená, že vďaka realizácii projektu aj začínajúci 

asistenti majú v tomto čase už 1 až 2 ročnú pedagogickú prax v materských školách.  Z celkového 

počtu asistentov učiteľa potvrdilo až v 92,61 % prípadoch, že ich pedagogická prax s deťmi z MRK 

je menej ako 5 rokov.  

 

Rodičov detí by materská škola mala považovať za rovnocenných partnerov vo výchove 

a vzdelávaní a hľadať efektívne nástroje pre spoločnú kooperáciu. Z hľadiska rómskych špecifík 

výchovy a vzdelávania detí i komunikačných špecifík je potrebné, aby asistent učiteľa pochádzal, 

alebo aspoň dobre poznal miestnu komunitu, čo potvrdzujeme aj v predchádzajúcich evalvačných 

zisteniach.12 V druhom roku šetrenia projektu tento predpoklad spĺňalo 54,33% asistentov, ktorí 

pochádzajú z obce, v ktorej pôsobí materská škola a 15,60% asistentov pochádzajúcich priamo 

z rómskeho osídlenia, z ktorého pochádzajú aj rodičia a deti navštevujúce materskú školu.  

 

Kvalifikačné a iné predpoklady asistentov učiteľa 

Asistent učiteľa musí spĺňať kvalifikačné predpoklady ako ostatní pedagogickí zamestnanci 

materských škôl podľa Vyhlášky 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady 

a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov 

a odborných zamestnancov. Realizácia výberových konaní na pozíciu asistent učiteľa bola aj 

v druhom roku riešenia projektu v plnej kompetencii zriaďovateľov materských škôl. Odporúčacím 

kritériom zo strany NP MRK 2 bolo ovládanie materinského jazyka detí z MRK podľa potrieb danej 

lokality, potrieb detí a potrieb materskej školy (nasledujúca tabuľka). 

 
Tabuľka 10: Porovnanie kvalifikačných predpokladov asistentov učiteľa v školskom roku 
2013/2014 a v školskom roku 2014/2015 
Nadobudnuté kvalifikačné predpoklady Školský rok 2013/2014 

z počtu 110 asistentov 
učiteľa 

Školský rok 2014/2015 
z počtu 161 asistentov 

učiteľa 

základné vzdelanie 0,90% 2,89% 

stredné vzdelanie bez maturity 9,09% 4,62% 

stredné vzdelanie s maturitou nepedagogického 
smeru 

43,63% 50,28% 

stredné vzdelanie s maturitou pedagogického smeru 13,63% 15,60% 

vysokoškolské vzdelanie (1., 2. 3. stupňa) 
nepedagogického smeru 

12,72% 10,98% 

vysokoškolské vzdelanie (1., 2. 3. stupňa) 
pedagogického smeru 

20% 15,60% 

 

Aj v druhom roku šetrenia projektu bolo najviac zastúpených asistentov učiteľa, ktorí absolvovali 

stredné vzdelanie s maturitou no bez pedagogického zamerania (cca polovica z celkového počtu 

asistentov učiteľa). Práve odporúčacie kritérium ovládania rómskeho jazyka a poznanie rómskej 

komunity ovplyvnilo výber asistentov aj s nepedagogickým vzdelaním, nakoľko uchádzači spĺňajúci 

uvedené kritériá majú spravidla ukončené vysokoškolské vzdelanie zamerané prevažne na 

                                                           
12

 Sobinkovičová, E. 2014. Hodnotenie vybraných projektových aktivít. In: Kolektív autorov. 2014. Evalvačná 
správa z implementácie inkluzívneho modelu vzdelávania v materských školách I. Priebežná evalvačná 
správa. Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum, 2014, s. 63. 
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sociálnu prácu, úplné stredne vzdelanie s maturitou nepedagogického smeru alebo iné 

nepostačujúce vzdelanie. Títo asistenti učiteľa tak pochádzali prevažne priamo z obce, kde sa 

nachádza materská škola alebo priamo z rómskeho osídlenia tejto obce a miestnu rómsku 

komunitu dobre poznali (nasledujúca tabuľka). Tento fakt ovplyvnil zlepšenie komunikácie 

a spolupráce s rodinami, širšou komunitou i so samotnými deťmi. 

 

Tabuľka 11: Identifikácia lokality, z ktorej pochádza asistent učiteľa 

Lokalita, z ktorej pochádza asistent učiteľa 

Školský rok 
2013/2014 
u počtu 110 
asistentov 

učiteľa 

Školský rok 
2013/2014 u počtu 

161 asistentov 
učiteľa 

z obce, kde sa nachádza materská škola 51,81% 53,17% 

z rómskeho osídlenia v obci, kde sa nachádza materská škola 14,54% 15,60% 

z inej obce, ako sa nachádza materská škola 30,90% 30,63% 

z rómskeho osídlenia inej obce, ako sa nachádza materská 
škola 

2,72% 0,57% 

 

Učiteľ i asistent učiteľa musí svojou profesionálnou činnosťou vytvárať pomyselný most medzi 

dieťaťom, rodinou a školou. Ako prostredník by mal pomáhať prekonávať dlhodobo pretrvávajúce 

stereotypy na oboch jeho stranách.13 Preto by mal ovládať zručnosti komunikácie, ktoré priamo 

vychádzajú z potrieb danej lokality, medzi ktoré patrí aj ovládanie a dorozumievanie sa v rómskom 

jazyku. Z celkového počtu pedagogických zamestnancov v školskom roku 2013/2014 ovládalo 

rómsky jazyk 72 pedagogických zamestnancov, z toho 62 asistentov učiteľa. Tento počet sa od 

minulého evalvačného obdobia navýšil, nakoľko z celkového počtu asistentov učiteľa v školskom 

roku 2014/2015 ovládalo rómsky jazyk 82. Potreba ovládania rómskeho jazyka asistentom učiteľa 

vychádza z lokálnych špecifík, pričom zo všetkých novoprijatých rómskych detí v školskom roku 

2014/2015 (spolu 1784 rómskych detí) podľa vyjadrení vedúcich zamestnancov materských škôl 

až 735 detí nekomunikovalo vo vyučovacom jazyku školy. „No nie v každej materskej škole je táto 

potreba aktuálna. Do projektu sú zapojené aj materské školy z oblastí, kde Rómovia nekomunikujú 

v rómskom jazyku a ovládajú jazyk maďarský a slovenský, zároveň v mnohých materských školách 

deti komunikujú dobre v slovenskom jazyku.“14 

 

Podľa Zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa na učiteľa i asistenta učiteľa vzťahujú práva 

a povinnosti, medzi ktoré patrí právo na kontinuálne vzdelávanie a profesijný rozvoj, ktoré je 

zároveň aj povinnosťou v zmysle uvedeného zákona. Zvyšovanie profesijného rastu učiteľov 

i asistentov učiteľa sme zisťovali vzhľadom k cieľovej skupine NP MRK 2 – deti z MRK. (nasledujúca 

tabuľka). 

 

 

 

                                                           
13

 Teplá, M. 2015. Asistent pedagoga. Jak efektivně zavést pozici asistenta pedagoga ve školách. Praha: 
Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s. r. o., 2015. 
14

Sobinkovičová, E. 2014. Informácie o materských školách zapojených do projektu. In: Kolektív autorov. 
2013. Evalvačná správa z implementácie inkluzívneho modelu vzdelávania v materských školách I. Priebežná 
evalvačná správa. Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum, 2014, s. 40. 
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Tabuľka 12: Absolvovanie vzdelávania so zameraním na prácu s deťmi z MRK  

Absolvovanie vzdelávania so zameraním 
na prácu s deťmi z MRK 

Počet 
učiteľov 

vyjadrených 
v % 

z celkového 
počtu 

učiteľov 
v školskom 

roku 
2013/2014, 

t. j. 541 

Počet 
asistentov 

učiteľov 
vyjadrených 

v % 
z celkového 

počtu 
asistentov 

učiteľov 
v školskom 

roku 
2013/2014, 

t. j. 110 

Počet 
učiteľov 

vyjadrených 
v % 

z celkového 
počtu 

učiteľov 
v školskom 

roku 
2014/2015, 

t. j. 589 

Počet 
asistentov 

učiteľov 
vyjadrených 

v % 
z celkového 

počtu 
asistentov 

učiteľov 
v školskom 

roku 
2014/2015, 

t. j. 161 

Absolvovali alebo absolvujú vysokoškolské 
vzdelávanie so zameraním na prácu z MRK 

5,16% 13,62% 6,45% 9,93% 

Absolvovali alebo absolvujú kontinuálne 
vzdelávanie so zameraním na prácu z MRK 

2,76% 14,53% 37,69% 60,87% 

Absolvovali alebo absolvujú iné vzdelávanie 
so zameraním na prácu z MRK 

4,05% 15,45% 2,50% 4,34% 

 

Vyplývajúc zo zistení konštatujeme výrazné navýšenie počtu učiteľov i asistentov učiteľa, ktorí 

absolvovali v čase vypĺňania štatistických hárkov kontinuálne vzdelávanie. Pedagogickí 

zamestnanci materských škôl využili možnosť absolvovať kontinuálne vzdelávanie 

prostredníctvom Metodicko-pedagogického centra, ktoré sa realizovalo v rámci NP MRK 2.15 

 

2. 4 DETI NAVŠTEVUJÚCE MATERSKÉ ŠKOLY  

 

Implementácia inkluzívneho modelu vzdelávania mala priamy dopad na inkluzívne vzdelávanie 

a sociálne začlenenie detí v materských školách, konkrétne na deti z MRK. „Strategický cieľ 

projektu spolu so špecifickým cieľom prispieva k začleneniu detí pochádzajúcich z MRK na 

predprimárnom stupni školskej sústavy prostredníctvom riešenia ich edukačných problémov 

a špecifických vzdelávacích potrieb a prostredníctvom vzdelávania pedagogických a odborných 

zamestnancov.“16 Preto nás v rámci evalvačného procesu zaujímali fakty o deťoch, ktoré 

navštevovali počas realizácie NP MRK 2 materské školy. 

Zamerali sme sa na zistenia, ktoré súvisia: 

 s počtom všetkých detí v materských školách i s počtom detí vzhľadom ku kategorizácii: dieťa 

z MRK, rómske dieťa a porovnanie týchto numerických zistení s predchádzajúcim evalvačným 

obdobím, 

 s počtom detí spolu a s počtom rómskych detí v triedach podľa vekových kategórií 

a  porovnanie týchto numerických zistení s predchádzajúcim evalvačným obdobím, 

 so zložením tried z hľadiska etnicity. 

 

Materské školy zapojené do NP MRK 2 navštevovalo v školskom roku 2014/2015 spolu 6535 detí, 

čo je o 121 detí viac ako v predošlom školskom roku. Na začiatku školského roka 2015/2016 

nastúpilo do materských škôl 6604 detí, čo je opäť viac o 69 detí. Viac ako polovicu týchto detí 

                                                           
15

Viac vo vyhodnotení kontinuálneho vzdelávania v kapitole 3. 
16

 Podrobný opis projektu. 
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tvorili deti rómskeho pôvodu, z ktorých prevažná časť pochádza z marginalizovaných komunít. 

Podľa porovnania s predchádzajúcim evalvačným obdobím stúpol počet rómskych detí 

v materských školách o cca 10 % (64,9 % z celkového počtu detí)17, pričom v školskom roku 

2014/2015 až 73,9 % z nich žije v marginalizovanej komunite a súčasne spadajú do kategórie detí, 

ktoré spĺňajú kritéria charakterizujúce sociálne znevýhodnené prostredie v zmysle ustanovenia 

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

zákonov v znení neskorších predpisov. Počet rómskych detí uvádzame v percentuálnom podiele 

zámerne, nakoľko priama identifikácia rómskych detí vychádzala z tzv. pripisovanej etnicity, kedy 

respondentky označovali na základe vlastného zváženia počet detí rómskeho pôvodu. Rómske deti 

pritom podľa tvrdení respondentiek pochádzali najviac z rómskych rodín, ktoré žijú rozptýlene 

v obci medzi Rómami, 36,36% materských škôl navštevujú deti z uvedenej lokality. 34,54% 

materských škôl navštevujú deti, ktoré žijú v rómskych osídleniach, ktoré sa nachádzajú na okraji 

obce a 25,45% materských škôl navštevujú deti z rómskych rodín, ktoré žijú v obci v rómskych 

susedstvách (rómske ulice, rómske štvrte). Len 3,63 % materských škôl pracuje s deťmi 

pochádzajúcimi z rómskych osídlení, ktoré sa nachádzajú mimo obce.  

 

V priebežnej evalvačnej správe (2014) sme konštatovali, že predprimárne vzdelávanie rómske deti 

absolvujú prevažne len rok pred nástupom na primárne vzdelávanie. Výsledky deklarovali, že 

najpočetnejšiu skupinu detí navštevujúcich materské školy tvoria deti vo veku 5 – 6 rokov, pričom 

túto skupinu rómske deti zastupovali vo viac ako 50 %. Podobne to bolo aj v školskom roku 

2014/2015, kedy materské školy rómske deti vo veku 5 a 6 rokov navštevovalo skoro 70 %  (graf 

nižšie). Zaškolenosť týchto detí sa tak zvýšila skoro o 20 %. 

 
Graf 1: Podiel detí v materských školách podľa veku 

 

Najpočetnejšiu zastúpenú skupinu rómskych detí v materských školách v školskom roku 

2014/2015 tvorili deti vo veku 5 až 6 rokov. Opäť sa potvrdil fakt z predchádzajúcej evalvačnej 

správy, že nerómske deti v iných vekových kategóriách tvoria prevahu a rómske deti materské 

školy navštevujú prevažne len jeden rok pred nástupom do základnej školy. Dôvody sú rôzne. Aj 

keď na predprimárne vzdelávanie má právo každé dieťa, nie každé pre ňu má aj ideálne 

                                                           
17

 Priebežná evalvačná správa z roku 2014 datuje viac ako polovicu detí rómskeho pôvodu zo všetkých detí 
navštevujúcich materské školy v rámci NP MRK 2. 
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podmienky. Na jednej strane treba šíriť osvetu o dôležitosti a potrebe predprimárneho 

vzdelávania (viď. kapitola 6), na strane druhej je potrebné zaručiť dostatok miesta pre prijatie čo 

najväčšieho počtu detí do materských škôl.  

 
Oddelené vzdelávanie je jedna z foriem inštitucionálnej segregácie, kedy sú deti jednej skupiny 

vylučované mimo hlavný vzdelávací prúd. Realizuje sa vzdelávaním v špeciálnych školách, 

oddelených školách alebo triedach, poskytovaním nižšej kvality vzdelávania alebo iným 

znevýhodňovaním. Patria tu aj „čisto rómske“ materské školy či triedy. Takéto materské školy 

vznikajú aj ako dôsledok rezidenčnej segregácie, tzn. že materské školy sa nachádzajú v blízkosti 

lokalít, v ktorých žije prevažne obyvateľstvo rómskeho pôvodu. V školskom roku 2014/2015 nastal 

kvalitatívny posun v zložení detských skupín vzhľadom k oddelenému vzdelávaniu, nakoľko bol 

navýšený počet etnicky heterogénnych tried o 20 tried oproti minulému evalvačnému obdobiu. 

Pričom v týchto triedach majú deti priestor na pochopenie a prijatie rozdielností a formovať 

nediskriminujúce správanie a cítenie voči akokoľvek znevýhodneným jednotlivcom či skupinám.  

 
Tabuľka 13: Počet etnicky homogénnych a etnicky heterogénnych tried v školskom roku 
2013/2014 a 2014/2015 
 Školský rok 2013/2014 Školský rok 2014/2015 

Počet všetkých tried spolu  293 302 

Počet etnicky heterogénnych tried 
(zmiešaných) 

210 230 

Počet rómskych tried 54 56 

Počet tried bez rómskych detí 29 16 

 

2. 5 ZHRNUTIE ZÁKLADNÝCH ZISTENÍ A ODPORÚČANIA 

 

 v druhom roku implementácie IMV pokračovalo spolu 110 materských škôl bezo zmien, tzn. 

nebola zaznamenaná žiadna žiadosť o odstúpenie z projektu zo strany materských škôl. 

 v materských školách sa v školskom roku 2014/2015 navýšil počet tried o 9, pričom sa navýšil 

aj počet detí v materských školách o 120. Na začiatku školského roka 2015/2016 datujeme 

opäť zvýšenie počtu detí v materských školách o 69 detí. 

 počet detí sa navýšil aj triedach s poldennou výchovou a vzdelávaním o 33 detí z dôvodu 

zvýšeného záujmu rómskych rodičov o takýto spôsob prevádzky materskej školy. Navrhujeme 

zriaďovateľom takýchto materských škôl hľadať možnosti na elimináciu trie s poldennou 

výchovou a vzdelávaním vzhľadom ku potrebe zavedenia celodenného výchovného systému. 

Tiež navrhujeme využívať v poobedňajších hodinách prázdne triedy na vytváranie 

alternatívnych foriem vzdelávania, tzv. neformálneho vzdelávania pre deti z MRK, ktoré 

z akýchkoľvek dôvodov nemajú možnosť navštevovať formálne predprimárne vzdelávanie. 

 navýšil sa počet etnicky heterogénnych tried v materských školách o 20 tried a znížil sa počet 

„čisto bielych“ tried o 13 tried. 

 vzhľadom ku kapacitným možnostiam materských škôl 32 materských škôl uvádza 

nedostatočné kapacitné podmienky a tým nemožnosť vyhovieť záujmu všetkých rodičov 

o výchovu a vzdelávanie detí v materských školách aj napriek tomu, že záujem o zápis do 

materských škôl v školskom roku 2014/2015 klesol o 537 evidovaných žiadostí. Tu sa vytvára 

priestor pre štát zabezpečiť predprimárne vzdelávanie výstavbou materských škôl alebo 
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realizáciou ich prístavieb tak v dôsledne analyzovaných lokalitách tak, aby materská škola 

mohla vyhovieť čo najväčšiemu počtu žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy. 

 v školskom roku 2014/2015 navštevovalo spolu 6535 detí, čo je o 121 detí viac ako v prvom 

roku riešenia projektu, pričom viac ako polovicu týchto detí tvorili deti rómskeho pôvodu, 

ktoré prevažne žijú v rómskych osídleniach, ktoré sa nachádzajú na okraji obce alebo žijú 

v rómskych susedstvách (rómske ulice, rómske štvrte apod.). 

 materské školy navštevovalo najviac 5 – 6 ročných rómskych detí, pričom ich zaškolenosť 

oproti minulému školskému roku sa zvýšila skoro o 20%. Stále by malo byť prioritou štátu 

a zriaďovateľov materských škôl  vytvárať také podmienky pre predprimárne vzdelávanie, aby 

každé dieťa vo veku od 3 rokov malo možnosť navštevovať materskú školu v mieste svojho 

bydliska a tak podporiť socializáciu a zvyšovať vzdelanostnú úroveň najmä detí z MRK. 

 materské školy naďalej intenzívne spolupracujú so základnými školami, s rodinami a s CPPPaP, 

prípadne aj s CŠPP. Na základe odporúčaní Modelu tvorby inkluzívne zameraného školského 

vzdelávacieho programu svoje plány spolupráce rozšírili o spoluprácu s komunitnými 

centrami, s terénnymi sociálnymi pracovníkmi. Niekoľko materských škôl sa naďalej 

v spolupráci s rodinou stretáva s prekážkami zo strany rodičov (napr. neochota spolupráce, 

komunikácie, nezáujem o výchovu a vzdelávanie detí a pod.). Materským školám odporúčame 

naďalej spolupracovať s rôznymi dostupnými subjektmi, ktoré môžu participovať na 

inkluzívnej výchove a vzdelávaní. Odporúčame zintenzívniť aktívnu spoluprácu s CPPPaP tak, 

aby bola realizovaná pravidelná objektívna diagnostika detí s intervenčnou podporou ich 

rozvoja.  Vzhľadom k úspešnému komplexnému prístupu k výchove a vzdelávaniu dieťaťa je 

potrebné zintenzívniť aj spoluprácu s rodinami hľadaním nových foriem spolupráce (aktívnym 

zapájaním matiek do výchovno-vzdelávacieho procesu, aktívnymi návštevami v komunite, 

otvorené hodiny a pod.). Spoluprácu materskej školy s rodinami detí navštevujúcimi materskú 

školu rozšíriť  o spoluprácu aj s rodinami, ktorých detí ešte nenavštevujú, alebo nemôžu 

navštevovať materskú školu a tým odstraňovať akékoľvek bariéry voči škole, vzdelávaniu v nej 

a tiež pomôcť pochopiť u rodičov význam predprimárneho vzdelávania ich detí. V materských 

školách odporúčame zariadiť tzv. miestnosť pre rodičov, ktorá má otvoriť ďalšie možnosti 

rodín a komunity v živote školy.   

 v školskom roku 2014/2015 pracovalo v materských školách o 98 pedagogických 

zamestnancov viac, pričom celkový počet asistentov učiteľa v rámci NP MRK 2 sa z počtu 110 

navýšil na počet 161 na základe súhlasu riadiaceho orgánu a na základe zistenia ich prínosu 

pre výchovu a vzdelávanie detí v materských školách. Navýšenie počtu asistentov sa 

realizovalo v 3 a viac triednych materských školách. V prvom kvartály školského roka 

2015/2016 ostáva v materských školách pracovať 159 asistentov učiteľa v rámci NP MRK 2.  

Pre trvalo udržateľný stav profesie asistent učiteľa v materskej škole ako jednej z nástrojov 

inkluzívneho vzdelávania musí štát hľadať finančné prostriedky tak, aby zriaďovatelia 

materských škôl boli čo najmenej finančne zaťažovaní a aby bolo zabezpečené dlhodobé 

pôsobenie asistentov učiteľa najmä v lokalitách, kde sú sústredené veľké komunity 

marginalizovaných skupín. V legislatívnych opatreniach je potrebné jednoznačne 

konkretizovať a stanoviť podmienky možného prijatia asistenta učiteľa do materskej školy. 

 asistenti učiteľa v rámci NP MRK 2 sú najviac zastúpené ženy vo veku od 25 – 34 rokov 

s dĺžkou pedagogickej praxe 1 – 3 roky, pričom majú nadobudnuté stredné vzdelanie 

s maturitou nepedagogického smeru.  Pochádzajú prevažne z obce, kde sa nachádza materská 

škola. Tu sa vytvára priestor na otváranie možností pedagogického štúdia vo všetkých 
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regiónoch, najmä na východnom Slovensku, vytváranie možností pre rómsku mládež 

i ostatných záujemcov k nadobudnutiu kvalifikačných predpokladov podľa platnej legislatívy. 

Cieľom by malo byť  vytvoriť pre aktuálnych i budúcich asistentov učiteľa možnosti na získanie 

úplného odborného stredoškolského vzdelania na pedagogických a sociálnych akadémiách.  

Vyššia kvalifikácia zabezpečí lepšiu kvalitu ich práce a súčasne zlepší sociálnu inklúziu 

samotných asistentov učiteľa. 
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3 KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 

A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV 

 Eva Sobinkovičová 

 
Špecifickým cieľom tejto aktivity bolo skvalitniť profesijné kompetencie pedagogických 

zamestnancov a odborných zamestnancov podieľajúcich sa na edukácii detí pochádzajúcich 

z MRK a tým podporiť ich sociálnu inklúziu na predprimárnom stupni školskej sústavy.18 

Konkretizácia tohto cieľa pozostávala z vyškolenia pedagogických zamestnancov a odborných 

zamestnancov na osvojenie profesijných kompetencií potrebných na uspokojovanie a rozvoj 

špecifických vzdelávacích potrieb detí pochádzajúcich z MRK.19 

 

Aktivita obsahovala tri na seba nadväzujúce podaktivity: 

 

1. Analýza vzdelávacích potrieb pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, na 

základe ktorej boli vypracované dva vzdelávacie programy. Analýza bola realizovaná 

prostredníctvom kvantitatívneho a kvalitatívneho výskumu s cieľom analyzovať a identifikovať 

vzdelávacie potreby pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov podieľajúcich sa na 

predprimárnom vzdelávaní detí z marginalizovaných rómskych komunít. Výsledky tejto analýzy 

poukazujú na požiadavky pedagogických zamestnancov, nevyhnutnosti i problémy, s ktorými sa 

denne v procese výchovy a vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít stretávajú. 

Viac o priebehu tejto podaktivity v Evalvačnej správe z implementácie inkluzívneho modelu 

vzdelávania v materských školách I. (2014).20  

 

2. Tvorba 2 programov kontinuálneho vzdelávania a minimálne 4 učebných zdrojov 

Vzdelávací program pre pedagogických zamestnancov materských škôl s názvom Inovačné 

vzdelávanie pedagogických zamestnancov škôl v oblasti inkluzívneho vzdelávania detí z 

marginalizovaných rómskych komunít (odborný garant PaedDr. Milena Lipnická, PhD.) bol 

zameraný na výchovu a vzdelávanie detí z MRK. Program priniesol možnosti praktickej realizácie 

inkluzívneho vzdelávania všetkých detí bez rozdielu v prostredí materských škôl.  

 

Pedagogickí zamestnanci absolvujúci vzdelávací program prostredníctvom naplnenie jeho 

špecifických cieľov nadobudli: 

 poznatky o význame inklúzie detí v materskej škole a oboznámiť sa s požiadavkami inklúzie v 

materskej škole, ktoré sú kladené na výchovu a vzdelávanie v nej,  

 poznatky o spektre legislatívnych, personálnych a materiálnych podmienok inklúzie v 

materskej škole,  

 znalosti o kompetenciách učiteľa a asistenta učiteľa v podmienkach inkluzívnej edukácie detí z 

marginalizovaných rómskych komunít,  

 spôsobilosť diagnostikovať výnimočné spôsobilosti detí z marginalizovaných rómskych 

komunít,  

                                                           
18

 Podrobný opis projektu. 
19

 Podrobný opis projektu. 
20

 Dostupné na http://www.npmrk2.sk/sites/default/files/Evalvacna-sprava.pdf.  

http://www.npmrk2.sk/sites/default/files/Evalvacna-sprava.pdf
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 spôsobilosť charakterizovať a identifikovať najčastejšie prejavy problémového správania detí z 

marginalizovaných rómskych komunít,  

 poznatky o pedagogických a špeciálno-pedagogických metódach a intervenciách pri eliminácii 

problémového správania detí z marginalizovaných rómskych komunít v podmienkach 

inkluzívnej materskej školy,  

 schopnosť transformovať nové poznatky o praktickom uskutočňovaní diferencovanej a 

kooperatívnej výučby v materskej škole do edukačnej praxe,  

 zručnosť odstraňovať adaptačné bariéry a ťažkosti detí z marginalizovaných rómskych 

komunít prostredníctvom inovovaných vedomostí o adaptácii,  

 zručnosť prakticky využívať poznatky o možných formách spolupráce učiteľa s rodinou detí z 

marginalizovaných rómskych komunít, s terénnymi sociálnymi pracovníkmi a komunitnými 

centrami,  

 schopnosť transformovať nové poznatky o možných spôsoboch zabezpečenia podmienok 

bezpečného, zdravie neohrozujúceho výchovno-vzdelávacieho prostredia do edukačnej praxe,  

 zručnosti pracovať s interaktívnou tabuľou do výchovno-vzdelávacej činnosti s deťmi z 

marginalizovaných rómskych komunít ako aktivizujúcim prostriedkom pre ich učenie.  

 

Inovačný vzdelávací program disponoval s 10 modulmi. Každý  modul obsahoval  prezenčnú i 

dištančnú formu a  po absolvovaní 90 hodín frekventanti ukončili vzdelávací program záverečnou 

prezentáciou a pohovorom z obsahu niektorého vybraného modulu. Po úspešnom absolvovaní 

a ukončení vzdelávacieho programu frekventant získali 21 kreditov.  

 

Krátka charakteristika jednotlivých modulov vzdelávacieho programu (podľa odborného 

oponentského posudku PaedDr. Zlatici Huľovej, PhD.):  

Modul 1 Inklúzia detí z marginalizovaných rómskych komunít v materskej škole bol obsahovo 

zameraný na inklúziu detí z marginalizovaných rómskych komunít v materskej škole, kde 

frekventanti získali poznatky o podstate, význame ale aj o rozmanitosti podmienok inklúzie v 

materskej škole. Modul 2 Práva a povinnosti rodičov, pedagógov a pedagogických asistentov v 

inkluzívnej edukácii podľa legislatívnych aj etických pravidiel slobody a zodpovednosti uviedol 

frekventantov do právnych i etických noriem a poznania kompetenčného profilu učiteľa aj 

asistenta učiteľa v inkluzívnej edukácii. Modul 3 Diagnostikovanie sociokultúrnych odlišností detí z 

marginalizovaných rómskych komunít bol tematicky zameraný na poznávanie špecifík a odlišností 

života detí v chudobe, v sociálnom vylúčení a ich špecifík osobnostného rozvoja prostredníctvom 

pedagogického diagnostikovania. Modul 4  Pedagogické riešenie problémového správania u detí z 

marginalizovaných rómskych komunít orientoval frekventantov k odhaľovaniu problémových 

prejavov, porúch v správaní a ich eliminácie prostredníctvom pedagogických, špeciálno-

pedagogických metód, cez intervencie, až k poznatkom o neustálom cielenom sledovaní tzv. 

katamnéze detí z marginalizovaných rómskych komunít v inkluzívnom edukačnom procese. Modul 

5 Diferencovaná a kooperatívna výučba ako základ inkluzívnej edukácie v materskej škole tvoril 

bázu praktického poznania inkluzívnej edukácie, založenej na diferenciácii, individualizácii a 

kooperácii tak pri plánovaní, projektovaní ako aj pri samotnej realizácii inkluzívneho edukačného 

procesu. Modul 6 Zabezpečovanie rovnocenného prístupu k vzdelávaniu rómskych a nerómskych 

detí v materskej škole v spolupráci s rodičmi a s inými subjektmi bol zameraný na poznanie 

adaptačných bariér a ťažkostí detí z marginalizovaných rómskych komunít, na získavanie 

vedomostí o formách spolupráce učiteľov materských škôl s rodičmi detí, s terénnymi sociálnymi 
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pracovníkmi a komunitnými centrami. Modul 7 Pedagogické poradenstvo v zlepšovaní inklúzie detí 

z marginalizovaných rómskych komunít v materskej škole poskytoval frekventantom vedomosti o 

poradenských kompetenciách učiteľa, o poradenských činnostiach v materských školách a tímovej 

práci zainteresovaných strán na inkluzívnej predprimárnej edukácii. Modul 8 Ochrana zdravia, 

hygiena a bezpečnosť v inkluzívnej edukácii detí z marginalizovaných rómskych komunít 

prostredníctvom obsahu tém aktualizoval vedomosti frekventantov o spôsoboch ochrany zdravia, 

vytvárania bezpečných edukačných podmienok v inkluzívnej edukácii, aj  ako využívať atraktívne a 

alternatívne metódy  na dodržiavanie hygieny a výchovy k zdravému životnému štýlu. V 

rozpracovaných témach modulu 9 Podnetné prostredie rozvíjajúce osobnosť dieťaťa z 

marginalizovaných rómskych komunít sa frekventanti oboznamovali s možnými príčinami školskej 

neúspešnosti detí z marginalizovaných rómskych komunít, s úlohou materskej školy, ktorá sa má 

podieľať na eliminácii neúspešnosti a umožňoval prakticky realizovať edukačné aktivity zamerané 

na jej predchádzanie. Modul 10 Interaktívna tabuľa ako aktivizujúci prostriedok rozvíjanie 

osobnosti dieťaťa z marginalizovaných rómskych komunít obsahoval témy, ktoré sa stávajú v 

súčasnej edukačnej realite najatraktívnejšími, najzaujímavejšími tak pre učiteľa ako aj pre dieťa. V 

dobe digitalizácie sa IK technológie  stávajú neoddeliteľnou súčasťou moderného života. 

Frekventant sa prostredníctvom obsahov oboznamuje s tými, ktoré je možné využívať a ako s nimi 

pracovať v predprimárnej edukácii.  

 

Pre uvedený vzdelávací program boli vytvorené 3 učebné zdroje: 

 

1. Inkluzívne vzdelávanie detí z marginalizovaných rómskych komunít v materskej škole. Vybrané 

témy a stratégie (2014). Autorkou tohto učebného zdroja je PaedDr. Milena Lipnická, PhD., ktorá 

definuje ústrednú myšlienku učebných textov ako „podporu inkluzívneho vzdelávania v rámci 

vytvárania spektra služieb a adekvátnych podmienok, ale nie podľa názoru, že deti z 

marginalizovaných rómskych komunít potrebujú niečo viac, ako iné deti, ale v zmysle pravidla 

inkluzívnej edukácie, že to, čo sa pre tieto deti zabezpečuje je prirodzené, lebo to potrebujú tak, 

ako iné deti zasa niečo iné.“21 Ďalej o obsahu učebného zdroja uvádza, že obsahuje „len niektoré z 

nosných tém inkluzívnej edukácie a integrujú viaceré stratégie efektívnej a optimálnej edukácie 

výnimočných (individuálne aj sociokultúrne jedinečných,  neopakovateľných) detí. Obsah 

študijných textov a otázky z nich vyplývajúce učiteľov podporujú v uvažovaní o rozmanitých 

súvislostiach inkluzívnej edukácie, avšak ani zďaleka neposkytujú všetky odpovede na vážne otázky 

a skúsenosti učiteľov, ktoré vzišli z každodenného uskutočňovania inkluzívnej edukácie.“22 

 

2. Druhý učebný zdroj spracovali autorky PaedDr. Milena Lipnická PhD. a PaedDr. Eva 

Sobinkovičová s názvom Podnetné prostredie v materskej škole ako podpora rozvíjania osobnosti 

detí marginalizovaných rómskych komunít (2014). Spracovanie obsahu tohto učebného zdroja je 

„je zhrnutím niektorých dôležitých poznatkov a informácií o vytváraní podnetného prostredia 

vhodného pre rozvoj osobnosti detí z marginalizovaných rómskych komunít a pre efektívne 

inkluzívne vzdelávanie v materskej škole. Podnetné prostredie nevnímame len v kontexte 

technicko-materiálno zabezpečenia výchovy a vzdelávania, ale aj v kontexte výchovno 

                                                           
21

 Lipnická, M. 2014. Inkluzívne vzdelávanie detí z marginalizovaných rómskych komunít v materskej škole. 
Vybrané témy a stratégie. Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum, 2014, s. 4. Dostupné na 
http://www.npmrk2.sk/sites/default/files/Inkluzivne-vzdelavanie.pdf.  
22

 Tamtiež. 
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vzdelávacích koncepcií, stratégií, prístupov a veľmi dôležitých osobných vzťahov, ktoré medzi 

všetkými subjektmi v prostredí materskej školy prirodzene vznikajú.“23 

 

3. Autorom tretieho učebného zdroja je doc. PaedDr. Ladislav Horňák, PhD. Učebný zdroj 

s názvom Problémové správanie a jeho pedagogické riešenie (u dieťaťa v predškolskom veku 

pochádzajúceho zo sociálne znevýhodneného prostredia) (2014) pojednáva o problémovom 

správaní a jeho možných príčin vzniku u detí predškolského veku, ktoré pochádzajú zo sociálne 

znevýhodneného prostredia, tiež ponúka niekoľko možností pedagogickej a špeciálno-

pedagogickej korekcie tohto správania. „Ak dieťa vyrastá v nevhodnom, nepodnetnom, často 

deviantnom prostredí (alkoholizmus, toxikománia, krádeže, agresivita, promiskuita, absencia 

intencionálnej výchovy, materiálny nedostatok, nekvalitná a nevhodná strava) podpisuje sa to pod 

problémové správanie vo zvýšenej miere. Často ide o deti rómskeho etnika. Problémové správanie 

nemusí byť dôsledkom len nesprávnej výchovy, ale aj kultúrneho pozadia, rôznych ochorení 

(chronických, parazitárnych atď.), zmyslových a somatických poškodení či zníženého intelektu, 

ktoré sa odrazia z pohľadu učiteľa materskej školy v nevhodnom správaní.“24 

 

Pre potreby kontinuálneho vzdelávania odborných zamestnancov bol vytvorený aktualizačný 

program s názvom Odborné poradenstvo v predprimárnom vzdelávaní detí z marginalizovaných 

rómskych komunít (odborný garant PhDr. Tomáš Kříž, PhD.). Jeho hlavným cieľom bolo 

aktualizovať profesijné kompetencie odborných zamestnancov, prehĺbiť, rozvíjať a rozšíriť ich 

odborné a pedagogické vedomosti a zručnosti v oblasti odborného poradenstva v predprimárnom 

vzdelávaní detí z marginalizovaných rómskych komunít. Pozostával z 5 tematických celkoch, ktoré 

zastrešujú obsahy učenia sa odborných zamestnancov v rámci vzdelávania. Rozčlenenie tém, 

nosných pojmov a súvislostí poznania v obsahu vzdelávacieho programu je logické vo vzťahu k 

teoretickej, legislatívnej i metodickej súčasnosti odborného poradenstva. Tým sa vytvára priestor 

pre aktívnu účasť frekventantov vo vzdelávaní, prostredníctvom konštruktívnych diskusií, výmeny 

skúseností, aplikovaného riešenia prípadov z praxe aj iných metód a foriem aktivizujúcej výučby. 

Časová dotácia vzdelávacieho programu bola 20 hodín realizovaných prezenčnou formou 

vzdelávania. Frekventanti vzdelávanie ukončili záverečnej prezentáciou pred lektorom 

a účastníkmi vzdelávania. Následne získali 6 kreditov.  

 

Pre potreby uvedeného vzdelávacieho programu bol vytvorený jeden učebný zdroj autorkou 

PaedDr. Milenou Lipnickou PhD. s názvom Odborné poradenstvo v predprimárnom vzdelávaní 

detí z marginalizovaných rómskych komunít (2015). Cieľom vytvorenia učebného zdroja bolo 

„syntetizovať poznanie o kompetenciách a činnostiach odborných zamestnancov, dôležitých 

v inkluzívnom vzdelávaní detí z marginalizovaných rómskych komunít. V učebných textoch nie sú 

kompetencie a činnosti odborných zamestnancov rozlišované a vysvetľované podľa špecializácie. 

Poznanie v tejto problematike je sprostredkované vo všeobecnej platnosti pre  odborných 

zamestnancov pôsobiacich v školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie aj 

                                                           
23

 Lipnická, M. – Sobinkovičová, E. 2014. Podnetné prostredie v materskej škole ako podpora rozvíjania 
osobnosti detí marginalizovaných rómskych komunít. Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum, 2014, s. 
5. Dostupné na http://www.npmrk2.sk/sites/default/files/Podnetne-prostredie.pdf.  
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 Horňák, L. 2014. Problémové správanie a jeho pedagogické riešenie (u dieťaťa v predškolskom veku 
pochádzajúceho zo sociálne znevýhodneného prostredia). Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum, 
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materských školách. Je samozrejmé, že v rozsahu učebných textov nemožno obsiahnuť všetky 

dôležité témy činností a povinností odborných zamestnancov v edukácii detí z MRK v materských 

školách a školských  zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie.“25 

 

3. Implementácia 2 vytvorených programov kontinuálneho vzdelávania 

Implementácia vzdelávacieho programu pre pedagogických zamestnancov sa realizovala v čase 

jún 2014 – jún 2015 a implementácia vzdelávacieho programu pre odborných zamestnancov 

prebiehala v mesiaci jún 2015. 

 

V nasledujúcich tabuľkách vyhodnocujeme podaktivitu týkajúcu sa priamej realizácie vzdelávacích 

programov pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov z hľadiska počtu 

frekventantov. 

 

Tabuľka 14: Počet evidovaných uchádzačov a počet frekventantov ukončených  vzdelávací 
program pre pedagogických zamestnancov podľa krajov 
Kraj Počet evidovaných 

uchádzačov 
Počet frekventantov 

ukončených 
vzdelávací program 

Prešovský kraj 163 137 

Košický kraj 127 109 

Banskobystrický kraj 123 103 

Žilinský kraj 20 17 

Trenčiansky kraj 8 8 

Trnavský kraj 61 51 

Nitriansky kraj 54 41 

Počet frekventantov spolu 556 466 

 

Evidovaných uchádzačov myslíme tých, ktorí prejavili svoj záujem o vzdelávanie zaslaním 

vyplnenej prihlášky na vzdelávanie. Rozdiel medzi evidovanými prihláškami a počtom 

frekventantov ukončených vzdelávací program tvorí 90 pedagogických zamestnancov. Tí 

neabsolvovali vzdelávací program z viacerých dôvodov: nespĺňanie podmienok pre zaradenie 

uchádzačov na kontinuálne vzdelávanie najmä vzhľadom ku kvalifikačným predpokladom, alebo 

vzhľadom k absencii práce s deťmi z MRK, osobné či zdravotné dôvody pre splnenie požiadaviek 

na ukončenie vzdelávania a pod. 

 

Tabuľka 15: Počet frekventantov ukončených  vzdelávací program pre pedagogických 
zamestnancov podľa zapojenia/nezapojenia sa do NP MRK 2  
Počet vedúcich zamestnancov a učiteľov materských škôl zapojených do NP MRK 2  222 

Počet vedúcich zamestnancov a učiteľov materských škôl nezapojených do NP MRK 2  132 

Počet asistentov učiteľa zapojených do NP MRK 2 98 

Počet asistentov učiteľa nezapojených do NP MRK 2 14 

Počet frekventantov spolu 466 

 

Z predchádzajúcej tabuľky vyplýva, že o vzdelávací program pre pedagogických zamestnancov 

v rámci NP MRK 2 prejavili záujem aj pedagogickí zamestnanci materských škôl, ktoré neboli 
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 Lipnická, M. 2015. Odborné poradenstvo v predprimárnom vzdelávaní detí z marginalizovaných rómskych 
komunít. Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum, 2015, s. 5. Dostupné na 
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zapojené do projektu, no tiež pracujú s deťmi z MRK. Tu sa potvrdzuje fakt, že pedagogickí 

zamestnanci materských škôl majú naďalej záujem o kontinuálne vzdelávanie a prejavujú potrebu 

vzdelávať sa aj v takej oblasti, akou je výchova a vzdelávanie detí z MRK. 

 

Tabuľka 16: Počet evidovaných uchádzačov a počet frekventantov ukončených  vzdelávací 
program pre odborných zamestnancov podľa krajov 
Kraj Počet evidovaných 

uchádzačov 
Počet frekventantov 

ukončených 
vzdelávací program 

Prešovský kraj 8 8 

Košický kraj 3 3 

Banskobystrický kraj 10 10 

Žilinský kraj 1 1 

Trenčiansky kraj 7 7 

Trnavský kraj 0 0 

Nitriansky kraj 2 2 

Počet frekventantov spolu 31 31 

 

Odborní zamestnanci neprejavili vysoký záujem o ponúkané vzdelávanie, všetci evidovaní 

uchádzači boli do vzdelávania prizvaní, ktorý následne aj úspešne ukončili. 

 

3. 1 METODOLOGICKÉ VÝCHODISKÁ EVALVÁCIE KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA  

 

Formulácia cieľa evalvácie efektívnosti kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov 

a odborných zamestnancov vychádzala zo špecifického cieľa aktivity 1. 1 NP MRK 2 a z jeho 

následnej konkretizácie.  

Cieľ evalvácie efektívnosti kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných 

zamestnancov: Zistiť a overiť efektívnosť vzdelávacích programov vzhľadom ku skvalitneniu 

profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ktorí sa 

podieľajú na výchove a vzdelávaní detí z MRK. 

 

Pre naplnenie cieľa evalvácie sme zvolili výskumný nástroj dotazník, ktorý frekventanti v závere 

vzdelávania mali možnosť osobne, no anonymne vyplniť. Zber dotazníkov tak prebiehal priebežne 

podľa ukončovania vzdelávania jednotlivých vzdelávacích skupín. Vyhodnotenie a spracovanie 

všetkých dotazníkov bolo realizované v júli 2015 (nasledujúca tabuľka). 

Tabuľka 17: Harmonogram evalvácie efektívnosti kontinuálneho vzdelávania 
Metóda Termín zisťovania Termín spracovania a 

vyhodnotenia 

dotazník jún 2014 – jún 2015 júl 2015 

 

Výskumný súbor evalvácie efektívnosti vzdelávacích programov tvorili pedagogickí zamestnanci 

materských škôl, ktorí sa zúčastnili vzdelávacieho programu Inovačné vzdelávanie pedagogických 

zamestnancov škôl v oblasti inkluzívneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít 

a odborní zamestnanci účastní vzdelávacieho programu Odborné poradenstvo v predprimárnom 

vzdelávaní detí z marginalizovaných rómskych komunít. Z celkového počtu frekventantov dotazník 

vyplnilo 466 pedagogických zamestnancov a 24 odborných zamestnancov. 
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3. 2 EVALVÁCIA KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 

 

Vyhodnotenia kontinuálneho vzdelávania Inovačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

škôl v oblasti inkluzívneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít sa zúčastnilo 

spolu 466 pedagogických zamestnancov, ktorí po absolvovaní všetkých modulov vzdelávacieho 

programu dostali možnosť anonymne sa vyjadriť prostredníctvom dotazníka (Príloha 5).Zisťovali 

sme tieto informácie: 

 identifikačné údaje o frekventantoch, 

 realizácia a priebeh kontinuálneho vzdelávania, 

 obsah vzdelávacieho programu. 

 

Prieskumu sa z celkového počtu frekventantov zúčastnilo 93 vedúcich zamestnancov materských 

škôl, 261 pedagógov predprimárneho vzdelávania a 112 asistentov učiteľa materských škôl 

s rôznou dĺžkou pedagogickej praxe (nasledujúci graf). Spolu respondentov tak bolo 466 

z celkového počtu 466 frekventantov, ktorí ukončili vzdelávací program (tzn. 100 %). 

 

Graf 2: Dĺžka pedagogickej praxe respondentov zúčastnených vyhodnotenia efektívnosti 
vzdelávacieho programu pre pedagogických zamestnancov 

 
 

Respondenti mali možnosť v dotazníku ohodnotiť celkový priebeh a realizáciu vzdelávacieho 

programu, ktorého sa zúčastnili. Skoro 98 % z opýtaných bolo s priebehom a realizáciou 

vzdelávacieho programu veľmi spokojných alebo spokojných (nasledujúci graf). Nespokojní 

respondenti svoju odpoveď zdôvodňovali prevažne časovo náročnou vzdialenosťou miesta 

vzdelávania, zlými dopravnými spojeniami, realizáciou vzdelávania počas víkendu, nespokojnosťou 

s jedným ubytovacím zariadením (ostatné ubytovacie zariadenia neboli negatívne hodnotené). 

Vzdelávanie sa realizovalo ako viacdňové vzdelávacie stretnutia v ubytovacích zariadeniach a ako 

jednodňové vzdelávacie stretnutia v učebniach kontinuálneho vzdelávania v blízkosti bydliska, 

resp. pracoviska frekventantov. 

 

Graf 3: Zobrazenie spokojnosti, resp. nespokojnosti s celkovým priebehom a realizáciou 
vzdelávacieho programu pre pedagogických zamestnancov 
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Najdôležitejším údajom pre evalváciu vzdelávacieho programu pre pedagogických zamestnancov 

sa pre nás javí hodnotenie jeho obsahu ako nositeľa potrebných informácií pre implementáciu 

modelu inkluzívneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít a realizáciu 

inkluzívneho vzdelávania v materských školách vo všeobecnosti. Respondenti sa mali možnosť 

vyjadriť k spokojnosti, resp. nespokojnosti s ním (nasledujúci graf). 

 
Graf 4: Zobrazenie spokojnosti, resp. nespokojnosti s obsahom vzdelávacieho programu pre 
pedagogických zamestnancov 

 
 

Svoju nespokojnosť frekventanti konkretizovali zdôvodnením typu: „Chýbala mi väčšia 

praktickosť, iba posledné stretnutie bolo praktické a využiteľné v praxi“(asistent učiteľa, 6 rokov 

praxe).26 V tomto ohľade musíme podotknúť, že obsah vzdelávacieho programu disponoval 

množstvom času na realizáciu a výmenu praktických ukážok z výchovy a vzdelávania detí z MRK 

v materských školách, preto uvedený nedostatok obsahu vidíme v individuálnom nezvládnutí 

lektorovania. 

 

Respondenti sa ďalej mali možnosť vyjadriť a konkretizovať modul vzdelávacieho programu, ktorý 

ich najviac zaujal a svoju odpoveď zdôvodniť.  Celý obsah vzdelávania zaujal skoro 9 % opýtaných. 

„Zaujali ma všetky oblasti vzdelávacieho programu, podľa môjho názoru boli jednotlivé moduly 

obohatením a rozšírením obzoru“ (asistent učiteľa, 2 roky praxe). „Každá téma bola pre mňa 

zaujímavá. Ani jednu tému nepovažujem za zbytočnú“ (učiteľka, 3 roky praxe). Z hľadiska modulov 

bol pre účastníkov vzdelávania najzaujímavejší Modul 10: Interaktívna tabuľa ako aktivizujúci 

prostriedok rozvíjania osobnosti dieťaťa z MRK, ktorý označilo až 58 % respondentov. Tento 

modul bol do obsahu zaradený z dôvodu potreby Podrobného opisu projektu: „Deti pochádzajúce 

z MRK sú zároveň z málo podnetného prostredia a sociálne znevýhodneného prostredia. Majú 

málo podnetov na celkový rozvoj osobnosti, psychických funkcií a poznávacích procesov a tým sa 

ich zaostávanie prehlbuje. Jednou z možných ciest podpory a rozvoja ich osobnosti, psychických 

funkcií a poznávacích procesov je dôsledné uplatňovanie zásady názornosti, teda vizualizácie. 

Učebné programy, ktoré je možné realizovať v edukácii prostredníctvom interaktívneho systému, 

túto zásadu napĺňajú. Interaktívne systémy budú slúžiť ako nástroj implementácie inkluzívneho 

modelu vzdelávania a budú po materiálnej a technickej stránke podporovať implementáciu tohto 

modelu. Pedagogickí zamestnanci sa v rámci inovačného programu kontinuálneho vzdelávania 

naučia pracovať s interaktívnymi systémami, aby ich vedeli využívať vo výchovno-vzdelávacom 

procese v materských školách.“27 Dôvod označenia tohto modulu z hľadiska zaujímavosti 

konkretizovalo niekoľko respondentov: „Práca s interaktívnou tabuľou, pre deti je to niečo 

zaujímavé, má veľa možností a dá sa využiť na rôzne aktivity“ (učiteľka, 33 rokov praxe). 

„Interaktívna tabuľa, pretože môžeme na nej pracovať, nemusíme si robiť veľa pomôcok, čiže sa mi 

                                                           
26

Spomenuté vzdelávacie stretnutie frekventantkov obsahovalo nadobudnutie teoretických východísk 
a praktických zručností pri práci s interaktívnou tabuľou.  
27
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skráti čas pri vypracovaní pomôcok“ (asistent učiteľa, 1 rok praxe). „Interaktívna tabuľa- naučila 

som sa pracovať s programom, ktorý mi umožní vytvárať pracovné listy pre deti“ (asistent učiteľa, 

1 rok praxe). „Interaktívna tabuľa, obdŕžali sme tabuľu a nevedela som na nej pracovať, týmto 

vzdelaním som získala elementárne poznatky“ (učiteľka, 0 rokov praxe).  

Ďalšie najčastejšie označované moduly z hľadiska zaujímavosti boli modul 5 a modul 6. Ich výber 

respondentky konkretizovali takto: „Spolupráca s rodinami MRK a inými inštitúciami. Pani lektorka 

mi odhalila nové možnosti spolupráce, priblížila úlohy terénneho pracovníka“ (učiteľka, 36 rokov 

praxe). „Projekt edukačnej aktivity s diferencovanou a kooperatívnou výučbou, lebo naučila  som, 

ako musím písať edukačnú aktivitu“ (učiteľka, 2 roky praxe). „Podstata diferencovanej a 

kooperatívnej výučby, lebo ju využívam ako činnostnú výučbu, ktorá je veľkým pozitívom 

v edukačnom procese“ (učiteľka, 31 rokov praxe). „Diferencovaná a kooperatívna výučba v MŠ. 

Bolo to nové, s čím sme sa ešte nestretli, naučili sme sa plánovať podľa toho programu“ (vedúci 

zamestnanec, 32 rokov praxe). 

 

V ďalšej položke mali respondenti možnosť vyjadriť svoj názor na jednotlivé časti vzdelávacieho 

programu z hľadiska najväčšieho prínosu vo vzťahu k edukácii detí z MRK. Celý obsah 

vzdelávacieho programu v tomto vzťahu označilo skoro 10 % respondentov. Podobne ako pri 

zisťovaní najzaujímavejšej časti programu najviac vyjadrení (47, 48 %) sa opäť týkalo interaktívnej 

tabule a práce s ňou. Tzn., že v aktuálnom čase ukončenia vzdelávacieho programu pedagogickí 

zamestnanci považovali za dôležité nadobudnúť nové vedomosti a poznatky v oblasti digitálnych 

technológií, ktoré tak označili ako prínos vo výchove a vzdelávaní detí z MRK. Len niekoľko 

respondentov svoje vyjadrenie aj konkretizovali: „Interaktívna tabuľa je podľa mňa najväčším 

prínosom pre deti z MRK, pretože môžu na nej hýbať s obrázkami, môžu si pridať znaky“ (učiteľka, 

2 roky praxe). „Interaktívna tabuľa je veľký prínos v edukačnej činnosti, čo sa týka rozvoja v oblasti 

percentuálno-motorickej, kognitívnej“ (asistent učiteľa, 1 rok praxe). „Myslím si , interaktívna 

tabuľa deti zaujme, bude to pre ne zaujímavá forma nadobúdania vedomostí“ (učiteľka, 36 rokov 

praxe).  

V nasledujúcom grafe ponúkame porovnanie výsledkov zhodnotenia vzdelávacieho programu 

a jeho častí z hľadiska zaujímavosti pre frekventantov vzdelávania a z hľadiska prínosu vo vzťahu 

k edukácii detí z MRK. 

 

Graf 5: Porovnanie výsledkov zhodnotenia vzdelávacieho programu pre pedagogických 
zamestnancov z hľadiska zaujímavosti a z hľadiska prínosu vo vzťahu k edukácii detí z MRK podľa 
frekventantov28  

 

                                                           
28

 Názvy modulov a ich charakteristika sú v úvodnej časti kapitoly. 
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Tiež nás zaujímal aj názor frekventantov vzdelávania, aké oblasti/témy podľa nich chýbali vo 

vzdelávacom programe vo vzťahu k edukácii detí z MRK. K tejto otázke sa vôbec nevyjadrilo 248 

respondentov, 10 respondentov nevedelo na túto otázku odpovedať a 145 respondentov 

odpovedalo, že všetky témy vzdelávacieho programu boli vyčerpávajúce z hľadiska problematiky 

edukácie detí z MRK v prostredí materských škôl a tým vzdelávací program nepotrebuje 

doplnenie. 28 respondentom chýbalo viac praktických ukážok a cvičení, čo však vzdelávací 

program umožňoval v dostatočnej miere, preto uvedený nedostatok pripisujeme individuálnemu 

nezvládnutiu lektorovania. 13 respondentov by privítalo vzdelávanie k tvorbe školského 

vzdelávacieho programu podľa inovatívneho Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne 

vzdelávanie v materských školách. Predpokladáme, že táto požiadavka vznikla na základe 

aktuálnych inovácií štátneho vzdelávacieho kurikula, no inovačný vzdelávací program pre 

pedagogických zamestnancov v rámci NP MRK 2 nemal za svoj cieľ didaktické preškolenie učiteliek 

materských škôl. Tiež musíme na tomto mieste pripomenúť, že v rámci NP MRK 2 bol expertným 

tímom navrhnutý Model tvorby inkluzívne zameraného školského vzdelávacieho programu,29 

ktorý bol spracovaný v tom čase podľa navrhovaného inovovaného štátneho vzdelávacieho 

programu a tým nestratil na svojej aktuálnosti ani v čase kurikulárnych zmien. Preto je stále 

využiteľný ako podpora pri riešení tvorby školských vzdelávacích programov nielen tých 

materských škôl, ktoré pracujú s deťmi z MRK, ale tých, ktoré chcú byť inkluzívne zamerané.  4 

respondentom chýbali v rámci vzdelávacieho programu základy rómskeho jazyka a 18 

respondentov navrhovali témy, ktoré priamo nevyplývajú z potrieb a požiadaviek inkluzívneho 

vzdelávania detí z MRK (napr. dopravná výchova, prosociálna výchova, využitie digitálnych 

pomôcok, jazyková výchova, prvá pomoc). 

 

Pre potreby publicity NP MRK 2 bol frekventantom vzdelávacieho programu troch vzdelávacích 

skupín po jeho ukončení zaslaný mail ohľadom možnosti vyjadrenia sa k priebehu a obsahu 

vzdelávania aj prostredníctvom mailovej komunikácie. Z tejto komunikácie vyberáme: „Z môjho 

pohľadu hodnotím celé vzdelávanie pozitívne. Vyjadrujem  spokojnosť so školiteľkami, ktoré si 

odviedli svoju prácu veľmi zodpovedne. Prínosom pre mňa boli skupinové aktivity a diskusie, kde sa 

mi ujasnili niektoré otázky. Navzájom sme si vymieňali svoje poznatky a vedomosti. Tešilo ma, keď 

som mohla poradiť aj ja pri vzájomnej výmene skúseností“ (učiteľka, 36 rokov praxe). „Nakoľko sa 

v praxi stretávam s inklúziou, pretože v každej triede máme 10 rómskych detí, vzdelávanie bolo pre 

mňa prínosom. Obsah vzdelávanie sa týkal presne našich problémov, s ktorými sa stretávame 

v našej práci“ (učiteľka, 35 rokov praxe). „Všetky moduly sú spracované na veľmi dobrej úrovni, 

kde sme sa mohli oboznámiť a zdokonaliť si svoje vedomosti v oblasti „Inklúzie“ ako takej. 

Rozpracované oblasti sme spracovali v dištančných úlohách, čo bolo tiež obohacujúce, lebo sme sa 

museli zamýšľať nad úrovňou svojich detí v triedach, ktoré navštevujú aj deti z MRK. Obohacujúce 

to bolo aj na základe odovzdávania si vzájomných skúseností vo výchove a vzdelávaní detí 

pochádzajúcich z MRK. Veľmi zaujímavé boli aj názory asistentov učiteľa, ako vnímajú problémy 

vzdelávania detí v MŠ“ (vedúci zamestnanec, 36 rokov praxe). „Obsah vzdelávania a témy 

modulov boli veľmi prínosné pre moju prácu a aj pre prácu v našom kolektíve. Miesto školenia 

a termíny boli excelentné. Organizačné zabezpečenie, prístup všetkých zamestnancov MRK 2, čo 

nás mali na starosti, boli bezchybné. Lektorky fundované, ústretové a veľmi nápomocné každému, 

                                                           
29

 In: Kolektív autorov. 2014. Podpora inkluzívneho modelu vzdelávania pre potreby predprimárneho stupňa 
školskej sústavy. Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum, 2014. Dostupné na 
http://www.npmrk2.sk/sites/default/files/IMV.pdf.  
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bez rozdielu postavenia či vzdelania. Jedine, čo by som hodnotila záporne, je množstvo dištančných 

zadaní, bolo ich veľmi veľa. Ale inak som veľmi spokojná a teším sa na ďalšie vzdelávanie“ (asistent 

učiteľa, 32 rokov praxe). 

 

3. 3 EVALVÁCIA KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV 

 

Dotazník pre frekventantov vzdelávacieho programu Odborné poradenstvo v predprimárnom 

vzdelávaní detí z marginalizovaných rómskych komunít vyplnilo spolu 24 respondentov (Príloha 6). 

Zisťovali sme tieto údaje: 

 identifikačné údaje o frekventantoch, 

 realizácia a priebeh kontinuálneho vzdelávania, 

 obsah vzdelávacieho programu. 

 

Evalvácie sa zúčastnilo 8 psychológov a školských psychológov, 7 špeciálnych pedagógov 

a školských špeciálnych pedagógov, 8 sociálnych pedagógov a 1 liečebný pedagóg, spolu 24 

respondentov s rôznou dĺžkou odbornej praxe z celkového počtu 31 frekventantov účastných na 

vzdelávacom programe. 

 

Graf 6: Dĺžka odbornej praxe respondentov zúčastnených vyhodnotenia efektívnosti 
vzdelávacieho programu pre odborných zamestnancov 

 
 

S celkovým priebehom a realizáciou vzdelávacieho programu bolo veľmi spokojných a spokojných 

spolu 22 respondentov. Nespokojnosť prejavili 2 respondenti, ktorí ju konkretizovali: „Nepresné 

neskoré informácie (napr. ohľadom preplatenia ubytovania) časové obmedzenie, hlučné 

prostredie, bez klimatizácie“ (špeciálny pedagóg, 3 roky praxe). „Myslím si, že je ťažké dosiahnuť 

mailovú komunikáciu, splniť požadované opravy záverečnej prezentácie 2 dni pred samotnou 

záverečnou prezentáciou“ (psychológ, školský psychológ, 3 roky praxe). 

 

Graf 7: Zobrazenie spokojnosti, resp. nespokojnosti s celkovým priebehom a realizáciou 
vzdelávacieho programu pre odborných zamestnancov 
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S celkovým obsahom vzdelávacieho programu bolo veľmi spokojných a spokojných 21 

frekventantov. 3 frekventanti vyjadrili svoju nespokojnosť: „Bolo by pre frekventantov myslím aj 

pre lektora napísať presné podmienky a to si prejsť počas prvého stretnutia, aby nedošlo 

k nedorozumeniam. Dať väčší časový priestor na opravy, ak ich lektor požaduje“ (psychológ, 

školský psychológ, 3 roky praxe). „Nič nové som sa nedozvedela“ (sociálny pedagóg, 1 rok). „Veľa 

práce za málo kreditov“ (sociálny pedagóg, 1 rok). 

 

Zaujímalo nás, ktorá oblasť/téma vzdelávacieho programu frekventantov zaujala najviac a prečo. 

Najčastejšie bol označený tematický celok Objektivizovaná diagnostika detí z MRK (33 %) 

a tematický celok Špecifiká odbornej a poradenskej práce s deťmi a rodičmi z MRK – legislatíva (20 

%). Rovnaký počet frekventantov (20 %) ocenilo možnosť výmeny skúseností a poznatkov z praxe 

medzi zúčastnenými. Celý obsah vzdelávacieho programu označilo 16 %. „Všetky oblasti respektíve 

témy vzdelávania boli pre mňa prínosné a boli zaujímavé“ (sociálny pedagóg, 9 rokov praxe). 

 

V ďalšej položke dotazníka sme chceli poznať názor na prínos tém/oblastí vzdelávacieho 

programu vo vzťahu k odbornému poradenstvu v predprimárnom vzdelávaní detí z MRK. Najviac 

opýtaných (25%) odpovedalo, že ich odbornú prax skvalitní vzdelávanie v oblasti 

objektivizovaného diagnostikovania detí z MRK. Rovnako (16%) boli označené tematické celky 

týkajúce sa spolupráce odborného zamestnanca s rodičmi detí z MRK a odborného poradenstva 

v zlepšovaní inklúzie detí z MRK v materskej škole. 

 

Graf 8: Porovnanie výsledkov zhodnotenia vzdelávacieho programu pre odborných zamestnancov 
z hľadiska zaujímavosti a z hľadiska prínosu vo vzťahu k odbornému poradenstvu 
v predprimárnom vzdelávaní detí z MRK podľa frekventantov 

 
 

V závere dotazníka sme chceli zistiť, aké oblasti/témy chýbali podľa frekventantov vo vzdelávacom 

programe vo vzťahu k odbornému poradenstvu v predprimárnom vzdelávaní detí z MRK, resp. aké 

témy by uvítali pri rozširovaní si odborných spôsobilostí v rámci kontinuálneho vzdelávania. Na 

položenú otázku neodpovedalo 11 respondentov a 2 sa nevedeli vyjadriť. Ostatní respondenti 

navrhovali oblasti týkajúce sa nových možností diagnostikovania detí z MRK, zlepšenia spolupráce 
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s učiteľmi, terénnej práce odborného zamestnanca, motivácie rodičov k predprimárnemu 

vzdelávaniu svojich detí. Niekoľkým frekventantom chýbalo viac praktických aktivít a ukážok 

z praxe. 2 frekventanti by na vzdelávacom programe nemenili nič, ich očakávania boli naplnené. 

 

3. 4 ZHRNUTIE ZÁKLADNÝCH ZISTENÍ A ODPORÚČANIA 

 

 inovačný vzdelávací program pre pedagogických zamestnancov Inovačné vzdelávanie 

pedagogických zamestnancov škôl v oblasti inkluzívneho vzdelávania detí z marginalizovaných 

rómskych komunít absolvovalo 466 pedagogických zamestnancov materských škôl s dĺžkou 

pedagogickej praxe prevažne od 0 – 5 rokov a s dĺžkou praxe nad 26 rokov, z toho 98 

asistentov učiteľa v rámci NP MRK 2. O uvedený vzdelávací program prejavili záujem aj 

pedagogický zamestnanci materských škôl nezapojených do NP MRK 2, 146 pedagogických 

zamestnancov z týchto materských škôl ho aj absolvovali.  

 skoro všetci absolventi vzdelávacieho programu prejavili spokojnosť s jeho celkovým 

priebehom a realizáciou a tiež s obsahom programu.  Frekventantov najviac zaujal z hľadiska 

zaujímavosti ale aj z hľadiska prínosu pre edukáciu detí z MRK modul 10 Interaktívna tabuľa 

ako aktivizujúci prostriedok rozvíjania osobnosti dieťaťa z MRK.  

 aktualizačný vzdelávací program pre odborných zamestnancov Odborné poradenstvo 

v predprimárnom vzdelávaní detí z marginalizovaných rómskych komunít absolvovalo 31 

odborných zamestnancov s dĺžkou praxe prevažne 0 – 5 rokov. 

 s celkovým priebehom, organizáciou vzdelávania a obsahom programu boli spokojní skoro 

všetci frekventanti, pričom sa im najzaujímavejšie a najprínosnejšie vo vzťahu k odbornému 

poradenstvu javili tematické celky Objektivizovaná diagnostika detí z MRK a Špecifiká 

odbornej a poradenskej práce s deťmi a rodičmi z MRK – legislatíva. 

 

Odporúčania pre skvalitňovanie kontinuálneho vzdelávania pre pedagogických zamestnancov 

materských škôl z hľadiska realizácie: 

 pokračovať v realizácii vzdelávania v uvedenom programe v plnej miere ako súčasť ponuky 

akreditovaných vzdelávacích programov (doba platnosti akreditácie je do 31. decembra 2019), 

 využiť a realizovať vzdelávací program ako súčasť vzdelávania pedagogických zamestnancov 

materských škôl vrátane asistentov učiteľa v rámci pripravovaných národných projektov 

zameraných na výchovu a vzdelávanie detí z MRK predškolského veku, 

 lepšie prispôsobovať miesta realizácie vzdelávacích programov miestam bydliska tak, aby sa 

čo v najväčšej možnej miere znížila časová a logistická náročnosť dopravenia sa frekventantov 

na vzdelávanie. 

Odporúčania pre skvalitňovanie kontinuálneho vzdelávania pre pedagogických zamestnancov 

materských škôl z hľadiska obsahu: 

 umožniť pedagogickým zamestnancom materských škôl zúčastňovať sa kontinuálneho 

vzdelávania s cieľom skvalitnenia ich praktických zručností pri práci s interaktívnou tabuľou, 

 zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie s obsahom, ktorý bude teoreticky a prakticky zameraný na 

pochopenie diferencovanej a kooperatívnej výučby a ich priamej implementácie do výchovno-

vzdelávacej činnosti, 

 z toho vyplýva aj potreba citlivej diagnostiky detí vzhľadom k ich osobnosti, záujmom 

a predpokladom. 
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Odporúčania pre skvalitňovanie kontinuálneho vzdelávania pre odborných zamestnancov: 

 pokračovanie v implementácii vzdelávacieho programu pre odborných zamestnancov v rámci 

kontinuálneho vzdelávania v Metodicko-pedagogickom centre, 

 využitie priestoru pre realizáciu vzdelávacieho programu v kontinuálnom vzdelávaní 

odborných zamestnancov v prípadne ďalších  národných projektoch, ktoré sa orientujú na 

výchovu a vzdelávanie detí z MRK, 

 pri tvorbe ďalších vzdelávacích programov pre odborných zamestnancov hlbšia orientácia na 

oblasti, ako sú možnosti objektívnej diagnostiky detí z MRK, možnosti a praktická realizácia 

terénnej práce odborných zamestnancov, zlepšenie spolupráce s rodinami, s učiteľmi 

materských škôl a asistentmi učiteľa a tým zlepšenie komplexného prístupu k výchove 

a vzdelávaniu ako jedného zo zásad inkluzívneho vzdelávania. 
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4 INKLÚZIA VO VYBRANÝCH ŠKOLSKÝCH DOKUMENTOCH MATERSKÝCH 

ŠKÔL V POROVNANÍ S VÝCHODISKOVÝM STAVOM 

Monika Miňová 
 

V školskom roku 2014/2015 došlo k dôležitým zmenám v štátnej legislatíve. Legislatívna úprava, 

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá nadobudla účinnosť od 1. septembra 

2014, týkajúca sa pedagogickej a ďalšej dokumentácie, priniesla okrem iného i zmenu v 

podobe vyňatia plánu práce školy zo zoznamu pedagogickej dokumentácie, ktorú museli 

povinne viesť všetky materské školy zaradené do siete škôl a školských zariadení. 10. 03. 2015 

bol schválený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR Inovovaný Štátny vzdelávací 

program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Materské školy sa mohli 

prihlásiť do pilotnej fázy zavádzania tohto dokumentu.  

Čo sa týka Školského vzdelávacieho programu, nedošlo k žiadnym zmenám. Materská škola ho 

vydáva spravidla na obdobie jedného vzdelávacieho cyklu, t. j. na tri roky. Minimálna doba jeho 

vydania je jeden školský rok.30 Plán práce školy, ako nepovinná dokumentácia materskej školy, 

v súčasnej dobe bude mať možno rôznu podobu a dĺžku vypracovania lebo jej napísanie je 

postavené na princípe dobrovoľnosti. 

4. 1 METODOLOGICKÉ VÝCHODISKÁ EVALVÁCIE  

 

Metodologické východiská evalvácie implementácie inkluzívneho modelu vzdelávania vychádzali 

zo samotného projektu a modelu inkluzívneho vzdelávania z časti „Evalvačné a autoevalvačné 

kritériá, indikátory a nástroje inkluzívneho predprimárneho vzdelávania“. Z týchto nástrojov sme 

vybrali metódu analýzy dokumentov, ktorú sme použili aj v prvom roku riešenia projektu a bola 

efektívnou pri sledovaní implementácie modelu v praxi.  

Hlavný cieľ: Evalvácia implementácie inkluzívneho modelu vzdelávania v materských školách 

zapojených do projektu MRK II. v školských dokumentoch. 

Čiastkový cieľ: Identifikovať explicitné znaky inkluzívneho vzdelávania v materských školách 

zapojených do projektu MRK II. vo vybraných školských dokumentoch. 

V súlade s projektom sme za prvky inkluzívneho vzdelávania považovali nasledovné:  

- akúkoľvek zmienku o deťoch z MRK alebo o inklúzii vo vybraných školských dokumentoch, 

- informácie o pedagogických zamestnancoch a ich kontinuálnom vzdelávaní so zameraním na 

deti z MRK, 

- akúkoľvek zmienku o interných a externých podmienkach, evalvácií so zameraním na deti 

z MRK, 

- spoluprácu MŠ s partnermi, ktorí pracujú s rómskou rodinou a deťmi, napr. komunitné 

centrum, terénny sociálny pracovník, pastoračné centrum, CPPPaP, a iné, 

- konkretizáciu aktivít so zameraním na deti z MRK v materskej škole ale aj v širšom kontexte, 

- na základe skúsenosti s evalváciou 1. roku riešenia projektu doplniť indikátory a kritéria 

analýzy. 

                                                           
30

HAJDÚKOVÁ, V. – MITROVÁ, O. 2011. Zásady a postup tvorby školského vzdelávacieho programu, 
pedagogické, legislatívne a obsahové súvislosti. In: KOLEKTÍV AUTOROV. 2011. Metodika predprimárneho 
vzdelávania. Bratislava: ŠPÚ, 2011. 
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Tabuľka 18: Harmonogram terénneho prieskumu 
Metóda Termín terénneho zisťovania Termín následného spracovania 

analýza školských dokumentov október – december 2014 február – jún 2015 

 

A) Analýza školských dokumentov 

V školskom roku 2013/2014 sme analyzovali 22 materských škôl z celkového počtu 110 

materských škôl zapojených do projektu MRK 2.  V školskom roku 2014/2015 sme evalvovanú 

vzorku rozšírili na 32 dostupných materských škôl. Analyzovaných bolo 32 vybraných školských 

vzdelávacích programov a plánov práce.  Analýza prebiehala v dvoch etapách: 

1. Primárna analýza: anketári analyzovali dokumenty (vyžiadané z MŠ v elektronickej podobe) na 

základe inštrukcií evalvátorov a zaznamenávali do tzv. infolistov (Príloha 7 a 8). 

2. Následná analýza: spracovanie zistení zaznamenaných v infolistoch.  

 

Školský vzdelávací program (ŠkVP) 

Spolu bolo v tejto časti výskumu analyzovaných 32 programov. Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v §7 a ods. 4 uvádza 

povinné časti školského vzdelávacieho programu. Analýze sme podrobili tie isté časti školského 

vzdelávacieho programu ako v 1. roku riešenia projektu, v ktorých  by mali materské školy 

explicitne uvádzať zameranie na inkluzívnu výchovu a vzdelávanie.31 V školskom roku 2014/2015 

sme tieto časti rozšírili o ďalší bod a to o učebné osnovy. 

Chceme pripomenúť, že pre potreby analýzy sme vybrali tieto časti školského vzdelávacieho 

programu aj z dôvodu odporúčaného Modelu tvorby inkluzívne zameraného školského 

vzdelávacieho programu, ktorý uvádzame na porovnanie v tabuľke 2.  

 

Tabuľka 19: Prepojenie častí ŠkVP podľa školského zákona s časťami podľa Modelu tvorby 
inkluzívne zameraného ŠkVP  
Časti ŠkVP podľa školského zákona Časti ŠkVP podľa Modelu tvorby inkluzívne 

zameraného ŠkVP 

- vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy 
a vzdelávania 

- vlastné zameranie školy 

- vymedzenie zamerania školy a cieľov výchovy a 
vzdelávania v tejto škole 

 

- učebné osnovy 
- vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí 
- vnútorný systém kontroly a hodnotenia 

zamestnancov školy 

- východiská plánovania a evaluácie pedagogickej 
práce, 

 

- personálne zabezpečenie 
- požiadavky na kontinuálne vzdelávanie 

pedagogických a odborných zamestnancov 

- personálne zabezpečenie spolu s požiadavkami 
na profesijný rozvoj zamestnancov 

 

- materiálno-technické a priestorové podmienky 
 

- materiálno-technické a priestorové podmienky 
zohľadňujúce potreby konkrétnych detských 
skupín 

 

Plán práce MŠ 

Keďže plán práce školy od 1. 09. 2014 nie je povinnou školskou dokumentáciou, boli sme 

v očakávaní, k akým poznatkom sa evalvátori pri primárnej analýze dopracujú. V týchto častiach 

                                                           
31

 Pozri: Miňová, M. 2014. Inklúzia vo vybraných školských dokumentoch. In: Kolektív autorov. 2014. 
Evalvačná správa z implementácie inkluzívneho modelu vzdelávania v materských školách I. Priebežná 
evalvačná správa. Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum, 2014. 
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dokumentu sme identifikovali aktivity s deťmi z MRK: Východiská pre prácu v školskom roku 

2014/2015; Kognitívna oblasť; Plán spolupráce s rodinou; Program pre deti; Program pre deti 

smerom k rodičom; Plán spolupráce MŠ a ZŠ. Spolu bolo analyzovaných 32 plánov práce.  

 

Tabuľka 20: Počet analyzovaných ŠkVP a plánov práce 

Typ dokumentu Spolu analyzovaných 

ŠkVP 32 

Plán práce 32 
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B) Charakteristika materských škôl 

V prvom roku riešenia projektu sme charakterizovali 22 materských škôl, z toho jedna materská škola z projektu odstúpila. Materské školy sme pre 

porovnanie a rozšírenie evalvačnej vzorky doplnili o 11 materských škôl zapojených do projektu (009, 013, 017, 037, 054, 062, 077, 089, 100, 102, 106). 

V Tabuľke 4 uvádzame charakteristiku pôvodných ale aj rozšírených materských škôl. Na porovnanie uvádzame v tabuľke informácie z obidvoch rokoch 

riešenia projektu: prvé číslo v tabuľke je informácia zo školského roka 2013/2014 a druhé číslo je aktuálna informácia zo školského roka 2014/2015. Je 

potešujúce, že v priebehu implementácie projektu došlo k rozšíreniu kapacít tried v troch materských školách v Prešovskom kraji a v jednej v Košickom kraji.  

 
Tabuľka 21: Charakteristika materských škôl, v ktorých boli evalvované školské dokumenty 

Kód 
Kraj 

Obec/mesto 
Charakteristika materskej školy 

Názov školského 
vzdelávacieho programu 

Počet detí 
v MŠ spolu 

Počet detí v 
MŠ z MRK 

Počet rómskych 
detí v MŠ 

002 
Prešovský 
mesto 

4 triedna materská škola sa nachádza priamo v meste a 
je v typizovanej budove. Má vlastný školský dvor. Severanka 92/94 15/9 8/13 

008 
 

Prešovský 
obec 

3 triedna materská škola sa nachádza priamo v obci a je 
v typizovanej budove. Má vlastný školský dvor. Včielky v úli 66/70 12/10 12/13 

009 
Prešovsky  
mesto 

3 triedna materská škola sa nachádza priamo v meste a 
je v typizovanej budove. Má vlastný školský dvor. 

Zdravá škola 161/199 17/24 32/24 

010 
Prešovský 
obec 

1 triedna materská škola sa nachádza priamo v obci a je 
v typizovanej budove. Má vlastný školský dvor. 

Zázračný domček 
20/24 6/8 6/8 

013 
Prešovský 
mesto 

2/3 triedna materská škola sa nachádza priamo v meste 
a je v typizovanej budove. Má vlastný školský dvor. 

S úsmevom to hravo zvládnem 46/72 40/69 46/71 

017 

Prešovský 
obec 
 

5/6 triedna materská škola sa nachádza priamo v obci a 
je v typizovanej budove. spolu so ZŠ. Má vlastný školský 
dvor. 

Dúha 91/98 64/64 64/64 

024 
Prešovský 
obec 

2 triedna materská škola sa nachádza priamo v obci a je 
v typizovanej budove. Má vlastný školský dvor. 

Hráme sa a poznávame svet 
47/49 17/14 17/14 

027 
Prešovský 
obec 

1/2 triedna materská škola sa nachádza priamo v obci a 
je v typizovanej budove. Má vlastný školský dvor. 

Hrať, učiť sa a rásť... spoločne! 30/34 16/15 17/20 

029 
Prešovský 
obec 

2 triedna materská škola sa nachádza priamo v obci a je 
v typizovanej budove. Spolu so ZŠ. Má vlastný školský 
dvor. 

Príroda je náš kamarát 38/40 38/40 38/40 

032 
Prešovský 
obec 

3 triedna materská škola sa nachádza priamo v obci a je 
v typizovanej budove. Má vlastný školský dvor. 

Cesta bystrých Bystrančát 
 70/66 0/25 36/31 
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034 
Prešovský 
mesto 

5 triedna materská škola sa nachádza priamo v meste a 
je v typizovanej budove. Má vlastný školský dvor. 

Pod bocianím hniezdom 120/118 25/28 25/28 

036 
Prešovský 
obec 

4 triedna materská škola sa nachádza priamo v obci a je 
v typizovanej budove. Má vlastný školský dvor. 

Zvedavko 
81/82 52/47 58/52 

037 Prešovský 
obec 

3 triedna materská škola sa nachádza priamo v obci a je 
v typizovanej budove. spolu so ZŠ. Má vlastný školský 
dvor. 

Sme zvedavé a hravé deti 61/61 50/44 50/44 

044 
 

Košický 
mesto 

8 triedna materská škola sa nachádza priamo v rómskom 
osídlení a je v typizovanej budove. Má vlastný školský 
dvor. 

Strapáčik objavuje svet 123/111 123/111 118/111 

049 
Košický 
mesto 

2 triedna materská škola sa nachádza priamo v rómskom 
osídlení a je v typizovanej budove. Má vlastný školský 
dvor. 

My sme malé slniečka 40/40 40/40 40/40 

054 Košický 
mesto 

2 triedna materská škola sa nachádza priamo v meste a 
je v typizovanej budove. Má vlastný školský dvor. 

Cesta za poznaním 45/45 45/45 45/45 

056 
Košický 
mesto 

2 triedna materská škola sa nachádza priamo v rómskom 
osídlení a je v typizovanej budove. Má vlastný školský 
dvor. 

Žabka Vilka 37/42 37/42 37/42 

062 Košický 
obec 

1 triedna materská škola sa nachádza priamo v obci a je 
v typizovanej budove. spolu so ZŠ. Má vlastný školský 
dvor. 

Usilovné včeličky 24/24 8/3 14/11 

065 
Košický 
obec 

1/2 triedna materská škola sa nachádza priamo v obci a 
je v typizovanej budove. spolu so ZŠ. Má vlastný školský 
dvor. 

Novosadko poznáva svet 24/36 9/7 9/15 

071 
Banskobystrický 
mesto 

3 triedna materská škola sa nachádza priamo v meste a 
je v typizovanej budove. Má vlastný školský dvor. 

Tvorivosťou za poznaním 63/63 0/0 10/15 

077 Banskobystrický 
mesto 

6 triedna materská škola sa nachádza priamo v meste a 
je v typizovanej budove. Má vlastný školský dvor. 

Vláčik poznania 127/124 6/40 20/62 

081 
Banskobystrický 
obec 

1 triedna materská škola sa nachádza priamo v obci a je 
v typizovanej budove. spolu so ZŠ. Má vlastný školský 
dvor. 

Objavujme a spoznávajme 
život v okolí materskej školy 

21/20 20/11 20/18 

087 
Banskobystrický 
obec 

2 triedna materská škola sa nachádza priamo v obci a je 
v typizovanej budove. spolu so ZŠ. Má vlastný školský 
dvor. 

My sa radi máme, preto sa 
spolu hráme 36/37 15/16 27/31 

089 Banskobystrický 7 triedna materská škola sa nachádza priamo v meste a So slniečkom objavujeme svet 154/157 0/33 49/33 
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mesto je v typizovanej budove. Má vlastný školský dvor. 

090 
Banskobystrický 
obec 

3 triedna materská škola sa nachádza priamo v obci a je 
v typizovanej budove. spolu so ZŠ. Má vlastný školský 
dvor. 

Škola ríša rozprávok 
51/52 9/6 20/22 

099 
Žilinský 
obec 

2 triedna materská škola sa nachádza priamo v obci a je 
v typizovanej budove. spolu so ZŠ. Má vlastný školský 
dvor. 

Cesta za poznaním 40/44 11/6 11/8 

100 

Žilinský 
obec 

3 triedna materská škola sa nachádza priamo v obci a je 
v typizovanej budove. spolu so ZŠ. Má vlastný školský 
dvor. 

Zvedavé očká 55/52 11/9 25/11 

102 
Žilinský  
mesto 

5 triedna materská škola sa nachádza priamo v meste a 
je v typizovanej budove. Má vlastný školský dvor. 

Gašparkove dobrodružstvá 97/105 14/23 60/23 

103 
Trnavský 
obec 

6 triedna materská škola sa nachádza priamo v meste a 
je v typizovanej budove. Má vlastný školský dvor. 

Rozprávkový hrad 124/125 0/0 9/15 

106 

Trenčiansky 
 obec 

4 triedna materská škola sa nachádza priamo v obci a je 
v typizovanej budove. spolu so ZŠ. Má vlastný školský 
dvor. 

Macko škôlkar 90/92 4/1 9/9 

107 
Trenčiansky 
obec 

4 triedna materská škola sa nachádza priamo v meste a 
je v typizovanej budove. Má vlastný školský dvor. 

Dúha 
365/336 14/6 24/18 

108 
Nitriansky 
obec 

2 triedna materská škola sa nachádza priamo v obci a je 
v typizovanej budove. spolu so ZŠ. Má vlastný školský 
dvor. 

Ide vláčik ši-ši, odvezie nás do 
školy 

45/40 0/0 40/36 
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4. 2 ANALÝZA ŠKOLSKÝCH VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV MATERSKÝCH ŠKÔL 

Analyzované povinné časti školského vzdelávacieho programu nám poslúžili ako indikátory 

hodnotenia, ktoré sú v tabuľke 22 uvedené v prvom riadku. Špecifické kritéria sú uvedené 

v druhom riadku pri každom indikátory sú inak nastavené z dôvodu odlišného obsahu daného 

indikátora. Škálovanie je rôzne od 1 – 2 a v jednom prípade je od 1 – 5 a je formulované, napr. sú 

alebo nie sú vymedzené, sú alebo nie sú formulované (v prílohe). Oproti minulému roku sme 

rozšírili indikátory o dva body, ktoré sú súčasťou odporúčaní v rámci  modelu inkluzívneho 

vzdelávania. Učebné osnovy sú povinnou súčasťou ŠkVP a preto sme indikátory doplnili 

o  problematiku rozšírenia hygieny a jazykovej oblasti. V analyzovaných ŠkVP sú všetky názvy 

povinných súčasti v intenciách platnej legislatívy. Žiadna materská škola nepoužila názvy týchto 

časti ŠkVP z IMV, respektíve z návrhu Inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu pre 

predprimárne vzdelávanie v materských školách. V tabuľke 22 uvádzame informácie v porovnaní 

dvoch rokov riešenia projektu.  

 

Tabuľka 22: Indikátory a ich špecifické kritériá hodnotenia identifikácie práce s deťmi z MRK pre 
evalváciu ŠkVP32 
Indikátory  1 

 

2 3 4 

 

Špecifické kritéria 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 

Spolu (prvá číslica výsledok 

1. roku riešenia projektu) 

5/18 5/6 12/8 5/21 8/3 9/7 0/9 0/1 0/0 0/5 22/15 2/7 20/23 0/0 

 
Indikátory  5 

 
6 
 

7 
 

8 
 

9 

Špecifické kritéria 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 

Spolu (prvá číslica výsledok 
1. roku riešenia projektu) 

5/7 17
/2
2 

0/1 4/4 18
/2
5 

0/
1 

0/
8 

22/22 0/
1 

0/5 0/26 0/5 0/
26 

 
Komentár k vyhodnoteniu deviatich indikátorov 

1. Vymedzenie  vlastných cieľov školy s akcentom na deti pochádzajúce z rómskych 

marginalizovaných komunít 

Až 72,72% doplnených materských škôl a 47,61% z minuloročných má vo svojich školských 

vzdelávacích programoch vymedzené 3 až viac cieľov s akcentom na špecifiká detí pochádzajúcich 

z marginalizovaných rómskych komunít.  U 8 materských škôl oproti minulému roku nedošlo 

k žiadnemu zlepšeniu. Aj napriek týmto zisteniam tieto ciele boli často formulované vo všeobecnej 

rovine zamerané na rozvoj osobnosti dieťaťa po všetkých jeho stránkach, na environmentálnu 

výchovu, ale objavili sa aj ciele  orientované na jazykovú výchovu a oblasť hygieny. V nasledujúcej 

                                                           
32

Kritériá vyhodnotenia indikátora 1: 1-je vymedzených 3 a viac cieľov, 2-sú vymedzené 1 až 3 ciele, 3-nie sú 

vymedzené. Kritériá vyhodnotenia indikátora 2: 1-sú vymedzené, 2-sú z časti vymedzené, 3-nie sú 
vymedzené. Kritériá vyhodnotenia indikátora 3: 1-všetci učitelia sú kvalifikovaní a v MŠ je aj pedagogický 
asistent (ďalej len PA), 2- všetci učitelia sú kvalifikovaní, ale bez PA, 3-nie sú všetci kvalifikovaní a ani nemajú 
PA,4 - v ŠkVP sa spomína len PA, 5-informácie sú všeobecné bez identifikácie na MRK. Kritériá vyhodnotenia 
indikátora 4: 1-sú takto formulované, 2-nie sú takto formulované, 3-tento indikátor sa v ŠkVP nenachádza. 
Kritériá vyhodnotenia indikátora 5: 1-je takto formulovaný, 2-nie je takto formulovaný, 3-tento indikátor sa 
v ŠkVP nenachádza. Kritériá vyhodnotenia indikátora 6: 1-je takto formulovaný, 2-nie je takto formulovaný, 
3-tento indikátor sa v ŠkVP nenachádza. Kritériá vyhodnotenia indikátora 7: 1-sú takto formulované, 2-nie 
sú takto formulované, 3-tento indikátor sa v ŠkVP nenachádza. Kritériá vyhodnotenia indikátora 8 a 9: 1- 
áno, boli rozšírené, 2 - nie, neboli rozšírené. 



NP MRK 2  Metodicko-pedagogické centrum 

52 

tabuľke uvedieme priame citácie zo ŠkVP vybraných vlastných cieľov školy s akcentom na deti 

pochádzajúce z rómskych marginalizovaných komunít. 

 

Tabuľka 23: Citácie zo ŠkVP k vlastným cieľom školy 
Kód 
materskej 
školy 

Formulácia cieľa 

013 Zodpovedne a čo najlepšie pripraviť deti na vstup do ZŠ, uľahčiť ich socializáciu a 
odbúravať bariéry vznikajúce v dôsledku rozdielnosti kultúr 
Využívať prvky rómskej kultúry a tradícií v edukačnom procese, ako prirodzenú súčasť 
života v MŠ 
V spolupráci s rodinou a Osvetou zdravia sa podieľať na skvalitňovaní hygieny, bezpečnosti 
a starostlivosti o zdravie dieťaťa 
Pravidelnými činnosťami stimulovať potrebu každodennej hygieny a starostlivosti o dieťa 
Vhodnou motiváciou rodičov, návštevami v rodine, spoločnými aktivitami a akciami 
zabezpečiť pravidelnú dochádzku detí do MŠ, vybudovať pozitívny vzťah k materskej škole  
Vytvárať príležitosti na osvojovanie si štátneho jazyka bez potláčania kultúrnej identity 
dieťaťa 

044   V práci s deťmi z MRK spolupracovať s rodinou a vplývať na rodičov, aby sme zabezpečili 
pravidelnú dochádzku detí do MŠ, aby tak získali hygienické a kognitívne a komunikačné 
zručnosti 
Zabezpečiť doprovod detí do MŠ 
Pravidelne navštevovať rodiny a to cez asistentku, ktorá bude zdôrazňovať potrebu 
zaškolenia detí v MŠ 
Vytvárať podnetné prostredie na osvojovanie si štátneho jazyka 
Využívať digitálne technológie pri učení sa detí 
Podporovať spoluprácu s rodičmi a to cez rôzne spoločenské akcie, tvorivé dielne 
Individuálnym prístupom zabezpečovať  pochopenie jednotlivých úloh, dosahovanie 
daných cieľov, kompetencií 
V spolupráci s asistentkou vytvárať dostatok pomôcok, situácií, zážitkové učenie, aby si 
rozvíjali slovnú zásobu a vedeli sa dorozumievať v slovenskom jazyku 
Vzájomnou spoluprácou so ZŠ pripravovať deti z MRK na plynulý prechod do ZŠ a to 
vzájomnými návštevami, informovanosťou, spoločné akcie s deťmi, či už  rámci školy, 
obce. 

099  Zabezpečiť pravidelnú dochádzku detí do MŠ za pomoci zákonných zástupcov detí zo SZP a 
MRK, asistentov a terénnych pracovníkov  
Vytvoriť pozitívny vzťah k MŠ ( detí aj rodičov)  
Využívať rôzne kultúrnospoločenské akcie na spoluprácu rodiny a školy  
Využívať podnecujúce prostredie MŠ k socializácii detí  
Zohľadňovať rôzne sociokultúrne a ekonomické zázemie dieťaťa  
Analyzovať rodinné prostredie pomocou návštev asistenta MŠ v rodinách týchto detí  
Využitím individuálneho prístupu pripraviť deti na plynulý prechod do školského prostredia  
V rámci zamerania školy rozvíjať u detí environmentálne cítenie, budovať vzťah k 
životnému prostrediu a zdravému životnému štýlu 

 

2. Vymedzenie  zamerania školy s ohľadom na deti pochádzajúce z rómskych marginalizovaných 

komunít   

V druhom indikátore sú približne rovnaké výsledky ako v prvom. 72,72% materských škôl 

z rozšírenej evalvačnej vzorky a 61,90% z minuloročných uvádza vo svojich školských vzdelávacích 

programoch vlastné zameranie školy s ohľadom na deti z marginalizovaných rómskych komunít. 

V piatich materských školách oproti minulému roku nedošlo k žiadnemu zlepšeniu. V zameraní 

školy sa najčastejšie objavovala environmentálna a telesná výchova, ľudové tradície, jazyková 
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výchova a oblasť hygieny. Uvedieme priame citácie zo ŠkVP vybraných vymedzení  zamerania 

školy s ohľadom na deti pochádzajúce z rómskych marginalizovaných komunít.  

 

Tabuľka 24: Citácie zo ŠkVP k zameraniu školy  

Kód 
materskej 
školy 

Formulácia zamerania 

034 Naše zameranie smeruje k príprave detí na život v spoločnosti v duchu porozumenia, 
vzájomnej znášanlivosti, tolerancie, priateľstva medzi rómskymi a nerómskymi deťmi. 
Vzájomne sa rešpektovať,  poznať kultúru a vzájomne si pomáhať. Viesť deti k prosociálnemu 
správaniu sa bez predsudkov a bariér, rešpektovať dieťa ako jedinečnú bytosť.  ... Prihliadať na 
sociokultúrne a socioekonomické zázemie detí. 

037 Viac ako polovica všetkých detí, ktoré navštevujú MŠ sú detí z MRK, ktoré žijú v osídleniach 
lokalizovaných na okraji obce. Zhruba polovica detí týchto detí žije v bezpečnom a 
hygienickom prostredí s rodičmi, ktorí sa snažia zabezpečiť základné podmienky pre ich 
rozvoj. Ostatné deti pochádzajú z rodín, ktoré neprijali bežne uznávané normy. Deti majú 
problém s hygienou, správaním aj dochádzkou. Veľkým problémom je používanie štátneho 
jazyka v komunikácií. Deti hovoria v rómskom jazyku alebo používajú nárečie. Tieto 
podmienky sa odrážajú v cieľoch a zameraní ŠKVP, výbere stratégií, metód, foriem výchovy a 
vzdelávania v našej MŠ. Zvyšovanie kvality výchovy  a vzdelávania vidíme v príprave 
pedagogických zamestnancov pre prácu s deťmi s MRK 

106 Našou snahou je budovať otvorenú školu, inkluzívne zameranú, prístupnú všetkým 
partnerom, rodičom a súčasne školu, ktorá preferuje zdravý životný štýl. Inkluzívne 
vzdelávanie chápeme ako obohacujúce spolužitie a kooperáciu jedinečných (výnimočných, 
odlišných, hodnotných) osobností s osobitými vnútornými podmienkami, ktoré do školy 
prichádzajú z rôznorodého kultúrneho, jazykového aj sociálneho prostredia a prinášame 
rovnaké šance na úrovni partnerskej kooperácie. 

108 Materskú školu navštevuje 80% detí zo sociálne znevýhodneného prostredia /Rómov/. 
Rodiny sú integrované medzi majoritnou populáciou. Venujeme im zvýšenú, individuálnu 
pozornosť ,pracujeme podľa plánu „ Špecifiká výchovy a vzdelávania detí zo sociálne 
znevýhodneného prostredia. Úzko spolupracujeme s rodinou, asistentom učiteľa, s terénnym 
sociálnym pracovníkom, sociálnym pracovníkom komunitného centra, s CPPP, so ZŠ, detským 
lekárom. Zabezpečujeme odbornú logopedickú starostlivosť- raz do týždňa prichádza do MŠ. 
Sme materská škola s heterogénnymi triedami. Triedy sú rozdelené podľa výchovného 
jazyka, nie podľa etnicity. Je to typická inkluzívna materská škola. Rodičia a deti hovoria v 
štátnom jazyku a jazyku národnostných menšín t. j. po maďarsky. 
 

 

3. Personálne zabezpečenie z hľadiska kvalifikačných predpokladov a profesijných kompetencií 

z hľadiska potrieb výchovy a vzdelávania    detí   pochádzajúcich z rómskych marginalizovaných 

komunít 

36,36% ŠkVP v tomto bode neurobili žiadnu zmenu a sú totožné s minulým rokom. U 31,31% 

materských škôl a ich ŠkVP došlo k 100% zlepšeniu. Z doplnených materských škôl iba v 2 (18,18%)  

v tomto indikátore spĺňajú najvyššie kritérium. Aj napriek týmto zisteniam, v 46,8% školských 

vzdelávacích programoch sa nenachádza bližšia špecifikácia personálneho zabezpečenia z hľadiska 

kvalifikačných predpokladov a profesijných kompetencií z hľadiska potrieb výchovy a vzdelávania 

detí pochádzajúcich z rómskych marginalizovaných komunít. Informácie v tejto časti ŠkVP sú veľmi 

všeobecné, napr. 052  Pedagogické zamestnankyne spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon 

pedagogickej činnosti, aktuálne personálne zabezpečenie je súčasťou Ročného plánu a Školského 

poriadku. Z výsledkov zo štatistického dotazníka vyplývajú údaje, ktoré by mohli evalvované 

materské školy uviesť v tejto časti ŠkVP. 
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Tabuľka 25: Údaje o personálnom zabezpečení evalvovaných materských škôl podľa údajov zo 
štatistického hárku  
Možnosti výberu Počet 

MŠ 
Počet 

PZ 

Počet pedagogických zamestnancov ovládajúcich rómsky jazyk 12/17 20/37 

Počet pedagogických zamestnancov - učiteľov, ktorí absolvovali/v súčasnosti absolvujú  
vysokoškolské vzdelávanie zamerané na prácu s deťmi z MRK 

7/7 11/13 

Počet pedagogických zamestnancov - asistentov učiteľa, ktorí absolvovali/v súčasnosti 
absolvujú  vysokoškolské vzdelávanie zamerané na prácu s deťmi z MRK 

3/3 3/4 

 

4. Materiálno-technické a priestorové podmienky z hľadiska ich vplyvu na plnenie cieľov a 

poslania školy s deťmi pochádzajúcimi z rómskych marginalizovaných komunít 

V 21,87 % skúmaných školských vzdelávacích programoch je explicitne uvedená formulácia,  ale 

v 71,87% ŠkVP nie sú takto uvedené  materiálno-technické a priestorové podmienky z hľadiska ich 

vplyvu na plnenie cieľov a poslania školy s deťmi pochádzajúcimi z rómskych marginalizovaných 

komunít. Z pôvodných 3  materské školy (034, 044,103) už uvádzajú takto formulovaný indikátor a 

1 materská škola (087) naopak už ho takto nemá formulovaný. V tejto časti ŠkVP sa aj napriek 

odporúčaniam na zmenu formulácie nachádzajú, napr. formulácie - priestorové a materiálne 

podmienky sú na primeranej úrovni a spĺňajú požiadavky stanovené školským zákonom alebo vo 

všeobecnosti, čo má byť v MŠ podľa ŠVP. Uvedieme priame citácie zo ŠkVP vybranej časti k 

materiálno-technickým a priestorovým podmienkam z hľadiska ich vplyvu na plnenie cieľov a 

poslania školy s deťmi pochádzajúcimi z rómskych marginalizovaných komunít. 

Tabuľka 26: Citácia zo ŠkVP k materiálno-technickým a priestorovým podmienkam  

Kód 
materskej 
školy 

Formulácia 

009 Bola zriadené dve elokované triedy s poldennou školskou dochádzkou. (navštevujú ich  
rómske deti) 

010 Všetky projekty pomohli k dobrej integrácii rómskych detí a pomohli aj po materiálnej 
stránke. Snažíme sa o udržateľnosť týchto projektov o ich rozširovanie a efektívne 
využívanie. 

013  Pre deti je zabezpečený dostatok hygienických potrieb, náhradného oblečenia, pyžama, 
prostriedky na odstránenie a elimináciu pedikulózy a v prípade potreby sú k dispozícii aj 
prezuvky a pršiplášte. 

044 MŠ dostane v rámci projektu MRK 2 čiastočné vybavenie školského dvora. V rámci 
zapojenia sa do projektu MRK II naša materská škola dostala interaktívnu tabuľu, ku ktorej 
je potrebné zakúpiť PC. 

 

V štatistickom dotazníku sme zisťovali, či priestorová kapacita vyhovuje alebo nepostačuje záujmu 

rodičov o vzdelávanie ich detí. Ako uvádzame v tabuľke 27 všetky materské školy z vybranej 

evalvovanej vzorky uviedli, že kapacitné možnosti v školskom roku 2014/2015 vyhovujú záujmu 

rodičov a 2 materské školy (034, 102) uviedli, že nemajú využité priestory.  

 

Tabuľka 27: Kapacita evalvovaných materských škôl  

Priestorová kapacita MŠ Počet MŠ 

vyhovuje záujmu rodičov o vzdelávanie detí 18/32 

nepostačuje záujmu rodičov o vzdelávanie detí 4 
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5. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí vo vzťahu k dodržiavaniu práv dieťaťa 

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí vo vzťahu k dodržiavaniu práv dieťaťa  je  

formulovaný v 21,87% ŠkVP a v 71,87% v ŠkVP nie je formulovaný. Z pôvodných materských škôl 

tieto dve (034, 044) už uvádzajú takto formulovaný indikátor, aj keď ho pôvodne nemali uvedený.  

Iba 1 doplnená materská škola (077) z 11 ho má takto naformulovaný. 

1 materská škola (049) ho vôbec nemá definovaný (porušenia zákona) a 1 materská škola (010) 

naopak už ho takto nemá formulovaný aj keď v prvom roku riešenia projektu tento indikátor mala 

správne naformulovaný. Všetky ostatné materské školy v tomto bode ŠkVP zostali nezmenené, t. 

j. tento indikátor nie je formulovaný vo vzťahu k dodržiavaniu práv dieťaťa. Formulácia tejto časti 

je všeobecná a my uvedieme niekoľko príkladov citácií z tých materských škôl, ktoré majú túto 

časť v ŠkVP adekvátne naformulovanú. 

 

Tabuľka 28:  Citácie zo ŠkVP k vnútornému systému kontroly a hodnoteniu detí  

Kód 
materskej 
školy 

Formulácia 

034 Úroveň pohybového prejavu detí a radosti z realizácie navrhovaných hrových aktivít na 
pobyte vonku. Spolupráca detí z MRK s ostatnými deťmi. 
Úroveň dohovoriť sa v správnej rečovej a gramatickej forme vzhľadom k vekovým 
osobitostiam a kultúry – deti z MRK 

036  Vhodnými výchovnými metódami v úzkej spolupráci s rodičmi sa škola naží predchádzať 
všetkým formám diskriminácie a ostatným formám intolerancie vo vzťahu k rómskym deťom a 
naopak. Rešpektuje práva dieťaťa a v rámci možností aj požiadavky rodičov (zákonných 
zástupcov). Dôraz je kladenyý na celý rad činiteľov, ktorý výrazne ovplyvňuje činnosť detí a ich 
reálne výchovno-vzdelávacie výsledky. K takýmto činiteľom patrí najmä klíma školy a 
atmosféra triedy.   

044  Pre integrované deti a deti s odloženou školskou dochádzkou učiteľky využívajú osobitný 
systém kontroly a hodnotenia ako aj osobitný plán. 

 

6. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov  vo vzťahu k dodržiavaniu práv dieťaťa 

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov  vo vzťahu k dodržiavaniu práv dieťaťa má 

vypracovaný a takto naformulovaný 12,5% materských škôl. 78,12% ŠkVP nemá takto 

formulovanú analyzovanú časť. Jedna materská škola (049) ho vôbec nemá uvedený v ŠkVP. 

Myslíme si, že v tejto časti ŠkVP materské školy majú, aj po roku zavádzania IMV, najväčšie rezervy 

vo vzťahu k predmetnej problematike. Formulácie používajú veľmi všeobecne bez konkretizácie 

a prepojenia na vlastné podmienky. Uvedieme príklad citácii z 2 konkrétnych ŠkVP, v ktorých sa 

formulácia približuje k hodnotenému indikátoru.  

 

Tabuľka 29: Citácia zo ŠkVP k vnútornému systému kontroly a hodnoteniu zamestnancov 

Kód 
materskej 
školy 

Formulácia 

008  Na sledovanie foriem a spôsobu práce s deťmi, dodržiavanie práv dieťaťa a na 
rešpektovanie záujmov detí. 

034 Vhodný prístup pri adaptácii novoprijatých detí, s prihliadnutím hlavne na deti z MRK. 
Podnecovať vhodnou motiváciou radosť a prirodzenú túžbu dieťaťa po pohybe, 
systematicky vplývať na jeho správny psychomotorický vývoj, počas pobytu vonku, 
udržiavanie  zdravého životného štýlu u detí z MRK. 
Rozvíjanie literárnej a jazykovej gramotnosti, využitie komunikačných kompetencií v hrách 
a iných činnostiach. Rozvoj spisovného jazyka u detí z MRK. 
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7. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie z hľadiska potrieb výchovy a vzdelávania detí 

pochádzajúcich z rómskych marginalizovaných komunít 

V tejto časti ŠkVP sa nachádzajú požiadavky na kontinuálne vzdelávanie z hľadiska deti z MRK 

v 25% z poskytnutých analyzovaných ŠkVP a v 68,75% sa nenachádza takáto formulácia. Jedna 

materská škola (049) vo svojom ŠkVP tento bod nemá vypracovaný (porušenie zákona). Len 4 

materské školy (002,034,087,099) z pôvodných tento bod majú takto formulovaný a pred rokom 

ho nemali, t.j. na základe konzultácii si tento bod naformulovali adekvátnym spôsobom. Materské 

školy sa v tejto časti ešte stále orientujú na explicitné určenie počtu pedagogických 

a nepedagogických zamestnancov, ich kvalifikovanosť alebo majú napísané definície, čo je 

kontinuálne vzdelávanie a profesijný rozvoj alebo v tejto časti majú odkaz na Plán kontinuálneho 

vzdelávania. Uvedieme príklady na adekvátnu formuláciu  tejto časti ŠkVP. 

 

Tabuľka 30: Citácia zo ŠkVP k požiadavkám na kontinuálne vzdelávanie  

Kód 
materskej 
školy 

Formulácia 

034 Vzhľadom na to, že sme zapojení do národného projektu, vyplynula požiadavka vzdelávať sa 
v oblasti výchovy a vzdelávania detí z MRK. S cieľom skvalitniť profesijné kompetencie 
pedagogických zamestnancov podieľajúcich sa na edukácií detí pochádzajúcich z 
marginalizovaných rómskych komunít a tým podporiť ich sociálnu inklúziu.  Je tu uvedený 
počet učiteliek a pedagogických asistentov zapojených do vzdelávania cez projekt MRK II. 

062 Pri výbere vzdelávacích podujatí sa orientujeme predovšetkým na ponuku Metodicko-
pedagogického centra Prešov, Spoločnosti pre predškolskú výchovu, OMEP, na ponuku 
štúdia popri zamestnaní na vysokých školách s pedagogickým zameraním a v rámci 
inkluzívneho modelu vzdelávania pre potreby predprimárneho stupňa školskej sústavy 
MRKII. 

077 Cieľom vzdelávania je skvalitniť profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov 
podieľajúcich sa na edukácii detí pochádzajúcich z MRK a SZP. Na základe nadobudnutých 
vedomostí podporiť sociálnu inklúziu detí na predprimárnom stupni školskej sústavy 
profesijného rastu pedagogických zamestnancov v súlade s kontinuálnym vzdelávaním NP 
MRK II. 

 

Z výsledkov zo štatistického dotazníka, ktorý materské školy zapojené do projektu vypĺňali 

vyplýva, že nie všetky nami vybrané evalvované materské školy majú takých zamestnancov, ktorí 

by mali absolvované kontinuálne vzdelávanie zamerané na prácu s deťmi z MRK. Tu vzniká 

priestor na doplnenie do ŠkVP pre tie materské školy, ktoré takých zamestnancov majú, ale v ŠkVP 

to neuvádzajú. V školskom roku 2013/2014 bolo ponúknuté  materským školám zapojených do 

projektu MRK 2 kontinuálne vzdelávanie. Na porovnanie  uvádzame výsledky zistení 

z absolvovaného vzdelávania učiteľov a asistentov učiteľa z obidvoch rokoch riešenia projektu 

z vybraných evalvovaných materských škôl. 
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Tabuľka 31:  Údaje o pedagogických zamestnancoch evalvovaných materských škôl 
Možnosti výberu Počet MŠ Počet 

PZ 

2013/201
4 

2014/2015 
rôzne 

kontinuáln
e 

vzdelávani
a 

2014/2015 
vzdelávani

e  
z projektu 

MRK 

2014/201
5 

iné 
vzdelávani

a 

2013/201
4 

2014/2015 
rôzne 

kontinuáln
e 

vzdelávani
a 

2014/2015 
vzdelávani

e  
z projektu 

MRK 

2014/201
5 

iné 
vzdelávani

a 

Počet PZ - učiteľov, 
ktorí absolvovali/v 
súčasnosti absolvujú 
kontinuálne 
vzdelávanie 
zamerané na prácu s 
deťmi z MRK 

1/4 18/0 27/0  5/8 47/0 59/0  

Počet PZ - asistentov 
učiteľa, ktorí 
absolvovali/ v 
súčasnosti absolvujú 
kontinuálne 
vzdelávanie 
zamerané na prácu s 
deťmi z MRK 

0/5 15/0 22/0  0/5 19/0 26/0  

Iné vzdelávanie 
učiteľov/pedagogický
ch asistentov  

4 
 

  6 12/5 
 

  12/3 

 

8. Učebné osnovy boli rozšírené o vlastné vzdelávacie štandardy zamerané na hygienu 

V jednom ŠkVP (102) bolo uvedené, že nebol v školskom roku 2014/2015 revidovaný a ani 

dopĺňaný. 83,87% materských škôl nerozširovali svoje učebné osnovy o vzdelávacie štandardy 

zamerané na hygienu. Analýzou učebných osnov sme zistili, že materské školy okrem 5 

materských škôl nižšie spomínaných si nerozširovali/nedopĺňali svoje učebné osnovy o žiadnu 

problematiku. Nevieme posúdiť, či sa tento problém hygieny nenachádza v podmienkach ich 

materských škôl alebo dôvod nerozšírenia učebných osnov je niekde úplne inde, napr. materské 

školy si nedokázali naformulovať vlastné vzdelávacie štandardy, necítili potrebu rozšírenia tejto 

ponuky atď. Je zaujímavé, že v 9 ŠkVP sme identifikovali vlastné ciele a zameranie na hygienu, ale 

materské školy si učebné osnovy o túto problematiku nerozšírili. Len v troch pôvodných 

(034,081,108) a v dvoch doplnených (100,106) materských školách učebné osnovy si rozšírili 

o problematiku hygieny. Uvedieme príklady formulácii vzdelávacích štandardov z učebných osnov. 

 

Tabuľka 32: Citácia zo ŠkVP k vzdelávacím štandardom zameraných na hygienu  

Kód materskej 
školy 

Formulácia 

034 V spolupráci s rodinou podieľať sa na skvalitňovaní starostlivosti o zdravie detí. 

081 Objasniť význam každodennej osobnej hygieny, jej základné zásady, stomatologický 
program, starostlivosť o svoje zdravie. 

100 Používať hygienické a dentálne pomôcky na osobnú a ústnu hygienu. 
Poznať účel a význam základných hygienických pomôcok s využitím IKT, digitálnych 
pomôcok. 

106 Podporovať vedomosti v rozvoji hygienických návykov a sebaobsluhy detí z MRK v 
spolupráci s rodinou. 

 

9. Učebné osnovy boli rozšírené o vlastné vzdelávacie štandardy zamerané na jazykovú oblasť 

16,13% materských škôl rozšírilo svoje učebné osnovy o vzdelávacie štandardy zamerané na 

jazykovú oblasť a 83,87% ich nerozšírili. Len v troch pôvodných (034,077,081) a v dvoch 
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doplnených (100,106) materských školách učebné osnovy boli rozšírené. V 9 ŠkVP sme 

identifikovali vlastné ciele a zameranie na jazykovú oblasť, ale materské školy si učebné osnovy 

o túto problematiku nerozšírili. Naopak, tie ktoré si ich rozšírili, vlastné ciele mali takto 

formulované ale zameranie materskej školy nebolo formulované v súlade s rozšírením učebných 

osnov o danú problematiku. Uvedieme príklady formulácii rozšírenia vzdelávacích štandardov 

v jazykovej oblasti.  

 

Tabuľka 33: Citácia zo ŠkVP k vzdelávacím štandardom zameraných na jazykovú oblasť  

Kód materskej 
školy 

Formulácia 

034 Komunikácia  a ovládanie slovenského jazyka. 
V každodenných činnostiach vytvárať rôzne príležitosti na osvojovanie si slovenského 
jazyka. 
Rozširovať u deti slovnú zásobu, gramaticky správne tvary slov prostredníctvom obrázkov, 
rôznych jazykových aktivít a hier, rozhovormi o ilustráciách, knihách a obrázkoch v nich. 
V spontánnych, ale aj riadených činnostiach vytvárať príležitosti verbálneho kontaktu  s 
deťmi – podporovať komunikáciu v štátnom jazyku. 
Využívať pomoc asistentov pri prekonávaní jazykovej bariéry taktiež hravou, nenásilnou 
formou. 
Zapájať tieto deti do rôznych osláv a akcií organizovaných materskou školou, umožniť 
deťom prezentovať svoju kultúru, nepotláčať ich kultúrnu identitu. 

077 V hrových činnostiach komunikovať v slovenskom jazyku -  bez potláčania kultúrnej 
identity dieťaťa. 
Evidovať deti s nesprávnou výslovnosťou, pri zistení porúch výslovnosti odporučiť rodičom 
návštevu logopéda 

081 Dokázať preklenúť komunikačné ťažkosti vyplývajúce z trojjazyčného prostredia v rovine 
dieťa - učiteľ, dieťa - rovesník, učiteľ - rodič za pomoci pedagogického asistenta. 

100 Používať rôzne verbálne a neverbálne prostriedky na dorozumenie sa s ostatnými, na 
vyjadrenie osobnej skúsenosti. 
Rozvíjať rečové schopnosti a jazykové zručností v receptívnej i produktívnej oblasti. 
Používať všetky dosiahnuteľné možnosti na prehlbovanie a zdokonaľovanie vlastných 
výrazových prostriedkov. 
Zdokonaľovať slovný prejav adekvátne rôznym situáciám. 
Učiť sa formulovať svoje myšlienky, argumentovať vlastné názory, opisovať videné. 
Zdokonaľovať rečový prejav z hľadiska gramatickej a štylistickej správnosti. 
Spoznávať význam a komunikačnú hodnotu reči a písma. 
Vypestovať si taký slovník a vetnú stavbu, ktorá umožňuje komunikovať a dorozumieť sa. 
Osvojiť si niektoré prejavy, ktoré predchádzajú čítaniu a písaniu, zaujímať sa o písanú 
podobu jazyka. 
Poznať niektoré funkcie písania. 
Naučiť sa primerane zaobchádzať s knihou, poznať niektoré jej funkcie - dané ciele sú ďalej 
rozpracované na čiastkové ciele. 

106 Vytvárať podnetné prostredie na rozvoj komunikačných schopností detí z MRK, rozvíjať 
slovnú zásobu, podporovať verbálny kontakt medzi deťmi i deťmi a dospelými. 

 

4. 3 ANALÝZA PLÁNOV PRÁCE ŠKÔL 

 

Neodmysliteľnou súčasťou dokumentácie materskej školy boli dlhé roky Plány práce školy. Ako 

sme už spomínali od 1. 09. 2014 nie sú povinnou súčasťou školskej dokumentácie. Na túto tému 

prebehla búrlivá diskusia v radoch odborníkov a v širokej učiteľskej verejnosti. Názory sa líšili 

a preto sme nevedeli, aký postoj k tomuto dokumentu zaujmú materské školy zapojené do 
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projektu MRK II. Aj v druhom roku riešenia projektu sme podrobili analýze  poskytnuté plány 

práce školy vybraných materských škôl. Plán práce školy je, už ako vieme, konkretizáciou ŠkVP na 

daný školský rok. Jeho obsah nie je predpísaný, ide o akčný plán práce školy na daný školský rok.33 

Keďže plán práce nemal nikdy predpísanú štruktúru a po zmene legislatívy materské školy mohli 

postupovať pri jeho koncipovaní rôzne. Očakávali sme, že sa v ňom odzrkadlia konkrétne 

plánované, cielené aktivity v danom školskom roku. Analyzovali sme tie časti plánu práce školy, 

v ktorých  explicitne materské školy uvádzali inkluzívne vzdelávanie alebo prácu s deťmi z MRK. 

Konkrétnou a významnou súčasťou plánu práce sú jeho prílohy, konkretizujúce kontrolnú činnosť, 

ďalšie plány spoluprác a podobne. 

Plán práce školy nemá predpísanú podobu, preto sme pri jeho analýze postupovali tak ako 

v prvom roku riešenia projektu, že sme si vytvorili kategórie (1. a 3. stĺpec v tabuľke 34) a vedľa 

nej uvádzame počet identifikovaných údajov v daných plánoch práce školy. Prvý údaj je za prvý 

rok riešenia projektu a druhý údaj je za druhý rok riešenia projektu. 

 

Tabuľka 34:  Identifikácia spoločných kategórií z plánu práce školy so zameraním na inklúziu alebo 
prácu s deťmi z MRK 

Kategória Počet Kategória Počet 

Úvod o MŠ a prostredie  3/1 Hlavné úlohy:  

 školy  

 VVP 

 
12/12 

4/2 

Program integrácie  1/1 Opatrenia z analýzy  3/6 

Ľudské práva  2/7 Úlohy pre učiteľky 1/5 

Východiská plánu  práce 
školy  

5/4 Čiastkové ciele  1/3 

Koncepcia a profilácia 
MŠ  

4/5 Charakteristika 
a zameranie MŠ  

1/5 

Úlohy v oblasti riadiacej 
práce  

3/3 Východiská z POP 0/9 

Oblasť výchovno-
vzdelávacej práce 
a kompetencie: 

 Kognitívna  

 Socio-emocionálna 

 Perceptuálno-
motorická  

 Kompetencie dieťaťa  

 Všeobecne oblasť 

 Všeobecne 
kompetencie  

 

 
 

 
4/3 
5/3 
1/1 

 
2/3 
2/0 
1/0 

Plány - Plány spolupráce: 

 pedagogická rada  

 metodické združenie  

 aktivít materskej 
škole  

 vnútornej kontroly  

 kontinuálneho 
vzdelávania 

 s rodinou  

 so základnou školou   

 s rôznymi inštitúciami  

 s pedagogickým 
asistentom  

 s terénnym 
pracovníkom 

 s MŠ -dvojičkami 

 
1/5 
1/3 
2/7 

 
3/7 
8/7 

 
8/9 
3/1 
3/9 
2/4 

 
0/1 

 
0/2 

 

 

Ako sme už uviedli, plán práce školy nemá oficiálne predpísanú štruktúru a preto sme si zvolili 

kategórie, ktoré nám vznikli analýzou dokumentu v prvom roku riešenia projektu. Tieto kategórie 

                                                           
33

 Východiska plánu sú dané, napr. POP (Pedagogicko-organizačné pokyny), Správa o výsledkoch výchovy 
a vzdelávania (ŠŠI) a konkrétne je to v Metodike predprimárneho vzdelávania (2011). 
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sa nám vo viacerých dokumentoch opakovali, ale pribudli aj nové. V deviatich Plánoch práce školy 

riaditeľky materských škôl použili Pedagogicko-organizačné pokyny (POP), ktoré im poslúžili 

k tvorbe východísk ale aj cieľov. Dve materské školy (036, 102) si vypracovali samostatný plán 

spolupráce s materskou školou – dvojičkou v rámci projektu MRK 2 V tabuľke 35 uvedieme 

konkrétny prehľad niekoľkých aktivít, ktoré deklaruje 32 materských škôl zapojených do projektu 

MRK 2 vo svojich plánoch práce školy. Ako je vidieť, stále prevláda všeobecná formulácia 

a konkrétne aktivity, s termínmi a zodpovednosťou sa nachádzajú v plánoch spolupráce a v 

oblastiach súvisiacich s výchovno-vzdelávacou a riadiacou prácou v materskej škole. 

 

Tabuľka 35: Ukážka formulácie a aktivít z Plánu práce školy 

Kód 
MŠ 

Kategória Konkrétna formulácia danej kategórie/Aktivita 

002 Program integrácie 
Rómov 

 

Pri integrácii rómskych detí do materskej školy využívať spoluprácu s 
miestnymi organizáciami a komunitnými lídrami. 
Pri práci s rómskymi deťmi dodržiavať kultúrny rámec ich spoločenstva, 
využívať pohybové vlohy týchto detí na ich pozitívnu prezentáciu pri rôznych 
príležitostiach. 
Nájsť v komunite rómskych rodičov vhodných partnerov, ktorí budú spájať 
celú komunitu. 
Zvyšovať vzdelanostnú úroveň rómskej populácie, využívať individuálny 
prístup k týmto deťom, pripravovať pre ne aktivity s ktorými sa doma nemajú 
možnosť stretnúť. 

034 Plán aktivít  

Október 

 

 

December 

 

 

Február 

 

Máj 

 
 
Jún 

 
,,Medvedík Nivea“ - práca s pracovnými listami podľa projektu Nivea 
v spolupráci s deťmi z MRK  a ich rodičmi 
,,Zdravie na tanieri“ - Svetový deň výživy Ochutnávka pomazánok, ovocia 
a zeleniny, spolupráca s rodičmi MRK a ich deťmi . 
 
,,Zdobenie perníkov“ - poznávanie tradícií Vianoc, pečenia a zdobenia 
perníkov, pečenia oplátok a vianočných cukroviniek. Výzdoba perníkov deťmi 
a rodičmi podporiť aj rodičov a deti z MRK pri zdobení perníkov. 
 
„Tešíme sa do školy“ - zápis do 1. ročníka ZŠ v spolupráci so ZŠ za spoluúčasti 
rodičov aj z MRK. 
 
,,Mamulienka moja zlatá“  - ,,Mamo miri mamo“ - príprava tanečného 
vystúpenia v kultúrnom dome s deťmi so slovenskou aj rómskou tematikou - 
pre všetky mamky 
 
,,Cesta za pravekom alebo Habakuki“ - výlet s deťmi a rodičmi do ZOO 
v Košiciach, s návštevou Dinoparku. Aj rodičia z MRK s deťmi navštevujúce 
MŠ. 

071  Koncepcia 
výchovno-
vzdelávacej 
činnosti 

 V rámci výchovy a vzdelávania venovať pozornosť deťom zo sociálne 
znevýhodneného prostredia, deťom zdravotne a zmyslovo postihnutým, 
deťom so zlou výslovnosťou, odporučiť rodičom návštevu a spoluprácu s 
logopédom. 
 
Akceptovať základné práva dieťaťa, formovať základy mravnej  výchovy v 
duchu demokracie, humanity a morálky, vzájomnej pomoci a ohľaduplnosti 
bez rozdielu národností. Dodržiavať Deklaráciu práv dieťaťa  a  Dohovor o 
právach dieťaťa v predškolskom zariadení. 

099  Plán úloh Stratégie 
prevencie 
kriminality 

Posilňovanie tolerancie, odstraňovanie prejavov rasizmu, antisemitizmu a 
xenofóbie. Postupne prijímať odlišnosť druhých (detí i dospelých), napr. 
zdravotne postihnutých, ľudí inej rasy a národností, príp. iného 
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 vierovyznania. 
Formy realizácie:   

 spoločné pohybové hry, námetové hry a aktivity detí počas celého roka,  

 každý z nás je iný a predsa sme rovnakí- rozdiel medzi národnosťami v 
našej MŠ, 

 výtvarné zobrazenie detí rôznej pleti,  

 rozprávanie o iných národoch pri príležitosti MDD“. 

 Termíny počas šk. roka, zodpovedné všetky učiteľky. 

106 Koncepcia 
zamerania MŠ 

Spájať deti rôznych rás, národov, pohlaví, náboženských vyznaní, 
zdravotného stavu, rôznych schopností, potrieb, záujmov v edukačnom 
prostredí. 
Naučiť dieťa aktívne žiť, zdielať a rozvíjať sociokultúrne uznávané hodnoty. 

107 Úlohy pre učiteľky  Spracovanie Učebných zdrojov NP MRK2. 

108 Oblasť organizácie 
prevádzky  

V spolupráci s obcou vytvoriť priestorové,  materiálne a personálne 
podmienky na zaškolenie čo najvyššieho počtu detí. Zvýšenú pozornosť 
venovať zaškoleniu detí zo sociálne  znevýhodneného prostredia /Rómovia/. 

 

Materské školy vypĺňali štatistický hárok, v ktorom jedna z otázok znela, s ktorými 

inštitúciami/organizáciami spolupracujete. Materská škola (009) spolupracuje s 9 organizáciami 

z desiatich. Všetky materské školy spolupracujú so základnou školou a rodinou. Iba 12,5% 

spolupracuje s cirkvou a 15,6% s mimovládnymi organizáciami. Toto zistenie nekorešponduje 

s výsledkami, ktoré uvádzame v tabuľke 36.  

 

Tabuľka 36: Spolupráca materskej školy  v školskom roku 2014/2015 evalvovaných materských 

škôl 

Inštitú
cie 

základ
ná 
škola 
 

základ
ná 
umelec
ká 
škola 

centru
m 
voľné
ho 
času 
  
 

cirkev 
  
 

komunit
né 
centru
m 
  
 

terénn
y 
sociáln
y 
pracov
ník 

CPPPa
P a 
prípad
ne 
CŠPP  
  
 

zriaďova
teľ 
  
 

mimovlá
dne 
organizác
ie 
 

rodi
na 

Spolu 32 18 13 4 17 21 27 31 5 32 

 

Materské školy s týmito inštitúciami/organizáciami spolupracujú, ale nemajú s nimi explicitne 

vytvorené plány spolupráce. Táto spolupráca je zahrnutá v jednom pláne spolupráce. 

 

4. 4 ZHRNUTIE ZÁKLADNÝCH ZISTENÍ Z EVALVÁCIE ŠKOLSKÝCH DOKUMENTOV 

MATERSKÝCH ŠKÔL A ODPORÚČANIA PRE ICH ĎALŠIU TVORBU 

 

V tejto časti sme analyzovali dva vybrané školské dokumenty, podľa ktorých sa realizuje výchova 

a vzdelávanie v materských školách. V ŠkVP sme podrobili analýze 8 bodov z celkového počtu 15 

(pre MŠ platí 14 bodov), ktoré určuje Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove vzdelávaní (školský zákon) 

§7 bod 4. Z analýzy týchto vybraných dokumentov z 32 materských škôl zapojených do projektu 

MRK 2 môžeme konštatovať: 

 

Vo vymedzení vlastných cieľov materských škôl v školských vzdelávacích programoch je ešte stále  

ťažko identifikovať, či materskú školu navštevujú deti z marginalizovaných rómskych komunít. 

Vlastné ciele škôl tak nie sú ešte stále formulované vo vzťahu k deťom z marginalizovaných 
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rómskych komunít a sú orientované iným smerom, ako bolo predmetom analýzy.  Zaujímavým 

zistením je skutočnosť, že až 72,72% doplnených materských škôl a 47,61% z minuloročných má 

vo svojich školských vzdelávacích programoch vymedzené 3 až viac cieľov s akcentom na špecifiká 

detí pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít.    

 

Vlastné zameranie materských škôl nekorešponduje s vlastnými cieľmi uvedenými v školskom 

vzdelávacom programe, ktoré si stanovila materská škola. 72,72% materských škôl z rozšírenej 

evalvačnej vzorky a 61,90% z minuloročných uvádza vo svojich školských vzdelávacích programoch 

vlastné zameranie školy s ohľadom na deti z marginalizovaných rómskych komunít.  

 

V 36,36% ŠkVP a v jeho časti personálne zabezpečenie výchovy a vzdelávania z hľadiska 

kvalifikačných predpokladov a profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov 

zameraných na špecifické výchovno-vzdelávacie potreby detí z marginalizovaných rómskych 

komunít neurobili žiadnu zmenu a sú totožné s minulým rokom. U 31,31% materských škôl a ich 

ŠkVP došlo k 100% zlepšeniu, t. j. túto časť majú správne formulovanú. 

 
V časti Materiálno-technické a priestorové podmienky z hľadiska ich vplyvu na plnenie cieľov a 
poslania školy s deťmi pochádzajúcimi z rómskych marginalizovaných komunít má takúto 
formuláciu 21,87 % skúmaných školských vzdelávacích programoch  a  71,87% ŠkVP nie sú takto 
uvedené a formulované.    
 
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí a zamestnancov vo vzťahu k dodržiavaniu práv detí 
materské školy formulujú všeobecne bez prepojenia na vlastné podmienky. Vnútorný systém 
kontroly a hodnotenia detí vo vzťahu k dodržiavaniu práv dieťaťa  je  formulovaný v 21,87% ŠkVP 
a v 71,87% v ŠkVP nie je formulovaný. U zamestnancov len 12,5% materských škôl má takto 
formulovaný vnútorný systém kontroly a hodnotenia a 78,12% ŠkVP nemá takto formulovanú 
analyzovanú časť. 
 
Čo sa týka konkretizácie požiadaviek na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov 
materských škôl so zameraním na špecifické výchovno-vzdelávacie potreby detí z 
marginalizovaných rómskych komunít  25% z poskytnutých analyzovaných ŠkVP má takúto 
formuláciu a v 68,75% sa nenachádza takáto formulácia.  
 
V nasledujúcej tabuľke uvádzame sumarizáciu výsledkov analyzovaných školských vzdelávacích 
programov počas dvoch rokov riešenia projektu.   
 
Tabuľka 37: Porovnanie výsledkov analýzy ŠkVP za dva roky riešenia projektu  

Kritéria 2013/2014 2014/2015 

Vymedzenie  vlastných cieľov 
školy s akcentom na deti 
pochádzajúce z rómskych 
marginalizovaných komunít 

22,27 %  má vymedzené 3 až viac 
cieľov 

72,72% doplnených MŠ a 47,61% 
z minuloročných má vo svojich 
ŠkVP vymedzené 3 až viac cieľov  

Vymedzenie  zamerania školy 
s ohľadom na deti pochádzajúce 
z rómskych marginalizovaných 
komunít 

22, 72 % má vymedzené 
 

72,72% doplnených MŠ a 61,90% 
z minuloročných majú 
vymedzené 

Personálne zabezpečenie 
z hľadiska kvalifikačných 
predpokladov a profesijných 
kompetencií z hľadiska potrieb 

0% nemá formulované   31,31% má formulované   
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výchovy a vzdelávania detí 
pochádzajúcich z rómskych 
marginalizovaných komunít 

Materiálno-technické 
a priestorové podmienky 
z hľadiska ich vplyvu na plnenie 
cieľov a poslania školy s deťmi 
pochádzajúcimi z rómskych 
marginalizovaných komunít 

9,09% má formulované  21,87% má formulované  

Vnútorný systém kontroly 
a hodnotenia detí vo vzťahu 
k dodržiavaniu práv dieťaťa 

9,09% má formulované  21,87% má formulované 

Vnútorný systém kontroly 
a hodnotenia zamestnancov  vo 
vzťahu k dodržiavaniu práv 
dieťaťa 

18,18% má formulované  12,5% má formulované 

Požiadavky na kontinuálne 
vzdelávanie z hľadiska potrieb 
výchovy a vzdelávania detí 
pochádzajúcich z rómskych 
marginalizovaných komunít 

Ani v jednom sa nenachádza 
takáto formulácia. 

25% má formulované 

Učebné osnovy boli rozšírené o 
vlastné vzdelávacie štandardy 
zamerané na hygienu 

Nezisťovali sme. 83,87% nerozširovali  

Učebné osnovy boli rozšírené o 
vlastné vzdelávacie štandardy 
zamerané na jazykovú oblasť 

Nezisťovali sme. 83,87% nerozširovali 

 

V druhom roku riešenia projektu sa zo siedmich základných kritérií materské školy zlepšili 

v šiestich. V jednom kritériu došlo k zhoršeniu výsledkov. Dve kritéria, ktoré sme doplnili 

a vyplynuli z odporúčaní priebežnej evalvačnej správy, neboli splnené.  

 

Tabuľka 38: Odporúčania z Evalvačnej správy z implementácie Inkluzívneho modelu vzdelávania 
v materských školách I.  Priebežná evalvačná správa34 

Kritéria Splnené Nesplnené 

1.    

2.a) 
2.b) 

  

 

       

  

3.    

4.    

5.a) 
5.b) 

 

  

  

6.    

7.    

8.    

 

Pozreli sme sa na odporúčania, ktoré vyplynuli z priebežnej evalvačnej správy a vyhodnotili sme 

ich. Z tabuľky 38 vyplýva, že z desiatich kritérií boli splnené len 4 kritéria (40%).  

                                                           
34

Miňová, M. 2014. Inklúzia vo vybraných školských dokumentoch materských škôl. In: Kolektív autorov. 
2014. Evalvačná správa z implementácie inkluzívneho modelu vzdelávania v materských školách I. Priebežná 
evalvačná správa. Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum, 2014. 
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Analyzované plány práce školy nemajú rovnakú štruktúru, no napriek tomu aj pri voľnosti 

formálnej úpravy nenachádzame konkretizáciu úloh školy vo vzťahu k inklúzii. Najväčší rozmach 

nastal v časti Plány spolupráce.  

 

Konkretizované úlohy v podobe merateľných výstupov sa nachádzajú prevažne v krátkodobých 

„jednorazových“ aktivitách bez konkretizácie na cieľovú skupinu, napr. návšteva knižnice s 

rodičmi, beseda o prevencii pred infekčnými chorobami apod. 

 

Odporúčania pre tvorbu školských vzdelávacích programov a plánov práce materských škôl 

zohľadňujúc potreby detí z marginalizovaných rómskych komunít  

 

V školských vzdelávacích programoch naďalej venovať pozornosť konkrétnej formulácii 

jednotlivých časti zohľadňujúc špecifické výchovno-vzdelávacie potreby detí pochádzajúcich z 

marginalizovaných rómskych komunít. V budúcnosti pri ďalšej tvorbe či revidovaní školských 

vzdelávacích programov materských škôl sa inšpirovať Modelom tvorby inkluzívne zameraného 

školského vzdelávacieho programu.35
 Dbať najmä na:  

1. pri tvorbe vlastných cieľov materskej školy vychádzať z hlavného cieľa predprimárneho 

vzdelávania, zo špecifických cieľov deklarovaných v štátnom kurikule a z vlastného zamerania 

materskej školy; ciele výchovy a vzdelávania materskej školy formulovať konkrétne podľa 

špecifickej potreby a podmienky, na ktorú sa chce materská škola zamerať spolu s konkrétnymi 

stratégiami; neformulovať ciele výchovy a vzdelávania materskej školy z hľadiska kvantity, ale z 

hľadiska ich kvality a reálnosti plnenia; 

2. koncipovanie zamerania školy s dôrazom na jeho konkretizáciu a špecifikáciu vo vzťahu k 

vlastným podmienkam a možnostiam vo vzťahu k deťom, ku komunite, k možnostiam spolupráce 

s rôznymi subjektmi ale aj vo vzťahu ku konkrétnemu personálnemu a materiálno-technickému 

zabezpečeniu a tiež k tradíciám materskej školy;  

3. v časti personálne zabezpečenie materskej školy rozšíriť informácie o možnosti spolupráce s 

ostatnými možnými subjektmi výchovy a vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít, 

medzi ktoré podľa Modelu tvorby inkluzívne zameraného školského vzdelávacieho programu 

patria: rodina a komunita, školy a školské zariadenia, terénni sociálni pracovníci, komunitné 

centrá a iné. Súčasťou školského vzdelávacieho programu, resp. plánu práce školy sa tak stávajú aj 

plány práce materskej školy so subjektmi, ktoré budú aktívne pomáhať materskej škole pri 

podporovaní inklúzie do výchovno-vzdelávacieho procesu v rôznych aspektoch;  

4. v školských vzdelávacích programoch uviesť aktuálne materiálno-technické a priestorové 

podmienky materskej školy, ktoré musia vyplývať zo zamerania materskej školy, z jej cieľov 

výchovy a vzdelávania a zo špecifických potrieb a podmienok výchovy a vzdelávania aj detí z 

marginalizovaných rómskych komunít tak, aby bola podporená inklúzia, ale aj čo najefektívnejší a 

najkomplexnejší rozvoj ich osobností s akcentom na ich pripravenosť na vstup do základnej školy; 

5. spracovať vlastný systém kontroly a hodnotenia detí a zamestnancov tak, aby boli dodržané 

                                                           
35

 Pozri: Dunda, J., Földesová, J., Knapíková, Z., Miňová, M., Petrovičová, M., Sobinkovičová, E. 2013. Model 
tvorby inkluzívne zameraného školského vzdelávacieho programu. In: KOLEKTÍV AUTOROV. 2013. Podpora 
inkluzívneho modelu vzdelávania pre potreby predprimárneho stupňa školskej sústavy. Prešov: Metodicko-
pedagogické centrum, 2013.   
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práva všetkých zúčastnených ale aj ciele, zásady a princípy inkluzívneho vzdelávania a index 

inklúzie;36
  

6. plánovať kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov a stanoviť požiadavky na ich 

profesijný vývin so zameraním na špecifické výchovno-vzdelávacie potreby detí z 

marginalizovaných rómskych komunít, na utváranie inkluzívnych podmienok a na inkluzívne 

vzdelávanie. Vyhľadávať možnosti kontinuálneho vzdelávania v Metodicko-pedagogickom centre, 

na vysokých školách či u iných poskytovateľov a tiež podporiť neformálne vzdelávanie sa tohto 

zamerania všetkých pedagogických zamestnancov.  

7. pri spracovaní plánov práce školy plánovať konkrétne a merateľné úlohy, ktoré budú zamerané 

na inkluzívnu výchovu a vzdelávanie, na špecifické potreby cieľovej skupiny detí, na spoluprácu s 

rodinou, s komunitou a so subjektmi, ktoré môžu participovať na výchove a vzdelávaní detí z MRK. 

Všetky konkrétne úlohy musia vyplývať zo zamerania školy a z jej cieľov výchovy a vzdelávania. 
 

Aj napriek tomu, že podľa zákona č. 464/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. 

z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a ktorými sa menia a dopĺňajú niektoré zákony už medzi povinnú 

pedagogickú dokumentáciu nepatrí plán práce školy, odporúčame materským školám naďalej 

spracovávať tieto plány školy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36

Viac HORŇÁK, L. – ŠILONOVÁ, V. 2013. Východiská inkluzívneho vzdelávania. In: KOLEKTÍV AUTOROV. 
2013. Podpora inkluzívneho modelu vzdelávania pre potreby predprimárneho stupňa školskej sústavy. 
Prešov: Metodicko-pedagogické centrum, 2013.   
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5 HODNOTENIE VYBRANÝCH PROJEKTOVÝCH AKTIVÍT  

Eva Sobinkovičová 
 

Priebežná evalvačná správa (2014) sa orientuje na evalváciu vybraných projektových aktivít a to 

pôsobenie asistenta učiteľa v inkluzívnom vzdelávaní materských škôl, realizácia a prínos 

výmenných stáží materských škôl za účelom výmeny dobrej praxe a účasť konzultantov 

inkluzívneho modelu vzdelávania ako poradenský element školám pri implementácii inkluzívneho 

modelu vzdelávania.  Výmenné stáže37 a poradenstvo konzultantov38 pokračovali aj v druhom roku 

riešenia projektu. 

V predkladanej evalvačnej správe sa orientujeme na hodnotenie týchto projektových aktivít: 

 asistent učiteľa v materskej škole ako súčasť inkluzívneho modelu vzdelávania, efektivitu a 

účelnosť jeho pôsobenia pri výchove a vzdelávaní detí z MRK porovnávame v rozmedzí dvoch 

školských rokov a dopĺňame ich novými údajmi získanými aj priamo od samotných asistentov 

učiteľa, 

 materiálno- technická podpora inkluzívneho modelu vzdelávania, ktorej cieľom je podporiť 

efektívnu implementáciu inkluzívneho modelu vzdelávania a modernizovať edukačný proces 

v zapojených materských školách prostredníctvom IKT technológií a didaktických balíčkov, 

 tvorba učebných zdrojov pre ŠkVP, 

 implementácia osvetového programu, ktorú vyhodnocujeme v osobitnej kapitole. 

 

5. 1 ASISTENT UČITEĽA V MATERSKEJ ŠKOLE AKO SÚČASŤ INKLUZÍVNEHO MODELU 

VZDELÁVANIA 

 

Asistent učiteľa sa pri výchove a vzdelávaní detí z MRK javí podľa doterajších skúseností 

z implementovania inkluzívneho modelu vzdelávania v rámci NP MRK 2 ako veľká šanca zvládnutia 

požiadaviek materskej školy na dieťa i jeho rodičov, tiež ako šanca zvládnutia budúceho náporu 

spojeného so začiatkom primárneho vzdelávania. Je súčasťou tímovej spolupráce, ktorá „je 

nevyhnutnou súčasťou inkluzívneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít. 

Prispieva k napĺňaniu filozofie inkluzívneho vzdelávania prostredníctvom vzájomných činností 

zainteresovaných profesionálov aj mimovládnych subjektov v spolupráci so zákonnými zástupcami 

detí.“39 V nasledujúcom texte sa sústredíme na vyhodnotenie evalvačných výsledkov týkajúcich sa 

pozície asistenta učiteľa v materskej škole, ktorá je súčasťou aktivity 1.2 Podpora inkluzívneho 

modelu vzdelávania pre potreby predprimárneho stupňa školskej sústavy v rámci NP MRK 2. 

Podaktivitu vyhodnocujeme z pohľadu vedúcich zamestnancov materských škôl, v ktorých 

asistenti učiteľa pôsobili, ale aj z pohľadu samotných asistentov učiteľa. Na tomto mieste je 
                                                           
37

 V školskom roku 2014/2015 bolo zrealizovaných 111 výmenných stáží za účelom výmeny poznatkov 
a skúseností z implementácie inkluzívneho modelu vzdelávania, spoznania nového prostredia a získania 
skúseností s výchovou a vzdelávaním detí z MRK v rôznych lokalitách. 
38

 V školskom roku 2014/2015 pokračovalo vo svojej poradenskej činnosti spolu 37 konzultantov, ktorí 
pomáhali pri tvorbe a overovaní školských vzdelávacích programov a poskytovali školám poradenstvo pri 
implementácii inkluzívneho modelu vzdelávania. 
39

Lipnická, M. 2014. Tímová spolupráca v predprimárnom vzdelávaní detí z marginalizovaných rómskych 
komunít. In: Sobinkovičová, E. (eds.) 2014. Inkluzívna materská škola – dobrá škola. Zborník príspevkov 
z prvej národnej konferencie národného projektu Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni  
školskej sústavy konanej dňa 28. októbra 2014 v Banskej Bystrici. Bratislava: Metodicko-pedagogické 
centrum, 2014, s. 30. 
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potrebné podotknúť, že projekt poskytoval „len“ refundovanie miezd asistentom učiteľa. Výber 

asistentov učiteľa, ich náplň práce a ich celkové pôsobenie pri výchove a vzdelávaní boli v rukách 

zriaďovateľov materských škôl, resp. ich vedúcich zamestnancov, Metodicko-pedagogické 

centrum ako realizátor NP MRK 2 zastával  poradenskú funkciu. 

 

5. 1. 1 METODOLOGICKÉ VÝCHODISKÁ HODNOTENIA PROFESIE ASISTENTA UČITEĽA 

V RÁMCI NP MRK 2 

 

Cieľ evalvácie: Zistiť spätnú väzbu na pozíciu asistent učiteľa v materských školách, zistiť 

hodnotenie tejto pozície zo strany vedenia MŠ i zo strany samotných asistentov a navzájom ich 

porovnať, sformulovať prípadné odporúčania pre vytváranie miest asistenta učiteľa v materských 

školách a pre ich využívanie pri výchove a vzdelávaní detí i pre pomoc učiteľovi za účelom zvýšenia 

efektivity výchovno-vzdelávacieho procesu a realizácie inkluzívneho vzdelávania. 

 

Metóda zisťovania: Pre potreby evalvácie projektovej podaktivity „asistent učiteľa v materskej 

škole“ sme použili dotazníkovú metódu. Anonymné online dotazníky boli zaslané 2 skupinám 

respondentov: 

1. vedúcim zamestnancom 110 materských škôl zapojených do NP MRK 2, 

2. asistentom učiteľa, ktorým bola v školskom roku 2014/2015 refundovaná mzda z prostriedkov 

projektu a  pôsobili v tom čase v materských školách zapojených do NP MRK 2, spolu 161 

respondentov. 

 

Tabuľka 39: Harmonogram evalvačného prieskumu o asistentovi učiteľa v materských školách 
Metóda Termín zisťovania Termín následného 

spracovania 

dotazník pre vedúcich zamestnancov 
o asistentovi učiteľa 

jún 2015 júl – september 2015 

dotazník pre asistentov učiteľa 
o asistentovi učiteľa 

jún 2015 júl – september 2015 

 

Dotazník určený vedúcim zamestnancom obsahoval spolu 22 položiek (Príloha 3) a bol zameraný 

na zisťovanie: 

 základných údajov o asistentovi učiteľa (výsledky vyhodnocujeme v podkapitole Pedagogickí 

zamestnanci materských škôl) 

 prínosu asistenta učiteľa v materských školách, 

 náplne práce asistenta učiteľa, 

 výchovno-vzdelávacia činnosti asistenta učiteľa, 

 možností asistenta učiteľa. 

Dotazník určený asistentom učiteľa obsahoval 20 položiek (Príloha 10), obsahovo bol koncipovaný 

podobne ako dotazník určený pre vedúcich zamestnancov. Obsahová podobnosť dotazníkov bola 

zámerná z dôvodu porovnania ich výsledkov, tzn. skúseností a vnímania pozície asistenta učiteľa 

v materských školách podľa rôzneho  postavenia respondentov: pozorovateľa a aktéra. Niektoré 

výsledky tiež komparujeme s výsledkami z predchádzajúceho evalvačného obdobia. Prehľad 

o obsahu oboch dotazníkov je v nasledujúcej tabuľke. 
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Tabuľka 40: Tematické rozdelenie dotazníka o asistentovi učiteľa a pre asistenta učiteľa 
Tematické rozdelenie Okruhy otázok o asistentovi 

učiteľa 
Okruhy otázok pre asistenta 

učiteľa 

Základné údaje vek, pohlavie asistentov učiteľa, 
ich pedagogická prax  

dĺžka celkovej pedagogickej 
praxe, dĺžka pedagogickej praxe 
ako asistent učiteľa, najvyššie 
dosiahnuté vzdelanie 

Prínos asistenta učiteľa prínos asistenta učiteľa počas 
školského roka, počas dňa, 
konkretizácia prínosu asistenta 
učiteľa 

prínos asistenta učiteľa počas 
školského roka, počas dňa, 
konkretizácia prínosu asistenta 
učiteľa 

Náplň práce asistenta učiteľa tvorba a zdroj náplne práce pre 
asistenta učiteľa, problémy pri 
vypracovaní náplne práce, 
konkretizácia skupiny detí, spôsob 
oboznámenia asistenta učiteľa 
s náplňou práce, potreba 
metodickej pomoci pri 
vypracovaní náplne práce 

oboznámenie a spôsob 
oboznámenia sa s náplňou práce 

Výchovno-vzdelávacia činnosť 
asistenta učiteľa 

predpoklady asistenta učiteľa pre 
prácu s rómskymi deťmi, činnosti 
reálne vykonávané v MŠ 
asistentom učiteľa, konkretizácia 
detí, s ktorými asistent učiteľa 
pracuje, dôležitosť ovládania 
rómskeho jazyka 

zhoda náplne práce s reálnymi 
činnosťami, najčastejšie 
vykonávané činnosti, 
konkretizácia detí pri výchovno-
vzdelávacej činnosti, komunikácia 
a spolupráca s rodičmi, 
spolupráca s učiteľmi, spolupráca 
s inými subjektmi 

Možnosti asistenta učiteľa zvládanie úloh, asistenti učiteľa 
po skončení projektu  

potreba a konkretizácia odborno-
metodickej pomoci 

 

Identifikačné údaje respondentov – vedúcich zamestnancov: Zo 110 materských škôl dotazník 

o asistentovi učiteľa vyplnilo 109 materských škôl.  

Identifikačné údaje respondentov – asistentov učiteľa: Evalvačného prieskumu sa z celkového 

počtu asistentov učiteľa (161) zúčastnilo 116 asistentov učiteľa s rôznou dĺžkou pedagogickej 

praxe všeobecne, s rôznou dĺžkou praxe ako asistent učiteľa a s rôznym najvyšším dosiahnutým 

vzdelaním (nasledujúce tabuľky). 

 

Tabuľka 41: Dĺžka pedagogickej praxe všeobecne a dĺžka pedagogickej praxe respondentov – 
asistentov učiteľa 
 Počet respondentov s dĺžkou 

pedagogickej praxe všeobecne 
Počet respondentov s dĺžkou 

praxe ako asistent učiteľa 

do 1 roku 32 44 

od 2 do 5 rokov 62 63 

od 6 do 10 rokov 8 2 

od 11 rokov do 15 rokov 7 4 

16 a viac rokov 7 3 

 

Z uvedených výsledkov je zrejmé, že prevažná časť respondentov - asistentov učiteľa mala pred 

prijatím na miesto asistenta učiteľa v rámci NP MRK 2 viacročné pedagogické skúsenosti, 

z celkového počtu 44 respondentov malo tieto skúsenosti ako kvalifikovaný pedagogický 

zamestnanec (nasledujúca tabuľka). 
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Tabuľka 42: Najvyššie dosiahnuté vzdelanie respondentov – asistentov učiteľa 
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie respondentov Počet 

základné vzdelanie 3 

stredné vzdelanie bez maturity 6 

stredné vzdelanie s maturitou nepedagogického smeru 44 

stredné vzdelanie s maturitou pedagogického smeru 14 

vysokoškolské vzdelanie nepedagogického smeru 19 

vysokoškolské vzdelanie pedagogického smeru 30 

 

5. 1. 2 INTERPRETÁCIA ZISTENÍ O PEDAGOGICKÝCH ASISTENTOCH 

 

Prínos asistenta učiteľa v materských školách  

Podľa priebežnej evalvačnej správy implementácie inkluzívneho modelu vzdelávania v materských 

školách (2014)40 sa vedúci zamestnanci materských škôl zapojených do NP MRK 2 zhodli na 

prínose a potrebe asistentov učiteľa v materských školách a skonštatovali, že „od kedy majú 

v materskej škole asistenta učiteľa, zintenzívnil a zlepšil sa individuálny prístup k deťom z MRK. 

Zlepšenie spolupráce materskej školy s rodinou detí z MRK a miestnou komunitou zásluhou 

asistenta učiteľa bola druhá najčastejšie sa opakujúca odpoveď. Predpokladáme potvrdenie 

pomoci asistenta učiteľa vo výchovno-vzdelávacej činnosti učiteľovi aj napriek tomu, že nebola 

v odpovediach konkretizovaná.“41 Po dvojročnej skúsenosti vedúcich zamestnancov MŠ 

a dvojročnej pedagogickej praxi viacerých asistentov učiteľa v rámci NP MRK 2 nás zaujímal názor 

všetkých aktérov na potrebu a prínos pozície asistenta učiteľa v materských školách pri výchove 

a vzdelávaní detí z MRK. Zaujímalo nás viacero faktorov zhodnotenia ich prínosu a to: 

 vzhľadom k ich pedagogickému pôsobeniu v rámci školského roku, 

 vzhľadom k ich pedagogickému pôsobeniu počas dňa, 

 vzhľadom ku konkretizácii pozitív, resp. negatív pôsobenia asistenta učiteľa v materských 

školách. 

Všetky tri položky boli otvorené, tzn. respondenti sa mali možnosť vyjadriť samostatne vlastnými 

slovami, keďže sme žiadali aj zdôvodnenie ich výpovedí. 

 

Obe skupiny respondentov pri zhodnotení prínosu asistenta učiteľa vzhľadom k ich pôsobeniu 

v rámci školského roka sa prevažne zhodli v dvoch odpovediach, v ktorých jednoznačne 

konkretizovali, že pociťujú uvedený prínos na začiatku ale aj počas celého školského roka. Začiatok 

školského roka zvolila prevažná časť respondentov (66 % vedúcich zamestnancov a 62,9% 

asistentov učiteľa) z dôvodu prekonávania adaptačných ťažkostí detí z MRK pri nástupe do 

materskej školy. „Rómske dieťa, pre ktoré je jeho rodina, so svojimi zvykmi, hodnotami a normami 

celým svetom, sa v šiestich rokoch dostáva zrazu do sveta celkom odlišného, plného nových ľudí, 

vecí, pravidiel a povinností, ktoré do „jeho“ sveta nepatria. Dostáva sa do školskej triedy, ktorá by 

mala byť „jeho referenčnou skupinou“, v ktorej by malo nájsť svoje miesto a byť v nej akceptované 

a prijímané. Ak chápeme pojem adaptácia ako proces prispôsobenia sa sociálnemu prostrediu s 

jeho normami a požiadavkami, je zrejmé, že nové prostredie s iným kultúrnosociálnym pozadím 

                                                           
40

Dostupné na http://www.npmrk2.sk/sites/default/files/Evalvacna-sprava.pdf.  
41

Sobinkovičová, E. 2014. Hodnotenie vybraných projektových aktivít. In: Kolektív autorov. 2014. Evalvačná 
správa z implementácie inkluzívneho modelu vzdelávania v materských školách I. Priebežná evalvačná 
správa. Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum, 2014, s. 71.  

http://www.npmrk2.sk/sites/default/files/Evalvacna-sprava.pdf
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bude dieťaťu prinášať množstvo nových situácií, s ktorými sa musí vysporiadať samé.“42 52,3% 

vedúcich zamestnancov a 43,1% asistentov učiteľa súčasne odpovedalo, že prínos pociťujú aj 

počas priebehu školského roka. Na tomto mieste ponúkame niekoľko výpovedí vedúcich 

zamestnancov i samotných asistentov učiteľa, ktorí veľmi konkrétne charakterizovali potrebu 

a prínos tejto pracovnej pozície pri výchove a vzdelávaní detí z MRK v materských školách: 

„Najväčší prínos je na začiatku školského roka, kedy deti začínajú nové obdobie svojho života, 

začínajú sa prispôsobovať a zvykať si  na odlúčenie od rodičov, nové prostredie, kedy sú plačlivé a 

potrebujú takú istotu, bezpečie.  Ale nedá sa povedať, že v ďalších mesiacoch tak nie je“ (12 rokov 

praxe ako asistentka učiteľa). „Na začiatku školského roka, pri oboznamovaní dieťaťa s novým 

prostredím a kolektívom. Pri upevňovaní návykov na denný režim v MŠ a vedenie detí k 

samostatnosti. Deti z MRK nemajú doma presný režim dňa, sú naviazané na rodičov a materská 

škola je pre ne nové, cudzie prostredie. Prínosom je každý deň, ktorý je dieťa v materskej škole a 

spoločne s učiteľmi, asistentom a kamarátmi zažije pekný deň a naučí sa, alebo upevní si 

poznatky“ (2 roky praxe ako asistentka učiteľa). „Najväčší prínos som pociťovala na začiatku 

školského roka, kedy deti začínajú navštevovať materskú školu. Ako každý z nás, aj deti pociťujú 

strach z neznámeho prostredia, nových ľudí a v tom čase som sa snažila čo najviac  včleniť deti do 

kolektívu. Myslím si, že deti cítili ku mne dôveru a malo to efekt. Škoda bola ta že, deti z MRK 

navštevovali škôlku veľmi nepravidelne aj po snahe z mojej strany aj strany učiteľov“ (1 rok praxe 

ako asistentka učiteľa). „Najväčší prínos asistenta učiteľa pociťujeme na začiatku školského roka, 

keď do MŠ prídu deti prvý krát, nerozumejú po slovensky. Asistent učiteľa je však veľkým prínosom 

počas celého roka v školách s deťmi z MRK, riešia problémy vzniknuté počas roka s dochádzkou, 

neplatením stravy a pod. priamo v rómskej osade. V triede pri výchovno-vzdelávacom procese 

počas celého roka sa môžu učiteľky viac individuálne venovať deťom, ktoré to najviac potrebujú, 

keď je tam asistentka, ako keby bola iba sama učiteľka“ (MŠ kód 35). „Asistent učiteľa je dôležitý 

celý rok na materskej škole. Najväčší prínos prináša pri socializácii a adaptačnom období. A nie len 

v týchto obdobiach, ale pre deti a učiteľky má prínos celý rok hlavne v materskej škole, kde sú 3-6 

ročné a poprípade deti s odloženou školskou dochádzkou. Keby asistent nebol, tak by sme sa 

nemohli venovať individuálne deťom, ktoré to potrebujú. Asistent dohliada v tom čase na 

bezpečnosť ostatných detí a učiteľka môže pracovať s týmito deťmi. Takže asistent je dôležitá 

osoba a mala by byť na každej materskej škole, aby naša práca bola kvalitná“ (MŠ kód 94). 

Niektorí respondenti posúdili prínos asistenta v nasledujúcich častiach školského roka: 

 pred zápisom detí do základnej školy (6,42% vedúcich zamestnancov, 5,17% asistentov 

učiteľa). „Najväčší prínos som pociťovala v januári, februári, kedy sa deti vo veku 5-6 rokov 

pripravovali do školy. Našli sa deti, ktoré mali handicap psychického rázu alebo rómske deti... 

deti ktoré potrebovali individuálnu podporu a prístup... v týchto chvíľach si neviem predstaviť, 

ako funguje učiteľ bez asistenta, pretože deti si vyžadujú výraznú pozornosť, ktorú učiteľ nie 

vždy dokáže dieťaťu poskytnúť, ak je v triede ďalších 24 detí“ (1 rok praxe ako asistentka 

učiteľa). 

 na konci školského roka (3,66% vedúcich zamestnancov, 6,8% asistentov učiteľa). „Môj 

najväčší prínos ako asistent učiteľa pri výchove a vzdelávaní detí z MRK je obdobie počas 

letných mesiacov, nakoľko sa dá podnikať množstvo aktivít na dvore materskej školy. V tomto 

                                                           
42

Čerešníková, M. 2006. Rómske dieťa zo sociálne málopodnetného prostredia v školskej triede. Nitra: 
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, 2006, s. 26. 
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období sme tak isto zaznamenali pravidelnejšiu dochádzku detí do materskej školy“ (1 rok 

praxe ako asistentka učiteľa). „Jún – deti sú už unavené, neposedné“ (MŠ kód 39). 

 pri rôznych aktivitách a akciách (10,09% vedúcich zamestnancov, 4,3% asistentov učiteľa).  „... 

pomoc pri organizovaní školských i mimoškolských akcií, pri zápise detí do MŠ, pri prezentácii 

MŠ na verejnosti (kultúrne programy v spolupráci s OÚ, ZŠ a inými organizáciami v obci), pri 

spolupráci s rodičmi počas celého roka“ (13 rokov praxe ako asistentka učiteľa). 

3,4% respondentov z asistentov učiteľa nevedelo posúdiť, v ktorej časti školského roka sú 

najväčším prínosom pri výchove a vzdelávaní detí z MRK. Pri odpovediach vedúcich zamestnancov 

sa táto možnosť nevyskytovala. 

Graf 9: Porovnanie podielu odpovedí všetkých respondentov o prínose asistenta učiteľa vzhľadom 
k ich pôsobeniu v rámci školského roka 

 

Pri zhodnotení prínosu asistenta učiteľa vzhľadom k jeho pedagogickému pôsobeniu počas dňa 

sa odpovede prevažne zhodovali, ktoré môžeme konkretizovať nasledovne: 

 počas priamej činnosti a aktivitách, kde je potrebný individuálny prístup k deťom (46,78% 

vedúcich zamestnancov, 37,93% asistentov učiteľa). „Hlavne dopoludnia. To znamená, že sme 

v stálom kontakte. Ak si vyžadujú pomoc pri niektorej činnosti, či pri ranných hrách, alebo 

hlavnej edukačnej činnosti, či pri pobyte vonku, stále som tam pre nich. Popoludní pociťujem 

menši prínos a to z dôvodu, že väčšina deti s MRK sú iba dopoludnia“ (2 roky praxe ako 

asistentka učiteľa). „Počas dňa asi najviac pri edukačných aktivitách, pri delení detí do skupín, 

keď asistent učiteľa pracuje s menšou skupinou detí. Učiteľka sa môže viac venovať deťom aj 

individuálnym spôsobom“ (MŠ kód 77). 

 v dopoludňajších hodinách (33% vedúcich zamestnancov, 43,96% asistentov učiteľa). 

„Doobeda, pretože pri výchove a vzdelávaní detí si vyberiem tú najslabšiu skupinu detí, s 

ktorými sa zaoberám“ (2 roky praxe ako asistentka učiteľa). „Vo všetkých dopoludňajších 

organizačných formách dňa, asistenti prispievajú k pokojnejšiemu priebehu všetkých činností“ 

(MŠ kód 28). 

 počas celého dňa (22% vedúcich zamestnancov, 24,13% asistentov učiteľa). „Nedá sa povedať 

konkrétne, v ktorej časti dňa je najväčší prínos. Myslím si, že prínos je počas celého dňa, keďže 

pod vedením učiteľa individuálne pracujem s deťmi – pomáham im pri prekonávaní jazykových 

a iných vzdelávacích ťažkostí, ale najmä pri adaptácii na školské prostredie, rómske deti 

prežívajú ťažkosti nielen pri učení, ale aj vo vzťahoch k rovesníkom, pomáham im nájsť vhodný 

prístup ku všetkým deťom. Teda aj takým, ktoré sú agresívne voči ostatným“ (2 roky praxe ako 

asistentka učiteľa). „Priebežne v jednotlivých častiach dňa, vedie deti k disciplíne a motivuje 

k činnosti. Ak deti nevedia pochopiť požiadavku učiteľa, asistent učiteľa ju v rómskom jazyku 

priblíži“ (MŠ kód 22). 
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 pri preberaní a odovzdávaní detí rodičom, pri komunikácii s rodičmi detí z MRK (22% vedúcich 

zamestnancov, 16,37% asistentov učiteľa).  „Najväčší prínos pociťujem pri zlepšení dochádzky 

detí do MŠ tým, že ich ráno vyzdvihujem z domu... spolupracujem s rodičmi detí z MRK 

a s komunitou“ (2 roky praxe ako asistentka učiteľa). „Pri raňajšom príchode detí do MŠ 

z dôvodu lepšej komunikácie a kontaktu s rodičom“ (MŠ kód 69). 

 

Graf 10: Porovnanie podielu odpovedí všetkých respondentov o prínose asistenta učiteľa 
vzhľadom k ich pôsobeniu počas dňa 

 

Respondenti v ďalšej otvorenej položke dotazníka mali možnosť vlastnými slovami vyjadriť sa 

ku konkretizácii prínosu asistenta učiteľa, poprípade aj k negatívu tohto pôsobenia vzhľadom 

k deťom z MRK i všeobecne. Zo všetkých odpovedí bolo možné vytvoriť „kategórie“, ktoré 

uvádzame v nasledujúcej tabuľke. Sumarizáciu týchto odpovedí je však nutné vnímať v kontexte 

špecifických potrieb každej materskej školy a tiež v kontexte subjektívnych názorov každého 

respondenta. 

 

Tabuľka 43: Porovnanie vyhodnotenia odpovedí o konkrétnych prínosoch asistentov učiteľa 
v materských školách podľa priebežnej evalvačnej správy a podľa aktuálnych zistení  

Najväčšie prínosy spojené s prácou asistenta učiteľa  

Počet 
odpovedí 

podľa 
priebežnej 
evalvačnej 

správy
43

 

Počet 
odpovedí 

podľa 
vedúcich 

zamestnancov 

Počet 
odpovedí 

podľa 
asistentov 
učiteľa MŠ 

individuálny prístup k deťom z MRK 45 34 32 

zlepšenie spolupráce s rodičmi a komunitou  44 30 34 

pomoc pri výchovno-vzdelávacom procese 41 32 41 

lepšia adaptácia detí z MRK na školské prostredie 24 22 24 

odstránenie jazykovej bariéry s deťmi i rodičmi z MRK 23 32 26 

zlepšenie dochádzky detí z MRK do MŠ 17 11 12 

zvýšenie bezpečnosti pri výchovno-vzdelávacom procese 10 4 17 

príprava učebného prostredia a učebných pomôcok 7 6 9 

pomoc pri hygiene a sebaobslužných prácach detí 7 10 20 

                                                           
43

Vyhodnotenie prínosov asistenta učiteľa sa v tomto období realizovalo vo všetkých 110 materských 
školách dotazníkmi, ktoré boli zaslané a vypĺňané zástupcami materských škôl. 
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návštevy v rodinách 7 9 14 

skvalitnenie klímy a atmosféry v triede 6 18 9 

iné  7 3 10 

žiaden prínos 3 2 0 

 

Uvedené údaje majú len informatívny charakter a nemôžu v plnej miere určiť jeden hlavný prínos 

asistentov učiteľa, nakoľko výpovede vnímame ako subjektívne vyplývajúce zo špecifík každej 

materskej školy a z aktuálnej situácie pri vypĺňaní údajov do dotazníka. No potvrdzujú, že asistent 

učiteľa v materskej škole má pri výchove a vzdelávaní detí z MRK svoje opodstatnenie minimálne 

v štyroch oblastiach: 

1. individuálny prístup k deťom z MRK, pod ktorým ho v kontexte inkluzívneho vzdelávania 

treba vnímať ako cestu k individualizácii. „Čím viac budeme chápať individuálne odlišnosti detí, 

tým viac sa budeme zameriavať na individualizáciu.“44 „Deti z MRK majú pocit istoty, vďaka 

individuálnemu pôsobeniu asistenta sa deti ľahšie adaptujú na prostredie MŠ, asistent sa im 

individuálne venuje počas celého pobytu v MŠ“ (MŠ kód 106). 

2. spolupráca s rodičmi a komunitou, kedy sa asistent učiteľa v škole stáva zástupcom komunity, 

v komunite potom vystupuje ako zástupca materskej školy. Rozumie v potrebnej miere 

majoritnej i minoritnej kultúre a dokáže tak uľahčiť obom stranám vzájomnú komunikáciu 

a spoluprácu. „Pôsobenie pedagogických asistentiek je prínosom pre materskú školu v oblasti 

edukácie aj v oblasti spolupráce s rodinou. Deti sú smelšie, ak majú v materskej škole niekoho, 

koho poznajú, alebo komu rozumejú. To isté platí aj v komunikácii s rodičmi. Rodičia sa viac 

zapájajú do školských aktivít a častejšie a ochotnejšie spolupracujú s materskou školou aj 

v oblasti výchovy a vzdelávania“ (MŠ kód 37). 

3. výchovno-vzdelávací proces vo všeobecnosti, v ktorom by asistent učiteľa mal byť 

považovaný za pravú ruku učiteľky a tak spoločne vytvárať podnetné a harmonické prostredie 

pre všetky deti bez rozdielu. „Asistentky sú nápomocné učiteľkám pri edukačných aktivitách, 

pri príprave pomôcok, pri sebaobslužných činnostiach detí, aplikujú individuálny prístup 

a pomoc pri prekonávaní ťažkostí detí v učení, pomáhajú pri adaptácií detí z MRK na nové 

prostredie, pri skupinových pracovných a výtvarných činnostiach, pri krúžkovej činnosti, pri 

doprovode, pri výletoch a exkurziách, pri vychádzke a pobyte vonku. Komunikujú s rodičmi, 

pôsobia efektívne počas celého dňa. Sú obľúbené v kruhu detí, aj rodičov a zamestnancov MŠ“ 

(MŠ kód 89). 

4. jazyková bariéra detí a rodičov z MRK, ktorú odstraňuje zabezpečením bilingvizmu v triede 

a pri spolupráci s rodinou detí z MRK. „Prínos asistentov je veľký a to z dôvodu jazykovej 

bariéry medzi rómskymi a ostatnými deťmi. Darmo učiteľka deti motivuje, keď dieťa tomu 

nerozumie a nevie, o čom učiteľka rozpráva“ (MŠ kód 9).  

Uvedené kategórie dopĺňame aj kategóriou, ktorú sme nazvali „uľahčenie práce učiteľkám“, 

nakoľko táto odpoveď bola uvedená v 19 odpovediach asistentov učiteľa. Najvýraznejšie ju 

charakterizuje subjektívna výpoveď asistentky učiteľa (3 roky praxe ako asistentka učiteľa): 

„Asistent učiteľa uľahčuje učiteľovi prácu s deťmi z MRK tým, že sa im individuálne venuje, učiteľ 

ani pri svojej najlepšej vôli nie je schopný venovať sa jednotlivým deťom vzhľadom na počty detí, 

                                                           
44

Gordošová, J. – Tolfová, N. 2014. Metodika pro práci asistenta pedagoga žáka se sociálním 
znevýhodněním. Předškolní vzdělávaní. Pracovná verzia. Olomou: Univerzila Palackého v Olomouci, 2014, s. 
64. 
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ktoré navštevujú jednotlivé triedy. Keď je dobrá spolupráca medzi asistentom a učiteľom, nemôže 

byť jeho pôsobenie v materskej škole považované za negatívne.“ 

 

Náplň práce asistenta učiteľa 

V priebehu realizácie NP MRK 2 a implementácie inkluzívneho modelu vzdelávania v materských 

školách sme sa pomerne často stretli s nevedomosťou či nepochopením pracovnej pozície 

asistenta v materskej škole, ktorú Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch 

a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 3 ods. 1) považuje za 

fyzickú osobu, ktorá vykonáva pedagogickú činnosť45 ako zamestnanec materskej školy. Asistent 

učiteľa má rovnaké práva i povinnosti, ako iný pedagogický zamestnanec. Konkrétnu náplň práce 

asistenta učiteľa určuje riaditeľ materskej školy alebo riaditeľ základnej školy s materskou školou, 

s ktorou asistent učiteľa musí byť oboznámený pred podpísaním pracovnej zmluvy. Nepochopenie 

a nejasnosti pri stanovení náplne práce asistenta učiteľa a v celkovom vnímaní jeho funkcie 

v materských školách vychádza z doterajších slabých až žiadnych praktických skúseností 

zriaďovateľov, vedúcich zamestnancov, pedagógov i samotných asistentov s touto pozíciou (viď 

tabuľka 8).  

 

V prvom rade nás zaujímalo, kto vypracoval náplň práce pre asistenta učiteľa. Táto položka bola 

uzavretá a respondenti – vedúci zamestnanci mali možnosť označiť jednu zo 7 možností: 

 riaditeľka, resp. zástupkyňa materskej školy (79 odpovedí) 

 riaditeľka, resp. zástupkyňa materskej školy v spolupráci s triednou učiteľkou, resp. učiteľkou 

materskej školy (16 odpovedí) 

 riaditeľka, resp. zástupkyňa materskej školy v spolupráci s asistentom učiteľa (5 odpovedí) 

 iné (9 odpovedí), v tejto možnosti respondenti za tvorcu náplne práce pre asistenta učiteľa 

označovali zriaďovateľov materských škôl. 

Možnosti: triedna učiteľka, resp. učiteľka materskej školy;  triedna učiteľka, resp. učiteľka 

materskej školy v spolupráci s asistentom učiteľa; asistent učiteľa neboli v dotazníkoch označené. 

 

Tvorcovia náplní práce podľa evalvačného prieskumu vychádzali pri ich spracovaní: 

 z náplne práce učiteľky materskej školy (9 odpovedí), 

 z usmernení Metodicko-pedagogického centra a z dokumentu Podpora inkluzívneho modelu 

vzdelávania pre potreby predprimárneho stupňa školskej sústavy (32 odpovedí), 

 z Metodického pokynu k zavedeniu profesie asistent učiteľa pri výchove a vzdelávaní detí 

a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v predškolských zariadeniach, 

v základných školách a v špeciálnych školách č. 184/2003 – 095, ktorý bol vydaný MŠ SR v roku 

2003, no v roku 2009 bol zrušený smernicou č. 2/2009 (23 odpovedí), 

 z inej právnej legislatívy a dokumentov (15 odpovedí), 

 z potrieb a podmienok materskej školy (19 odpovedí), 

 z doterajších skúsenosti s profesiou asistent učiteľa (5 odpovedí), 

 neuvedené (6 odpovedí). 

                                                           
45

Táto pedagogická činnosť je súbor pracovných činností, ktoré pedagogický zamestnanec vykonáva 
priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou a ostatnými činnosťami s ňou súvisiacimi, ktoré jeho 
zamestnávateľ ustanoví v pracovnom poriadku (podľa § 3 ods. 2 Zákona 317/2009 Z. z.). 
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Rolu asistenta učiteľa a charakter aj obsah jeho činnosti určuje predovšetkým §16 Zákona 

317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, ktorý však vo svojom znení nekonkretizuje náplň práce asistenta 

učiteľa.46 Napriek tomu 72 respondentov uviedlo, že náplň práce pre asistenta učiteľa zvládlo bez 

problémov, 6 respondenti nevedeli odpovedať, či mali problémy a aké pri jej tvorbe. Ostatní 

respondenti (31) opísali najčastejšie problémy pri tvorbe náplne práce, ktoré sa odrážali najmä 

v konkretizácii pracovných činností asistenta učiteľa a v chýbajúcich platných metodických 

pokynoch vydaných MŠVVaŠ SR. Z uvedeného vyplýva aj vyhodnotenie ďalšej položky, ktorá sa 

týkala potreby metodickej pomoci pri vypracovaní náplne práce asistenta učiteľa v budúcnosti, 

kedy 73 respondentov odpovedalo, že pomoc nepotrebujú, no 36 respondentov by metodickú 

pomoc, resp. usmernenie privítalo: „Bolo by dobré v budúcnosti pomôcť pri vypracovávaní náplne 

práce asistenta napr. nejakou vzorovou náplňou, ktorú by sme si prispôsobili na vlastné 

podmienky“ (MŠ kód 31). „Určite by bola prínosom, najmä aby boli rozpracované konkrétne 

činnosti, ktoré má vykonávať asistent učiteľa“ (MŠ kód 60). „Bolo by treba viac vyšpecifikovať 

činnosti, ktoré má asistent učiteľa robiť, aby vedel pochopiť rozdiel medzi tým, čo má v náplni 

práce pedagogický asistent a či učiteľ“ (MŠ kód 87). „Metodická pomoc by bola určite prínosom, 

aby sme vedeli určiť presnú náplň jeho práce a nedávali mu povinnosti, ktoré by nemal realizovať“ 

(MŠ kód 109). 

Každý pedagogický zamestnanec by pred nástupom do zamestnania mal byť oboznámený so 

svojou náplňou práce tak, aby mu boli jasné všetky pracovné povinnosti a činnosti, ktoré bude 

vykonávať. Všetci (109) respondenti – vedúci zamestnanci materských škôl uviedli, že ich asistenti 

učiteľa boli náležite oboznámení s náplňou práce a to rôznymi spôsobmi. Jeden respondent zo 

skupiny asistentov učiteľa však podotkol, že oboznámený nebol. V nasledujúcom grafe ponúkame 

porovnanie percentuálnych podielov výpovedí o spôsoboch oboznámenia s náplňou práce podľa 

vedúcich zamestnancov a podľa samotných asistentov učiteľa. Respondenti – vedúci zamestnanci 

vyhodnocovali spôsob oboznámenia s náplňou práce len pri jednom, resp. prvom asistentovi 

učiteľa. Na základe grafu však pozitívne vyhodnocujeme fakt, že túto povinnosť na seba prevzali 

prevažne vedúci zamestnanci materských škôl, čo potvrdili aj samotní asistenti učiteľa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
46

(1) Pedagogický asistent sa podľa požiadaviek učiteľa, vychovávateľa alebo majstra odbornej výchovy 
podieľa na uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu materskej školy, základnej školy, školy pre deti 
s nadaním alebo žiakov s nadaním, špeciálnej školy alebo výchovného programu pre deti a žiakov vo veku 
plnenia povinnej školskej dochádzky najmä utváraním rovnosti príležitostí vo výchove a vzdelávaní, na 
prekonávaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér. 
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Graf 11: Porovnanie odpovedí vedúcich zamestnancov a asistentov učiteľa o spôsobe 
oboznámenia sa asistenta učiteľa s náplňou práce 

 

 

„Asistenti učiteľa v rámci NP MRK 2 boli prijatí z dôvodu pomoci rómskym deťom pri ich výchove 

a vzdelávaní tak, aby ich dosiahnuté výchovno-vzdelávacie výsledky dosahovali lepšiu úroveň a aby 

sa v súčinnosti s rodinou zlepšila ich dochádzka do materskej školy. V prostredí inkluzívnej 

materskej školy je pomerne ťažko venovať sa len určitému dieťaťu, či skupine detí. Deti 

predškolského veku radi spolupracujú, nerobia pri hrách rozdiely, preto asistent učiteľa prichádza 

do styku so všetkými deťmi. No nesmie pri tom zabúdať, že jeho cieľom je pomoc a podpora pri 

učení (sa) rómskych detí.“47 Toto zameranie práce s rómskymi deťmi uviedlo v náplni práce 

asistenta učiteľa 36 materských škôl. Ostatné (73) materské školy toto zameranie neuviedli 

z dôvodu výskytu „čisto rómskych tried“, alebo z dôvodu odvolávania sa na „inklúziu“ v školách, 

v ktorých sa rozdiely medzi deťmi nerobia. Tu však nastáva sporný bod, či všetky deti spoluúčastné 

na inkluzívnom vzdelávaní potrebujú pomoc pri prekonávaní vymenovaných bariér podľa §16 ods. 

1 zákona č. 317/2009 Z. z. Sme za to, že asistent učiteľa by mal mať v náplni práce konkretizované, 

s akými deťmi prioritne pracuje a na odstraňovanie akých bariér sa má sústrediť vychádzajúc 

z aktuálnych potrieb detí, materskej školy i potrieb a cieľa národného projektu. Túto požiadavku je 

však možné naplniť až vtedy, pokiaľ materská škola má dobre spracované vymedzenie zamerania 

školy a cieľov výchovy a vzdelávania v tejto škole v Školskom vzdelávacom programe na základe 

dôkladnej analýzy vo vzťahu k deťom a ku komunite.48 S akou skupinou detí asistenti učiteľa 

pracovali reálne v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti uvádzame v ďalšom texte. 

 

Výchovno-vzdelávacia činnosť asistenta učiteľa 

V priebežnej evalvačnej správe vyhodnocujeme kvalifikačné i osobnostné predpoklady asistenta 

učiteľa podľa ročnej skúseností vedúcich zamestnancov materských škôl. Preto sme sa sústredili 

                                                           
47

Sobinkovičová, E. 2014. Hodnotenie vybraných projektových aktivít. In: Kolektív autorov. 2014. Evalvačná 
správa z implementácie inkluzívneho modelu vzdelávania v materských školách I. Priebežná evalvačná 
správa. Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum, 2014, s. 70.  
48

Viac Kolektív autorov. 2014. Podpora inkluzívneho modelu vzdelávania pre potreby predprimárneho 
stupňa školskej sústavy. Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum, 2014. Dostupné na 
http://www.npmrk2.sk/sites/default/files/IMV.pdf. 
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na túto položku s tým zámerom, či sa po ďalšom roku pôsobenia asistentov v materských školách 

a ďalších skúsenostiach s nimi zmenil a akým spôsobom názor na ich kvalifikačné a osobnostné 

predpoklady, ktoré sú dôležité pri výchove a vzdelávaní rómskych detí, resp. detí z MRK. 

V nasledujúcej tabuľke porovnávame súčasné výsledky s výsledkami z minulého evalvačného 

obdobia. 

 

Tabuľka 44: Porovnanie vyhodnotenia odpovedí predpokladoch asistenta učiteľa pre prácu 
s deťmi z MRK podľa priebežnej evalvačnej správy a podľa aktuálnych zistení 
Možnosti odpovedí Počet označených 

možností podľa 
priebežnej 
evalvačnej 

správy
49

 

Počet 
označených 

možností podľa 
aktuálnych 

zistení 

mal by ovládať rómsky jazyk 59 38 

mal by to byť Róm 35 14 

mal by mať pedagogické vzdelanie 86 76 

mal by mať vzdelanie zamerané na špecifické potreby rómskych 
detí 

70 32 

mal by vedieť komunikovať s rómskymi rodičmi 99 44 

mal by poznať miestu rómsku komunitu 81 44 

mal by mať vedomosti o rómskej kultúre 71 34 

iné 8 2 

 

Podľa porovnania zistení je zaujímavé, ako sa z pohľadu vedúcich zamestnancov znížili nároky na 

kvalifikačné a osobnostné predpoklady požadované od asistentov učiteľa. Podľa respondentov 

najvyšší počet odpovedí nastal pri požiadavke mať pedagogické vzdelanie, ovládať zručnosť 

komunikovať s rómskymi rodičmi a poznanie miestnej rómskej komunity. Tri odpovede 

v možnosti iné apelovali na to, aby asistent učiteľa nemal predsudky a mal by mať vzťah k deťom 

a vôľu pracovať s nimi individuálne. Ovládanie rómskeho jazyka ako predpoklad označilo 38 

materských škôl, označenie tohto predpokladu od minulého evalvačného obdobia pomerne 

kleslo, pričom pri zisťovaní dôležitosti ovládania rómskeho jazyka asistentom učiteľa sa 48 

materských škôl vyjadrilo, že miestne podmienky a potreby detí navštevujúcich ich materskú školu 

si vyžadujú, aby sa v školskom prostredí hovorilo rómskym jazykom (nasledujúca tabuľka).  „Určite 

áno, MŠ sa nachádza v rómskej osade a prvý kontakt so slovenským jazykom je v MŠ“ (MŠ kód 6). 

„Veľa detí neovláda spisovný jazyk a to spôsobuje problémy najmä na začiatku školského roka, 

uľahčuje to komunikáciu nielen s deťmi, ale aj s rodičmi“ (MŠ kód 36). „V podmienkach našej MŠ, 

kde zo 68 detí je 48 detí z rómskej komunity, je veľmi potrebné, aby asistent ovládal rómsky jazyk. 

Veľmi to uľahčuje prácu učiteľky vo výchovno-vzdelávacom procese“ (MŠ kód 16). 

 

Tabuľka 45: Vyhodnotenie dôležitosti ovládania rómskeho jazyka asistentom učiteľa 

áno, je dôležité 48 

nie je dôležité 60 

neviem sa vyjadriť 1 

  

Hlavnou úlohou a náplňou práce asistenta učiteľa pracujúceho s deťmi z MRK  by mali 

predstavovať činnosti ako sú pomoc deťom pri adaptácií na školské prostredie, pomoc učiteľom 

                                                           
49

 Vyhodnotenie predpokladov asistenta učiteľa pre prácu s deťmi z MRK sa v tomto období realizovalo vo 
všetkých 110 materských školách dotazníkmi, ktoré boli zaslané a vypĺňané zástupcami materských škôl. 
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vo výchovno-vzdelávacej činnosti, pomoc pri mimotriednych a mimoškolských činnostiach, 

spolupráca s rodinou a komunitou.50 Definovaniu konkrétnej pomoci pri výchovno-vzdelávacej 

činnosti v našich podmienkach by mohla napomôcť konkretizácia činností, ktoré vykonávajú 

asistenti učiteľa podľa vedúcich zamestnancov a podľa asistentov učiteľa (nasledujúca tabuľka), 

ktoré porovnávame s výsledkami priebežnej evalvačnej správy o nových činnostiach v rámci 

výchovno-vzdelávacej činnosti v materských školách v tom čase.51 Všetky činnosti sú zoradené od 

najviac označovaných respondentmi. 

 
Tabuľka 46: Najčastejšie činnosti asistenta učiteľa v materskej škole 
Nové najčastejšie činnosti v MŠ 
po nástupe asistenta učiteľa 
podľa priebežnej evalvačnej 
správy 

Najčastejšie činnosti asistenta 
v školskom roku 2014/2015 podľa 
vedúcich zamestnancov  

Najčastejšie činnosti asistenta 
v školskom roku 2014/2015 
podľa asistentov učiteľa 

 návšteva rodín, 

 komunikácia v rómskom 
jazyku, 

 kvalitnejšia individuálna 
forma práce s deťmi, 

 zapájanie rómskych rodičov 
do výchovno-vzdelávacej 
činnosti. 

 pomoc a asistencia učiteľovi 
pri výchovno-vzdelávacej 
činnosti, priama účasť na 
výchovno-vzdelávacej činnosti 
podľa pokynov učiteľa 

 spolupráca s rodinou, 

 individuálna práca s deťmi, 

 príprava a výroba učebných 
pomôcok a aktualizovanie 
výzdob v priestoroch triedy 
a školy, 

 návštevy v rodinách, 

 spoluorganizovanie a účasť na 
rôznych doplnkových a iných 
aktivitách MŠ (výlety, 
vystúpenia a pod.), 

 komunikácia v rómskom 
jazyku, 

 pomoc a asistencia deťom pri 
hygienických 
a sebaobslužných činnostiach. 

 pomoc a asistencia učiteľovi 
pri výchovno-vzdelávacej 
činnosti, priama účasť na 
výchovno-vzdelávacej 
činnosti podľa pokynov. 

 spolupráca s rodinou, 

 príprava a výroba učebných 
pomôcok a aktualizovanie 
výzdob v priestoroch triedy 
a školy, 

 individuálna práca s deťmi, 

 návštevy v rodinách, 

 spoluorganizovanie a účasť 
na rôznych doplnkových 
a iných aktivitách MŠ 
(výlety, vystúpenia a pod.), 

 pomoc asistencia deťom pri 
hygienických 
a sebaobslužných 
činnostiach, 

 dozor nad deťmi, 
zabezpečenie bezpečnosti 
detí 

 komunikácia v rómskom 
jazyku. 

 

Pri porovnaní stĺpcov 2 a 3 zistíme v prevažnej miere zhody vo výpovediach, tzn. že môžeme 

vyhodnotenie týchto činností vnímať ako relevantné. Pre akceptovanie týchto výsledkov 

ponúkame niekoľko subjektívnych výpovedí vedúcich zamestnancov materských škôl, ktoré boli 

vyjadrené ako dobrovoľné názory v spätnej väzbe o implementácii projektu v ich materskej škole:  

„Asistentka bola veľkým prínosom pri prekonávaní zdravotných, sociálnych, jazykových a iných 

bariér detí a rodičov. Uľahčila tým prácu učiteľom. Tým, že ovládala rómsky jazyk bola najviac 

nápomocná v prvých troch mesiacoch dochádzky detí. Pomáhala nielen pri komunikácii s deťmi ale 
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aj s rodičmi pri usporiadaní rôznych osláv, vykonávala návštevy rodín s nepravidelnou dochádzkou. 

Pôsobnosť asistenta učiteľa v materskej škole ako tá naša, by sme privítali na dobu neurčitú“ (MŠ 

kód 004). „Pri nástupe do MŠ prebiehalo u rómskych detí adaptačné obdobie oveľa lepšie ako po 

iné obdobia, deti sa cítili pri asistentke učiteľa bezpečnejšie, pretože ovláda rómsky jazyk 

a individuálnym prístupom k deťom z MRK sa tento proces skvalitnil. Vykonávala návštevy 

v rodinách, spolupráca s rodinou a komunitou bola veľmi dobrá“ (MŠ kód 057). „Pomocou 

asistenta sme zabezpečili pravidelnú dochádzku detí do MŠ, pravidelnými návštevami asistenta 

učiteľa v rodine sme dosiahli pozitívny vzťah k MŠ. V spolupráci s rodinou a jej mimoškolským 

pôsobením sme sa podieľali na skvalitňovaní hygieny, bezpečnosti a starostlivosti o zdravie 

dieťaťa“ (MŠ kód 080). „Asistent učiteľa je nápomocný nielen pri jednoduchých obslužných prácach 

detí, príprave pomôcok, ale pri dobrej komunikácii s učiteľkou sa stáva súčasťou triedy, jej života. 

U rodičov si získali dôveru a dobre s nimi spolupracujú“ (MŠ kód 002). 

 

Zo všetkých respondentov – asistentov učiteľa sa 114 (97,4%) vyjadrilo, že všetky činnosti, ktoré 

vykonávali v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole sa reálne zhodovali s ich 

náplňou práce, tzn. nevykonávali žiadnu činnosť nad rámec svojich povinností a ich náplň práce 

vychádzala z výchovno-vzdelávacích potrieb školy. 1 asistent učiteľa sa k tejto problematike 

nevyjadril a 1 asistent učiteľa konštatoval, že „neviem, čo bolo presnou náplňou. Priebežne som 

robila, čo bolo všetko potrebné a čo si vyžadovali jednotlivé situácie“ (1 rok praxe ako asistentka 

učiteľa).  

 

Nakoľko jedna z preferovaných činností asistenta učiteľa bol aj individuálny prístup k deťom 

a individuálna práca s nimi, zaujímalo nás, s ktorými deťmi reálne asistenti učiteľa pracovali. 

Asistenti učiteľa uviedli, že reálne pracovali najčastejšie so všetkými deťmi v MŠ (82%), len 

s rómskymi deťmi a s deťmi z MRK pracovalo 16% asistentov a 2% asistentov uviedli, že pracovali 

s deťmi, ktoré majú špecifické potreby, no tie nedefinovali. Vedúci zamestnanci potvrdili, že až 

77,64% asistentov učiteľa z celkového počtu asistentov pracovalo so všetkými deťmi, 14,90% 

asistentov učiteľa pracovalo s rómskymi deťmi, resp. s deťmi z MRK a 7,45% asistentov učiteľa 

pracovalo s deťmi so špecifickými  bližšie neurčenými potrebami. Do úvahy však treba brať fakt, že 

do národného projektu boli zapojené aj „čisto rómske“ materské školy. No opäť sa potvrdzuje 

(viď. text o náplni práce), že asistenti učiteľa sú k dispozícii všetkým deťom v materskej škole 

a v rámci inkluzívneho vzdelávania nerobia medzi nimi rozdiely. Inkluzívny model vzdelávania 

v rámci NP MRK 2 ťažisko svojej intervencie prenáša na deti rómske, resp. deti z MRK, preto aj 

asistenti učiteľa prijatí v rámci uvedeného projektu by mali pomáhať hlavne rómskym deťom 

prekonávať všetky bariéry v ich výchove a vzdelávaní v triednej kooperácii. 

 

Ďalšou častou činnosťou asistenta učiteľa sa javí komunikácia a spolupráca s rodinou a návštevy 

v nej. „Vo vzťahu rodiny a školy je škola inštitúciou, ktorá musí mať reálny záujem na tom, aby v 

trojuholníku dieťa – rodič – učiteľ boli všetci spokojní a napĺňalo sa základné poslanie školy. Dobrý 

vzťah rodiny a školy má byť založený na ochote komunikovať a porozumieť si navzájom. S takýmto 

vzťahom sa spája vzájomná dôvera, ktorú je potrebné aktívne a nepretržite vytvárať.“52 

Iniciátorom úsilia o dobrú komunikáciu školy a rodiny v prípade rodín z MRK v prevažnej miere 
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nebudú samotní rodičia, v takomto prípade to musí byť škola, učitelia, perspektívne možno 

výraznú pomoc v tomto smere očakávať od asistentov učiteľa. 70 % respondentov – asistentov 

učiteľa sa v dotazníku vyjadrilo, že má vytvorený dostatočný priestor na pravidelnú komunikáciu 

s rodičmi detí z MRK, 25% opýtaných potvrdilo komunikáciu za prítomnosti učiteľky či riaditeľky 

materskej školy. 5% opýtaných tvrdilo, že s rodičmi nekomunikujú, no dôvod tohto stavu nikto 

nekonkretizoval. Komunikácia tvorí základ vzťahov a spolupráce aj v prostredí škôl. „Škola a náš 

školský systém automaticky počíta so spoluprácou školy a rodiny dieťaťa. Tá je pri rómskych 

deťoch ojedinelá.“53 Výsledky našej evalvácie však potvrdzujú, že práve asistent učiteľa môže byť 

prostredníkom medzi rómskou rodinou a školou, nakoľko 90,51% respondentov – asistentov 

učiteľa vnímalo spoluprácu s rodinami ako veľmi dobrú, bezproblémovú. „Keďže s mnohými 

rodičmi sa poznám, nemám problém s komunikáciou s rodičmi. Majú ku mne úctu a rešpekt, tak sa 

k nim správam aj ja rovnako. Ak majú nejaký problém, prídu buď za pani riaditeľkou alebo za 

mnou a snažíme sa to riešiť spoločne“ (2 roky praxe ako asistentka učiteľa). „Spolupráca sa nesie 

v takej milej atmosfére, pretože ma poznajú, snažia sa byť nekonfliktní, keď im poviem, že niečo 

treba zaplatiť, alebo niečo priniesť, snažia sa o dodržanie toho. Spolupracujeme len rozhovorom, 

keď prinesú dieťa, alebo ho berú domov. Snažím sa im stále milo prihovoriť, aby sa cítili aj oni 

potrební“ (2 roky praxe ako asistentka učiteľa). „Moja spolupráca s rodičmi detí z MRK a sociálne 

znevýhodneného prostredia je veľmi dobrá. Komunikácia je bezprostredná. Vzbudzujem u nich 

dôveru, pretože som rómskeho pôvodu a veľmi dobre poznám ich životné podmienky, problémy, 

kultúru a mentalitu. Komunikujú so mnou častejšie než s nerómskou asistentkou, zdôverujú sa mi 

a hľadajú vo mne oporu“ (2 roky praxe ako asistentka učiteľa).  

Ostatní naznačili, či konkretizovali určité problémy, alebo spoluprácu vôbec necharakterizovali. 

Problémy v spolupráci s rodinou boli konkretizované v zmysle slabých komunikačných schopností 

rodičov, iných zvykov a názorov, neochoty spolupracovať zo strany rodičov, neakceptovanie 

poradenskej činnosti pedagógov pri výchove a vzdelávaní detí, nedostatočné venovanie sa 

výchovno-vzdelávacím problémom detí zo strany rodičov, neakceptovanie dôležitosti pravidelnej 

dochádzke detí do MŠ.  „Z ich strany nebola veľká ochota spolupracovať, väčšinou očakávali len 

samé benefity, nepochopili veľmi ideu tohto projektu, presvedčili ich len pomôcky a hračky, ktoré 

deti dostali“ (2 roky praxe ako asistentka učiteľa). „Spolupráca s rodinami detí z MRK je dosť 

náročná. Rodičia niekedy nevenujú dostatočnú pozornosť tomu, že ich deti majú určité problémy, 

ktorým sa treba venovať“ (1 rok praxe ako asistentka učiteľa). „Ono je to individuálne, 

s niektorými sa dá spolupracovať, s niektorými nie“ (2 roky praxe ako asistentka učiteľa). 

Vybraná vzorka výpovedí asistentov učiteľa dokladuje potrebu ovládania zručnosti komunikovať 

s rómskymi rodičmi a potrebu poznania miestnej rómskej komunity aj z dôvodu nadviazania 

dobrej spolupráce s rodinami z MRK, ktorá patrí k základným atribútom úspešného vzdelávania 

ich detí. Podľa opisov spolupráce s rodinami detí z MRK asistentov učiteľa sme mohli špecifikovať, 

ktoré formy spolupráce boli v MŠ preferované za prítomnosti asistenta učiteľa (menujeme od 

najčastejších foriem): 

1. individuálne rozhovory a informovanie (sa) o dieťati, 

2. návštevy v rodinách, 

3. realizácia spoločných aktivít (besiedky, tvorivé dielne apod.), 

4. realizácia osvetového programu v rámci NP MRK 2, 

5. rodičovské združenia. 
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Asistent učiteľa pracuje pod vedením učiteľa, spolupôsobí v triede a spolupodieľa sa na skvalitnení 

výchovy a vzdelávania v materskej škole. Ich kooperáciu vnímame ako súčasť tímového prístupu, 

ktorý vytvára predpoklad úspešného inkluzívneho vzdelávania v školách. Vzhľadom k tomu, že 

pozícia asistenta učiteľa v materských školách nemá dlhú tradíciu a pedagogickí zamestnanci 

materských škôl sa prevažne s touto pozíciu stretli po prvý krát, chceli sme vedieť, ako prebiehala 

spolupráca medzi učiteľmi a asistentmi v praxi. O odpoveď sme žiadali asistentov učiteľa, ktorí sa 

v prevažnej miere (83,7%) vyjadrili, že mali vytvorené podmienky pre spoločnú prípravu 

výchovno-vzdelávacej činnosti a konzultáciu s učiteľkou/učiteľkami a  potvrdili dobrú až veľmi 

dobrú spoluprácu s učiteľkami. Občasné konzultácie a spoločné plánovanie a prípravu na 

výchovno-vzdelávaciu činnosť uviedlo 14,6% asistentov. 1,7% asistentov učiteľa tvrdilo, že nemali 

vytvorené podmienky pre intervenciu asistent učiteľa – učiteľ.  „Spolupráca s učiteľmi prebieha na 

dobrej úrovni. Učitelia mi jasne vyjadria svoje požiadavky a očakávania pri plnení jednotlivých 

úloh. Zároveň je súčasťou spolupráce aj spätná väzba, kde aj ja mám možnosť vyjadriť svoj názor 

k jednotlivým záležitostiam“ (1 rok praxe ako asistentka učiteľa). „Spolupracujem s učiteľmi každý 

deň, preberáme, čo je potrebné vykonať na daný týždeň alebo deň, aké materiály, pracovné listy 

a pomôcky treba pre deti pripraviť podľa danej témy, riešime spolu problémy a otázky týkajúce sa 

detí“ (1 rok praxe ako asistentka učiteľa). Vzájomnú spoluprácu s učiteľkou hodnotím pozitívne, 

veľmi ochotne mi vysvetlí a poradí ako postupovať v niektorých činnostiach a situáciách, s ktorými 

ešte nemám osobné skúsenosti. Jej skúsenosti a rady sú pre mňa inšpiráciou a prínosom“ (1 rok 

praxe ako asistentka učiteľa).  „Poviem svoje stanovisko, postreh. Väčšinou berú na vedomie. 

Plánujeme činnosti. Komunikujeme s rodičmi. Radíme sa, ak sa vyskytne problém... Pracujem často 

samostatne, dokážem si poradiť sama. S učiteľkou priebežne komunikujem, ak treba. P.S.: Platí to 

vo väčšine prípadov. Niektoré kolegyne celkom nepochopili našu prítomnosť a projekt MRK. Podľa 

môjho názoru pre neochotu rozumieť a prispôsobiť sa situácii pre vek a pre to, že nemajú radi 

prítomnosť ďalšej osoby v triede. Ide však o malé percento učiteliek“ (1 rok praxe ako asistentka 

učiteľa). 

 

Ako plnohodnotná súčasť pedagogického zboru a vyplývajúc z práv a povinností pedagogických 

zamestnancov sa asistenti učiteľa pravidelne zúčastňovali aj pedagogických rád, metodických 

združení a iných potrebných pracovných stretnutí (93,97%), občas sa na týchto stretnutiach 

zúčastňovalo 4,31% asistentov a nezúčastňovalo sa vôbec 1,72% asistentov.  „Počas plnenia porád 

vykonávam dohľad nad deťmi alebo na niektorých poradách nie je potrebná moja účasť“ (1 rok 

praxe ako asistentka učiteľa). „Ak som prizvaná, tak áno. Niekedy nie som, lebo som s deťmi 

v triede. Inokedy nepoznám dôvod“ (1 rok praxe ako asistentka učiteľa). „Moji nadriadení 

rozhodnú, či je moja účasť na pedagogických radách nutná, alebo nie. Ak sa konajú metodické 

stretnutia, zúčastním sa“ (1 rok praxe ako asistentka učiteľa). „Nebola som oboznámená 

o takýchto stretnutiach“ (1 rok praxe ako asistentka učiteľa). 

 

Nakoľko podľa Modelu tvorby inkluzívne zameraného školského vzdelávacieho programu54 sa 

súčasťou školských vzdelávacích programov stávajú aj plány práce materskej školy so subjektmi, 

ktoré aktívne môžu participovať na výchove a vzdelávaní všetkých detí a môžu materskej škole 

pomôcť pri podporovaní inklúzie do výchovno-vzdelávacieho procesu , zaujímala nás aj 
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spolupráca samotných asistentov učiteľa s rôznymi subjektmi. Najčastejšie respondenti 

spolupracujú so základnou školou a so zriaďovateľom, túto spoluprácu potvrdili aj vedúci 

zamestnanci. Asistenti sú tiež v úzkom prepojení s terénnymi sociálnymi pracovníkmi 

a s komunitnými centrami, čo zaručuje tímový a komplexný prístup ku vzdelávaniu detí z MRK. 

V prípade označenia spolupráce so školskými zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie 

je ich počet nedostatočný vzhľadom ku prevažnej individuálnej činnosti asistenta učiteľa 

s dieťaťom (nasledujúca tabuľka). „Tím spolupracujúcich subjektov v inkluzívnej edukácii treba 

rozširovať, čo znamená, získavať ďalších partnerov, aby sa zabezpečila komplexná starostlivosť o 

deti v materskej škole, aby boli do najvyššej možnej miery uspokojované individuálne edukačné 

potreby detí v prospech ich osobnostného rozvoja. Keďže inkluzívna edukácia detí je tímovo 

realizovaná, učitelia (aj asistenti učiteľa, pozn. autorky) si musia osvojovať spôsobilosti potrebné 

pre spoluprácu s odborníkmi – špecialistami, napr. pri diagnostikovaní dosiahnutej vývinovej 

úrovne dieťaťa, pri tvorbe, realizácii edukačných programov a ich vyhodnocovaní. Zároveň sa od 

nich vyžaduje, aby ustavične inovovali metodické postupy, profesijne a osobnostne sa rozvíjali tak, 

aby svojimi kompetenciami pomáhali prakticky uskutočňovať inkluzívnu edukáciu v materských 

školách.“55 

 

Tabuľka 47: Spolupráca asistentov učiteľa s inými subjektmi 
Spolupráca asistentov učiteľa ... Počet odpovedí 

so základnou školou 68 

so základnou umeleckou školou 18 

s centrom voľného času 15 

s cirkvou 7 

s komunitným centrom 33 

s terénnym sociálnym pracovníkom 55 

s centrami pedagogicko-psychologického, prípadne špeciálnopedagogického 
poradenstva 

17 

so zriaďovateľom 72 

s mimovládnymi organizáciami 5 

iné  4 

 

Možnosti asistenta učiteľa 

Pojem možnosti asistenta učiteľa sme rozumeli: 

 vzhľadom k vedúcim zamestnancom materských škôl ako zhodnotenie ich zvládania 

každodenných úloh vyplývajúcich z výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy, 

vyhodnotenie možného počtu asistentov učiteľa, ktorí zotrvajú na svojej pozícii aj po ukončení 

národného projektu a vyhodnotenie potrebného počtu asistenta učiteľa vo všeobecnosti 

podľa potrieb materskej školy, 

 vzhľadom k asistentom učiteľa ako zistenie potreby odborno-metodickej pomoci pri 

vykonávaní každodenných úloh vyplývajúcich z výchovno-vzdelávacieho procesu materských 

škôl a zistenie jej konkretizácie. 

 

Prevažná časť respondentov – vedúcich zamestnancov materských škôl sa vyjadrila, že asistent 

učiteľa zvláda všetky úlohy od svojho nástupu veľmi dobre (62,13%). Postupné zlepšovanie sa 
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v pedagogickej činnosti asistentov učiteľa zaregistrovalo 32,91% respondentov a nevyužitý 

potenciál označilo 1,86% respondentov. 3,10% respondentov označilo, že asistenti učiteľa zvládajú 

svoje úlohy len čiastočne. Z výsledkov je zrejmé, že vedúci zamestnanci sú v prevažnej miere 

s asistentmi učiteľmi a ich výkonom práce spokojní. Preto nás zaujímalo, koľko asistentov učiteľa 

po skončení projektu MRK 2 zotrvá na svojom pracovnom pôsobisku. V 30 materských školách 

ostane po jednom asistentovi, jedna materská škola si ponechá 2 asistentov, ďalšia dokonca troch 

asistentov.  68 materských škôl uviedlo, že po ukončení NP MRK 2 sa so svojim 

asistentom/asistentmi musia rozlúčiť. 9 materských škôl v čase vyplňovania dotazníka ešte 

nevedelo odpovedať a budúcnosť ich asistentov bola vtedy nejasná. Z výsledkov vyplýva, že zo 

161 asistentov učiteľa pôsobiacich v materských školách v rámci NP MRK 2 zotrvá na svojich 

terajších pozíciách 35 asistentov (21,73%). Dôvodom ukončenia ich pracovného pomeru nie je 

nespokojnosť s ich dosahovanými pracovnými výkonmi, ale finančné dôvody vyplývajúce 

z financovania materských škôl z podielových daní obcí a VÚC. 

 

Tabuľka 48: Porovnanie vyjadrení vedúcich zamestnancov materských škôl o zvládaní pracovných 
úloh asistentov učiteľa 
Možnosti odpovede Percento označených 

možností podľa priebežnej 
evalvačnej správy

56
 

Percento označených 
možností podľa 

aktuálnych zistení 

všetky úlohy zvláda dobre už od svojho nástupu 59,09% 62,13% 

v plnení úloh sa zlepšuje 30,10% 32,91% 

svoje úlohy zvláda čiastočne ----- 3,10% 

má potenciál na zvládanie všetkých úloh, no 
nevyužíva ho naplno 

9,00% 1,86% 

svoje úlohy nezvláda 1,81% ----- 

iné ----- ----- 

 

V materských školách zapojených do NP MRK 2 v prevažnej miere pracovali asistenti učiteľa po 

prvýkrát, všetci aktéri výchovy a vzdelávania od detí a ich rodičov až po zriaďovateľov získavali 

nové skúsenosti s touto profesiou. Z predchádzajúcich zistení môžeme konštatovať, že skúsenosti 

s týmito asistentmi sú dobré až veľmi dobré a ich prínos pri výchove a vzdelávaní detí z MRK 

i všetkých detí je neoceniteľný. Po ukončení NP MRK 2 sa opäť zníži počet reálnych asistentov 

učiteľa v materských školách, no záujem zo strany materských škôl o ich pomoc vo výchove 

a vzdelávaní je veľký. Zo 109 evalvovaných materských škôl 103 vyjadrilo potrebu aspoň jedného 

asistenta učiteľa (nasledujúca tabuľka). Dôvody boli prevažne: vysoký počet detí z MRK, jazyková 

bariéra, lepšia individuálna práca s deťmi, pomoc učiteľke atď. (viď. prínosy asistenta učiteľa).  

 

Tabuľka 49: Vyhodnotenie potreby asistenta učiteľa v materskej škole po ukončení NP MRK 2 
potrebovali by sme aspoň 1 asistenta učiteľa 75 MŠ 

potrebovali by sme 2 asistentov učiteľa 20 MŠ 

potrebovali by sme 3 asistentov učiteľa 5 MŠ 

potrebovali by sme 4 asistentov učiteľa 2 MŠ 

potrebovali by sme 5 asistentov učiteľa 1 MŠ 

asistenta učiteľa nepotrebujeme 6 MŠ 

                                                           
56

Vyhodnotenie kvality práce asistenta učiteľa pre prácu s deťmi z MRK sa v tomto období realizovalo vo 
všetkých 110 materských školách dotazníkmi, ktoré boli zaslané a vypĺňané zástupcami materských škôl. 
Výsledky sa vzťahujú k 110 asistentom učiteľa, ktorí v tom čase pôsobili v materských školách. 
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Pre mnohých asistentov učiteľa bola táto pozícia novou skúsenosťou bez predchádzajúcej praxe 

s ňou. Podľa evalvačných vyhodnotení očakávania pozitívne splnila za pomoci všetkých aktérov 

výchovy a vzdelávania v materských školách. Zatiaľ však neexistuje veľa dostupnej odbornej 

pomoci pre asistentov učiteľa, ktorí však túto pomoc vyžadujú (41% z opýtaných respondentov – 

asistentov učiteľa by potrebovali pre výkon ich pozície odborno-metodickú pomoc, 37% 

nepotrebujú takúto formu pomoci a 22% sa nevedelo vyjadriť). Podľa ich odpovedí konštatujeme, 

že takúto pomoc by potrebovali vo vypracovaní metodických odporúčaní i prostredníctvom 

vzdelávania v týchto oblastiach: 

 vymedzenie kompetencií asistenta učiteľa v materskej škole, 

 konkretizácia činností a požiadaviek na asistenta učiteľa vo výchovno-vzdelávacom procese 

materských škôl, 

 usmernenie pri individuálnej práci s deťmi a ich motivácii k učeniu, 

 teoretická a praktická pomoc pri komunikácii a spolupráci s rodinami detí z MRK.  

„Rada by som uvítala príručku, ktorá by obsahovala konkrétne požiadavky a povinnosti ako 

asistent učiteľa pri plnení výchovno-vzdelávacej činnosti“ (1 rok praxe ako asistentka učiteľa). 

„Takéto príručky by neboli na škodu... asistenti majú záujem sa v tejto pozícii vzdelávať a získavať 

nové rady a informácie“ (1 rok praxe ako asistentka učiteľa). „Aj keď som mala predchádzajúce 

skúsenosti z práce v rámci pozícia asistenta učiteľa (avšak v ZŠ), nebola som si istá, či vykonávam 

svoju prácu dobre, nakoľko som nastúpila do MŠ, takže prijala by som príručku pre asistenta 

učiteľa, aké sú možnosti činností, ako metodicky pracovať s deťmi“ (1 rok praxe ako asistentka 

učiteľa). „Potrebovala by som poznať presnú náplň práce - nevyhnutnú, očakávanú, želanú, 

potrebnú. Čo určite áno, čo už nie. Okrem svojich povinností, aj práva. Privítala by som osvetu 

najmä u všetkých pedagogických zamestnancov MŠ. Mnohí nerozumejú, kto je asistent, čo má a 

nemá robiť. Niektorí nespolupracujú, ale bojujú. Aby boli jasné kompetencie na obidvoch 

stranách... Možnosť vzájomne komunikovať,  odovzdávať skúsenosti s inými asistentkami. Nápady, 

návrhy, možnosti, ako skvalitňovať svoje formy pomoci deťom, rodičom prostredníctvom nejakého 

obežníka, e-časopisu, prípadne web stránky. Možnosť osobného rastu v prospech dieťaťa“ (1 rok 

praxe ako asistentka učiteľa). 

 

5. 1. 3 ZHRNUTIE ZÁKLADNÝCH ZISTENÍ A ODPORÚČANIA 

 

Vedúci zamestnanci materských škôl i samotní asistenti učiteľa pociťujú prínos profesie asistent 

učiteľa v prostredí materských škôl, ktorý definovali v období najmä na začiatku školského roka 

z dôvodu ťažšej adaptácie detí z MRK na školské prostredie, ale aj v priebehu celého školského 

roka. Počas dňa je asistent učiteľa dôležitý najmä v doobedňajších hodinách počas priamej 

výchovno-vzdelávacej činnosti, kde je potrebný individuálny prístup k deťom.  

 

Asistent učiteľa v materskej škole pri výchove a vzdelávaní detí z MRK má svoje opodstatnenie 

minimálne v štyroch oblastiach: 

1. individuálny prístup k deťom z MRK, 

2. spolupráca s rodičmi a komunitou, 

3. výchovno-vzdelávacie činnosti vo všeobecnosti, 

4. odstraňovanie jazykovej bariéry detí a rodičov z MRK. 
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Náplne práce pre asistentov učiteľa vypracovali prevažne riaditeľky, resp. zástupkyne materských 

škôl podľa usmernení Metodicko-pedagogického centra a podľa Metodického pokynu k zavedeniu 

profesie asistent učiteľa pri výchove a vzdelávaní detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami v predškolských zariadeniach, v základných školách a v špeciálnych 

školách č. 184/2003-095, ktorý bol vydaný MŠ SR v roku 2003, no v roku 2009 bol zrušený. 

Najčastejšie problémy pri vypracovaní náplne práce asistenta učiteľa vedúci zamestnanci 

materských škôl definovali v konkretizácii pracovných činností asistenta učiteľa a v chýbajúcich 

platných metodických pokynoch vydaných MŠVVaŠ SR. Preto by vedúci zamestnanci prípadnú 

metodickú pomoc, resp. usmernenie v uvedenom kontexte privítali. Prevažná časť asistentov 

učiteľa boli so svojou náplňou práce náležite oboznámení prevažne vedúcimi zamestnancami 

materských škôl. V prevažnej miere náplne práce neidentifikovali cieľovú skupinu detí, s ktorými 

asistent učiteľa pracoval.  

Preto odporúčame kompetentným: 

 špecifikovať kompetencie asistenta učiteľa v materskej škole vo vzťahu k výchove 

a vzdelávaniu detí z MRK a k jeho profesijnému rozvoju, 

 jasne formulovať a konkretizovať náplň práce asistenta učiteľa materskej školy v novom 

metodickom usmernení s identifikovaním cieľovej skupiny. 

 

Podľa vedúcich zamestnancov by asistent učiteľa mal mať pedagogické vzdelanie, mal by 

disponovať komunikatívnymi zručnosťami smerom k rómskym rodičom a mal by poznať miestnu 

rómsku komunitu. Skoro polovica materských škôl uviedla, že ich miestne podmienky vyžadujú, 

aby asistent učiteľa komunikoval v rómskom jazyku. Materské školy by mali prijímať na túto 

pozíciu asistenta učiteľa s takými predpokladmi, ktoré spĺňajú miestne a školské požiadavky 

vzhľadom k výchove a vzdelávaniu detí z MRK (ovládanie rómskeho jazyka, poznanie miestneho 

koloritu apod.) 

 

Hlavnými činnosťami asistenta učiteľa v materskej škole sa javia: 

 pomoc a asistencia učiteľovi pri výchovno-vzdelávacej činnosti a priama účasť na výchovno-

vzdelávacej činnosti podľa pokynov učiteľa; asistenti učiteľa mali prevažne vytvorené 

podmienky pre spoločnú prípravu s učiteľkou na výchovno-vzdelávacie činnosti, zúčastňovali 

sa pracovných stretnutí a porád s ostatným pedagogickým zborom a bola potvrdená dobrá až 

veľmi dobrá spolupráca s pedagogickým kolektívom, 

 spolupráca a komunikácia s rodinou, návštevy v rodinách; prevažná časť asistentov učiteľa 

mala vytvorený dostatočný priestor na samostatnú pravidelnú komunikáciu s rodičmi detí 

z MRK a spolupráca prebiehala dobre až veľmi dobre najmä prostredníctvom individuálnych 

rozhovorov, návštevami v rodinách a realizáciou spoločných aktivít aj ako súčasť osvetového 

programu v rámci NP MRK 2, 

 individuálna práca s deťmi; najčastejšie asistenti učiteľa pracovali so všetkými deťmi 

v materskej škole, tzn. podľa aktuálnych potrieb detí, 

 príprava a výroba učebných pomôcok a výzdob triedy a školy, 

 spoluorganizovanie a účasť na rôznych doplnkových a iných aktivitách materskej školy, 

 komunikácia v rómskom jazyku, 

 pomoc a asistencia deťom pri hygienických a sebaobslužných činnostiach. 

Všetky činnosti, ktoré asistenti vykonávali v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu v materských 

školách sa reálne zhodovali s ich náplňou práce. V rámci svojej profesie najčastejšie spolupracovali 
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so zriaďovateľom, so základnými školami a potvrdila sa aj spolupráca s terénnymi sociálnymi 

pracovníkmi a komunitnými centrami. Vo veľmi málo prípadoch spolupracujú so školskými 

zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie. Tu sa otvára priestor na využitie skúseností 

asistenta učiteľa k doplneniu a potvrdeniu objektívnej diagnostiky, tiež k jeho spoluúčasti na 

intervenčných programoch vyžadujúcich si individuálny prístup. 

 

Skoro polovica asistentov učiteľa potvrdilo potrebu pomoci pri výkone svojej profesie vo 

vypracovaní metodických odporúčaní i prostredníctvom vzdelávania v týchto oblastiach: 

 vymedzenie kompetencií asistenta učiteľa v materskej škole, 

 konkretizácia činností a požiadaviek na asistenta učiteľa vo výchovno-vzdelávacom procese 

materských škôl, 

 usmernenie pri individuálnej práci s deťmi a ich motivácii k učeniu, 

 teoretická a praktická pomoc pri komunikácii a spolupráci s rodinami detí z MRK.  

Odporúčania pre kompetentných: 

 vypracovať metodické materiály s obsahom zameraným na vyššie spomenuté, 

 realizovať programy kontinuálneho vzdelávania a iné vzdelávania pre cieľovú skupinu: asistent 

učiteľa v materskej škole pracujúci s deťmi z MRK. 

 

Po skončení NP MRK 2 v novembri 2015 zotrvá na svojom mieste cca 35 asistentov učiteľa v 30 

materských školách. Pričom skoro všetky materské školy potvrdili potrebu aspoň jedného 

asistenta učiteľa v materskej škole. 

 

5. 2 MATERIÁLNO-TECHNICKÁ PODPORA INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA V MATERSKÝCH 

ŠKOLÁCH 

 

Každá materská škola zapojená do NP MRK 2 získala jednu interaktívnu tabuľu , 4 didaktické 

balíčky a technickú podporu na vybavenie školských dvorov, ktoré prispievajú k celkovej 

modernizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v materských školách, uľahčujú deťom z MRK 

prístup k učeniu, zvyšujú ich záujem o vzdelávanie a celkovo zatraktívňujú výchovu a vzdelávanie 

všetkých detí v materských školách.  

Didaktické balíčky obsahovali: 

 hygienické a socializačné potreby, 

 didaktický aplikačný softvér, 

 hudobné nástroje, športové potreby, pomôcky pre umeleckú činnosť, didaktické hračky, filmy 

na CD a DVD, 

 knihy, časopisy, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky vrátane na nosičoch CD a DVD, 

didaktické prostriedky pre kognitívny rozvoj detí. 

„Toto vybavenie je motiváciou pre deti pochádzajúce z MRK zúčastňovať sa na edukačnom 

procese. Didaktické balíčky ako nástroj implementácie inkluzívneho modelu vzdelávania po 

materiálnej a technickej stránke podporujú implementáciu tohto inkluzívneho modelu. Didaktický 

balíček uľahčí integráciu detí pochádzajúcich z MRK do edukačného procesu a zároveň bude pre 

nich motiváciou na túto integráciu. Napomôže a uľahčí ich inklúziu prostredníctvom aktivít, ktoré 

budú absolvovať s pomocou vyššie uvedeného vybavenia spolu s deťmi z majority, keďže 

podstatou inkluzívneho modelu vzdelávania je búranie bariér a predsudkov medzi 
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marginalizovanými komunitami a majoritnou spoločnosťou, čo sa samozrejme nedá realizovať bez 

spoločných aktivít.“57 

 

Materské školy sa v rámci zisťovania názorov a zhodnotenia implementácie inkluzívneho modelu 

v materskej škole vyjadrovali k obsahu materiálno-technickej podpory a zhodnotili jeho 

využiteľnosť pri výchove a vzdelávaní detí v materských školách: „Interaktívna tabuľa – oceňujeme 

jej získanie v rámci projektu, jej využitie je pre nás dnes už samozrejmosťou, obohacuje výchovno-

vzdelávací proces. Do obdobia zapojenia sa do projektu bola interaktívna tabuľa pre nás 

v nedohľadne z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Ostatné materiálne vybavenie – 

dostali sme množstvo materiálu na zabezpečenie výchovno-vzdelávacie procesu a hlavne aj 

vybavenie, ktoré nemá iba spotrebný charakter a veľmi dlho bude slúžiť aj ďalším deťom, ktoré 

budú navštevovať materskú školu“ (kód MŠ 002). „Zlepšilo sa materiálno-technické vybavenie MŠ 

a to veľmi hodnotnou učebnou pomôckou ako je interaktívna tabuľa, ktorú aktívne využívame pri 

práci s deťmi v rôznych edukačných aktivitách, všetky tie učebné pomôcky, hračky, ktoré sme 

v rámci projektu získali sú nápomocné v rozvíjaní vedomostí, schopností a zručností detí všetkých 

vekových skupín“ (kód MŠ 062). „Prínosom projektu je aj skvalitnenie a zatraktívnenie materiálno-

technického vybavenia materskej školy. Deťom aj učiteľom sa ponúkli a poskytli nové možnosti 

zefektívnenia výchovno-vzdelávacieho procesu hlavne v oblasti jazykovej, dopravnej, telesnej, 

mediálnej výchovy, kognitívnej oblasti“ (kód MŠ 037).  

 

V nasledujúcom texte interpretujeme výsledky zo zisťovania spokojnosti s využívaním 

interaktívnej tabule pri výchove a vzdelávaní detí v materských školách, zisťujeme možnosti 

využívania a efektivitu tohto didaktického prostriedku pri zvyšovaní motivácie k učeniu detí z MRK 

s cieľom zvýšiť ich vzdelanostnú úroveň a socializáciu.   

 

5. 2. 1 ZISŤOVANIE SPOKOJNOSTI PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV S VYUŽÍVANÍM 

INTERAKTÍVNEJ TABULE VO VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI MATERSKÝCH ŠKÔL 

 

„Vysoká atraktivita a multifunkčnosť digitálnych technológií zabezpečujú vysokú motiváciu detí 

chcieť sa zúčastniť na činnosti, ktorú si učiteľka v procese plánovania výchovno-vzdelávacích 

činností pripraví. Zapojenie a zotrvanie v týchto činnostiach je prejavom zvedavosti, angažovanosti 

i spolupráce s inými deťmi. Motiváciu k účasti na činnosti posilňuje atraktívnosť činnosti, ktorú má 

dieťa vykonávať, jej primeranosť veku, záujmom, i potrebám dieťaťa a najmä aktivita detí v týchto 

interaktívnych činnostiach. Interaktivita a možnosť zapojenia viacerých zmyslov (zrak, sluch, hmat) 

je príčinou citovej angažovanosti a zainteresovanosti v edukačnom procese, v ktorom pedagóg 

efektívne využíva digitálne technológie.“58 

Jednou z možností zvyšovania kvality výučby aj detí z MRK  je interaktívna tabuľa. Pri správnom 

využití predstavuje moderný didaktický prostriedok, ktorý prispieva ku skvalitneniu výchovno-

vzdelávacej činnosti v materskej škole i ku skvalitneniu učenia sa týchto detí. 

                                                           
57

 Podrobný opis projektu. 
58

 Franková, E. – Šepeľáková, L. 2014. Interaktívna tabuľa v predškolskej edukácii. In: Uherová, Z., 
Horňáková, A., Oriňáková, S. (ed.). 2014. Implementácia moderných technológií do výučby odborného 
cudzieho jazyka. Zborník príspevkov z vedecko-odbornej konferencie konanej dňa 29.11.2013v rámci riešenia 
projektu KEGA č. 049UP-4/2012. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2014, s. 36-37. Dostupné na 
http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Uherova4/. 

http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Uherova4/
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5. 2. 1. 1 METODOLOGICKÉ VÝCHODISKÁ ZISŤOVANIA SPOKOJNOSTI S VYUŽÍVANÍM 

INTERAKTÍVNEJ TABULE PRI VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ DETÍ  

 

Cieľom nasledujúcej evalvácie bolo zistiť spokojnosť pedagogických zamestnancov materských 

škôl s využívaním interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy 

s cieľom zvýšiť motiváciu k učeniu a vzdelanostnú úroveň detí z MRK. 

 

Evalvácia  bola realizovaná prostredníctvom dotazníka (Príloha 11), ktorý mali možnosť všetky 

materské školy vyplniť online a anonymne. Opäť pre identifikáciu materských škôl boli použité 

priradené kódy. Dotazník bol zaslaný v júni 2015. Vyhodnocovaný bol v mesiaci júl 2015. Dotazník 

vyplnilo 110 respondentov (prevažne vedúci zamestnanci materských škôl), tzn. že evalvácie sa 

zúčastnili všetky materské školy zapojené do NP MRK 2. 

 

Tabuľka 50: Harmonogram evalvácie spokojnosti s využívaním interaktívnej tabule vo výchovno-
vzdelávacej činnosti materských škôl 
Metóda Termín zisťovania Termín spracovania a 

vyhodnotenia 

dotazník jún 2015 júl 2015 

 

5. 2. 1. 2 INTERPRETÁCIA ZISŤOVANIA SPOKOJNOSTI S VYUŽÍVANÍM INTERAKTÍVNEJ 

TABULE 

 

Súčasťou inovačného vzdelávacieho programu, ktorí mali možnosť absolvovať pedagogickí 

zamestnanci materských škôl zapojených do projektu, bolo aj nadobudnutie skúseností v práci 

s interaktívnou tabuľou. Táto potreba vychádzala z popisu projektu a z možnosti získania 

interaktívnej tabule ako súčasť materiálno-technickej podpory výchovy a vzdelávania detí 

v materských školách. Preto nás zaujímalo, koľko pedagogických zamestnancov materských škôl 

ovládalo prácu s interaktívnou tabuľou pred absolvovaním uvedeného vzdelávacieho programu 

a či sa tento počet pedagogických zamestnancov zvýšil po jeho ukončení.  

 

Pred vzdelávaním ovládalo z celkového počtu 758 pedagogických zamestnancov materských škôl 

zapojených do projektu 179 pedagogických zamestnancov. Až 47 materských škôl uviedlo, že 

v rámci ich pedagogického kolektívu prácu s interaktívnou tabuľou neovládal nikto. Po ukončení 

vzdelávania z celkového počtu pedagogických zamestnancov interaktívnu tabuľu využíva 481 

pedagogických zamestnancov, z toho 114 asistentov učiteľa. V tomto numerickom vyhodnotení sú 

zahrnutí aj tí pedagogickí zamestnanci, ktorí prácu s interaktívnou tabuľou ovládali už skôr. 

Potešujúci je fakt, že v tomto čase už neexistuje ani jedna materská škola zapojená do projektu, 

ktorá by disponovala minimálne jedným pedagogickým zamestnancom, ktorý neovláda aspoň 

základy práce s interaktívnou tabuľou. 
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Tabuľka 51: Stav ovládania práce s interaktívnou tabuľou v materských školách zapojených do NP 
MRK 2 pred absolvovaním inovačného vzdelávacieho programu a po ňom 
 Stav ovládania práce 

s interaktívnou tabuľou pred 
vzdelávaním 

Stav ovládania práce 
s interaktívnou tabuľou po 

vzdelávaní 

Počet materských škôl  63 110 

Počet pedagogických zamestnancov 179 481 

Z toho asistentov učiteľa ----------------------------------- 114 

 

V rámci inovačného vzdelávacieho programu pre pedagogických zamestnancov bolo vyčlenených 

16 hodín pre jeho prezenčnú formu a 5 hodín pre dištančnú formu. Zaujímalo nás, či absolvovanie 

vzdelávacieho programu bolo pre frekventantov postačujúce z hľadiska nadobudnutia zručností 

s využívaním interaktívnej tabule. Z celkového počtu materských škôl sa 87 vyjadrilo kladne a 23 

materských škôl by privítalo vzdelávanie ohľadom práce s interaktívnou tabuľou s väčšou časovou 

dotáciou. „Málo hodín, potreba čisto iba vzdelávania zameraného na IKT“ (MŠ kód 63). „Pani 

učiteľkám informácie nestačili, potrebovali viac s nimi pracovať pod dozorom, aby sa lepšie zaučili“ 

(MŠ kód 76). 

 

„Výchovno-vzdelávacia činnosť v materskej škole pozostáva z relatívne ustálených a rytmicky sa 

striedajúcich organizačných foriem dňa. V organizačných formách dňa sa vzhľadom na optimálny 

biorytmus a zdravú životosprávu dieťaťa uspokojujú rozmanité potreby a záujmy, ako aj ich túžba 

po poznaní a činnosti.“59 Organizačné formy dňa v materskej škole sú: hry a hrové činnosti, 

pohybové a relaxačné cvičenia, pobyt vonku, odpočinok, činnosti zabezpečujúce životosprávu 

a edukačná aktivita. Práve z dôvodu napĺňania potrieb dieťaťa po poznaní a jeho potrieb záujmov 

nás zaujímalo, v ktorej organizačnej forme dňa pedagogickí zamestnanci využívajú interaktívnu 

tabuľu ako prostriedok výchovy a vzdelávania detí. Najviac materských škôl (81) konkretizovalo 

edukačnú aktivitu, ktorú vnímame ako „cieľavedomú, systematickú, zmysluplnú, konkrétnu 

výchovno-vzdelávaciu činnosť navodenú učiteľkou.“60 22 respondentov svoju odpoveď 

konkretizovalo, že interaktívnu tabuľu používajú priebežne počas celého dňa, tzn. aj počas 

edukačných aktivít. 3 respondenti sa vyjadrili, že interaktívnu tabuľu ako materiálno-technickú 

pomoc v rámci NP MRK 2 ešte nevyužívajú. Svoje odpovede zdôvodnili: „Momentálne ju 

nevyužívame, lebo nemáme k tabuli notebook, pracujeme na jeho zakúpení a využívaní v novom 

školskom roku“ (MŠ kód 28). „Nevyužívame, pretože sme k tabuli nemali PC, využívať ju budeme 

od budúceho školského roka, zakúpili sme PC“ (MŠ kód 73). „Ešte ju nevyužívame, lebo zatiaľ sme 

neboli zaradené do školenia pre IT (veľa záujemcov...)“ (MŠ kód 103).61 

 

 
 
 
 
 

                                                           
59

 Pašková, L. – Guziová, K. 2011. Denný poriadok – organizačné usporiadanie denných činností v materskej 
škole. In: Kolektív autorov. 2011. Metodika predprimárneho vzdelávania. Bratislava: ŠPÚ, 2011, s. 51. 
60

 Tamtiež, s. 58. 
61

 Táto materská škola uviedla, že v rámci vzdelávacieho programu NP MRK 2 im nestačila časová dotácia 
k oboznámeniu sa s prácou na interaktívnej tabuli, preto predpokladáme, že sa pedagogickí zamestnanci 
prihlásili ešte na iné vzdelávanie zamerané na prácu s interaktívnou tabuľou.  
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Graf 12: Využívanie interaktívnej tabule v organizačných formách dňa materských škôl 

 

Interaktívna tabuľa ponúka množstvo edukačných možností k výučbe detí, preto nás zaujímala aj 

konkretizácia najčastejšie vykonávaných činností detí prostredníctvom nej. Odpovede boli 

rozsiahle, preto sme ich vyšpecifikovali a zovšeobecnili do niekoľkých kategórií: plnenie 

edukačných úloh rôzneho zamerania, práca s pracovnými listami rôzneho zamerania, vyfarbovanie 

a kreslenie, aktívne sledovanie prezentácií, práca s edukačnými softvérmi, sledovanie rozprávok 

a iné (viď. nasledujúci graf). 

 

Graf 13: Využívanie interaktívnej tabule v činnostiach detí 

 

Inkluzívny model vzdelávania v materských školách predpokladá aj dobrú spoluprácu materskej 

školy s rodinami detí. „Pedagogickí zamestnanci rodičov a zákonných zástupcov detí 

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 podľa dohodnutých pravidiel.“62 Preto sme sa respondentov pýtali, či oboznámili 

rodičov detí z MRK s využívaním interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacej činnosti a akú 

formu pri tom využili. Podľa výsledkov zistení 12 (11%) materských škôl vôbec rodičov 

neinformovali o tom, že disponujú interaktívnou tabuľou. Ostatné materské školy (88%) 

                                                           
62

 Lipnická, M. 2014. Inkluzívne vzdelávanie detí z marginalizovaných rómskych komunít v materskej škole. 
Vybrané témy a stratégie. Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum, 2014, s. 38. 
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zrealizovali prostredníctvom viacerých foriem spolupráce prezentáciu interaktívnej tabule a jej 

možnosti pre výchovu a vzdelávanie detí (viď. nasledujúci graf).  
 

Graf 14: Formy spolupráce materskej školy s rodinou pri oboznámení s interaktívnou tabuľou 

 

Prínos interaktívnej tabule pre dieťa spočíva v niekoľkých faktoroch: v nadšení a silnej motivácii 

byť súčasťou diania v triede, v získaní nových impulzov pre všetky zmysly, v lepšej spolupráci 

s ostatnými, v možnosti viac tvoriť a byť aktívny atď.63 Pre dieťa z MRK  môže byť používanie 

interaktívnej tabule silnou motiváciou k učeniu, pretože má možnosť aktívne sa zúčastňovať 

rôznych výchovno-vzdelávacích činností, ale aj možnosťou sebarealizácie a možnosťou spolupráce 

s ostatnými. Zaujímal nás názor respondentov na prínos interaktívnej tabule vo výchovno-

vzdelávacej činnosti materských škôl vzhľadom k modernizácii výučby, vzhľadom k zatraktívneniu 

a uľahčeniu učenia sa detí z MRK a vzhľadom k zlepšeniu sociálnej klímy v materských školách 

(viď. nasledujúci graf). 

 
Graf 15: Súhlas/nesúhlas s výrokmi týkajúcich sa prínosu interaktívnej tabule vo výchovno-
vzdelávacej činnosti materských škôl 

 

                                                           
63

 Čuriová, H. 2014. Prínos a využitie interaktívnej tabule v modernom vzdelávaní. In: Uherová, Z., 
Horňáková, A., Oriňáková, S. (ed.). 2014. Implementácia moderných technológií do výučby odborného 
cudzieho jazyka. Zborník príspevkov z vedecko-odbornej konferencie konanej dňa 29.11.2013v rámci riešenia 
projektu KEGA č. 049UP-4/2012. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2014, s. 36-3. Dostupné na 
http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Uherova4/.  
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V závere dotazníka mali respondenti možnosť voľne vyjadriť svoj názor na využitie interaktívnej 

tabule vo výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy. Zo všetkých 110 vyjadrení vyberáme 

niekoľko: „Interaktívna tabuľa ponúka širokospektrálne a multifunkčné možnosti, ako rozvíjať 

dieťa v poznaní seba, sveta ľudí, prírody a kultúry. Ponúka príležitosť na rozvíjanie osobnosti 

dieťaťa v každom tematickom okruhu. Našim cieľom nie je oberať deti o hru a priestor na hrové 

činnosti, ale skvalitniť formu a priniesť nevšedný interaktívny zážitok, v ktorom sa osobnosť detí 

bude efektívne rozvíjať a obohacovať“ (MŠ kód 4). „Keďže učiteľky pri práci s deťmi z MRK veľa 

využívajú obrázkový materiál, interaktívne tabule nám to uľahčili, že si môžeme vytvárať rôzne 

prezentácie a prispôsobiť ich potrebám detí. Práca na interaktívnej tabuli je pre deti zaujímavejšia 

a prejavujú väčší záujem o získanie nových poznatkov“ (MŠ kód 7). „Interaktívna tabuľa je 

vynikajúci vizuálny prostriedok, ktorý nám pomáha pútavým spôsobom prezentovať nové 

myšlienky. Šetrí čas a udržuje plynulosť. Pozitívom je najmä pri využívaní zásady názornosti, pri 

rozvoji počítačovej a informačnej gramotnosti a priamom použití zdrojov z internetu“ (MŠ kód 33). 

„Prostredníctvom interaktívnej tabule poskytujeme deťom informácie, podporujeme skúmanie, 

predstavivosť, rozvíjanie poznania, rozvíjanie slovnej zásoby. Aktivity sú zamerané na rozvoj 

čitateľskej a matematickej gramotnosti, logického myslenia. Deti kreslia na interaktívnu tabuľu, 

maľujú, dopĺňajú, riešia problémy, trénujú si pozornosť, trpezlivosť, koncentráciu. Využívame 

interaktívny učebný materiál, ktorý vytvárame v rôznych programoch. Interaktívny tabuľa 

motivuje deti k efektívnejšej práci“ (MŠ kód 50). „Pre našu materskú školu veľmi dobrá a obľúbená 

pomôcka, ktorá spestrila deťom deň v materskej škole. Je veľkou motiváciou pri správaní detí. Za 

zásluhy budú na nej pracovať“ (MŠ kód 79). 

 

5. 2. 1. 3 ZHRNUTIE ZÁKLADNÝCH ZISTENÍ  

 všetky materské školy zapojené do NP MRK 2 využívajú vo výchovno-vzdelávacej činnosti 

interaktívnu tabuľu a v čase spracovania záverečnej evalvačnej správy neexistovala ani jedna 

materská škola, ktorá by disponovala minimálne jedným pedagogickým zamestnancom, ktorý 

neovláda aspoň základy práce s interaktívnou tabuľou, 

 pedagogickí zamestnanci materských škôl by privítali vzdelávací program s väčšou časovou 

dotáciou a obsahovou náplňou zameranou na prácu s interaktívnou tabuľou a s ponukou 

metodických materiálov, 

 interaktívna tabuľa je v materských školách najviac využívaná v čase edukačných aktivít, kedy 

sú preferované činnosti: plnenie edukačných úloh rôzneho zamerania, vyfarbovanie 

a kreslenie, práca s edukačnými softvérmi a práca s pracovnými listami rôzneho zamerania, 

 materské školy informovali rodičov detí o využívaní interaktívnej tabule pri vzdelávaní najmä 

prostredníctvom triednych schôdzí a otvorených hodín, 

 materské školy vnímajú prínos interaktívnej tabule a to hlavne v týchto oblastiach: 

modernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu a motivácia a uľahčenie učenia sa detí z MRK 

na základe jej atraktívnych možností. 

 

5. 3 TVORBA UČEBNÝCH ZDROJOV PRE ŠKVP 

V rámci implementácie inkluzívneho modelu vzdelávania pedagogickí zamestnanci materských 

škôl tvorili učebné zdroje určené pre výchovu a vzdelávanie detí predškolského veku. Autori pri ich 

tvorbe vychádzali z ich praktických skúseností pri práci s deťmi z MRK i všeobecne. Tvorba 

prebiehala v čase február – august 2015, v rovnakom čase boli učebné zdroje priebežne 
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oponované 9 oponentmi. Pedagogickí zamestnanci spolu vytvorili 209 učebných zdrojov, ktoré sú 

zverejnené na webovom sídle projektu v Databáze učebných zdrojov.64 Učebné zdroje z dôvodu 

inovácie štátneho kurikula pre materské školy boli kategorizované do 2 katalógov: 

 

1. Katalóg učebných zdrojov podľa tematických okruhov podľa Štátneho vzdelávacieho 

programu ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie (2008) 

 Ja som  

 Ľudia 

 Príroda 

 Kultúra 

 Spolupráca materskej školy s rodinou 

 Spolupráca materskej školy s inými subjektmi 

 Nezaradené. 

2. Katalóg učebných zdrojov podľa vzdelávacích oblastí podľa Štátneho vzdelávacieho programu 

pre predprimárne vzdelávanie v materských školách (2015) 

 Jazyk a komunikácia 

 Matematika a práca s informáciami 

 Človek a príroda 

 Človek a spoločnosť 

 Človek a svet práce 

 Umenie a kultúra 

 Zdravie a pohyb 

 Spolupráca materskej školy s rodinou 

 Spolupráca materskej školy s inými subjektmi 

 Nezaradené. 

 

Obsah učebných zdrojov tvoria školské, mimoškolské, triedne edukačné projekty, edukačné 

aktivity, činnosti a hry rôzneho zamerania, hudobno-dramatické a literárne pásma, návrhy 

k umelecko-expresívnej činnosti detí, pracovné listy s rôznou tematikou a pod. Učebné zdroje 

môžu využívať pedagogickí zamestnanci aj materských škôl nezapojených do NP MRK 2 a majú tak 

napomôcť k praktickej realizácii inkluzívneho modelu vzdelávania vo všetkých materských školách. 

5. 4 DOPROVOD/PREPRAVA DETÍ DO A ZO SPÁDOVÝCH MATERSKÝCH ŠKÔL 

Vzdialenosť do materskej školy od obydlia a nutnosť každodenného dochádzania verejnou 

dopravou/pešo je jedným z dôvodov, prečo rómski rodičia zo vzdialenejších komunít neposielajú 

vôbec alebo každodenne svoje deti do materských škôl.65 Motivácia rodičov ohľadom 

každodennej dochádzky  detí do materskej školy je nízka z časovej, finančnej či inej náročnosti, 

napr. starostlivosť o ďalšie deti. Podľa Atlasu rómskych komunít (2013) až 192 sledovaných obcí 

nedisponovalo v tomto čase materskou školou, pričom priemerná vzdialenosť k najbližšej 

materskej škole bola 6 km. 

                                                           
64

 Dostupné na http://ucebnezdroje.npmrk2.sk/  
65

 Korčeková V. 2013. Rómske deti do materských škôl: kde začať? Zhrnutie aktuálnych poznatkov pre 
tvorcov politík. Inštitút SGI, 2013. Dostupné na 
http://www.governance.sk/assets/files/publikacie/Policy%20Brief_Predskolska%20Vychova_SGI.pdf.  

http://ucebnezdroje.npmrk2.sk/
http://www.governance.sk/assets/files/publikacie/Policy%20Brief_Predskolska%20Vychova_SGI.pdf
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Prostredníctvom projektu bola počas oboch školských rokoch hradená preprava a doprovod detí 

do/z vzdialených marginalizovaných rómskych komunít do spádových materských škôl. Túto 

možnosť využilo v školskom roku 2013/2014 15 materských škôl, v školskom roku 2014/2015 13 

materských škôl a v prvom kvartály školského roka 2015/2016 10 materských škôl, ktoré 

navštevovali deti z MRK žijúcich vo vzdialenejších lokalitách od školy. Prostredníctvom 

zabezpečenia tejto aktivity tak malo možnosť denne navštevovať materskú školu počas trvania 

projektu 310 detí z MRK. Dozor pri dochádzaní detí do školy zabezpečovalo spolu 37 rodičov a 

iných splnomocnených externých zamestnancov. 
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6 OSVETOVÝ PROGRAM 

Alena Rochovská, Richard Filčák 
 

V rámci realizácie národného projektu MRK 2 prebiehalo súbežne viacero projektových aktivít a 

podaktivít, ktoré priamo i nepriamo oslovovali a zapájali materské školy, ich pedagogických 

zamestnancov, deti, rodičov i predstaviteľov štátnych správ a samospráv. V druhom roku bol 

realizovaný Osvetový program pre rodičov, deti a zamestnancov štátnej správy a samosprávy,66 

pričom sa vychádzalo z predpokladu, že osvetová práca s rodičmi detí z marginalizovaných 

rómskych komunít je nevyhnutným predpokladom k dosiahnutiu zvýšenej miery účasti detí na 

predprimárnom vzdelávaní a tým v konečnom dôsledku k dosiahnutiu zvýšenia ich vzdelanostnej 

úrovne. 

Osvetový program bol zameraný na rodičov a deti pochádzajúcich z MRK a tiež na zamestnancov 

samosprávy a štátnej správy pracujúcich s príslušníkmi MRK v daných lokalitách, ktorí sú nejakým 

spôsobom zaangažovaní na procese inklúzie detí do výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ a ZŠ 

(napr. starostovia obcí a miest, príslušní zamestnanci obecných úradov a miestnych úradov, 

zamestnanci školských úradov apod.). 

Realizácia osvetového programu prebehla v období december 2014 – jún 2015. Celkovo ho 

realizovalo 108 lektorov67, prebehlo spolu 1088 stretnutí a do osvetového programu sa zapojilo 

109 materských škôl. Osvetového programu sa zúčastnili: 

 rodičia v počte 2954,  

 deti v počte 1572,  

 zamestnanci štátnej správy a samosprávy v počte 361.  

Metodika osvetového programu je postavená na troch základných moduloch: motivácia, 

rodičovstvo a partnerstvo. Autori osvetového programu sledovali tri základné ciele: 

 v rodinách vzbudiť záujem o predprimárne (resp. aj primárne a ďalšie) vzdelávanie,  

 následne s rodičmi pracovať tak, aby vedeli dieťaťu poskytovať potrebnú stimuláciu a vytvoriť 

podmienky pre úspešný priebeh vzdelávacieho procesu a  

 počas celého procesu vytvárať a udržiavať dlhodobý partnerský vzťah medzi rodinou a 

vzdelávacou inštitúciou. 

 

Pre úspešné zapojenie rodičov do vzdelávacieho procesu a vzbudenie pretrvávajúceho záujmu o 

vzdelanie detí je nevyhnutné dbať na informovanosť rodičov. Je preto dôležité overiť, ako rodičia 

spracúvajú podávané informácie a aká je miera ich celkovej informovanosti.  

 

6. 1 METODIKA HODNOTENIA INFORMOVANOSTI RODIČOV 

 

V rámci evalvácie boli počas osvetového vzdelávacieho programu realizované dve rôzne aktivity – 

individuálne rozhovory s rodičmi a dotazníkový prieskum. 

 

 

                                                           
66

Dostupné na http://formulare.npmrk2.sk/sites/default/files/Osvetov%C3%BD%20program.pdf.  
67

 Jeden terénny sociálny pracovník, jeden zdravotný asistent, ostatní z radov pedagogických zamestnancov 
materských škôl zapojených do NP MRK 2. 

http://formulare.npmrk2.sk/sites/default/files/Osvetov%C3%BD%20program.pdf
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Rozhovory s rodičmi 

Individuálne rozhovory (Príloha 12) zamerané na problematiku informovanosti prebehli v ôsmich 

materských školách, v ktorých sa osvetový program realizoval. Adepti osvetového programu 

pochádzali celkovo z ôsmych lokalít, ktoré reprezentujú mestá a obce s odlišnými sociálno-

ekonomickými charakteristikami, geografickým umiestnením a populačnými údajmi. Popri 

mestskej časti, to bolo stredne veľké mesto a malé mesto. Zastúpené boli dediny s veľkým počtom 

obyvateľov MRK.    

V každej skupine osvetového programu boli oslovení piati respondenti, ktorí reprezentovali päť 

domácností. Celkovo bolo teda počas osvetového programu realizovaných 40 rozhovorov. 

Rozhovory realizovali anketári priamo v školách v decembri 2014 - januári 2015. Následne boli 

rozhovory analyzované. 

Rozhovory boli pološtruktúrované, rodičia mali počas odpovedí na otvorené otázky možnosť 

vyjadriť svoj postoj k návšteve materskej školy svojich detí a predstaviť svoje predstavy o vzdelaní 

a povolaní detí. Prostredníctvom otázok anketári s rodičmi diskutovali na témy pozitívnych 

a negatívnych stránok, prípadne prekážok pri návšteve materskej školy. Dotkli sa tém priestorovej 

segregácie, aj finančnej záťaže pre domácnosť. Dôležitou otázkou bola aj predstava rodičov 

o veku, v ktorom je vhodné začať umiestňovať dieťa do materskej školy. Informácie boli 

hodnotené v kontexte veľkosti domácnosti (počet a vek detí), jej sociálnej situácie a prostredia, 

v ktorom domácnosť žije.  

 

Dotazníky 

Lektori v každej materskej škole, ktorá bola zapojená do tejto aktivity oslovili skupinu rodičov 

celkovo dvakrát – na začiatku osvetového programu (december 2014) a na jeho konci (jún 2015), 

aby bolo možné zistiť, či vďaka osvetovému vzdelávaciemu programu došlo k zmene postojov 

rodičov vo vzťahu k informovanosti o materských školách (ich význame a pod.). Dotazníky (Príloha 

13) vypĺňali lektori na základe svojich skúsenosti z rozhovorov dvakrát: na prvom a na poslednom 

osvetovom stretnutí s rodičmi. Dotazník bol zameraný na:  

a) hodnotenie zmeny postoja voči vzdelávacej inštitúcii,  

b) mieru informovanosti,  

c) vôľu konať smerom k zlepšeniu situácie.  

Dotazník pre mapovanie informovanosti rodičov bol vyplnený 108 lektormi vo všetkých 109 

materských školách, ktoré sa do osvetového programu zapojili.  

Dotazník možno rozdeliť na dve základné časti: 

I. Postoj rodiny ku vzdelávaniu detí 

II. Postoj rodiny k materskej škole 

V rámci prvej témy sme zisťovali, aké sú predstavy rodičov o budúcom povolaní ich detí a tiež to, 

či vedia o predstavách samotných detí. Tiež nás zaujímalo, ako si myslia, že sa dajú tieto predstavy 

zrealizovať. V rámci kontrolnej otázky zameranej na očakávania rodičov z pohľadu vzdelania sme 

sa snažili zistiť, ako rodičia vnímajú vzťah medzi vzdelaním a budúcim povolaním svojich detí. 

V rámci druhej témy nás zaujímalo, ako rodičia vnímajú dôležitosť návštevy MŠ (či a prečo je MŠ 

dôležitá) a optimálnu dĺžku predškolského vzdelávania. Ďalšou oblasťou nášho záujmu bolo zistiť, 

či a z čoho majú rodičia vo vzťahu k MŠ obavy a ako by ich bolo možné zmierniť. 

Pri opakovaní zberu informácií dotazníkovou formou neboli predkladané rodine ich 

predchádzajúce odpovede. Posledné otázky boli pri druhej administrácii dotazníka zmenené na 
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všeobecné: napr. „Myslíte, že by mamičky mohli mať nejaké obavy zo zaradenia ich dieťaťa do 

materskej školy?“ alebo „Ako by mohli svoje obavy zmeniť?“ a pod. 

Vzhľadom k tomu, že vzorka rodičov nebola dostatočne veľká pre kvantitatívne hodnotenie, 

dotazník bol koncipovaný tak, aby mali odpovede kvalitatívny charakter. Pri analýze dát sme sa 

zamerali najmä na zmenu postojov rodičov vo vzťahu k informovanosti o materských školách ich 

význame a podobne. 

 

6. 2 ANALÝZA ROZHOVOROV S RODIČMI POČAS OSVETOVÉHO PROGRAMU 

 

Priebeh rozhovorov počas osvetového programu 

Osvetový program bol zameraný na prvý kontakt s materskou školou, rodičom bolo predstavené 

prostredie školy, stretnutia sa zúčastnili rodičia, ktorých detí MŠ už navštevujú, ale i rodičia, ktorí  

ešte deti v MŠ umiestnené nemajú.  

Všetci anketári deklarovali, že rozhovory prebiehali v príjemnej atmosfére, väčšinou v triede 

materskej školy, pripadne v priestoroch obecného úradu: 

 Učiteľky mali pre rodičov pripravené pracovné listy, pre deti hry a pre obe skupiny zábavné 

aktivity. Za spojenými stolmi bolo občerstvenie  pre všetkých, deti kreslili, maľovali, vyrábali 

rôzne upomienkové predmety.  

 Postupne recitovali, spievali jednotlivo, vo dvojiciach a spoločne. Za sprievodu učiteliek a hudby 

predvádzali spoločný tanec a rôznorodé pohybové variácie. Niektorí rodičia sa pripájali k týmto 

hrám. 

 Program prebiehal v priestoroch materskej školy. Rodičia detí boli zoširoka oboznámení 

s filozofiou projektu a to akým spôsobom sa aplikuje v praxi. Boli prezentované výhody 

programu a predovšetkým výstupy, ktoré majú priaznivý dopad pre ďalšie vzdelávanie detí. 

Učiteľky informovali rodičov o potrebe umiestniť deti do materskej školy v čo najskoršom veku 

v snahe čo najefektívnejšieho zaškolenia detí a neskoršieho lepšieho zvládania učiva v škole. 

Nasledovala prehliadka školy s ukážkami prác detí. Potom prebehol program detí, v rámci 

ktorého recitovali, spievali a predviedli aj tanec. Nakoniec spolu s rodičmi sa ponúkli 

pripraveným občerstvením.  

Rozhovory prebiehali počas realizovaných aktivít v skupinách, každý respondent však odpovedal 

a prezentoval svoje stanovisko osobitne. Rodičia boli občas nesmelí, ale rozhovorili sa. Nesmelých 

rodičov k aktivitám a k plneniu úloh z nich pobádala asistentka učiteľa, ktorá sa im v prípade 

potreby snažila tiež pomôcť. Rozprávali po slovensky, niektorí východoslovenským nárečím. 

 

Vybrané charakteristiky domácností 

V rámci evalvácie participovali rodiny z vidieckych obcí, aj z miest. Väčšina domácností bola 

z veľmi chudobného prostredia, hoci všetci bývali vo vlastných domoch/bytoch, iba minimum 

domácností disponovalo samostatnou detskou izbou. Mnohé domácnosti nemajú vlastnú vodu, 

prinášajú si ju zo studne, kúria si drevom, s ktorým pomáhajú aj staršie deti: „...Nie, voda v studni, 

studňa blízko, sme 700 ľudí na jednu studňu.“ Pomoc detí tvorí súčasť fungovania domácností: 

„...Tak niektoré chodza po vodu, niektoré väčšie, také čo majú 12-13 rokov, tak pôjdu s takým 

vedierkom, naberú, čo...pomáhajú, hej.“ 

Niektoré domácnosti sú z extrémne chudobného prostredia: „...Jednu izbu máme, ja manžel 

a štyri deti, kočiar tam mám, tam varíme, i spíme tam. I perie sa tam, i kúpe sa tam, všetko sa tam 

robí“ (domácnosť so štyrmi deťmi vo veku 4, 3, 3 a 1 rok). 
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Rodičia boli vo väčšine prípadov nezamestnaní, nepracovali, prípadne sa zúčastňovali aktivačných 

prác. Niektoré domácnosti boli zo segregovaných rómskych komunít, často vzdialených od obcí, 

s ktorými ich spájala iba neupravená cesta, v takýchto prípadoch bolo potrebné prejsť s deťmi do 

materskej školy väčšiu vzdialenosť. 

V niektorých oblastiach sa v domácnostiach rozpráva po rómsky: „...Niekedy po slovensky a mladší 

má také záľuby, že pesničky ho zaujímajú, tak dakedy aj po slovensky ich učím čítať svoje meno, 

žeby vedeli, väčšinou viete, že rómsky.“ 

 

Postoj rodičov k návšteve materskej školy 

Postoj k predprimárnemu vzdelávaniu, ktorý rodičia deklarovali počas osvetového programu bol 

pozitívny. Je možné badať odlišnosti v domácnostiach, kde rodičia sami navštevovali počas 

detstva materskú školu – tu bol zrejmý kladný vzťah k materským školám. Rodičia, ktorí 

s materskou školou nemali, alebo mali len malé skúsenosti, boli vo svojich tvrdeniach opatrnejší, 

vo väčšine prípadov tiež prejavovali náklonnosť, avšak nevedeli formulovať vlastný postoj 

k materskej škole. 

Rodičia videli význam v návšteve materskej školy najmä vo vzťahu k výučbe slovenského jazyka, 

najmä v domácnostiach, v ktorých sa doma používa rómsky jazyk. Časť respondentov bola 

z prostredia, kde sa rómsky jazyk používa ako bežný komunikačný jazyk v domácnosti a deti 

z týchto rodín prichádzajú do materskej školy často bez akýchkoľvek skúseností so slovenským 

jazykom. Títo rodičia tiež videli veľmi významný prínos v asistentoch učiteľa, ktorí boli nápomocní 

okrem iného aj pri komunikácii s deťmi, ktoré po slovensky nevedeli. Pozitívny postoj k materskej 

škole vo vzťahu k jazyku vyjadrila respondentka: „...Áno, tu sa dačo naučí po slovensky, lebo keď je 

doma, vždy iba cigánsky hovoríme, nie? A také malé decko, čo má ešte len tri roky, on nevie po 

slovensky, lebo my s nimi doma hovoríme iba po cigánsky. A keď som dala Lauru, už vedela i po 

slovensky a po cigánsky rozumie, lebo vie. Ale, keď im povie asistentka, bo asistentka rozumie aj 

cigánsky, ale keď povie učiteľka, tak Laura rozumie - „Laura choď tam, choď tam.” Ale tým deťom 

čo povie, už nerozumejú, lebo... Som rada, že chodí do škôlky, aby sa niečo naučila,  pôjde do 

prvého ročníka, nerozumie nič, a tak bude rozumieť všetko.” 

Pozitívne boli hodnotené aj práca s deťmi (hry, kreslenie, spievanie, vystúpenia): „...v škôlke sa mi 

páči všetko, nakoľko sa tam deti veľa naučia“  Rodičia oceňujú vybavenosť materských škôl, 

hračky, s ktorými sa deti môžu počas dňa zabávať: „...páči sa mi, že je škôlka vynovená.“ 

Rodičia pozitívne hodnotili možnosť vodiť deti do materskej školy prostredníctvom asistentov 

učiteľa, ak bola taká možnosť. Pozitívny pohľad na materskú školu je aj vo vzťahu k ďalšiemu 

vzdelaniu, povolaniu: „...chcem, aby sa niečo naučila, niečím bol, viete, rómske deti daktoré nie sú 

vyučené nič a preto ani do roboty neberú, nemajú nijaké vzdelanie, tak ako ich vezmú? Nijak.“ 

Alebo podobne: „...Tu sa hrá, vie dačo, vie aj dačo po slovensky,  chcem, aby sa dačo naučil, vedel 

dačo, bol múdry, ne tak jak ja.“ Predstavy rodičov o budúcom povolaní sú najmä v domácnostiach 

zo segregovaných komunít, kde rodičia nemajú dokončenú školu a nepracujú, veľmi jednoduché: 

„...Tá, čo chodí do školky, ona rada tancuje, tak tanečnica.“ 

Úplne u všetkých respondentov sa stretávame s rovnakým postojom k budúcemu povolaniu, čo je 

zrejme odrazom toho, ako aj u rodičov výber povolania prebiehal: rozhodnutie je na samotných 

deťoch: „...Podľa toho, že ako oni . Neviem, že jak budú chcieť...“. Hoci verbálne rodičia prejavujú 

túžbu, aby sa deti mali lepšie, nie vždy si uvedomujú dôležitosť vzdelávania ako prostriedok, 

ktorým je možné túto skutočnosť ovplyvniť: „...ja by som si predstavovala, aby aspoň on mal 

nejakú prácu, žeby snažil sa, nech sa posnaží, žeby sa vyučil, aby mohol dačo dokázať, že môže, no 
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ale u rómskych detí to je takto, má sedemnásť rokov, šestnásť, sa vydá, budú deti no a už po 

škole.“ 

Rodičia, ktorí už jedno, alebo viacero detí v materskej škole mali, oceňovali aj to, že je o deti 

postarané a majú čas na mladšie deti, prípadne na iné aktivity (lekára, úrady, práca s drevom 

a pod.): „...Hej, môžem sebe viac roboty urobiť, jak keď sú doma, lebo ich treba strážiť, a potom ja 

nepostrážim toľko, lebo manžel ide do lesa, ja sama a keď sú v škôlke tak je lepšie. Ostávam už iba 

s tými malými.“ 

Rómski rodičia veľmi citlivo vnímajú, keď sa robia rozdiely na základe etnicity, aj preto sú často 

radi, keď sú v materských školách samostatné triedy pre rómske deti, najmä ak majú 

predchádzajúcu negatívnu skúsenosť: „Tak, že sa o nich starajú, o naše deti. Nerozlišujú, že sú 

biele deti a naše sú rómske, nerobia rozdiely medzi cigánskym aj bielym, tak sa nám páči, aj sa 

dobre správajú k nám, keď deti niečo potrebujú, tak oni im kúpia,  sú dobré aj tá rómska asistentka 

aj tá pani učiteľka.“ Alebo iný respondent: „...Nie, naše deti chodili s bielymi, vtedy ich bolo veľa, 

tak oni spravili rómsku, aj takú. Chodia tam aj rómske deti s bielymi a naše, oni sa boja pani 

učiteliek. Lebo taký chlapec, čo ešte nebol u lekára, alebo tak ďalej, on sa bojí. A teraz je lepšie.“ 

Ďalšia matka na otázku pozitíva materskej školy povedala: „...že sú s rómskymi deťmi, že naše deti 

sú okreme, aj ich deti sú okreme (zvlášť).“ Ale samozrejme existujú aj opačné príklady. Pre rómske 

domácnosti, ktoré sú v lepšej sociálnej situácii a nežijú v segregovaných komunitách (hoci sú tiež 

často nezamestnaní, bez vzdelania, ale majú napríklad dom, vodu...), je dôležité, aby deti neboli 

v segregovaných triedach. Pozitívny príklad vidia vo svojej vlastnej skúsenosti z detstva: „Sami sme 

chceli ho dať do škôlky, pretože on chce chodiť do škôlky, lebo on rozumie aj všetko po slovensky, 

my s ním rozprávame, on hovorí chcem ísť do školky, chcem ísť na obed, chcem sa učiť a tam hrať 

a tak on chce. A potom sme povedali pani riaditeľke,  keď prišli hore, sme ho dali zapísať,  zápis sa 

robil hore v osade. Má všetko, tašku, všetko, čo treba do školy, pyžamu, on nechcel, aby bol s 

rómskymi, moje deti chodili do školky neboli s rómskymi, s bielymi chodili aj spávali tam, takže 

pani riaditeľka ho tak prijala medzi bielych, oni vidia učiteľky, kto ako žije.“ 

Hoci sa za najčastejšie pozitívum považovalo to, že deti sa hrajú, učia, kreslia si, niektorí rodičia 

zdôraznili významný fakt, ktorý má dôležitý súvis so sociálnou inklúziou a to budovanie sociálnych 

sietí. Je zrejmé, že generácia Rómov, ktorá hoci žila v segregovaných komunitách vyrastala spolu 

s nerómskymi deťmi a tak si budovala vzťahy, tieto v dospelosti využíva v rôznych formách: pomoc 

najmä pri hľadaní zamestnania, poskytovanie občasných, výpomocných prác, drobná finančná 

pomoc a podobne: „...žeby sa naučili čítať, písať, aj rozprávať sa ,... aby sa poznali s druhými.“   

Pri rozhovoroch s rodičmi boli zdôraznené aj niektoré negatívne skúsenosti, ktoré spôsobili, že 

deti nechceli dať do materskej školy: „...nie iba dve (deti chodili do materskej školy). Lebo sa báli, 

som ich nosila, ale keď som ich nosila, musela som s nimi tu byť aspoň pol hodiny.  No ale plakali, 

tak pani učiteľka musela im prepáčiť a musela som ich vziať domov. Ale Laura nie, lebo ona je 

rozumná, chce chodiť do škôlky.“ Plač detí spojený so strachom rodičov (vyplývajúci skôr 

z neznalosti prostredia ako reálnych hrozieb) bol často príčinou, prečo deti nechodili do materskej 

školy. Problémom je chorobnosť dieťaťa, ak deti bývajú často choré, materskú školu prestanú 

navštevovať. Jeden respondent to počas návštevy vyjadril slovami: „Pozrite, zase je chorá, už ju 

tam nedám. Lepšie je jej doma.“ Rodičia, najmä ak nepracujú a celý deň sú doma, veľmi citlivo 

vnímajú „odloženie“ dieťaťa do materskej školy, pokiaľ sú presvedčení, že im je doma lepšie a 

nevnímajú materskú školu ako nevyhnutné predprimárne vzdelávanie. 

V niektorých prípadoch boli však prekážkou aj reálne faktory spojené najmä s nedostatočnou 

infraštruktúrou, ako vzdialenosť materskej školy od komunity, zlá prístupová cesta: „Niekedy aj 
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pol hodina pokiaľ asistentka pozbiera deti a prídu spoločne do škôlky.“ Iný rodič: „...škôlka je 

ďaleko, treba skoro ráno vstávať, aj tak sa tam nenajedia, prídu domov špinavé“. 

Najčastejšiu obavu predstavovali financie, toto ale bolo iba v domácnostiach, kde žiadne deti 

v materskej škole zatiaľ nemali, naopak, v domácnostiach, v rodinách, v ktorých už jedno, alebo 

viac detí do materskej školy chodili, tieto obavy neboli, avšak pretrvávali vo vzťahu k možnostiam 

zaplatiť ďalšie vzdelávanie (najmä stredoškolské). Prípadov, keď rodičia zdôrazňovali zlú finančnú 

situáciu nie z dôvodu platieb za materskú školu, ale z v kontexte výdavkov bolo v prevažnej 

väčšine. Pre rodinu môže byť finančnou záťažou, keď štyri deti chodia do základnej a materskej 

školy: „... aby boli deti čisté, aby ich ostatné deti neodstrkovali...“ 

 

6. 3 VÝSLEDKY MAPOVANIA INFORMOVANOSTI RODIČOV PODĽA DOTAZNÍKOV 

 

I. Postoj rodiny ku vzdelávaniu detí 

Dotazníkový prieskum rodičov detí indikuje pomerne silnú motiváciu rodičov, aby ich deti uspeli, 

pričom vzdelávanie je videné ako kľúč k úspechu. Ako to vyjadril jeden z rodičov: „Ja som 

nezamestnaný, ale tak môj syn hádam nebude, Chcem aby bol v banke, alebo robil na počítači.“ 

Vzťah medzi učením a úspechom je pre väčšinu rodičov zrejmý, aj keď percepcia cieľov je rôzna. 

Sú silne motivovaní rodičia („keď nebude tvrdo robiť, nemá šancu“ „deti to [úspech] dosiahnu tým, 

že sa budú dobre učiť, budú navštevovať nejaké krúžky v škole”). Časť rodičov má miernejšie 

predstavy: „mne stačí, keď bude chodiť do školy a bude vedieť ovládať počítač“, prípadne „bude sa 

musieť učiť a neprepadnúť.“  

V rodinách, kde je viac detí, je zrejmý motív možného úspechu: „Moje deti chodili rok do škôlky 

a teraz sú na základnej škole. Potom by si mali vybrať aj strednú školu. A tak to urobí aj môj 

najmenší synček, dúfam...“  

Nie je prekvapivé, že rodičia a deti kopírujú vzory zo svojho okolia. Väčšina respondentov udáva 

ako budúce povolanie to, čo vidia vo svojom okolí ako hasič, kombajnista („...náš synček chce byť 

ako ocko – elektrikár“), ale sú aj ambicióznejšie plány ako napr. lekárka.  

Vzťah medzi štúdiom, povolaním a možnosťami uplatnenia je rodičom zrejmý.  

 

"Čím chcete, aby bolo dieťa?" 

Predstavy rodičov o budúcom povolaní syna/dcéry boli rôzne. Možno nájsť súvis s tým, či samotní 

rodičia pracovali, alebo nie, s materiálnou situáciou rodiny, prostredím, v ktorom rodina žije. 

Niektorí vďaka tomu, že nemali vlastné skúsenosti, nemali konkrétnu predstavu, chceli, aby dieťa 

malo vysokú školu, lebo si myslia, že je to dôležité. Zároveň ale chcú, aby dieťa bolo muzikantom. 

Niektorí mali naopak konkrétnu predstavu, tá sa týkala najmä povolaní, s ktorými mali rodičia 

osobné skúsenosti (zdravotná sestra, lekár, učiteľ). Nedôležitosť vzdelania dávali do súvisu 

s nemožnosťou uplatnenia sa na trhu práce najmä v regiónoch s veľmi vysokou 

nezamestnanosťou. 

Z odpovedí, ktoré sa vyskytovali najčastejšie, možno vybrať aspoň niektoré: 

- „aby dieťa malo aspoň strednú školu“ 

- „aby bol vyučený, ale na to nie sú peniaze“ 

- „neviem“ 

- „ lekár, učiteľ, právnik...je jednoduché mať predstavy, kým je dieťa malé, keď je väčšie, je to 

ťažšie“ 

- „žena v domácnosti“  
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- „muzikantom“ 

- „deťom sa študovať nechce a aj tak si nenájdu prácu“ 

- „zdravotná sestra, učiteľ“ 

- „dievčatá sa často hrávajú na lekárku a zdravotnú sestru, bola by som rada, aby sa nimi stali 

i v budúcnosti“ 

- „aby mal (syn) veľa detí – aby brali každý mesiac peniaze“ 

- „aby požičiaval peniaze na intereše (úrok)“ 

 

„Ako to môže dosiahnuť?"  

V odpovediach na otázku, akým spôsobom je možné dosiahnuť úspešné zamestnanie, sa väčšinou 

rodičia zhodli v tom, že vzdelanie je tou najdôležitejšou cestou. Napriek tomu v odpovediach 

možno nájsť rôzne postoje, od apatie až po výraznú snahu pomôcť deťom: 

- „štúdiom“ 

- „sú potrebné peniaze“ 

- „deti sa musia vzdelávať, rodičia im môžu pomáhať“ 

- „štúdium nie je dôležité, keď aj tak si nakoniec prácu nenájdu“ 

- „dôležité je vedieť po slovensky a spraviť si aspoň maturitu“ 

- „aby mohlo dieťa študovať, malo by mať aspoň písací stolík“ 

- „hlavne. že sú v teple a majú čo jesť.“ 

Rodičia si uvedomujú riziko neukončenia školy, preto za dôležitý považujú výber školy („aby škola 

deti bavila“). Najchudobnejšie domácnosti nevnímajú dôležitosť vzdelania, nespájajú vzdelanie 

s uplatnením sa na trhu práce, vidia možnosť získania peňazí iba prostredníctvom sociálnych 

dávok. U takýchto rodičov je osveta kľúčová. Takmer všetci rodičia považujú možnosť slobodne sa 

rozhodnúť u detí za dôležité. 

Možnosti so vzdelaním sú známe, dokonca uviedli príklady z okolia, tak by boli radi, aby aj ich deti 

boli úspešné. Uvedomujú si vlastné zlyhania, najmä ak nedokončili školu (jedna mamička nevedela 

ani poriadne čítať a písať). 

O budúcnosti detí sa väčšinou nerozprávajú. To sa vyskytlo iba v jednom prípade, keď matka 

chcela, aby dcéra bola masérkou a ona sama diaľkovo študuje a snaží sa začleniť do majoritnej 

spoločnosti. 

Pozitívne príklady ľudí, ktorí sa uplatnili na trhu práce s ukončenou strednou školou je veľmi 

účinný, najmä v komunitách, kde väčšina nemá ukončenú ani základnú školu.  

 

II. Postoj rodiny k materskej škole 

Potvrdzuje sa, že špecifickým problémom hlavne u nezamestnaných rodičov, ktorí nie sú pod 

tlakom nechávať deti v materskej škole, je určité podceňovanie predškolskej prípravy. Typickými 

vyjadreniami v tomto zmysle sú: „Myslím, že dôležitejšia je škola ako škôlka. Ja dám syna len na 

rok predtým, ako bude prvák, nech sa naučí písať.“ Respondenti často vyjadrujú názor, že návšteva 

materskej školy stačí od 5 roku dieťaťa. Typické je vyjadrenie: „Kým som dom, tak aj moje deti 

ostanú doma so mno., Aj najmladšie dám, len keď bude mať päť.“ Rodičia, ktorí uprednostňovali 

návštevu materskej školy iba v poslednom predškolskom ročníku, zastávali tento postoj aj 

s obavami z nedostatku lásky a pozornosti, ktorú môžu dostať doma („Čo ak bude plakať, alebo 

ak od plaču odpadne“). Ak rodičia vyjadrovali svoje obavy, bol to najmä strach z násilia, konfliktov 

medzi deťmi, najmä v materských školách, kde by bola väčšina detí z nerómskych rodín. V diskusii 

o zmiernení týchto obáv opakovane rodičia zdôrazňovali napríklad: 
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- mať možnosť byť s dieťaťom v materskej škole, 

- zaradiť dieťa do triedy, kde učiteľom pomáha asistent učiteľa, 

- mať možnosť sa stretávať (rodičia by sa mali viac stretávať – najmä rómski), 

- učiteľky by nemali nosiť biele plášte, deti sa boja, že sú u lekára. 

V prípadoch, kde uviedli 3-4 roky ako vhodný vek nástupu do materskej školy, nemali zo školského 

prostredia obavy. Je zrejmé, že už majú o materskej škole predstavu, prípadne aj skúsenosti (sami 

navštevovali MŠ ako deti, alebo už mali vlastné deti v MŠ). 

Rovnako rodičia, ktorí majú zamestnanie, prípadne sa oň usilujú, majú tendenciu dávať deti do 

materskej školy skôr  („Dcérku dám, keď bude mať 4, lebo chcem ísť do roboty").  

Postoj rodičov je zrejme kľúčový pre percepciu budúceho povolania detí a aj pre chápania úlohy 

predškolského vzdelávania. Rodičia, ktorí vyjadrujú dôraz na dôležitosť vzdelávania („snažíme sa, 

aby sa deti učili“), majú zároveň tendenciu dávať deti do materskej školy skôr („Naša staršia dcéra 

chodila od 3. roku. Aj tú mladšiu tak dáme“). Títo rodičia vyjadrovali názor, že čím skôr začnú deti 

navštevovať materskú školu, tým je to pre ne lepšie.  

 

V ďalšej časti evalvácie sa skúmalo, aké sú bariéry pre návštevu materskej školy a ako rodičia 

vnímajú priestor školy v perspektíve bezpečného a zaujímavého priestoru pre svoje dieťa. Časté sú 

vnímané konflikty medzi deťmi, ale vina nie je pripisovaná škole, ale skôr temperamentu detí 

(„...zvykne sa pobiť s bratrancami, inak nič“) a samotná škola a učiteľky sú vnímané skôr pozitívne 

(„Učiteľky povedia, aby to nerobil, dohovoria mu dáko“).  

Problémy a obavy z nového prostredia vyjadrujú rodičia prvého dieťaťa, ktoré má navštevovať 

materskú školu. („Trošku máme obavy, lebo je to naše prvé dieťa, nevieme ako to tu funguje.“)  

Pre zmierňovanie obáv sa ako hlavný prístup uvádza využívanie sociálnych sietí a kontaktov 

(„...porozprávame sa s druhými rodičmi a pripravíme dieťa“). Pozitívne sú vnímaní asistenti 

učiteľa, aj samotný učitelia/učiteľky, ktorí pomáhajú prekonávať neistotu z neznámeho priestoru.  

Dôležité je, nakoľko rodičia poznajú prostredie školy („Nemám obavy, v našej škôlke sú dobré pani 

učiteľky, poznám ich“). Rodičia vyjadrovali spokojnosť s prostredím, školy boli chápané ako čisté 

a útulné priestory, kde sa majú deti dobre. Nebola zaznamenaná negatívna odpoveď alebo 

sťažnosť.  

Ako motivačné dôvody pre umiestnenie dieťaťa do materskej školy bolo, že sa naučia poriadku, že 

budú mať priestor, kde sa zahrajú s deťmi, majú hračky, budú mať teplú stravu („...máme dobrú 

škôlku v obci , aj tam dobre varia“). Umelecké krúžky, ako tanečný a spevácky, boli tiež uvádzané 

ako príklady zaujímavých činností, ktoré deti bavia a motivujú.  

 

Súhrn 

Je evidentné, že tam, kde rodičia uviedli, že deti majú chodiť do materskej školy už od troch, 

prípadne štyroch rokov, majú kladný postoj ku vzdelaniu, uvedomujú si, že pre deti je dôležité 

navštevovať materskú školu už od troch rokov (prípadne čo najskôr), aby boli čo najlepšie 

pripravené na vstup do základnej školy. Deti sú podľa týchto rodičov lepšie pripravené do školy, 

nemusia ísť do nultého ročníka.  

Potvrdil sa predpoklad, že v domácnostiach, kde už majú reálnu skúsenosť  s materskou školou, 

nemajú väčšinou obavy umiestniť do nej dieťa. Rodičia, ktorí sami chodili do materskej školy, 

nemali obavy, vedeli, ako funguje. Zdôrazňovali dokonca pozitívne zmeny – najmä samostatnosť 

detí. 
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Obavy z návštevy detí v materskej škole, neochota dať dieťa do nej nevyplýva z reálne existujúcich 

negatívnych skúseností s materskou školou vyjadrovali najmä rodičia, ktorí žiadnu skúsenosť s MŠ 

nemajú. U týchto rodičov je mimoriadne dôležitá osveta, komunikácia s týmito domácnosťami. 

 

6. 4 ZHRNUTIE ZÁKLADNÝCH ZISTENÍ A ODPORÚČANIA 

 

Zmena postojov po ukončení osvetového programu: 

Postoje vo vzťahu k ambíciám detí sa prostredníctvom osvetového programu zmenili. Rodičia 

chápu, že pre budúcnosť ich dieťaťa je vzdelanie najdôležitejšie. Stále sú presvedčení, že dieťa by 

si malo samé vybrať svoje budúce povolanie, musí sa však dobre učiť a rodičia musia mať prácu, 

aby mu vzdelanie umožnili. Často bol zdôrazňovaný finančný aspekt štúdia. Rovnako pozitívne bol 

prijatý fakt, že predprimárne vzdelávanie hrá dôležitú úlohu pri napĺňaní ambícií vo vzdelávaní 

a budúcom zamestnaní. Rodičia veria úlohe vzdelania a po návštevách v materskej škole s deťmi 

pochopili opodstatnenosť tejto formy vzdelávania. Vidia v tom šancu dať svojmu dieťaťu dobrý 

štart do budúcnosti. Očakávania rodičov sú na úrovni učňovského, stredoškolského, ale 

i vysokoškolského vzdelania. Ambície rodičov sú vždy konfrontované s nepriaznivou ekonomickou 

situáciou rodín. 

 

Identifikované problémové oblasti: 

 Potreba zamerania sa na MRK 

Rodičia z horších pomerov a marginalizovaných komunít vnímajú materskú školu aj ako priestor, 

kde sa deti naučia spisovný jazyk („...začne rozprávať po slovensky, lebo doma hovorí len rómsky“), 

naučí sa samostatnosti, hygiene a dostane jedlo a čisté oblečenie. U týchto rodín je problém aj 

s najzákladnejšími finančnými nákladmi a deti z tohto prostredia nemajú často doma ani základné 

podmienky (posteľ, priestor, hračky). Napriek tomu rodičia chápu dôležitosť vzdelávania, ale 

potrebujú viac asistencie so základnými vecami, ako je administrácia, manažment dopravy detí do 

materskej školy a podobne.  

 Perspektíva na trhu práce  

Aj keď rodičia sú motivovaní a vidia vzdelanie ako jedinú perspektívu pre svoje deti, niektorí 

vyjadrujú skeptický názor, či ich deti aj pri dosiahnutí vzdelania nájdu prácu („Rómovia nemajú 

takú šancu zamestnať sa, ako bieli“). Takto to vyjadril jeden respondent: „Na čo školy, ani 

gadžovia, čo chodili do školy, robotu nemajú.“ Z hľadiska skoršieho začlenenia dieťaťa do 

predškolského vzdelávania (od 3 – 4 roku) sa ukazuje, že rodičia z marginalizovaného prostredia 

nemajú silnú predstavu, ako by takéto začlenenie mohlo pomôcť dieťaťu v budúcom štúdiu. Chýba 

silnejšia motivácia rodičov, ktorí sú väčšinou nezamestnaní a o budúcnosti svojich detí majú veľmi 

skromné predstavy.  

 Finančný aspekt 

Už aj minimálne finančné náklady spojené s návštevou materskej školy sú pre najviac 

marginalizované komunity problematické. Z tohto dôvodu dávajú deti do MŠ len na posledný rok. 

Už len zakúpenie vhodného oblečenia a obuvi pre mladšie deti pre nich predstavuje čiastku, ktorá 

ich odrádza od zápisu dieťaťa v skoršom veku. Otázka financií bola silným motívom aj pri 

rozhovoroch o budúcnosti detí. Rodičia uprednostňujú materské školy a školy vo svojom okolí 

a hoci verbálne podporujú snahy svojich detí o vysokoškolské povolania („...chce byť lekárkou, 

doma ošetruje bábiky“), vyjadrujú obavy, že už stredná škola môže byť nad ich finančné možnosti.  
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 Diskriminácia a segregácia 

Aj keď diskriminácia nebola priamo identifikovaná, rodičia majú obavy, ako bude ich dieťa 

prijímané, ako si nájde miesto v inom kultúrnom prostredí a ako budú iné deti reagovať na jeho 

odlišnú farbu pleti. Obávajú sa výsmechu zo strany iných detí a šikany. Obavy o budúcnosť detí sú 

vyjadrené aj v ich predstavách, čo by malo naštartovať predškolské vzdelávanie. Ako popísala 

jedna matka, jej staršia dcéra sa dostala na učňovskú školu so zameraním krajčírka, ale 

ponižovanie pre svoj rómsky pôvod neuniesla a zo školy odišla. Rodičia registrujú, že medzi 

rómskymi a nerómskymi deťmi existuje určité napätie („...veľmi sa spolu nehrajú, nechytajú sa za 

ruky“).  

 Exklúzia a motivácia 

Rodičia z vylúčeného prostredia majú veľmi obmedzený prehľad o svete mimo osady 

a možnostiach na trhu práce. Títo rodičia niekedy vnímajú prostredie vonku ako nepriateľské 

a majú tendenciu chrániť svoje deti. Ich predstava potom je, aby deti radšej navštevovali špeciálne 

ZŠ, pretože tam sú všetky deti v hmotnej núdzi a teda sú na tom rovnako. Niekedy vyjadrujú 

názor, aby ich deti študovali, ale ich budúcnosť aj tak vidia v osade. Vidíme tu inklinácie k 

modelom sociálneho správania, aké boli v minulosti: chlapci sa majú po skončení povinnej 

dochádzky zamestnať a podporovať rodinu, dievčatá sa majú vydať a mať deti.  

Rodičia s nízkym vzdelaním niekedy nevidia pridanú hodnotu vzdelávania („Keď je nám dobre, 

bude dobre aj našim deťom.“) a prenášajú svoje perspektívy aj na deti. Formálne síce uznávajú 

dôležitosť vzdelávania, ale nie je isté, nakoľko sú o tom presvedčení. To indikuje, že štrukturálne 

bariéry ako sú dlhodobá nezamestnanosť, nedostatok práce v regióne, diskriminácia na trhu práce 

demotivujú rodičov a následne ich deti.  

Všeobecne platí, že čím integrovanejší sú rodičia, tým viac motivujú svoje deti a sú ochotní ich 

zveriť do predprimárneho vzdelávania čo najskôr. Títo rodičia majú aj predstavy o vysokoškolskom 

vzdelaní pre svoje deti („...ak chce dnes niekto robotu, musí mať vysokú školu“). Niektorí rodičia 

vidia budúcnosť svojich detí v odchode do zahraničia.   

 Prostredie materských škôl 

Odpovede respondentov indikujú, že materské školy predstavujú pre deti priateľské a motivačné 

prostredie. Učiteľky sa snažia deťom vytvoriť priestor a pracujú s nimi. Nepotvrdzuje sa, že by 

obavy z toho, ako bude s dieťaťom nakladané, prestavovali bariéru pre zápis do materskej školy. 

Určité obavy rodičov (v podstate späté s nástupom prvého dieťaťa do MŠ) sú skôr 

psychologického rázu. Veľa respondentov naznačilo silnú citovú väzba ku dieťaťu, jeho plač pri 

prvom kontakte s novým prostredím a podobne („...3 ročné deti sú píliš malé, aby boli bez 

mamy“). Sú problémom skôr pre rodičov, ako pre adaptáciu detí a dá sa im pomerne ľahko 

predchádzať pomocou citlivého prístupu.  

Silným motivačným prvkom pre rodičov je osvojenie si štátneho jazyka. Deti niekedy hovoria 

doma rómsky, alebo maďarsky a rodičia to chápu ako bariéru pri vzdelávaní. Hlavne v prostredí 

viacčlenných rodín vidia rodičia pokrok starších detí („...sú samostatnejšie a šikovnejšie  a naučili 

sa riekanky a pesničky po slovensky“), čo motivuje pri rozhodovaní o ďalších deťoch.  

Veľmi pozitívny vplyv môžu mať práve asistenti učiteľa, ktorí predstavujú nielen akéhosi 

prostredníka medzi materskou školou a rodinou, ale aj veľmi konkrétnu pomoc (napríklad pri 

osvojovaní si základných znalostí u detí, alebo pri deťoch, ktoré doma nerozprávajú slovenským 

jazykom). 
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Odporúčania pre materské školy 

 MŠ by mali zapájať do spolupráce aj rodičov a deti, ktoré MŠ nenavštevujú, napr. 

prostredníctvom pokračovania osvety; 

 do existujúcich plánov spolupráce materskej školy s rodičmi by mala byť implementovaná aj 

práca s rodičmi, ktorých detí nenavštevujú materskú školu; 

 asistent učiteľa sa ukázal ako dôležitý nástroj pri práci s deťmi, ale aj pri spolupráci medzi 

domácnosťami detí a materskou školou, preto by malo byť umožnené MŠ využívať asistenta 

učiteľa; 

 agitácia pred zápisom detí do MŠ, zvyšovanie povedomia a informovanosti o činnosti MŠ pred 

zápisom; 

 spolupráca materských škôl s komunitnými centrami, terénnymi sociálnymi pracovníkmi 

a inými subjektmi za účelom lepšej informovanosti o možnom vzdelávaní detí v lokalite. 

 

Ostatné odporúčania  

 Postupná transformácia segregovaných materských škôl na integrované musí byť podporená 

štátom a jeho agentúrami. Ide hlavne o motivovanie miest a obcí, práca 

s riaditeľmi/riaditeľkami materských škôl a osvetové programy zamerané na rodičov 

nerómskych a rómskych detí.  

 Podpora kvalitného vzdelávania v kvalitných priestoroch. S použitím štrukturálnych fondov je 

potrebné zlepšovať kvalitu prostredia v MŠ a zároveň ich technické vybavenie. Atraktívne 

prostredie materských škôl môže hlavne nerómskych rodičov motivovať k vozeniu detí na 

dlhšie vzdialenosti a znižovať segregačné tlaky.  

 Je potrebné systematicky odstraňovať finančné bariéry, ktoré bránia rodičom umiestňovať 

deti do MŠ a skúmať a testovať rôzne možnosti finančnej podpory motivujúce rodičov. Je 

potrebné si uvedomiť, že v skupine separovaných a segregovaných MRK ide už o nedostatok 

základných vecí, deti niekedy hladujú a obydlia nemajú ani prístup k vode.  

 Rodičia vedia, že ich dieťa navštevovať MŠ môže, ale ZŠ musí, preto je krok o uzákonení 

jedného roka predškolskej dochádzky dobrý, ale bude treba ho previazať s motivačným 

nástrojmi, aby tam, kde je to možné, umiestňovali deti do materských škôl skôr a aj keď to nie 

je povinné.  
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7 INKLÚZIA V PRAXI MATERSKÝCH ŠKÔL  

Alena Rochovská, Richard Filčák 
 

Inkluzívne vzdelávanie sa pokladá za jeden z predpokladov nielen dodržiavania základných 

ľudských práv, ale aj za primárny predpoklad zlepšovania výsledkov vzelávania a celkovej inklúzie 

minorít do spoločnosti. Slovensko je dlhodobo predmetom kritiky svojho vzdelávacieho systému, 

ktorý umožňuje segregáciu detí. V apríli tohto roku začala Európska komisia proti Slovensku 

konanie pre porušenie antidiskriminačnej legislatívy EÚ diskrimináciou rómskych detí na školách. 

Je nepriaznivým trendom, že segregácia často začína už na úrovni materských škôl a vedie k čoraz 

väčšej segregácii hlavne rómskych detí. Tieto trendy potom pokračujú na úrovni základných škôl, 

kde určovanie školských obvodov a uplatnenie práva voľby školy prakticky zvýhodňuje 

ekonomicky silnejších rodičov, ktorý si jednak môžu dovoliť premiestniť deti do vzdialenejších 

škôl, jednak sú v realite schopní vytvoriť tlak na vytváranie školských obvodov, ktoré marginalizujú 

hlavne obyvateľov jasne identifikovaných separovaných alebo segregovaných osád. Inklúzia na 

úrovni MŠ je preto nesmierne dôležitá aj ako faktor, ktorý ovplyvňuje ďalšiu trajektóriu 

segregácie.  

Rafael a Oravec uvádzajú nasledovnú definíciu segregácie rómskych detí: „Segregácia vo výchove 

a vzdelávaní rómskych detí je jav, ktorý v dôsledku ich etnickej príslušnosti (často v kombinácii so 

sociálnym znevýhodnením) vedie k ich priestorovému, organizačnému, fyzickému a symbolickému 

vylúčeniu alebo oddeleniu od ostatných detí, čo má často za následok poskytovanie výchovy 

a vzdelávania za objektívne nižších kvalitatívnych podmienok vplývajúcich na ich nedostatočný 

všestranný rozvoj osobnosti, ako aj nedostatočnú socializáciu a integráciu do spoločnosti. Ide 

o poskytovanie takej výchovy a vzdelávania, ktoré neslúžia najlepšiemu záujmu tejto cieľovej 

skupiny detí.“68  

Existuje množstvo úskalí a bariér pri odstraňovaní segregácie rómskych detí v materských školách 

a ich úspešnej inklúzii. Na existujúcu situáciu z hľadiska inklúzie detí z prostredia 

marginalizovaných rómskych komunít a úlohu asistenta učiteľa v tomto procese sme sa pokúsili 

nahliadnuť aj prostredníctvom kvalitatívneho výskumu v materských školách. 

V tejto časti správy sa zameriavame na zhodnotenie časti kvalitatívneho výskumu, ktorý prebehol 

prostredníctvom rozhovorov zameraných na inklúziu, segregačné/desegregačné trendy na vzorke 

vybraných materských škôl (Príloha 14), pričom sumarizujeme situáciu v perspektíve riaditeľov, 

pedagogických zamestnancov a asistentov učiteľov a tiež z pohľadu rodičov detí navštevujúcich 

materskú školu. 

Realizované rozhovory možno rozdeliť na tri tematické sekcie vo vzťahu k osloveným 

respondentom: 

1. V prvej časti pre riaditeľov materských škôl (resp. zástupcov MŠ) sme sa zamerali na viacero 

faktorov: veľkosť materskej školy (počet tried, počet detí, štruktúra detí), charakteristiky 

fyzického prostredia školy (najmä vo vzťahu k segregácii), režim v materských školách 

a charakteristiky inkluzívneho prostredia (analýza aktivít a opatrení smerujúcich k inklúzii), 

dochádzku do materskej školy (najmä špecifiká dochádzky rómskych detí a vzťah k inklúzii), 

                                                           
68

Rafael V., Oravec L. 2011. Odpovede na otázky rómskych žiakov vo vzdelávacom systéme na Slovensku. 
Bratislava: Nadácia otvorenej spoločnosti, 2011, s. 158.  
Dostupné na http://www.multikulti.sk/dok/segregacia/Odpovede-na-otazky-%28de%29segregacie.pdf.  

http://www.multikulti.sk/dok/segregacia/Odpovede-na-otazky-%28de%29segregacie.pdf
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spôsob prihlasovania detí do materskej školy a otázky vzťahujúce sa k práci asistenta učiteľa 

(úloha asistentov vo výchovno-vzdelávacom procese MŠ). 

2. V druhej časti dotazníka odpovedali na otázky asistenti učiteľa. Z pohľadu asistenta boli opäť 

hodnotené prostredie materskej školy, režim v materských školách, inkluzívne prostredie, 

dochádzka, prihlasovanie do materskej školy a navyše sa asistenti vyjadrovali k práci asistenta 

učiteľa – jej dôležitosť a špecifiká jeho profesie. 

3. V tretej časti dotazníka boli oslovení samotní rodičia detí navštevujúcich materské školy. 

Rodičia mali možnosť vyjadriť svoj postoj k prostrediu materskej školy, k segregácii, 

k dochádzke detí do MŠ a k práci asistenta učiteľa. 

 

7. 1 METODOLOGICKÉ VÝCHODISKÁ  

 

Rozhovory prebiehali v mesiaci apríl 2015. Boli realizované anketármi v ôsmich materských 

školách, ktoré boli vybrané tak, aby reprezentovali rôzne geografické prostredie 

(mestské/vidiecke MŠ), rozličnú veľkosť (2-7 tried v materskej škole) a aby boli variabilné 

z hľadiska miery segregácie/inklúzie rómskych komunít, z ktorých deti navštevovali tieto materské 

školy. Stručná charakteristika materských škôl je v nasledujúcej tabuľke.  

Tabuľka 52: Charakteristika materských škôl zúčastnených na hodnotení inklúzie v praxi 
Číslo MŠ Stručný popis situácie 

MŠ 1 
 

Prvá trieda na prízemí – 23 detí (20 nerómskych a 3 deti rómske) 
Druhá trieda na poschodí – 19 detí (všetky deti rómske) 

MŠ 2 MŠ má 7 tried, v ktorých je spolu 144 detí, z toho 36 (rómskych a polorómskych detí). 6 tried 
sa nachádza v dvoch budovách, ktoré sú vzájomne prepojené a 1 trieda je elokovaná, 
nachádza sa neďaleko MŠ. V minulosti bol problém, že nerómovia nechceli dávať deti do MŠ. 
V súčasnosti tento problém nie je, nakoľko vzali všetky rómske deti do elokovanej triedy, 
ktorá je mimo MŠ. 

MŠ 3 MŠ je 6-triedna, 140 detí, z toho 1/3 rómskych detí. V minulosti bola zriadená elokovaná 
trieda pre rómske deti. Avšak niekoľko faktorov ako: slabá dochádzka detí, vysoké náklady na 
prevádzku elokovanej triedy, žiadosti rodičov, aby ich deti boli umiestnené medzi nerómov 
(neprekážala im ani vzdialenosť MŠ od osady), pretrvávanie jazykových bariér viedli  k tomu, 
že táto trieda sa zrušila a deti boli umiestnené v budove MŠ.  

MŠ4 Materská škola je 4-triedna, z toho je jedna, ktorú navštevujú iba rómske deti.  MŠ 
navštevuje 80 detí, z toho je ½ rómskych. Do tried sú zadeľované podľa veku. V triedach sú 
i rómske deti, prevažne bývajúce v obci. V rómskej triede sú deti z osady.  

MŠ 5 MŠ má dve triedy, jedna trieda je s celodennou výchovou a vzdelávaním, druhá trieda je s 
poldennou výchovou a vzdelávaním, v triede s celodennou výchovou a vzdelávaním je 
zapísaných 14 detí, v triede s poldennou výchovou a vzdelávaním je 13 detí.  

MŠ 6 Trojtriedna materská škola v dvoch budovách, v jednej budove, ktorá je poschodová, na 
prízemí je trieda 3-4-ročných detí, kde je 23 detí, na poschodí je trieda 5-6-ročných detí, tam 
je 25 detí a v prístavbe sa nachádza jedna trieda s poldennou prevádzkou, kde bolo na 
začiatku školského roka 15 detí. Triedy, ktoré sú vo väčšej poschodovej budove sú triedy 
s celodennou prevádzkou. V týchto triedach sú aj deti rómske, v triede 3-4-ročných detí je 6 
rómskych detí, ktoré chodia do materskej školy na celý deň, v skupine 5-6 ročných detí sú 4 
rómske deti, ktoré chodia taktiež na celý deň. Ostatné deti v prístavbe, kde je trieda 
s poldennou prevádzkou, sú rómske. 

MŠ 7 2 triedy z toho jedna s poldennou a jedna s celodennou prevádzkou. Počet detí: 37 z toho 13 
rómskych  a 24 nerómskych. Predpoklad zmiešavania rómskych i nerómskych detí. Rodičia 
majú záujem dávať deti do MŠ. MŠ registruje 4 odmietnuté žiadosti a všetky od nerómskych 
rodičov z kapacitných dôvodov.  

MŠ 8 2 triedy, 30 detí. Jedna trieda je poldenná, je tam 16 rómskych detí, sú to všetko predškoláci. 
V druhej triede je 14 detí: 8 rómskych a 6 nerómskych. Vekové zloženie 3 – 6 rokov. 
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7. 2 INKLÚZIA V MATERSKÝCH ŠKOLÁCH Z POHĽADU VEDÚCICH ZAMESTNANCOV 

MATERSKÝCH ŠKÔL  

 Postoj ku segregácii 

Nie je prekvapivé, že riaditeľky/riaditelia materských škôl mali tendenciu ospravedlňovať 

zaznamenané známky segregácie rôznymi dôvodmi. Typické bolo odvolávanie sa na údajné 

preferencie rómskych rodičov. „Vzniklo to z požiadaviek rodičov. Ak by som ich požiadavku 

nesplnila, rodičia by vzali svoje deti do inej MŠ, kde nie sú rómske deti“ (MŠ 1). „Deti, ktoré sme 

mali zapísané do tej spoločnej triedy, kde je inklúzia, kde sú integrované, nám odmietli chodiť 

medzi nerómske deti. A ja nemám inú možnosť, iba vyhovieť mamke, keď mi povie, že nebude 

chodiť, lebo odmieta chodiť, lebo on sa lepšie cíti v triede, kde sú čisto rómske deti. Takže aj takýto 

problém máme u nás“ (MŠ 5). 

V inej MŠ zástupkyňa počas prehliadky školy tvrdila, že samostatné rómske triedy sú výhodné 

v tom, že sa v nich deťom môžu lepšie venovať a deti sú na podobnej rozumovej úrovni. MŠ 

prihliada na názor rodičov, do ktorej chcú umiestniť svoje deti, či do rómskej alebo zmiešanej. 

Avšak pri rozhovore rómski rodičia tvrdili, že oni by chceli, aby boli deti zmiešané (MŠ 4). 

Ďalším argumentom v prospech samostatných rómskych tried mala byť výhoda v tom, že sa 

pedagógovi ľahšie pracuje, nakoľko sú podľa nej všetky deti (4 aj 5 ročné) na rovnakej úrovni a 

nepotrebuje diferencovať výchovno-vzdelávacie ciele podľa vývinovej úrovne detí. Pripúšťa, že vo 

vzdelávaní je to výhoda, ale pri výchove by bolo lepšie, ak by boli deti spolu ( MŠ 1). 

Obhajoba segregácie má niekedy formu zvýrazňovania faktora „mentality“. Zastúpené sú 

tvrdenia, že v triede sa dobre pracuje, pretože deti majú rovnakú mentalitu, čo evokuje tvrdenie, 

že segregácia je pre rómske deti prospešná. „Má výhody, lebo tie deti sa poznajú veľmi dobre 

medzi sebou, majú svoju mentalitu, dajú sa tam niektoré prvky ich mentality využiť, tá trieda 

funguje naozaj veľmi dobre. Ide predovšetkým o to, čo sa týka tvorivosti po stránke hudobnej, 

výtvarnej a tak, že naozaj i teraz, keď máme tie deti tam, tak sú tam také dobré kamarátske 

vzťahy, aj sa s nimi dobre takto pracuje, je to na tej jednej úrovni, tá mentalita a tie prvky sa tam 

dajú veľmi dobre využiť a ... Áno všetky deti sú tam z osady.“   

V skutočnosti ide pravdepodobne o to, že rodičia z osád nemajú na to, aby zaplatili deťom obedy 

(„Obedujú iba deti, ktoré sú v hmotnej núdzi a deti, ktoré nie sú v hmotnej núdzi neobedujú, 

pretože najprv o obedy mali rodičia veľký záujem, ale už bolo treba platiť, tak neplatili a my sme 

mali veľké nedoplatky za stravu a nemôžeme nedoplatky od nich získať...ak mamky napr. berú 

nejaké materské príspevky alebo iné dávky, tak im hmotná núdza nevyjde“69) a preto sú v triede s 

poldennou prevádzkou. „Neviem, ale s tým sme nemali nikdy problém, žeby oni chceli ísť do tried 

s celodennou prevádzkou“ (MŠ 6).  

V tej istej MŠ sú rómske deti (nie z osady), ktoré sú integrované v triedach s nerómskymi deťmi: 

„Bol záujem zo strany rómskych rodičov, samy mi priniesli prihlášku, chcú všetko vlastné, - školský 

poriadok máme v materskej škole pre rodičov veľmi dôležitý, musia vedieť aké majú práva rodičia, 

títo rodičia, ktorí majú deti v celodennej prevádzke spĺňajú všetko. Prádlo prinesú, platia si škôlku 

aj stravu, nie sú s nimi žiadne problémy“ (MŠ 6). 

                                                           
69

Poznámka: deti v hmotnej núdzi majú uhrádzanú stravu a tie, ktoré sú rok pred plnením povinnej školskej 

dochádzky podľa § 28 ods. 6 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov neuhrádzajú čiastočnú úhradu výdavkov materskej škole za pobyt dieťaťa 
v materskej škole. 
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Najčastejším dôvodom segregácie v inej MŠ sú nedostatočne osvojené hygienické návyky 

rómskych detí a pedikulóza (MŠ 7). 

Typický rozpor medzi tvrdeniami a reálnou situáciou ilustruje nasledujúci príklad. Rómska trieda 

je v spoločnej budove na prízemí. Má podobné vybavenie ako ostatné triedy. Nechýbajú hračky, či 

pomôcky. Rozloženie triedy, kúpeľne i šatne je rovnaké, ako v ostatných triedach. Avšak deti sa 

stravujú priamo v triede, ostatné deti MŠ sa stravujú spoločne v jedálni. Rómskym rodičom sa to 

nepáči. Zástupkyňa pre MŠ tvrdí, že jedáleň kapacitne nepostačuje pre všetky deti, a preto sa 

rómske deti stravujú osobitne, v triede. Z pohľadu evalvátorov ale po ohliadnutí jedálne nebola 

zaznamenaná žiadna prekážka, ktorá by bránila tomu, aby sa pridali dva ďalšie stoly  a vošli by sa 

aj rómske deti (MŠ 4). 

Podľa tvrdenia riaditeľky z ďalšej MŠ: „Rómski rodičia chcú, aby rómske deti boli spolu všetky 

vekové kategórie.“ Hoci podľa asistentky učiteľa v elokovanej triede, kde sú deti všetkých 

vekových kategórií, je práca učiteľky kvôli tomu veľmi náročná, lebo každé dieťa je na inej 

vývinovej úrovni. Učiteľka sa venuje hlavne deťom, ktoré pôjdu do školy, asistentky učiteľa sa 

venujú ostatným deťom, ale navzájom sa v malej miestnosti vyrušujú. Učiteľka sa teda nemôže 

venovať predškolákom tak, akoby si to predstavovala a nemôže ich dostatočne pripraviť na vstup 

do základnej školy. „Rodičom to vyhovuje, v minulosti niekedy sme mali aj takýto problém, že 

rodičia namietali proti tomu, že prečo sú rómske deti v tejto triede iba doobeda, ale potom zistili, 

že deti rómske poobede spať nechcú. Takže aj v triede , v ktorej máme aj rómske aj nerómske deti, 

tak vznikal problém, že rodičia nechceli nechávať na popoludňajšie činnosti. Lebo tam je prakticky 

spánok, olovrant, hry a hrové činnosti, už nechceli nechávať deti. Že im lepšie vyhovuje, aby boli 

iba doobeda“ (MŠ 2). 

Aj keď sú v MŠ segregované triedy, väčšina aktivít v MŠ je spoločná. Väčšinu aktivít majú vo 

všetkých materských spoločné: karneval, Deň matiek, vianočná akadémia. Tieto aktivity sú 

realizované v kultúrnom dome. V MŠ ešte realizujú tvorivé dielne pre všetkých rodičov spoločne. 

Podľa pani riaditeľky (MŠ 1) rómski rodičia nie sú takí tvoriví a kreatívni, ako nerómsky rodičia. 

A touto spoločnou akciou sa inšpirujú a učia rómski rodičia od nerómskych V niektorých MŠ 

potvrdili, že niektoré aktivity (Deň matiek, vianočný večierok sú v rómskych a nerómskych 

triedach oddelené). 

 Elokované triedy 

V jednej zo skúmaných MŠ je jedna trieda úplne segregovaná. Nachádza sa mimo MŠ, v inej časti 

dediny – elokovaná trieda. Triedy sú podľa riaditeľky MŠ oddelené na žiadosť rodičov, ale aj 

z dôvodu finančnej stránky. Rómski rodičia neboli schopní zaplatiť poplatky za MŠ: „Nechcú proste 

platiť nič. Oni tu boli nahlásené, prišli do našej MŠ, ale chodili tu dva týždne, potom im vedúca dala 

šek, už sa viac v MŠ neukázali, išli, lebo vedeli, že tam im Ana70  zaplatí“ (MŠ 2). 

V jednej z materských škôl bola v minulosti zriadená elokovaná trieda pre rómske deti. Avšak 

niekoľko faktorov ako: slabá dochádzka detí, vysoké náklady na prevádzku elokovanej triedy, 

žiadosti rodičov, aby ich deti boli umiestnené medzi Nerómov (neprekážala im ani vzdialenosť MŠ 

od osady), pretrvávanie jazykových bariér viedli  k tomu, že táto trieda sa zrušila a deti boli 

umiestnené v budove MŠ (MŠ 3). 

Ak sú v MŠ rómske triedy, majú často poldennú prevádzku – tým pádom odlišný režim: „Ostatné 

deti v tej prístavbe, čo máme triedu s poldennou prevádzkou sú rómske.... Vlastne v tejto budove 

ani nie je priestor na to, aby tam bola aj ďalšia trieda, do tejto oddelenej triedy s poldennou 

                                                           
70

Ana je zahraničná misionárka, ktorá pomáha v rómskej komunite – meno bolo zmenené. 
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prevádzkou chodia deti, ktorých rodičia mali záujem len o poldennú prevádzku. Neboli ochotní 

uhrádzať deťom obed. Ináč sa to z organizačných dôvodov nedalo vyriešiť. Veľký záujem 

o materskú školu je zo strany rodičov nerómskych, u rómskych rodičov aj stále taký nadštandardný 

zápis je, čo sa týka rómskych rodičov. Lebo k nim treba chodiť a vlastne do tej materskej školy ich 

pritiahnuť“ (MŠ 6). 

 Špeciálne opatrenia pre podporu rómskych detí 

V rámci sledovaných materských škôl sme našli niekoľko príkladov špeciálnych opatrení pre 

podporu rómskych detí. Tie boli často iniciatívou materských škôl, vždy sa stretli so záujmom zo 

strany rodičov detí z marginalizovaných rómskych komunít. Niekoľko príkladov: 

Individuálna pomoc zamestnancov materskej školy: „V minulosti to bolo tak, že chceli sme ich 

získať na tú celodennú prevádzku, naša školníčka vyprala prádlo v materskej škole, žehlila ho, 

vlastne sme ani rodičom nedávali to prádlo, lebo inak to funguje tak, že všetci rodičia (nerómski) 

berú prádlo domov prať a vracajú nám ho. Nemáme my tu práčku na materskej škole, ale tie deti 

majú aj problém s tým spánkom, odpočinkom tu v materskej škole a rodičia potom ich už 

prestávali dávať, lebo podľa nich dlho boli deti v materskej škole, to tak poviem, že už i na tých 

deťoch to bolo vidieť, ony sú také hyperaktívne, že chceli sme naozaj ... Teraz im prinesieme nejaké 

to šatstvo z domu, nejakú obuv, ale oni, keď im to dávate je to dobré a na druhý deň už ...Už sa 

stalo, že som v zime priniesla čiapky a potom som videla, že na druhý deň tie šály a čiapky mali 

celkom iní rómski spoluobčania, nie tie deti a trochu sa ma to dotklo, lebo zase to dieťa prišlo bez 

čiapky ...Človek ich ľutuje a chce im pomôcť, neviem, či si nevážia, či to tak berú , nemajú oni k 

tomu taký vzťah...“ „Špeciálne opatrenia pre podporu rómskych detí sú len v tom, že majú 

k dispozícií školské posteľné prádlo, ktoré je ale v tomto prípade už značne opotrebované. 

Nerómski rodičia mali problémy s tým, že sa rómskym deťom poskytlo posteľné prádlo, prečo sa 

neposkytuje všetkým deťom v MŠ....máme problémy finančné tu s týmito rodičmi, majú problém 

a potom by vôbec nenosili deti. Keby som im povedala, že majú kúpiť prádlo, budem na nich tlačiť, 

tak oni neprinesú to dieťa, lebo nemajú peniažky na to prádlo. Ale mamičky si povedali nerómske, 

že si pokúpia vlastné prádlo, a že do budúcna by to malo takto už byť riešené, že by si mali aj oni 

pomaličky v priebehu roka už kúpiť svoje vlastné prádlo, našetriť si naňho, aj kvôli rozoznávaniu“ 

(MŠ 1). „Deti sa neprezliekajú, prichádzajú v tom, čo majú oblečené z domu, jedine sa prezúvajú 

a máme na škole automatickú práčku tak, nedávame prať uteráky, uteráky mali niekedy svoje, 

teraz už máme školské uteráky a perie ich školníčka. Aj prádlo v tej triede, kde rómske deti spia, 

nedávame im prať domov,  ale všetko tu perie školníčka. Prádielka máme vlastné“ (MŠ 5).  

V skúmanej vzorke bola aj lokalita, kde sa realizoval projekt zameraný na  financovanie poplatkov 

pre  rómske deti  v MŠ. Podľa názoru zástupkyne pre MŠ to prospieva tomu, že rómske deti MŠ 

navštevujú pravidelne (MŠ 4).  

Spolupráca s rodinou z MRK: „V triede s poldennou dochádzkou máme plány spolupráce s rodinou 

z MRK, no a oni sa zameriavajú, majú na každý mesiac naplánované aktivity, no a mali stretnutie 

s hudobníkom z komunity, čo sa im veľmi páčilo, mali sme aktivity, že spievali rómske piesne, 

slovenské piesne, detské piesne, minule bola aktivita, že si čítali rozprávku aj v rómčine, aj 

v slovenskom jazyku, no a takéto aktivity máme. A osvetový program sa vykonáva u nás.“ 

Pri otázke špeciálnych opatrení pre podporu rómskych detí boli tieto často vnímané ako 

diskriminácia nerómskych detí: „Sú úplne v rovnakom. Ešte by som povedala, že dlho boli 

v lepšom. Naše (nerómske) deti nemali ani vymaľované, ani nový nábytok a napriek tomu stále 

nespokojní boli (rodičia rómskych detí). Super sa tu majú, rovnako, krásne.“ 
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 Prihlasovanie do MŠ – faktory ovplyvňujúce počet prihlásených detí a  prvotného rozdelenie 

detí do tried 

Materské školy využívajú viaceré stratégie pri prihlasovaní detí, od adresného individuálneho 

prístupu zo strany MŠ, s pomocou komunitných a sociálnych pracovníkov až po tradičné 

prihlasovanie, keď musia rodičia prísť do MŠ s vyplnenou prihláškou. MŠ sa iniciatívne snažia 

zvýšiť počet prihlásených detí zo znevýhodneného prostredia. Pri umiestňovaní detí do tried sa 

väčšinou prihliada na preferencie rodičov.  

MŠ oslovuje rodičov priamo (miestny rozhlas, plagáty v obci, rodičia medzi sebou), rodičia prišli 

do MŠ a zástupkyňa pre MŠ im vysvetlila postup prihlasovania, na mieste vypísali prihlášky. 

V súčasnosti oslovuje rodičov z osady aj sociálna pracovníčka z iného projektu, ktorá spolupracuje 

s MŠ, ktorá im pomáha i s vypísaním prihlášok. Vypísané prihlášky prinesie do MŠ. Podľa 

zástupkyne MŠ zadeľuje deti do rómskej, či zmiešanej triedy podľa želania rodiča (značí si to do 

prihlášky). V rómskej triede sú deti, ktoré nevedia po slovensky. Rodičia z tejto lokality 

v rozhovoroch uviedli, že deti z osady sú umiestňované do rómskej triedy a oni by chceli, aby boli 

deti pomiešané (MŠ 4). 

Individuálny prístup predstavuje príklad, keď si riaditeľka MŠ vyžiadala údaje z matričného úradu 

o deťoch, ktoré by mohli v nasledujúcom školskom roku nastúpiť do MŠ a následne nevypísané 

prihlášky odniesla rómskym rodičom detí terénna zdravotná pracovníčka (spolupracuje úzko 

s MŠ).  S vypísaním prihlášok mohla rodičom pomôcť, poradiť,  či ich vypísať (po dohode 

s riaditeľkou MŠ). Rómski rodičia následne priniesli prihlášku do MŠ, prišli spolu s dieťaťom (v 

rámci Osvetového programu). Boli im ukázané priestory MŠ, deti sa mohli zahrať s hračkami, 

vyskúšať si ležadlá a podobne (riaditeľka to prirovnala k dňu otvorených dverí). Ďalej im riaditeľka 

predstavila MŠ, jej denný režim, spoluprácu MŠ a rodina, spôsob platieb a ďalšie. Taktiež ich 

oboznámila s možnosťou finančnej pomoci od štátu, aby deti mohli navštevovať MŠ: možnosť 

vybaviť si potvrdenie na hmotnú núdzu, či životné minimum a podobne (MŠ 3). 

Zápis často prebieha priamo v osade: „...zápis robíme v rómskej osade, lebo ani jeden rodič mi 

nepríde na normálny zápis ako je v ostatných materských školách. My robíme zápis v rómskej 

osade, ja vypisujem tam doslova na kolene prihlášky, jednu prihlášku nechávam rodičom, aby 

s ňou išli k lekárovi, všetko im vysvetlím, lenže zatiaľ sa mi nevrátila ešte ani jedna prihláška, druhú 

prihlášku si beriem do školy, aby som vedela, že koľko tých detí vlastne mám zapísaných, koľko 

rodičov mi prejavilo záujem zapísať deti do materskej školy. Z tých detí, ktoré sme mali tento 

školský rok akože záujem, akože prídu do materskej školy, ani jedna potvrdená prihláška sa mi 

zatiaľ nevrátila. A to je u nás dlhoročný, dlhoročný problém. Minulého školského roka som to 

riešila pomocou zdravotného asistenta,  no teraz som zatiaľ čakala, ale už to budem riešiť zase 

pomocou zdravotného asistenta, aby nám to pomohlo. No tak ide, oslovuje rodičov a minulého 

školského roka to robil doslova tak, že zobral pár rodín, lebo lekárka  nepotvrdí, keď nevidí dieťa. 

Že Tam rodič musí prísť s dieťaťom. Takže už tie deti a tých rodičov, ktoré nemali potvrdené 

prihlášky, tak ich zobral, no a tak sa to rieši“ (MŠ 5). 

Pri otázke zápisov detí do MŠ sme sa stretli s problémom informovanosti u rómskych rodičov, čo 

môže mať za následok nižšie zastúpenie detí z MRK v MŠ.  

Problém vidia materské školy v rodičoch: „Problém je niekedy v tom, že rómski rodičia 

nerešpektujú dátum zápisu a prihlášky donesú až v septembri“. Preto nedokážu MŠ v tomto čase 

odhadnúť počet rómskych detí v ďalšom šk. roku. MŠ má problém v tom, že nerómsky rodičia 

nechcú dávať deti do MŠ, problém vidí pani riaditeľka v rómskych rodičoch, ktorí sa nevedia 

slušne správať: „Medzi rodičmi nie je spolupráca, oni medzi sebou nevedia komunikovať, tam je 
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problém skôr rodič - rodič, nie dieťa. Rómski rodičia vykrikujú po chodbách, nesprávajú sa tak 

morálne, slušne“ (MŠ 1). 

Iná pani riaditeľka uvádza, že postupuje podľa zákona. Mesiac pred zápisom majú vypísaný zápis, 

ktorý sa ešte tri po sebe nasledujúce dni vyhlási v rozhlase. V jeden deň majú deň otvorených 

dverí, kedy majú možnosť prísť do MŠ rómsky aj nerómsky rodičia spolu so svojimi deťmi. Pani 

riaditeľka s nimi vedie rozhovor, čo je potrebné, aby dieťa mohlo navštevovať MŠ, čo ich v MŠ 

čaká a zároveň majú možnosť vidieť celé prostredie MŠ. V tento deň obdržia rodičia prihlášku, 

ktorú majú priniesť vypísanú pani riaditeľke. Prihlášku pomáha vypísať rodičom zo 

znevýhodneného prostredia lekárka.  Ak prihlášku prinesú do MŠ a nie je niečo správne vyplnené, 

vtedy pani riaditeľka pomôže pri oprave alebo doplnení nejakých údajov. Na vypisovanie prihlášok 

nemá pani riaditeľka čas. Pani riaditeľka pripomína, že rómski rodičia vôbec nedodržujú termíny 

a prinášajú prihlášky ešte aj v lete, dokonca aj v septembri, čo jej spôsobuje komplikácie pri 

vytváraní zoznamov tried (MŠ 1). 

Pri prihlasovaní pomáha spolupráca externých aktérov, ktorými sú sociálni pracovníci, v jednom 

prípade to bola misionárka, veľkú úlohu zohrávajú aj asistenti učiteľa. MŠ spolupracujú aj 

s obecným úradom. „Prihlasovanie detí zabezpečuje misionárka, spolupracujúca s MŠ. Riaditeľka 

odovzdá prihlášky, nakoľko viac pozná rómskych rodičov, prípadne počet deti v rodine. Misionárka 

za pomoci asistentiek pomáhajú rodičom s vypisovaním prihlášok. Napríklad vybavia a zaplatia aj 

potvrdenie od lekára, že sú deti zdravé a môžu navštevovať MŠ.“ „Asistent učiteľa spolu 

s terénnym sociálnym pracovníkom idú do osady, kedy informovali rodičov. Následne rodičia si 

prišli do škôlky po prihlášky a potom, keď dostali sociálne dávky, išli spolu so sociálnym 

pracovníkom k lekárovi dať si potvrdiť prihlášky. Prihlášku vypĺňal rodič  s učiteľkou“ (MŠ 7). 

„Vyzdvihnem si menný zoznam detí, uprednostňujeme 5 – 6 ročné deti, potom deti, ktoré majú 

odloženú školskú dochádzku, na základe toho určím termín zápisu a potom v rámci určitých sedení, 

napr. teraz v rámci Osvetového programu oboznamujem o tom rodičov v spolupráci s asistentkou 

učiteľa. Zápis sa deje v škôlke a riaditeľka vypĺňa prihlášku. Predtým to asistentka oznámi 

rodičom“ (MŠ 8). 

Vo všetkých materských školách dostávajú prednosť deti rok pred nástupom na povinnú školskú 

dochádzku, najmä však tam, kde kapacita prihlásených detí presahuje možnosti materskej školy. 

 Postoje k inklúzii 

Ako bolo spomenuté v úvode, inklúzia detí z MRK je dôležitá. Stretli sme sa s viacerými postojmi 

materských škôl k inklúzii:  

V niektorých MŠ sa s integráciou rómskych detí ani nepočíta, aj v budúcnosti sa predpokladá 

oddelená trieda pre rómske deti: „V súčasnosti postačuje kapacita MŠ. V budúcnosti, ak by sa 

zvýšil počet rómskych detí, nepostačovala by trieda, v ktorej sú rómske deti“ (MŠ 4). Iný príklad: 

„Nie, takýto problém u nás nikdy nebol, ani rodičia nenamietali, žeby sme mali aj rómske deti 

začlenené, aj v minulosti pokiaľ ešte projekt inkluzívny model vzdelávania nebol, u nás nebol 

takýto problém, ale ozaj sa to priestorovo nedalo inakšie vytvoriť. Keď sme chceli, aby sa aj rómske 

deti vzdelávali, iné miestnosti neboli, tak sme to urobili takto“ (MŠ 5). 

Opačný postoj vyjadruje príklad inej MŠ, kde riaditeľka vyjadrila názor, že „je potrebné pracovať 

nielen s rómskymi rodičmi, ale i s nerómskymi, aby prostredie v MŠ bolo inkluzívne. Rodičia a 

pedagógovia sa musia sami stotožniť s myšlienkou inklúzie. Ak by boli Rómovia uprednostňovaní 

vo všetkých oblastiach, tak by sa nerómovia mohli považovať za diskriminovaných.“ Z pozorovania 

anketára v tejto MŠ bolo zrejmé, že deti sa naozaj spolu hrali, nerozlišovali medzi sebou, hrali sa 
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podľa záujmu. Ležadlá rómskych detí v spálňach sú umiestnené medzi deti nerómske. Pri 

rozhovore s jedným otcom bola zrejmá spokojnosť: „Je to dobrá škôlka. Všetci sú spokojní“ (MŠ 3). 

Zlepšenie inkluzívneho prostredia vidí iná pani riaditeľka v tom, že obec by mala zabezpečiť 

rómskym rodičom prácu: „Zabezpečiť prácu, aby sa proste Rómovia naučili žiť od do výplaty, aby si 

vedeli tie korunky rozdeliť, aby decko neprišlo do škôlky bosé.“ „Zrušila by som automaty 

a alkohol. Keď dostanú podporu, prvé idú do krčmy a hrajú automaty, lebo si myslia, že tam čaká 

na nich veľké šťastie, prvoradá je práca. A takto keby dom si postavili sami, vlastnými rukami, lebo 

keď im dom postaví štát, tak si ho nevážia.“ Táto MŠ neplánuje do budúcnosti žiadne opatrenia na 

integráciu rómskych detí. Nemá problém vziať do MŠ rómske dieťa, ale rodičia musia uhradiť 

všetky poplatky v MŠ (MŠ 2). 

V niektorých MŠ sa o inkluzívnom prostredí v zmiešaných triedach nedá hovoriť, pretože „sa 

nerodia nerómske deti“ (mladí ľudia migrujú do iných regiónov) a preto sa škôlky stávajú čisto 

rómskymi. „Nie, neplánujeme (opatrenia na integráciu rómskych detí), lebo ostali nám už iba 

rómske deti“ (MŠ 7). 

 

 Dochádzka  

Skúsenosti s dochádzkou detí boli v skúmaných materských školách rôzne. Boli zrejmé špecifické 

okolnosti najmä v MŠ, ktoré mali deti z chudobných osád, kde boli problémy s dochádzkou 

spojené so vzdialenosťou, zlou finančnou situáciou (oblečenie v nepriaznivom počasí). Ukazuje sa, 

že inkluzívne prostredie – zmiešané triedy mali veľmi pozitívny vplyv na pravidelnosť v dochádzaní 

detí do MŠ. Naopak, v segregovaných triedach bola dochádzka najhoršia. 

V zmiešaných triedach nie je problém s dochádzkou u rómskych deti, avšak v triede rómskej, 

v ktorej sú zväčša deti z osady, je dochádzka horšia. Deti napríklad neprídu do MŠ, pretože prší 

alebo sneží a osada je ďaleko (cca 2 km). Choroba nie je dôvodom neprítomnosti týchto detí (MŠ 

4). 

V triedach s malými deťmi je dochádzka rómskych detí pravidelná. V dvoch triedach s 5-6 ročnými 

deťmi  nenavštevujú pravidelne MŠ tie deti, ktoré chodia do MŠ iba jeden rok pre nástupom do 

ZŠ. Dôvod je zväčša lenivosť rodičov odviesť dieťa do MŠ, prípadne choroba (MŠ 3). 

„Veľký rozdiel je. Rómske nechodia vôbec pravidelne. Z tých 19 či 20 detí chodí možno 5 až 6 detí 

pravidelne. Toto je najväčší problém.“ Pani riaditeľka udáva tieto dôvody, ktoré vedú rodičov 

k nepravidelnej dochádzke rómskych detí do MŠ: pohodlnosť, nezamestnanosť, počasie, financie. 

Častý dôvod pre neprítomnosť detí v MŠ je neuhradená strava, hlavne u tých detí, ktoré nie sú 

v hmotnej núdzi. Deti sú často prítomné v MŠ v období poberania sociálnych dávok, lebo vtedy 

rodičia cestujú do mesta. Nepravidelná dochádzka (pri pozorovaní ankétara v deň výskumu bolo 

v segregovanej triede len 9 detí, čo mohlo byť dôsledkom toho, že v ten deň pršalo) má potom za 

následok, že si deti nevedia zvyknúť na prostredie MŠ, chýbajú im poznatky a práca pedagóga je 

veľmi náročná pri nepravidelnej dochádzke dieťaťa (MŠ 1). 

Podľa pani riaditeľky sú veľké rozdiely v dochádzke rómskych a nerómskych detí. Ak Rómovia 

majú podporu, do MŠ neprídu niekoľko dní. „Ak je podpora, nakúpia, oslavujú, popíjajú a podpora 

sa minie a potom, keď sú deti hladné, tak prídu do škôlky, lebo vedia, že sestra Ana sa im dá najesť 

aspoň ráno raňajky.“ Najčastejší dôvod neprítomnosti detí v MŠ je obdobie po podpore 

a chorobnosť detí. Ak je zlé počasie (sneží, poľadovica) sestra Ana sa nevie dostať do osady po deti 

kvôli nezjazdnosti cesty (MŠ 2). 

Problémom je aj nedostatok financií, napr. na ošatenie dieťaťa (MŠ 1), ale najmä na zaplatenie 

stravy: „Odmietli nám chodiť iba rómske deti a to z toho dôvodu, že nie každý mesiac máme 



NP MRK 2  Metodicko-pedagogické centrum 

114 

hmotnú núdzu. Keď rodičia nedajú nejaké potvrdenie, alebo neviem, aký problém tam vznikne, tak 

dieťa nie je v hmotnej núdzi a nie každý mesiac sme mali celá škola hmotnú núdzu, tým pádom 

deti, ktoré nemali hmotnú núdzu, bolo potrebné, aby si platili stravu a rodičia ich odmietli už 

dávať, takže veľkým problémom je hlavne to, že v prípade, že celá škola nie je v hmotnej núdzi, tak 

deti, ktoré nemajú hmotnú núdzu, rodičia ich odmietajú dávať, lebo treba zaplatiť okolo 20 eur za 

stravu a odmietajú ich v tomto prípade už dať a ešte samozrejme, keď nemá hmotnú núdzu a nie 

je 5-6-ročné, že nie je rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, tak musí zaplatiť aj školné, 

ktoré je u nás iba 3 eurá, ale pre nich je to problém.“ „Cesta je asfaltová, cez celú dedinu aj cez 

osadu, lenže, keď má matka ísť s dieťaťom a nemá ani dáždnik, pršiplášť a prší, tak jednoznačne 

nám dieťa nedá do materskej školy. Nerómske deti iba v prípade, že sú choré nechodia, no a naše 

deti ozaj každý deň, len v prípade, že je chorý, že sa lieči, tak do materskej školy neprídu, ale 

u rómskych deti je to, alebo nemá čo obuť, alebo nemá vetrovku, alebo oni hovoria, že nemá na 

nohy, alebo mamke sa nechce ráno vstať“ (MŠ 5). 

Veľmi dôležitá pri dochádzke detí z MRK je úloha asistenta učiteľa: „Tu nám pomáhajú naše 

asistentky, ktoré idú do tej osady, rozprávajú sa s rodičmi, niekedy rodičia ani nemajú záujem 

s nimi rozprávať. Asistentky ich priam ťahajú do školy. Keď už sem prídu, je im tu veľmi dobre, 

vidno, že oni sa tu dobre cítia, len potom sa pretrhne niť, už nepríde jeden deň, druhý deň, už je im 

tak dobre. Hlavne je to v období, keď berú dávky, už okolo toho 18-teho už je pokles dochádzky 

citeľný“ (MŠ 6). 

 Asistent učiteľa 

Všetky sledované materské školy mali k dispozícii asistenta učiteľa – v závislosti od počtu tried to 

bol jeden až traja asistenti. Vo všetkých prípadoch sa ich úloha ukazuje ako veľmi dôležitá, počas 

celého roka, najmä však v prvých mesiacoch školského roku pri adaptácii detí na nové prostredie. 

Riaditeľky (zástupkyne) MŠ považujú asistentky učiteľa za prospešné, nakoľko sa môžu 

individuálne venovať jednotlivým deťom vo všetkých činnostiach. Kľúčovú úlohu zohrávajú najmä 

v triedach, kde sú deti, ktoré nevedia po slovensky. Všetky riaditeľky sa zhodli na tom, že asistent 

učiteľa by mal mať pedagogické vzdelanie. „Nemusí mať strednú pedagogickú školu, stačili by 

pedagogické kurzy v rámci Metodicko-pedagogického centra, zamerané na prácu s deťmi.“ 

Počas roka sú asistenti potrební stále a sú stále dôležití, no najviac  na začiatku školského roka. 

Počas dňa je to približne, v čase edukačných aktivít - doobeda. Asistent učiteľa, podľa zástupkyne 

pre MŠ, potrebuje určite pedagogické vzdelanie. Má potom k deťom iný prístup (MŠ 4). 

Asistentov zapájajú do všetkých aktivít materskej školy. Na jedného asistenta pripadá 16 detí. 

Podľa riaditeľky sú asistenti pre MŠ prospešní. Riaditeľka by prijala asistenta učiteľa v každej 

triede. Ich pomoc je využitá hlavne v pri jazykovej bariére a tiež pri rôznych edukačných 

činnostiach, keď sú učiteľkám nápomocné pri individuálnom prístupe, či skupinách, 

sebaobslužných činnostiach, pri príprave pomôcok a iné. Pozitívne vníma i to, že asistentka učiteľa 

sa zapája do všetkých činností i s vlastnej iniciatívy (MŠ 3). 

Prácu asistentov učiteľa považuje riaditeľka za kľúčovú pri organizovaní celoškolských akcií, ich 

pôsobenie považuje za dôležité počas celého školského roka s akcentom na adaptačné obdobie 

nástupu dieťaťa do MŠ . Asistentka učiteľa sa presúva po triedach podľa potreby rómskych detí 

(pri problémoch s adaptáciou, jazykovou bariérou, či inými problémami) (MŠ 3). 

„Asistent je veľmi prospešný vo všetkom. Vo výchove a vzdelávaní detí mi pomáha, pri výzdobách, 

pri aktivitách, hrá sa s deťmi, spieva, má hudobné vzdelanie, vo všetkom mi pomáha, je takou 

oporou pre deti aj pre mňa.“ Asistent pracuje so všetkými deťmi, ak je v dolnej triede viac detí, 
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chodí vypomáhať aj do druhej triedy. Asistent vie po rómsky. Pani riaditeľka tvrdí, že práca 

asistenta je potrebná počas celého školského roka, no najviac je jeho práca potrebná na začiatku 

školského roka, keď si deti osvojujú hygienické návyky a zvykajú si na prostredie MŠ. Podľa pani 

riaditeľky by asistent mal mať pedagogické vzdelanie, aby získal nejaké teoretické poznatky, 

poznatky z vývinovej psychológií a tieto poznatky by potom mohol uplatniť v praxi (MŠ 1). 

Na elokovanom pracovisku pracujú traja asistenti učiteľa. Sú veľmi prospešní. Hlavný dôvod 

uvádza pani riaditeľka to, že ovládajú rómsky jazyk. Tvrdí, že skoro každé rómske dieťa by 

potrebovalo jedného asistenta. Dve asistentky ovládajú rómsky jazyk a jedna asistentka neovláda 

rómsky jazyk. Pani riaditeľka považuje prácu asistenta za kľúčovú na začiatku školského roka. 

Pripomína však, že asistenti sú potrební pri všetkých činnostiach a počas celého školského roka. 

Podľa pani riaditeľky potrebuje asistent pedagogické vzdelanie, aby vedel ako pracovať s deťmi 

(MŠ 2). 

„Najväčším prínosom je na začiatku školského roka, keď nám prídu deti, ktoré ešte nechodili do 

materskej školy, v našom prípade to sú všetky deti, ktoré neovládajú slovenský jazyk. Rozprávajú 

iba rómsky, tak vtedy je najviac potrebná, ale celý rok. Ja si myslím, že tá funkcia asistenta učiteľa 

bola veľmi dobrým krokom, že schvaľujem, aj na takých školách, kde sú aj rómske aj nerómske 

deti, aby bol asistent učiteľa“ (MŠ 5). 

„Áno, asistenti sú prospešní. Predovšetkým v komunikácii s rodinou, lebo rodičia mnohokrát 

nerozumejú komunikácii so školou. A zároveň aj s deťmi, lebo niektoré nevedia dobre po slovensky. 

A deti majú lepší vzťah k asistentovi, lebo im je bližší ako učiteľka. Asistenti učiteľa sú nápomocní 

takmer pri každej aktivite“ (MŠ 7). 

 

 Príklad dobrej praxe: podpora integrácie zrušením elokovanej triedy 

Zrušenie elokovanej triedy administratívnym rozhodnutím viedlo ku integrácii rómskych detí 

a nenaplnil sa scenár, že nerómski rodičia umiestnia svoje deti inam. I keď v tomto prípade môže 

hrať úlohu aj to, že je to materská škola, ktorá má deti z rôznych rómskych komunít, nielen 

segregovaných. Špeciálne opatrenia v tejto MŠ pre rómske deti nemajú (podľa názoru riaditeľky 

by so špeciálnymi opatreniami nesúhlasili samotní rómski rodičia a nerómski by to mohli 

považovať za diskrimináciu pre deti z majority). Riaditeľka však pri zápise upozorní rómskych 

rodičov na možnosť získania finančnej pomoci od štátu, aby deti mohli navštevovať MŠ. Ako 

napríklad: možnosť vybaviť si potvrdenie na hmotnú núdzu, či životné minimum a podobne. Podľa 

riaditeľky sú rómske deti aj ich rodičia v MŠ spokojné. Majorita si taktiež zvykla, že rómske deti 

chodia do danej MŠ i keď sa občas stretávajú so slovnými  výhradami nerómskych rodičov (MŠ 3). 

Ďalším pozitívnym príkladom je dlhodobá práca s rómskou komunitou. Podľa názoru riaditeľky 

mimoriadne, či špeciálne opatrenia v MŠ nepotrebujú, ani neplánujú. S rómskou komunitou 

pracujú dlhodobo a samotní rómski rodičia vidia, že sa v MŠ k ich deťom pristupuje rovnako ako 

k ostatným (MŠ 3). 

 

 Odporúčania pre štát (kompetentných) od vedúcich zamestnancov materských škôl 

Vo svojich odporúčaniach riaditeľky MŠ zdôrazňovali najmä dôležitosť povinného vzdelávania, 

spoluprácu s rómskymi komunitami, najmä rodičmi, ale aj inkluzívne prostredie materských škôl. 

Ako vyplýva z rozhovorov s riaditeľkami MŠ, tlaky rodičov na segregáciu detí sú silné v prakticky 

v každej zo skúmaných lokalít, i keď možno indikovať, že čím horšia je sociálna a ekonomická 

situácia MRK v konkrétnej lokalite, tým silnejší je tlak.  
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Štát by mohol prispieť k rozšíreniu kapacít v MŠ. Taktiež by mohol zabezpečiť, aby v MŠ boli 

asistenti učiteľa z rómskych komunít (pedagogicky vzdelaní) alebo rómski učitelia. Rómska 

verejnosť to pozitívne vníma (MŠ 3). 

„Financie, my tu nemáme komunitné centrum dobré, možno to by tu u nás tu inklúziu trošku 

zlepšilo.“ Pani riaditeľka si myslí, že aj osveta by pomohla k lepšej inklúzii. Tvrdí, že MŠ nemá na 

rómskych rodičov dostatočný vplyv. Predpokladá, že keby kompetentnejší (napr. starosta) vplývali 

a rozprávali s rómskymi rodičmi, že by to malo na nich väčší vplyv ako MŠ. 

No, keď chce štát zabezpečiť, aby sa vzdelávali všetky deti – rómske, tak ja si myslím, že iná cesta, 

ako že to bude povinná predškolská príprava aspoň ten jeden rok pred plnením povinnej školskej 

dochádzky, nie je možná. Lebo tak mi to vychádza z doterajších skúseností, lebo oni nám povedia, 

že materská škola nie je povinná a oni, vzhľadom aj na to, že nie všetky deti sú v hmotnej núdzi, 

oni nie sú ochotní zaplatiť im ten obed v materskej škole. A už skúšali sme aj tak, že budú bez 

obeda deti, žeby nedostali obed, aby odchádzali, s tým oni nesúhlasia (MŠ 5), podobne: „Veľmi by 

pomohlo, hovorí sa síce o tom dlho, dlho (a nič) – povinná predškolská pre tieto deti, lebo, keby 

bola povinná, tak by rodičia museli mať asi iný rešpekt pred škôlkou. Ja viem, že aj v základnej 

škole sú problémy so zlou dochádzkou, ale tam už sú stíhaní za to.“ (MŠ 6). 

V snahe o čo najlepšiu inklúziu vidia nevýhody segregovaných tried: „U nás to funguje tak, že 

väčšinou rómsky sa medzi sebou rozprávajú, aj mamky, keď prídu, tak s nimi rozprávajú rómsky, 

deti už sa naučili po slovensky, lebo každé dieťa, ktoré príde do materskej školy, ani jedno 

neovláda slovenčinu, ale oni sú veľmi šikovné, rýchlo sa naučia po slovensky, takže už komunikujú 

s učiteľkou po slovensky, ale medzi sebou pri hrách automaticky rómsky. To je problém, ktorý 

neviem, či sa nám podarí odstrániť. Takisto aj rodičia. Mamka s mamkou, keď príde ráno, iba po 

rómsky“ (MŠ 5). 

Dôležitú úlohu zohrávajú aj dotácie „...lebo ja si myslím, čo mám skúsenosti jak chodím do rómskej 

osady, že rozdiel medzi tými, čo sú v hmotnej núdzi a tými, čo nie sú v hmotnej núdzi, nie je veľký. 

Ja si myslím, že keď už chce štát, aby všetky deti rómske sa vzdelávali, musel by im zaplatiť aj obed 

– dotácie“ (MŠ 5). 

V prvom rade zabezpečiť prostriedky na hygienu, lebo „rodičia na to peniaze nemajú. A zároveň 

odstránenie pedikulózy – vtedy by to bolo na vyššej úrovni a ani rodičia by s tým nemali problém“ 

(MŠ 7). 

Zlepšenie inkluzívneho prostredia: „Viac sa priblížiť rómskej kultúre, viac sa k tým ľuďom priblížiť. 

Potom priestorovo určite i finančne“ (MŠ 7). 

 

7. 3 SITUÁCIA V MATERSKÝCH ŠKOLÁCH Z POHĽADU ASISTENTOV UČITEĽA 

 

Počas evalvácie sa k vybraným problémom, ktoré súvisia s inklúziou v materských školách, 

vyjadrovali aj asistenti učiteľa. 

 

 Segregácia/integrácia z pohľadu asistentov učiteľa 

Samostatné rómske triedy majú podľa asistentky učiteľa výhody, pretože sú vo svojej komunite, 

nemusia sa ostatných hanbiť (ako príklad uviedla, že rómske deti sa na spoločnom karnevale v MŠ 

hanbili a bočili od ostatných). Majú medzi sebou kamarátov z osady, poznajú sa. V zmiešaných 

triedach nie sú problémy (MŠ 4). 

Podľa rómskej asistentky, ktorá pracovala v elokovanej rómskej triede, je lepšie, keď sú deti spolu. 

Pretože sa nenaučili po slovensky, nevychádzali  z nerómskymi deťmi. Obidve asistentky považujú 
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spoločné triedy za vhodnejšie, deti sa v nich učia napodobňovaním, lepšie spolu vychádzajú, nie sú 

hanblivé, rýchlejšie napredujú, rómske deti sa lepšie učia po slovensky (MŠ 3). 

Asistent učiteľa si myslí, že samostatné rómske triedy majú skôr nevýhody ako výhody. Aj on 

v detstve vyrastal s nerómskymi deťmi a dodnes s mnohými udržiava priateľské vzťahy. Podľa 

neho, ak sú deti spolu v MŠ, ZŠ, potom budú vedieť spolu vychádzať aj v dospelosti. Výhody 

samostatných rómskych tried vidí v tom, že učenie je pre tieto deti jednoduchšie. „V škôlke nie sú 

také konflikty, tam je to najlepšie zachytiť tie vzťahy.“ Podľa asistenta, sú Rómovia, ktorí chcú byť 

iba s majoritou a naopak sú aj takí, ktorí chcú, aby ich deti boli oddelené, ale väčšina rodičov je za 

zmiešané triedy v MŠ, dôvody nevedel udať (MŠ 1). 

Výhody segregovaných tried vidia asistenti učiteľa v tom, že sa môžu intenzívnejšie venovať 

deťom: „No pravdaže majú svoje výhody, by som chcela povedať, že veľmi dobré skúsenosti mám 

už, pracujem tu už pomaly druhý rok a naozaj výsledky sú dobré, deti z rómskej komunity 

navštevujú materskú školu a chcú chodiť, rodičia majú záujem ich nosiť a naučia sa tu veľa vecí, 

deti zo začiatku navštevovali materskú školu, tak neovládali slovenský jazyk,  ten je tu  najhorší 

problém, no ale potom po čase takže sa naučia, hygienické návyky, samoobslužné činnosti a veľa 

vecí“ (MŠ 5). 

„Má to výhody v tom, že sa im môžem venovať viac samostatne a je na to viac času. Je to zároveň 

aj nevýhoda, lebo keby sa deti striedali s nerómskymi, tak sa môžu naučiť viac. Akurát v zmiešanej 

triede sa môže miešať rómčina so slovenčinou – ale nevýhoda to nie je“ (MŠ 7). 

Nevýhody segregovaných tried: „Oni deti niektoré nechcú, lebo sú naučené, že už čakajú na ten 

obed, ešte do tej trinástej hodiny a už potom mamky po nich prídu a idú domov. Poviem pravdu, 

niektoré chcú, niektoré nechcú. Už sa tešia, že idú domov, no ale sú také, ako vravím, v zmiešanej 

triede, tak tie chcú zostávať, nemajú problém.“  Toto môže slúžiť ako príklad toho, že v zmiešanej 

triede integrácia napreduje lepšie (MŠ 5). 

Bezproblémová situácia je v triedach, ktoré sú zmiešané, ale rómske deti nie sú so segregovaných 

komunít. „Neviem o tom, žeby bol nejaký problém s rodičmi, ja osobne som nepočula, aby sa 

niekto sťažoval, ani deti , oni sa medzi sebou hrajú, sú vytvorené skupinky medzi deťmi, to vždy 

bolo, aj to vždy bude, že ktorí sú sympatickejší, ale hrajú sa jedni s druhými, navzájom sa hrajú“ 

(MŠ 6).  

 

 Inklúzia 

Ako uviedla asistentka učiteľa z MŠ, kde sa vytvára inkluzívne prostredie: „Pri prijímaní detí do MŠ 

neriešia odkiaľ dieťa pochádza, kde býva, akú má farbu pleti alebo ku akej komunite patrí. 

Uprednostňujú deti rok pred nástupom do ZŠ. Deti pri zápise nemusia preukázať žiadne zručnosti“ 

(MŠ 3). 

Podľa asistentky učiteľa samostatné rómske triedy majú svoje výhody aj nevýhody: „Nevýhoda v 

tom, že potom sa nemôžu tak integrovať k bielym deťom, či ich príjmu alebo nie, keby boli s nimi, 

je to iné, by sa správali ako biele, teraz oni sú také výbušnejšie, nie sú také skrotené, nemajú také 

správanie, výchovu ako biele deti.“ Výhody vidí asistentka v tom, že deti navzájom spolupracujú, 

tvoria spoločné práce. V zmiešaných triedach vidí problémy v tom, že by biele deti mohli rómske 

deti odcudzovať, nakoľko sú niektoré deti zanedbané, nemajú dostatočné oblečenie, nechodia 

čisté a môžu mať aj nepríjemný zápach. Podľa asistentky učiteľa rómski rodičia by si želali, aby boli 

všetky deti spolu, aby sa medzi deťmi nerobili rozdiely. Nerómski rodičia si naopak neželajú, aby 

boli deti spolu, nakoľko sa obávajú pedikulózy alebo iných chorôb (MŠ 2). 
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Asistentky sa spolu s učiteľkou snažia, aby rómske deti mali aktivity zamerané aj na rómsku 

kultúru. Deti sa učia rôzne rómske tance a piesne. Rómske rozprávky asistentky čítajú, rozprávajú 

alebo aj pozerajú v televízií. Deň matiek, vianočnú besiedku majú oddelene (MŠ 2). 

„Prvky rómskej kultúry používame, aj keď máme piesne, ktoré buď im púšťame, podľa toho čo 

poznajú. Alebo im necháme voľnú tému, že nech nám oni niečo zo svojho, čo poznajú – piesne, 

básne, výrazy, aby to súviselo i s výchovno-vzdelávacím procesom. Aj rodičia o tom vedia, lebo deti 

sa z toho tešia, že môžu niečo po svojom aj nám hovoriť, že nielen my im hovoríme a oni im potom 

doma všetko referujú. Aktivít sa zúčastňuje materská škola ako celok“ (MŠ 6). 

Pri úspešnej inklúzii je veľmi dôležitá komunikácia s rodičmi. Ak je aktivita určená pre celú  MŠ, 

zúčastňujú sa jej všetky triedy, i rómska. Každá trieda má i svoje vlastné vystúpenia pre svojich 

rodičov (v triede) (MŠ 3). 

Deti sa stretávajú na spoločných akciách, napr. nedávno zrealizovali deň výživy, besiedky, karneval 

v kultúrnom dome, ale aj na vychádzkach a na školskom dvore sú všetky deti spoločne (MŠ 1).  

Možnosti zlepšenia videla jedna asistentka učiteľa vo finančných dotáciách určených na nákup 

učebných pomôcok, hračiek, skladačiek, písacích potrieb, ktoré rómske deti nepoznajú z domu. 

Iný asistent si myslí, že starosta by mohol viac apelovať na rodičov, aby nosili svoje deti do MŠ, 

lebo rómski rodičia viac uznávajú názory vyššie postavených ľudí, čo potvrdila aj pani riaditeľka. 

Inklúzia by mala byť aj o priblížení nerómskych detí k rómskemu prostrediu: „Chodíme na pobyt 

vonku aj na vychádzky, sme spojené triedy, rómske aj nerómske, boli sme aj nedávno v rómskej 

osade, aby poznali nerómske deti, kde bývajú rómske. Pozerali, vypytovali sa jak žijú, všetko, 

spôsoby... ale veľmi dobre prijali detičky. Ešte sa aj pýtajú, že po koľkí bývajú tam v domčekoch .... 

vysvetľujeme, že oni zato nemôžu, kde sa narodili ...“ (MŠ 5). 

 

 Dochádzka 

Rómske deti zo samostatnej triedy nechodia pravidelne do MŠ a málokedy je ich plný počet (20). 

Prečo, nevedela povedať (MŠ 4). 

Nerómska asistentka postrehla, že rómski rodičia sú na svoje deti citlivejší. Napríklad, ak je 

adaptačný proces u dieťaťa ťažší a dieťa plače, prestanú ho dávať do MŠ (MŠ 3). 

Asistent potvrdil rozdiely v dochádzke detí: „Napr. tu jeden brat a sestra prídu raz za týždeň, 

neviem prečo, prídu z lístočkom od lekárky a vybavená vec.“ Asistent si myslí, že deti, ktoré nie sú 

v hmotnej núdzi, prídu do MŠ dvakrát do týždňa kvôli tomu, že ich rodičia nemajú dostatok 

financií na vyplatenie MŠ na celý mesiac. Asistent potvrdil tieto dôvody: financie, ale aj zlé 

počasie. „Aj dneska, keď trošku zapršalo, už bude menej detí“ (MŠ 1). 

Dôvody, prečo deti neprídu do MŠ sú: „že ráno nevstanú, zaspia podľa mňa, ale sestra Ana chodí 

po nich s autom, takže ona zatrúbi, troška počká, kým sa oblečú, umyjú a prídu. Keby ich 

neroznášala, tak asi by nechodili, lebo to je dosť ďaleko. Na peši asi 20 minút“ (MŠ 2). 

Dôvodom nepravidelnej dochádzky je aj finančná a materiálna situácia rodín: „No tak, nie že 

nezanedbávajú, že nechcú ich posielať, tam je príčinou šatstvo, obuv a odev. No ale teraz vravím, 

že to  bolo často teraz choroby, či už chrípky alebo nádchy a rôzne. Len také prípady, no decko keď 

vyzdravelo, hneď navštívilo materskú školu.“  „Daktoré nosia aj papiere od doktorky, sú také 

Rómky, mamičky dôkladné, že prinesú aj od lekárky papier, že je dieťa choré“ (MŠ 5). 

 

 Dôležitosť práce asistenta 

Asistentky uviedli, že ich práca je kľúčová na začiatku školského roka pri adaptácii detí na nové 

prostredie. Pre nerómsku asistentku je náročné byť v MŠ s deťmi. Avšak ako pozitívum berie, že je 
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zároveň medzi učiteľkami spojovníkom, keď im môže podať informácie o priebehu dňa, či deťoch. 

Rómska asistentka uviedla, že v začiatkoch to bolo horšie, ale už si zvykla (MŠ 3). 

Aj ďalší asistent považuje svoju prácu za kľúčovú hlavne na začiatku šk. roka: „Keď prídu také nové 

deti, proste nevedia ani držať ceruzku, vyfarbovať, čo je to umývadlo, čo to je záchod a také.“ 

Náročnosť svojej práce vníma asistent v tom, že musí deťom všetko stále vysvetľovať: „Napr. učím 

ich celý mesiac farby a také veci.“ V MŠ pomáha asistent pri všetkom, čo je potrebné. Spočiatku 

mal veľké obavy, či svoju funkciu zvládne, ale teraz je veľmi spokojný. Asistent si myslí, že by mal 

mať pedagogické vzdelanie: „Mal by mať aspoň, lebo nebudem učiť to, čo ja neviem, keď ja to 

neviem, tak nemôžem to učiť“ (MŠ 1). 

Iná asistentka učiteľa povedala, že je stále potrebná v materskej škole, v každom časovom období, 

počas celého roka i počas dňa. Podľa asistentky rómske deti odoberajú učiteľkám i asistentkám 

energiu. Musí byť stále pri deťoch a s nimi. Vidí  u detí zlepšenie a posun. Asistent učiteľa 

potrebuje pedagogické vzdelanie, pretože vtedy má vzdelanie i skúsenosti, má iný prístup 

k deťom, vie ako s nimi pracovať. Rómske deti sú zaostalejšie a potrebujú individuálny 

pedagogický prístup (MŠ 4). 

Asistentka učiteľa z ďalšej MŠ si myslí, že rómski aj nerómski rodičia prácu asistenta vnímajú 

rovnako: „Určite je to pomoc pre deti, že im pomáhame s tým oblečením, s upratovaním hračiek 

a že im napomáhame pri hrách.“ Asistentka si myslí, že ich práca je kľúčová na začiatku školského 

roka: „Na začiatku, lebo treba si získať ich dôveru, rešpekt  a tak.“ Náročnosť svojej práce vníma 

asistentka hlavne pri získaní si rešpektu rómskych detí: „Oni nie sú také, nieže ovládateľné, ale to 

ich správanie je také iné, ťažko sa prispôsobujú, by som povedala, kým si navyknú na ten systém, 

na ten režim, čo máme v škôlke, lebo majú doma inú výchovu, asi preto.“ Podľa asistentky by mal 

mať asistent učiteľa určité vzdelanie, ale nemusí to byť pedagogické vzdelanie (MŠ 2). 

Dôležitosť práce asistentov potvrdzujú aj nasledujúce dva citáty:  

„Rodičia nám veria, berú nás ako medzičlánok medzi učiteľom a nimi, my sme ústnym spôsobom 

dohodnutí, že keď sú s nami, sú v bezpečí, v poriadku prídu do škôlky a naspäť potom“ (MŠ 6). 

„Keď rodičia nevedia, ako majú postupovať, tak ja im poradím, že majú navštíviť doktora, aby 

priniesli potvrdenie a vypíšem im žiadosť. Rodičia mi dávajú info a ja to vypisujem v osade“ (MŠ 7). 

Asistenti učiteľa zdôrazňovali svoju úlohu aj pri prekonávaní jazykovej bariéry. Rómska asistentka 

vravela, že rómski rodičia sú radi, že tam pracuje, že si ich deti skôr zvyknú na prostredie (MŠ 3). 

Dôležitosť predškolskej edukácie detí z MRK vyjadrila jedna z asistentiek  učiteľa slovami: 

„Vravím, že dobre by bolo tak, keby bola povinná školská dochádzka, určite aby posielali deti do 

škôlky, lebo to pre nich je veľmi dobré a vravím, žeby boli pripravení do základnej školy, tak toto, 

žeby uprednostňovali materskú školu tak aspoň jeden rok povinnej predškolskej dochádzky, lebo 

potom je to s nimi ťažká práca v základnej škole. Jak s písaním, grafomotorické cvičenia tu deti 

ovládajú, alebo  hygienické návyky, už som spomínala samoobslužné činnosti, ale aj farby, daktoré 

dieťa ide bez toho, žeby navštevovalo materskú školu, nepripravené a preto sú také dôsledky, že 

nič potom nevedia a dávajú ich do tých nultých ročníkov a potom sú tie špeciálne školy pre nich – 

pre rómske detičky. Naučia sa tu aj slovensky, lebo ani neovládajú veľmi a rodičia 

z marginalizovanej rómskej komunity stále s nimi rozprávajú len svoj jazyk, rómsky. Je to dobre, 

ale už keď navštevujú škôlku alebo základnú školu, tak je to pre nich dosť ťažké, málo s nimi 

komunikujú po slovensky“ (MŠ 5). 
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7. 4 INKLÚZIA V MATERSKÝCH ŠKOLÁCH Z POHĽADU RODIČOV 

 

Posledná časť evalvácie bola zameraná na rodičov. Rodičia boli oslovovaní v prostredí materských 

škôl, keď priniesli svoje deti do materskej školy, alebo si ich prišli vyzdvihnúť. 

 

 Výhody/nevýhody samostatných rómskych tried 

Rodičia nevidia výhody v samostatnej rómskej triede. Myslia si, že ak by deti chodili do 

zmiešaných tried, naučili by sa lepšie a skôr po slovensky. V samostatnej rómskej triede rozprávajú 

medzi sebou po rómsky. Rodičia tvrdili, že nerómovia nechcú, aby deti boli zmiešané. Myslia si, že 

to nechcú aj učiteľky a zástupkyňa pre MŠ (MŠ 4). 

Oddelené triedy nie sú pre deti výhodné. Rodičom sa páči, ak sú zmiešané triedy. Rómsky otec sa 

vyjadril, že rómske deti, ktoré pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia sa od 

nerómskych detí veľa naučia. Iná matka v tej istej MŠ uviedla, že jej dcéra chodila do čisto rómskej 

triedy. Dieťaťu sa tam páčilo, ale ona, ako matka, je spokojná teraz. Iný otec povedal, že zmiešané 

triedy sú lepšie, pretože to môže povedať z vlastnej skúsenosti, keď on sám v minulosti chodil do 

takej triedy (MŠ 3). 

Obe matky z ďalšej MŠ sa vyjadrili, že by chceli, aby ich deti boli integrované. Ako dôvod uvádzali 

to, že by ich deti lepšie rozprávali po slovensky, lebo ak sú samostatné rómske triedy, potom deti 

medzi sebou rozprávajú po rómsky. Potvrdili, že v triede na prízemí sú nerómske deti a asi 3 

rómske a na poschodí, iba čisto rómske deti. Matky nepredpokladajú nejaké problémy, práve 

naopak tvrdia, že „by sa naučili deti byť s bielymi i s rómskymi“ (MŠ 1). 

Rodičia z MRK, ktoré majú deti v segregovanej triede, sa jednoznačne vyjadrili k tomu, že je dobre, 

ak ich deti sú v samostatnej triede, lebo keď boli spolu s „bielymi“, tak sa bili a nedobre im robili. 

Keď anketárka argumentovala skutočnosťou, že deti sa aj tak stretávajú, lebo napríklad na pobyte 

vonku sa spolu hrajú, spolu nacvičujú rôzne programy, spolu chodia na vychádzky, rodičia 

povedali: „Im medzi svojimi lepšie.“ Podobne reagovali aj rodičia, ktorí mali deti v MŠ, do ktorej 

nechodili takmer žiadne nerómske deti: „Dobré je, že sú samé rómske deti, všetci sa poznajú, 

dobre sa tam cítia“ (MŠ 8). 

Niektorí rodičia nevedeli posúdiť, čo by bolo lepšie: „Asi by bolo lepšie, keby boli spolu. Viac by sa 

naučili.“ „Neviem, čo by bolo najlepšie. Teraz je to asi dobré“ (MŠ 7). 

 

 Problémy v materských školách 

Pri otázke na možné problémy v materských školách sa niektorí rómski rodičia vyjadrovali 

k drobným problémom (rómske a nerómske deti sa medzi sebou často bijú, napríklad na školskom 

dvore, keď sú spolu), ale aj s pocitom vylúčenia a diskriminácie (napríklad, keď mali karneval, tak 

rómske deti sa sťažovali, že stáli v kúte, rodičia tiež tvrdili, že nemohli prísť na karneval, iba 

nerómski rodičia). 

Naopak v MŠ s inkluzívnym prostredím rodičia žiadne problémy nevideli. Jedna matka uviedla, že 

jej dcéra sa do MŠ teší na nerómske kamarátky.  

Otec sa stretáva s problémom, že jeho synovi deti hovoria, „že je cigán“, ale otec ho vedie k tomu, 

aby si to nevšímal.  Celkovo žiadne problémy nevidia (MŠ 3). 

Mnohí rodičia sa vyjadrili, že by si želali deti pomiešať, ale sú spokojní aj s tým, ako to funguje v 

súčasnosti, teda, že sú deti v elokovanej triede. Ako dôvod uvádzali matky to, že nerómski rodičia 

si neželajú, aby ich deti vyrastali spoločne s rómskymi deťmi: „My nie sme takí Rómovia, my 

máme v sebe cit a niekto si myslí, že my nemáme, ani kultúru, nič, ale my to všetko máme, len nás 
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nevedia vnímať, ja neviem pochopiť, lebo nie sú tu s nami, nevidia. Napr. sestra Ana nás vníma 

normálne, že nerobí rozdiely.“ 

Niektorí rodičia sa k segregovanosti nevedeli vyjadriť, nerozumeli, čo znamená oddelenie tried, u 

iných im je to doslova jedno. Odpovede boli typu: „...ta tak dobre, dobre hej, netreba inakši atď., 

alebo ta dzecom dobre, oni spokojné“ (MŠ 5). 

Pre niektorých rodičov bola problémom samotná segregácia. V odpovedi na otázku, čo by sa malo 

v materskej škole vylepšiť/zlepšiť, rodičia  chceli, aby sa deti stravovali spoločne v jedálni. Ak o to 

požiadali zástupkyňu pre MŠ, tá tvrdila, že nie je miesto. Ďalej by rodičia boli radšej, ak by boli 

triedy zmiešané. Privítali by, aby ich deti boli lepšie pripravené do základnej školy, pretože ich deti 

sú zaraďované do nultých ročníkov a oni s tým nesúhlasia. Taktiež by boli rady, aby sa chodilo na 

výlety ako v minulosti (MŠ 4). 

 

 Názor na asistenta učiteľa 

Asistenta učiteľa vo väčšine prípadov rodičia poznali, vedeli, že s deťmi kreslí, pracuje, hrá sa 

s nimi. Rodičia oceňovali, ak asistent vedel po rómsky, najmä v komunitách, kde sa 

v domácnostiach nehovorí po slovensky. V dvoch prípadoch o asistentoch v triede nevedeli, ich 

prácu nepoznajú, asistentky považujú za učiteľky (MŠ 4), avšak poznali rómsku asistentku, ktorá 

pracovala s ich deťmi v elokovanej triede. Jej prácu nepoznajú, iba ju videli, ako tancuje s deťmi 

rómsky tanec na vystúpení. Myslia si, že je tam potrebná stále (MŠ3). 

V iných MŠ asistenta učiteľa matky poznajú, tvrdia, že robí všetko, čo je potrebné v MŠ, deti si ho 

chvália a majú ho radi, vyzdvihujú jeho pomoc hlavne pri komunikačnej bariére, nakoľko ovláda 

rómsky jazyk. Prácu asistenta považujú matky za kľúčovú hlavne na začiatku školského roka v MŠ: 

„Keď prichádzajú deti, bo je to pre nich ako nové.“ Matky sú spokojné, že má MŠ asistenta, boli by 

rady, keby ostal v MŠ pracovať aj po skončení projektu. Vzťahy s asistentom sú na veľmi dobrej 

úrovni. Je obľúbený ako u rodičov, tak aj u detí a pani riaditeľky (MŠ 1). 

Aj v ďalšej MŠ rodičia poznajú všetky tri asistentky. S ich prácou sú veľmi spokojní, považujú ich za 

veľmi dôležité a potrebné v MŠ. Vyslovili obavy, čo sa stane, ak sa projekt skončí a asistentky 

nebude mať kto zaplatiť a budú musieť odísť z MŠ. Myslia si, že asistentky sú potrebné hlavne pri 

práci s deťmi, ktoré sa pripravujú do školy. Jeden učiteľ nemôže zvládnuť daný počet detí 

v podmienkach tejto zmiešanej elokovanej triedy. Ich prácu považujú za kľúčovú počas celého šk. 

roka: „Áno, veľké zmeny sú, som veľmi spokojná s tými zmenami, čo súvisia s deťmi, lebo vedia 

lepšie rozprávať, lepšie vnímajú všetko, čo sa týka učiva, tie väčšie, aj tie malé, lebo nachytávajú 

od tých väčších, lebo sú spolu v triede, oni vidia, čo robia.“ Matky tvrdia, že deti sa v MŠ naučili 

spolu hrať, vychádzať a rešpektovať navzájom, sú vychovanejšie, ako keď prišli v septembri (MŠ 2). 

Ak rodičia asistentku poznali, jej pôsobenie hodnotili aj z pohľadu detí, „...oni ju ľúbia...“  

Podľa rodičov asistent učiteľa:  

 „pomáha aj učiteľke aj deťom,  

 aj s prihláškami pomáha, 

 dobre by bolo, keby tu bola stále (zachytili informáciu, že je tu len v čase projektu a s tým 

vyjadrujú nespokojnosť), 

 ona je ako učiteľka dobrá“  (MŠ 5). 

Rodičia vnímajú aj zmeny v práci s deťmi, odkedy je v materskej škole pedagogický asistent, 

oceňujú najmä fakt, že asistent je Róm: „Ta áno. Deti chcú chodiť do škôlky. Prínos je, že je Róm, že 

ich má rada.“  Alebo iný rodič: „Ta tota moja sa teší do škôlky, je tam dobre, asistent sa im venuje. 

Hlavné je, že je to Róm a chová sa k deťom normálne“ (MŠ 7). 
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Práca asistentov učiteľa je kľúčová „asi na začiatku roka. Keď nastúpia, treba im veľa vysvetľovať. 

Aby sa naučili“, alebo „Áno, vidím, vidím dobré zmeny. Venujú sa deťom osobitne, pomáha im. Je 

lepšie“ (MŠ 8). 

 

 Dochádzka do materskej školy 

Rodičia, ktorí sami chodili do MŠ, nemajú problém s dochádzkou detí do MŠ. „Mám takú istotu, 

keď  viem, že je tam ona, bo ju poznám a viem, že mi na decko dá pozor. Ale aj keby tam nebola, ta 

tiež sa nebojím, lebo poznám riaditeľku, ona aj mňa učila, keď som bola malá a chodila so do 

škôlky.“  

Problémy s dochádzkou boli podľa názorov rodičov kvôli chorobe, v zlom počasí. 

Otec (býva v osade, chôdza 15-20 minút po asfaltovej ceste) povedal, že ak prší, dieťa do MŠ 

nejde. Do MŠ nejdú aj, ak sú chorí. Podľa rodičov môže byť problém aj vzdialenosť: do MŠ vozí 

deti autom sestra Ana, všetko im hradia misionárky. Inak by deti do MŠ nechodili, nakoľko to majú 

ďaleko (asi 20 minút chôdze). Problémy majú aj so stravou. „Tak nepôjde do škôlky, keď je choré, 

alebo keď nemá čo obliecť.“  

Samotné deti podľa rodičov s dochádzkou problémy nemajú. Deti navštevujú MŠ rady, nechodia 

len vtedy, keď sú choré: „Deti normálne sa tešia“. Iný rodič podobne potvrdil, že dieťa chce, lebo 

vraví, že doma sa nudí.  

 

7. 5 ZÁVEREČNÉ HODNOTENIE A ODPORÚČANIA 

 

Pri hodnotení faktorov, ktoré vplývajú na inklúziu a segregáciu sme použili metódu hodnotenia 

pomocou SWOT analýzy71 (nasledujúca tabuľka).   

 

                                                           
71

SWOT analýza je metóda, pomocou ktorej sa dajú systematicky analyzovať silné (anglicky: Strengths) a 
slabé (anglicky: Weaknesses) stránky zvoleného prístupu, pričom sa zároveň analyzujú možné príležitosti 
(anglicky: Opportunities) a potenciálne ohrozenia (anglicky: Threats). 
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Tabuľka 53: SWOT analýza faktorov vplývajúcich na inklúziu  

 SWOT analýza 

S: Silné stránky W: Slabé stránky 

 

 
 
I 
n 
t 
e 
r 
ná  
 
 

- legislatívny a výkonný rámec pre integrované 
formy predškolskej prípravy, tlak EÚ a štátu; 
- podpora vlády a jej orgánov;  
- dostatok priestorov a technických možností pre 
integrovanú predškolskú prípravu;  
- metodická a technická podpora MŠ, tréningy 
a školenia pre personál;  
- profesionálny a motivovaný učiteľský zbor; 
- finančná podpora cez politiku súdržnosti 

- zraniteľnosť voči tlaku rodičov (v prípade, že 
MŠ praktizuje inkluzívne prístupy, hrozí jej, že 
nerómsky rodičia umiestnia deti inam a MŠ 
príde o deti aj o zdroje);  
- nedostatok aktivít pre podporu zmien 
a pasivita hlavných aktérov (vedeniu  MŠ 
a obce niekedy takéto status quo vyhovuje, 
pretože si nevyžaduje investície do osvety, 
práce s rodičmi a pod.); 
- vhodné priestory pre vzdelávanie sú niekedy 
ďaleko od koncentrácií MRK 

 
 
 
 
 
Ex 
t 
e 
r 
ná  
 
 

O: Príležitosti T: Ohrozenia 

- ďalšia podpora inkluzívneho vzdelávania v MŠ 
zo strany štátu; 
- využitie štrukturálnych fondov EÚ na 
skvalitnenie personálneho, a materiálno-
technického vybavenia MŠ a na vzdelávanie 
personálu; 
- aktívne zapájanie rodičov a práca s rómskymi 
ale i nerómskymi rodičmi (napr. za využitia 
aktivít mimovládnych organizácii a pod.); 
- vytvorenie a podpora opatrení zo strany štátu, 
ktoré by napomáhali inklúzii; 
- alternatívne priestorové vybavenie (tzv. 
kontajnerové MŠ) 

- zhoršovanie finančnej situácie rómskych 
rodičov povedie k tomu, že nebudú platiť ani 
minimálne požadované náklady; 
- zvyšovanie tlaku nerómskych rodičov na 
segregáciu detí; 
- rezignácia kompetentných autorít na 
prevádzanie zmien vedúcich k inklúzii;  
- ďalšia priestorová segregácia MRK; 
- spoločenská atmosféra neprajúca inklúzii 
a narastanie anti-rómskych predsudkov v 
spoločnosti 

 

Rozhovory a analýza situácie indikujú, že na  segregáciu detí sú silné tlaky v prakticky v každej zo 

skúmaných lokalít i keď možno konštatovať, že čím horšia je sociálna a ekonomická situácia MRK 

v konkrétnej lokalite, tým silnejší je tlak. Základným predpokladom úspešnej inklúzie je zmena 

sociálno-ekonomickej situácie hlavne v marginalizovaných regiónoch a zlepšenie spoločenskej 

atmosféry, ktorá cestou  narastania anti-rómskych predsudkov v spoločnosti negatívne ovplyvňuje 

anti-segregačné ciele politík a plánov.  

 

Štát by mal systematicky  prispievať k rozšíreniu kapacít v MŠ. Taktiež by mal zabezpečiť , aby v 

MŠ boli rómski  asistenti (pedagogicky vzdelaní) alebo rómski učitelia. Rómska verejnosť to podľa 

analýzy vníma veľmi pozitívne a motivačne a zlepšilo by to aj možnosti inkluzívneho vzdelávania.   

Pre dosiahnutie lepších výsledkov bude kľúčovým problémom zaistiť dostatok technických a 

finančných intervencií zameraných na MRK. Tu ide hlavne o cielené a premyslené využívanie 

fondov súdržnosti v novom programovom období 2014 -2020. Aby došlo ku synergickým efektom, 

bude potrebné, aby fungoval priebežný monitoring, ktorý by zabezpečil dosiahnutie výsledkov. V 

plánovacom období 2014 -2020 by tiež bolo potrebné cielene sústrediť viac prostriedkov EŠIF do 

slovenských regiónov s nevyhovujúcim sociálno-ekonomickým zázemím a na rizikové skupiny.  

Štát, mestá a obce by mali aktívne podporovať aktivity ďalších aktérov, ako sú mimovládne 

organizácie, prípadne cirkev aktívne pracujúce priamo v prostredí MRK.  

Analýza indikuje, že alternatívne možnosti finančnej podpory pre deti, ktoré by mali motivačný 

efekt (napríklad zaplatiť deťom obed), majú silný motivačný efekt hlavne pre zlepšenie dochádzky 

detí do materských škôl. 
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Ako indikujú príklady z praxe, niekedy stačí, že je materská škola a jej vedenie pevné v postoji, že 

nebudú segregovať deti podľa národnosti a rodičia sa prispôsobia situácii. I tu je ale dôležité, či ide 

o deti z viac, alebo menej integrovaného prostredia. Dôležitý je aj postoj zriaďovateľa a vedenia 

mesta, prípadne obce a celková atmosféra v lokalite.  

 

Jedným z paradoxov, ktorým čelíme pri zvyšovaní vybavenosti a kvality vzdelávania je to, že školy 

sa automaticky nestávajú inkluzívnejšími. Napriek školským spádovým oblastiam, materské školy 

s väčším podielom rómskych detí musia často čeliť rozhodnutiu nerómskych rodičov 

o premiestnení ich detí na inú, často krát aj vzdialenejšiu materskú školu. Táto prax je veľmi 

rozšírená a jej dôsledkom je  koncentrácia rómskych detí a ich de facto segregácia v školskom 

systéme. Zvyšovanie vybavenosti školy a zlepšovanie kvality vzdelávania je jednou z ciest, ako 

v materských školách a na školách udržať nerómske deti. Prioritné financovanie takýchto MŠ by 

malo  podporiť inkluzívne vzdelávanie  a zlepšenie výsledkov detí zo sociálne znevýhodneného 

prostredia. Implementácii projektov by mohlo predchádzať vypracovanie sociálnych a etnický 

profilov spádových oblastí jednotlivých škôl, tak aby sa dali inkluzívnosť vzdelávania a výsledky 

monitorovať. 
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8 ZÁVERY A ODPORÚČANIA 

Richard Filčák, Monika Miňová, Alena Rochovská, Eva Sobinkovičová 
 

Predprimárne vzdelávanie by mohlo v dlhodobom horizonte pomôcť výrazne zvýšiť vzdelanostnú 

úroveň rómskych detí, eliminovať ich prijímanie do špeciálnych tried a škôl a tým im pripraviť 

vzdelanostnú a sociálnu cestu k príprave na budúce povolanie. Prioritu predstavuje zabezpečenie 

viacerých nástrojov inkluzívneho vzdelávania počnúc dostačujúcimi kapacitami materských škôl 

pre všetky deti bez rozdielu od 3 rokov, pokračujúc cez ich personálne, odborné, materiálno-

technické a finančné zabezpečenie, až po odstránenie bariér na strane majority i minority. 

„Odborné výskumy ukazujú, že deti z málo podnetného prostredia, ktoré navštevovali predškolské 

zariadenie, majú pri ďalšom vzdelávaní omnoho menšie problémy, majú väčšiu šancu ukončiť 

základnú školu a následne pokračovať na strednej škole. Taktiež je menej pravdepodobné, že budú 

zaradené do systému špeciálneho vzdelávania v dôsledku nedostatočných kognitívnych 

schopností.“72 Pritom v súčasných podmienkach je miera participácie rómskych detí v materských 

školách výrazne nižšia ako miera participácie detí nerómskych. Zaškolenosť rómskych detí na 

Slovensku je aj v porovnaní s okolitými krajinami veľmi nízka (cca 19,2 % rómskych detí vo veku 3 

až 6 rokov).73 

 

Zhrnutie slabých stránok predprimárneho vzdelávania rómskych detí podľa evalvácie 

implementácie inkluzívneho modelu vzdelávania a odporúčania 

 nízke povedomie rodičov o výhodách predprimárneho vzdelávania pre svoje deti → potreba 

osvety o výhodách predprimárneho vzdelávania pre rozvoj osobnosti detí a pre ich prípravu 

na ďalšie vzdelávanie, 

 nedôvera rodičov voči materským školám → sprístupnenie výchovno-vzdelávacieho procesu 

rodičovskej verejnosti v zmysle škola ako otvorená inštitúcia, rešpektovanie potrieb detí 

a rodičov školou v zmysle pozitívnej sociálnej klímy, zabezpečenie pedagogických 

zamestnancov pochádzajúcich z lokality, z ktorej pochádzajú detí z MRK, 

 jazyková bariéra → zabezpečenie rómsky hovoriacich pedagogických zamestnancov, 

 nedostatočná a nepravidelná dochádzka detí z MRK do materských škôl → zabezpečenie 

doprovodu/prepravy detí do materských škôl, potreba osvety, 

 postoje majority a minority navzájom → realizácia spoločných školských a mimoškolských 

aktivít, 

 finančná nedostupnosť predprimárneho vzdelávania (výdavky na stravu a školné pokiaľ nie je 

rodič poberateľom dávky v hmotnej núdzi, výdavky na cestovné, oblečenie a ostatné výdavky) 

→ brať do úvahy aj rodiny, ktoré aktuálne nespadajú medzi poberateľov hmotnej núdze, 

prihliadať aj na zabezpečenie ostatných výdavkov chudobných rodín tak, aby materskú školu 

mohlo dieťa navštevovať už od veku 3 rokov v zmysle pravidelnej dochádzky,  

                                                           
72

Korčeková V. 2013. Rómske deti do materských škôl: kde začať? Zhrnutie aktuálnych poznatkov pre 

tvorcov politík. Inštitút SGI, 2013, s. 1. 
Dostupné na 
http://www.governance.sk/assets/files/publikacie/Policy%20Brief_Predskolska%20Vychova_SGI.pdf. 
73

 Správa o stave školstva na Slovensku a o systémových krokoch na podporu jeho ďalšieho rozvoja.  
Bratislava: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, 2013. Dostupné na 
https://www.minedu.sk/sprava-o-stave-skolstva-na-slovensku/.  

http://www.governance.sk/assets/files/publikacie/Policy%20Brief_Predskolska%20Vychova_SGI.pdf
https://www.minedu.sk/sprava-o-stave-skolstva-na-slovensku/
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 nepostačujúce kapacity materských škôl → výstavba materských škôl či ich prístavieb podľa 

miestnych potrieb tak, aby všetky deti vo veku od 3 rokov mali prístup k predprimárnemu 

vzdelávaniu, efektívne využitie priestorov materských škôl s poldennou výchovou 

a vzdelávaním s cieľom „dvojsmennej prevádzky“ v tých lokalitách, kde sa nachádza zvýšený 

počet detí predškolského veku a neexistuje žiadna iná možnosť ich prípravy na vstup do 

základnej školy, 

 nevyužité priestory budov materských škôl pre neformálne vzdelávanie detí z MRK, ktoré 

nenavštevujú formálne vzdelávanie v materských školách → realizovať neformálne 

vzdelávanie prostredníctvom „predškolských klubov“ či iných alternatívnych možností tam, 

kde nie je možné iné predprimárne vzdelávanie, 

 personálna absencia asistentov učiteľa v materských školách → legislatívne určiť možnosti 

prijatia asistenta učiteľa bez finančného zaťaženia zriaďovateľa materskej školy,  

 odborná pripravenosť pedagogických zamestnancov pre prácu s deťmi a rodičmi z MRK → 

pokračovať v trende kontinuálneho vzdelávania a neformálneho vzdelávania s cieľom zvýšiť 

ich profesijné kompetencie pre prácu s deťmi a rodičmi z MRK, otváranie možností 

pedagogického štúdia pre rómsku mládež i ostatných záujemcov k nadobudnutiu 

kvalifikačných predpokladov podľa platnej legislatívy, vytvorenie možností  k získaniu úplného 

odborného stredoškolského vzdelania na pedagogických a sociálnych akadémiách pre 

aktuálnych a budúcich asistentov učiteľa, 

 vzdialenostná nedostupnosť materských škôl v niektorých lokalitách → zabezpečenie prepravy 

do spádových materských škôl, 

 slabá aktívna spolupráca školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie 

s materskými školami → pravidelná aktívna intervencia a diagnostika detí z MRK v prostredí 

materských škôl, 

 slabá spolupráca materských škôl s inými subjektmi možnými participovať na výchove 

a vzdelávaní detí z MRK ako podporný personál → využitie spolupráce  terénnych sociálnych 

pracovníkov, komunitných centier, zdravotných asistentov a iných dostupných subjektov pri 

výchove a vzdelávaní detí z MRK, pri osvete a komunikácii s rodinami detí z MRK, 

 finančné zabezpečenie materských škôl navštevujúce deti z MRK (financovanie asistenta 

učiteľa, odmeny učiteľom, zabezpečenie špecifických vzdelávacích podmienok apod.) → 

štátna finančná motivácia a podpora materským školám nachádzajúcich sa v krízových 

lokalitách, pracujúcich s deťmi z týchto lokalít a s deťmi vyžadujúcimi špecifické výchovno-

vzdelávacie podmienky. 

 

Prínos inkluzívneho modelu vzdelávania podľa vyjadrení niektorých materských škôl zapojených 
do NP MRK 2 
„IMV na našej materskej škole hodnotíme pozitívne z dôvodu aj osvety rodičov rómskych aj 

nerómsky a ich vzájomného fungovania v MŠ. Získali sme poznatky z inkluzívneho vzdelávania 

rómskych detí. Mali sme si možnosť porovnať výsledky detí, ktoré boli v MŠ od 4 rokov a boli 2 roky 

zapojené do projektu a deti ktoré nastúpili iba 1.rok pred povinnou školskou dochádzkou. Sme 

toho názoru, že inkluzívny model vzdelávania je dlhodobý proces, kde základom je osveta rodičov, 

pedagógov, dochádzka detí minimálne od 4. rokov. Deti majú dlhšiu adaptáciu na prostredie 

a pokiaľ sa zaradia do inklúzie ako 5 – 6 ročné, nie sú schopné zaradiť sa medzi ostatné deti 

a zapojiť sa do výchovno-vzdelávacieho procesu. Práca s deťmi je veľmi náročná, vyžaduje si 

trpezlivosť, individuálny prístup a špecifikáciu aj ŠkvP  so zaradením špecifických cieľov a úloh pre 
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tieto deti. Pri inklúzii je potrebné, aby aj počet detí v triede bol nižší, aby bol dostatočný priestor 

pre každé dieťa  a bola možnosť sa venovať dieťaťu podľa potreby. Nakoľko v materskej škole sa 

tieto deti nevykazujú v štatistických výkazoch ako deti so špecifickými výchovno-vzdelávacími 

potrebami, nakoľko nespĺňajú podmienky k tomu potrebné, sú zaraďované ako bežné deti, tak 

počet detí je na triedach taký, ako dovoľuje zákon a maximum. Osvedčil sa nám aj asistent učiteľa, 

ktorý je veľmi potrebný práve pri inkluzívnom modeli vzdelávania a individuálnej práce s deťmi, 

osvetový program, ktorý umožnil získať lepšie poznatky rodičov o materskej škole, možnosť sa 

spoznať s personálom materskej školy, možnosť vidieť podmienky pre ich deti v MŠ, u detí sa 

odstránili bariéry pri spolužití s nerómskymi deťmi, spoločné aktivity a odstránenie bariér medzi 

rodičmi. Je veľmi pozitívne, že sa IMV  praktizuje už na materskej škole, kde sa rodičia poznajú, 

stretávajú pri  akciách pri preberaní detí a prostredie v materskej škole je ešte také rodinné, ako to 

je na základnej škole, kde už to prostredie je pre deti cudzie a sú ponechané samé na seba.  Po 

projekte MRK 2 rómske deti sú samostatnejšie, vedia prezentovať svoj názor, sú adaptované na 

kolektív, sú sebavedomejšie, menej utiahnuté a hanblivé, ovládajú kultúrne a hygienické návyky, 

ale hlavne s mnohými deťmi ďalej pokračujú ako spolužiaci v 1. ročníku ZŠ“ (kód MŠ 101). 

„Získali sme projektom asistentku, čo by sme chceli a potrebovali natrvalo a žiaľ projektom končí. 

Získali sme interaktívny systém. Spoznali sme kolegyne z iných MŠ zapojených do projektu MRK 2, 

vďaka vzdelávaniu. Získali sme nové poznatky v oblasti MRK, pri vzájomných návštevách sme si 

s kolegyňami vymenili skúsenosti s prácou s deťmi z MRK, načerpali sme nové námety. Vďaka 

osvetovému programu sa zlepšila komunikácia rodič – pedagóg MŠ, dochádzka detí do MŠ. 

Návštevou rodín asistentkou sa zlepšila celková klíma spolupráce rodiny so školou. Škola získala 

pomôcky vďaka tomuto projektu, ktoré by sme ináč nezískali. Vzdelávanie bolo prínosom do našej 

praxe a celkové zabezpečenie vzdelávania bolo na výbornej úrovni, lektori erudovaní“ (kód MŠ 

075). 

„Vytvorili sme materskú školu pre všetky detí bez rozdielu. Získali sme pedagogického asistenta, 

ktorý je nápomocný učiteľke  vo všetkých organizačných formách denného projektu. Zlepšilo sa 

spolunažívanie detí v triede. Projekt poskytol rovnaké možnosti každému dieťaťu a rodine 

zúčastňovať sa vzdelávania v materskej škole a možnosti spolupráce s rodinou, asistentom učiteľa 

s CPPPaP, s CŠPP, ZŠ. Umožnil pedagogickým zamestnancom, vrátane pedagogického asistenta 

absolvovať kontinuálne vzdelávanie vo vzťahu k výchove a vzdelávaniu detí pochádzajúcich z MRK. 

Projekt prispel k lepšej komunikácií MŠ a rodiny.  Didaktické baličky, ktoré MŠ objednala v rámci 

projektu, prispeli k efektívnej výchove a vzdelávaniu a sebarozvoju každého dieťaťa, ku 

kompenzácií nedostatku materiálneho vybavenia v rodinách. Materská škola získala nové 

pomôcky, hračky vybavenie pre interiér a exteriér MŠ, ktoré prispejú k modernizácií a estetizácii 

výchovno-vzdelávacieho procesu. Pre výchovno-vzdelávací proces veľký úžitok priniesla 

interaktívna tabuľa, ktorá sa v MŠ aktívne využíva v čase hier a hrových činností, v edukačných 

aktivitách najmä vo fixačnej časti, kde učiteľka má možnosť preveriť dosiahnuté ciele vytýčené v 

edukačných aktivitách“ (kód MŠ 047). 

„Som veľmi rada, že sme boli vybratí do projektu, pretože tu nejde len o tovar ale hlavne o deti. 

A vidno v tom prínos aj v našej MŠ. Pretrhla sa bariéra medzi rómskymi rodičmi a učiteľka, 

asistentka je spojovateľ“ (kód MŠ 034). 

„Priebeh implementácie IMV na našej materskej škole hodnotím pozitívne. Prínos sa prejavil 

prevažne v zlepšení dochádzky detí z MRK, v zlepšení komunikácie s rodičmi týchto detí a tiež 

v získaní si ich dôvery. Je vidieť, že rodičia majú väčší záujem o vzdelanie svojich detí a ich 

budúcnosť im nie je ľahostajná“ (kód MŠ 038).  
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„Dlhé roky pracujeme s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktoré neposkytuje dostatok 

podnetov na uspokojenie takých potrieb, ktoré sú potrebné na primeranú výchovu, na ich 

optimálny a všestranný rozvoj, nepodporuje socializáciu detí. Z toho dôvodu je veľmi dôležité, aby 

deti navštevovali MŠ. Zo zavedenia inkluzívnej výchovy a vzdelávania do praxe v našej škole majú 

úžitok všetky deti. Deti so špeciálnymi potrebami majú možnosť pozorovať ostatné detí a vzájomne 

sa ovplyvňovať, pôsobiť jeden na druhého. Deti spoznávajú silné a slabé stránky svojich 

rovesníkov, naučia sa spolupracovať a fungovať ako jeden veľký kolektív, naučia sa vážiť si jeden 

druhého. Každý kontakt podporuje u detí vytváranie priateľstiev a socializáciu jednotlivcov, čo je 

potrebné pri bezproblémovom vstupe do ZŠ“ (kód MŠ 081). 

Viac o prínose národného projektu MRK 2 a o zmenách vyplývajúcich z implementácie 

inkluzívneho modelu vzdelávania podľa vyjadrení materských škôl v prílohe 15. 
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PRÍLOHA I ZOZNAM MATERSKÝCH ŠKÔL ZAPOJENÝCH DO NP MRK 2 

P.č. Škola  Mesto  Adresa školy Okres  Kraj  

1 MŠ Bačkovík  Bačkovík 63, 044 45 Bidovce Košice-okolie Košický 

2 MŠ Roštár  Roštár 82, 049 35 Roštár Rožňava Košický 

3 MŠ Rožňava 
Ul. Krátka 1825/28, 048 01 

Rožňava 
Rožňava Košický 

4 MŠ Závadka  Závadka 36, 072 33 Hnojné Michalovce Košický 

5 MŠ Smižany  

Zelená 773/1, 053 11 
Smižany 

Spišská Nová Ves Košický 

6 MŠ Ďurkov  Ďurkov 273, 044 19 Ruskov Košice-okolie Košický 

7 MŠ Dobšiná  

P. J. Šafárika 654, 049 25 
Dobšiná 

Rožňava Košický 

8 MŠ Ochtiná  Ochtiná 51, 049 35 Ochtiná Rožňava Košický 

9 MŠ Iňačovce  

Iňačovce 141, 072 11 
Čečehov 

Michalovce Košický 

10 MŠ Arnutovce  

Arnutovce 11, 053 13 
Letanovce 

Spišská Nová Ves Košický 

11 MŠ Rankovce  Rankovce 19, 044 45 Bidovce Košice-okolie Košický 

12 ZŠ s MŠ Brzotín  

Berzehorská 154, 049 51 
Brzotín 

Rožňava Košický 

13 ZŠ s MŠ Nálepkovo  

Školská 684, 053 33 
Nálepkovo 

Gelnica Košický 

14 MŠ Rejdová  Rejdová 44, 049 26 Rejdová Rožňava Košický 

15 MŠ Markovce  

Markovce 126, 072 06 
Malčice 

Michalovce Košický 

16 MŠ Lastovce  

Školská 246, 076 14 
Michaľany pri Trebišove 

Trebišov Košický 

17 ZŠ s MŠ Slanec  Hlavná 320/79, 044 17 Slanec Košice-okolie Košický 

18 ZŠ s MŠ Úbrež  Úbrež 141, 072 42 Úbrež Sobrance Košický 

19 MŠ Čakanovce  

Čakanovce 80, 044 45 
Čakanovce 

Košice Košický 

20 MŠ 
Gemerská 

Poloma  

Ulica 9. mája 511, 049 22 
Gemerská Poloma 

Rožňava Košický 

21 ZŠ s MŠ Palín  Palín 104, 072 13 Palín Michalovce Košický 

22 MŠ Sečovce  

Nová 1690/11, 078 01 
Sečovce 

Trebišov Košický 

23 MŠ Drahňov 

Drahňov 170, 076 74 
Drahňov 

Michalovce Košický 

24 MŠ Bystrany  Bystrany 49, 053 62 Bystrany Spišská Nová Ves Košický 

25 MŠ Košice Hrebendova 5, 040 11 Košice Košice Košický 

http://www.npmrk2.sk/zoznam-ms-zapojenych-do-projektu?title=&tid_2=All&tid_1=All&tid=All&order=field__kola&sort=asc
http://www.npmrk2.sk/zoznam-ms-zapojenych-do-projektu?title=&tid_2=All&tid_1=All&tid=All&order=title&sort=asc
http://www.npmrk2.sk/zoznam-ms-zapojenych-do-projektu?title=&tid_2=All&tid_1=All&tid=All&order=field_okres&sort=asc
http://www.npmrk2.sk/zoznam-ms-zapojenych-do-projektu?title=&tid_2=All&tid_1=All&tid=All&order=field_kraj&sort=asc
http://www.npmrk2.sk/ba%C4%8Dkov%C3%ADk
http://www.npmrk2.sk/ro%C5%A1t%C3%A1r
http://www.npmrk2.sk/z%C3%A1vadka
http://www.npmrk2.sk/smi%C5%BEany
http://www.npmrk2.sk/%C4%8Furkov
http://www.npmrk2.sk/dob%C5%A1in%C3%A1
http://www.npmrk2.sk/ochtin%C3%A1
http://www.npmrk2.sk/i%C5%88a%C4%8Dovce
http://www.npmrk2.sk/arnutovce
http://www.npmrk2.sk/rankovce
http://www.npmrk2.sk/brzot%C3%ADn
http://www.npmrk2.sk/n%C3%A1lepkovo
http://www.npmrk2.sk/rejdov%C3%A1
http://www.npmrk2.sk/markovce
http://www.npmrk2.sk/lastovce
http://www.npmrk2.sk/slanec
http://www.npmrk2.sk/%C3%BAbre%C5%BE
http://www.npmrk2.sk/%C4%8Dakanovce
http://www.npmrk2.sk/gemersk%C3%A1-poloma
http://www.npmrk2.sk/gemersk%C3%A1-poloma
http://www.npmrk2.sk/pal%C3%ADn
http://www.npmrk2.sk/se%C4%8Dovce
http://www.npmrk2.sk/drah%C5%88ov
http://www.npmrk2.sk/bystrany
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P.č. Škola  Mesto  Adresa školy Okres  Kraj  

26 MŠ Kunová Teplica  

Kunová Teplica 132, 049 32 
Štítnik 

Rožňava Košický 

27 MŠ Malčice  Hlavná 213, 072 06 Malčice Michalovce Košický 

28 ZŠ s MŠ Novosad  Letná 90, 076 02 Novosad Trebišov Košický 

29 MŠ Vojany  Vojany 318, 076 72 Vojany Michalovce Košický 

30 ZŠ s MŠ Hrabušice  Hlavná 369, 053 15 Hrabušice Spišská Nová Ves Košický 

31 MŠ Giraltovce  

ul. Dukelská 62, 087 01 
Giraltovce 

Svidník Prešovský 

32 MŠ 
Chminianske 
Jakubovany  

Chminianske Jakubovany 21, 
082 33 Chminianska Nová 

Ves 
Prešov Prešovský 

33 ZŠ s MŠ Kyjov  

Kyjov 176, 065 48 Šarišské 
Jastrabie 

Stará Ľubovňa Prešovský 

34 MŠ Čaklov  Čaklov 495, 094 35 Soľ 
Vranov nad 

Topľou 
Prešovský 

35 MŠ 
Levoča/Predme

stie  

Predmestie 26, 054 01 
Levoča 

Levoča Prešovský 

36 ZŠ s MŠ Krivany  

Krivany 1, 082 71 Lipany nad 
Torysou 

Sabinov Prešovský 

37 MŠ 
Kamenná 
Poruba  

Kamenná Poruba 109, 093 03 
Vranov nad Topľou 3 

Vranov nad 
Topľou 

Prešovský 

38 MŠ Kežmarok  Severná 5, 060 01 Kežmarok Kežmarok Prešovský 

39 MŠ Kružlová  

Kružlová 103, 090 02 
Kružlová 

Svidník Prešovský 

40 MŠ Ruská Nová Ves  

Ruská Nová Ves 24, 080 05 
Prešov 

Prešov Prešovský 

41 ZŠ s MŠ Lomnička  

Lomnička 29, 065 03 
Lomnička 

Stará Ľubovňa Prešovský 

42 MŠ Sačurov  

Dargovská 324, 094 13 
Sačurov 

Vranov nad 
Topľou 

Prešovský 

43 ZŠ s MŠ Spišský Hrhov  

Komenského 2, 053 02 
Spišský Hrhov 

Levoča Prešovský 

44 MŠ Snina  

Československej armády 
1590, 069 01 Snina 

Snina Prešovský 

45 MŠ Soľ Soľ 280, 094 35 Soľ 
Vranov nad 

Topľou 
Prešovský 

46 MŠ Spišská Belá  

Mierová 1, 059 01 Spišská 
Belá 

Kežmarok Prešovský 

47 MŠ 
Ondavské 

Matiašovce  

Ondavské Matiašovce 20, 094 
01 Tovarné 

Vranov nad 
Topľou 

Prešovský 

48 MŠ Prešov  Solivarská 60, 080 05 Prešov Prešov Prešovský 

49 ZŠ s MŠ Ľubotín  Školská 2, 065 41 Ľubotín Stará Ľubovňa Prešovský 

http://www.npmrk2.sk/zoznam-ms-zapojenych-do-projektu?title=&tid_2=All&tid_1=All&tid=All&order=field__kola&sort=asc
http://www.npmrk2.sk/zoznam-ms-zapojenych-do-projektu?title=&tid_2=All&tid_1=All&tid=All&order=title&sort=asc
http://www.npmrk2.sk/zoznam-ms-zapojenych-do-projektu?title=&tid_2=All&tid_1=All&tid=All&order=field_okres&sort=asc
http://www.npmrk2.sk/zoznam-ms-zapojenych-do-projektu?title=&tid_2=All&tid_1=All&tid=All&order=field_kraj&sort=asc
http://www.npmrk2.sk/kunov%C3%A1-teplica
http://www.npmrk2.sk/mal%C4%8Dice
http://www.npmrk2.sk/novosad
http://www.npmrk2.sk/vojany
http://www.npmrk2.sk/hrabu%C5%A1ice
http://www.npmrk2.sk/giraltovce
http://www.npmrk2.sk/chminianske-jakubovany
http://www.npmrk2.sk/chminianske-jakubovany
http://www.npmrk2.sk/kyjov
http://www.npmrk2.sk/%C4%8Daklov
http://www.npmrk2.sk/levo%C4%8Dapredmestie
http://www.npmrk2.sk/levo%C4%8Dapredmestie
http://www.npmrk2.sk/krivany
http://www.npmrk2.sk/kamenn%C3%A1-poruba
http://www.npmrk2.sk/kamenn%C3%A1-poruba
http://www.npmrk2.sk/ke%C5%BEmarok
http://www.npmrk2.sk/kru%C5%BElov%C3%A1
http://www.npmrk2.sk/rusk%C3%A1-nov%C3%A1-ves
http://www.npmrk2.sk/lomni%C4%8Dka
http://www.npmrk2.sk/sa%C4%8Durov
http://www.npmrk2.sk/spi%C5%A1sk%C3%BD-hrhov
http://www.npmrk2.sk/snina
http://www.npmrk2.sk/so%C4%BE
http://www.npmrk2.sk/spi%C5%A1sk%C3%A1-bel%C3%A1
http://www.npmrk2.sk/ondavsk%C3%A9-matia%C5%A1ovce
http://www.npmrk2.sk/ondavsk%C3%A9-matia%C5%A1ovce
http://www.npmrk2.sk/pre%C5%A1ovtobi%C3%A1%C5%A1
http://www.npmrk2.sk/%C4%BEubot%C3%ADn
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P.č. Škola  Mesto  Adresa školy Okres  Kraj  

50 MŠ 
Spišské 

Podhradie  

Májová 54, 053 04 Spišské 
Podhradie 

Levoča Prešovský 

51 ZŠ s MŠ 
Spišská Stará 

Ves  

Štúrova 231/123, 061 01 
Spišská Stará Ves 

Kežmarok Prešovský 

52 MŠ Hlinné Hlinné 76, 094 35 Soľ 
Vranov nad 

Topľou 
Prešovský 

53 ZŠ s MŠ 
Stráne pod 

Tatrami  

Stráne pod Tatrami 33, 059 
76 Mlynčeky 

Kežmarok Prešovský 

54 MŠ Prešov  

Sabinovská 22A, 080 01 
Prešov 

Prešov Prešovský 

55 MŠ Bystré  

Cementárenská 16, 094 34 
Bystré 

Vranov nad 
Topľou 

Prešovský 

56 ZŠ s MŠ Jarabina  Jarabina 258, 065 31 Jarabina Stará Ľubovňa Prešovský 

57 MŠ Dravce  Dravce 73, 053 14 Dravce Levoča Prešovský 

58 ZŠ s MŠ Podolínec  Školská 2, 065 03 Podolínec Stará Ľubovňa Prešovský 

59 MŠ Žalobín  Žalobín 36, 094 03 Žalobín 
Vranov nad 

Topľou 
Prešovský 

60 MŠ Podhorany 

Podhorany 38, 059 93 
Bušovce 

Kežmarok Prešovský 

61 MŠ Ostrovany  

Ostrovany 67, 082 22 
Šarišské Michaľany 

Sabinov Prešovský 

62 MŠ 
Jastrabie nad 

Topľou  

Jastrabie nad Topľou 113, 
094 35 Soľ 

Vranov nad 
Topľou 

Prešovský 

63 MŠ Vyšná Olšava  

Vyšná Olšava 28, 090 32 
Miňovce 

Stropkov Prešovský 

64 ZŠ s MŠ Vikartovce  

Vikartovce 138/6, 059 19 
Vikartovce 

Poprad Prešovský 

65 ZŠ s MŠ Hniezdne 

Hniezdne 244, 065 01 
Hniezdne 

Stará Ľubovňa Prešovský 

66 MŠ Čičava  

Čičava 35, 093 01 Vranov nad 
Topľou 1 

Vranov nad 
Topľou 

Prešovský 

67 MŠ 
Levoča/Levočsk

é Lúky  

Mestská časť Levočské Lúky 
3, 054 01 Levoča 

Levoča Prešovský 

68 ZŠ s MŠ Jarovnice  

Jarovnice 464, 082 63 
Jarovnice 

Sabinov Prešovský 

69 MŠ 
Hanušovce nad 

Topľou  

Budovateľská 428/4, 094 31 
Hanušovce nad Topľou 

Vranov nad 
Topľou 

Prešovský 

70 ZŠ s MŠ Zborov 

Školská 478, sídlo MŠ - Lesná 
12, 086 33 Zborov 

Bardejov Prešovský 

71 ZŠ s MŠ Muráň  Muráň 353, 049 01 Muráň Revúca Banskobystrický 

72 MŠ Klenovec  

Klenovec SNP 1177, 980 55 
Klenovec 

Rimavská Sobota Banskobystrický 

http://www.npmrk2.sk/zoznam-ms-zapojenych-do-projektu?title=&tid_2=All&tid_1=All&tid=All&order=field__kola&sort=asc
http://www.npmrk2.sk/zoznam-ms-zapojenych-do-projektu?title=&tid_2=All&tid_1=All&tid=All&order=title&sort=asc
http://www.npmrk2.sk/zoznam-ms-zapojenych-do-projektu?title=&tid_2=All&tid_1=All&tid=All&order=field_okres&sort=asc
http://www.npmrk2.sk/zoznam-ms-zapojenych-do-projektu?title=&tid_2=All&tid_1=All&tid=All&order=field_kraj&sort=asc
http://www.npmrk2.sk/spi%C5%A1sk%C3%A9-podhradie
http://www.npmrk2.sk/spi%C5%A1sk%C3%A9-podhradie
http://www.npmrk2.sk/spi%C5%A1sk%C3%A1-star%C3%A1-ves
http://www.npmrk2.sk/spi%C5%A1sk%C3%A1-star%C3%A1-ves
http://www.npmrk2.sk/hlinn%C3%A9
http://www.npmrk2.sk/str%C3%A1ne-pod-tatrami
http://www.npmrk2.sk/str%C3%A1ne-pod-tatrami
http://www.npmrk2.sk/pre%C5%A1ovsabinovsk%C3%A1
http://www.npmrk2.sk/bystr%C3%A9
http://www.npmrk2.sk/jarabina
http://www.npmrk2.sk/dravce
http://www.npmrk2.sk/podol%C3%ADnec
http://www.npmrk2.sk/%C5%BEalob%C3%ADn
http://www.npmrk2.sk/podhorany
http://www.npmrk2.sk/ostrovany
http://www.npmrk2.sk/jastrabie-nad-top%C4%BEou
http://www.npmrk2.sk/jastrabie-nad-top%C4%BEou
http://www.npmrk2.sk/vy%C5%A1n%C3%A1-ol%C5%A1ava
http://www.npmrk2.sk/vikartovce
http://www.npmrk2.sk/hniezdne
http://www.npmrk2.sk/%C4%8Di%C4%8Dava
http://www.npmrk2.sk/levo%C4%8Dalevo%C4%8Dsk%C3%A9-l%C3%BAky
http://www.npmrk2.sk/levo%C4%8Dalevo%C4%8Dsk%C3%A9-l%C3%BAky
http://www.npmrk2.sk/jarovnice
http://www.npmrk2.sk/hanu%C5%A1ovce-nad-top%C4%BEou
http://www.npmrk2.sk/hanu%C5%A1ovce-nad-top%C4%BEou
http://www.npmrk2.sk/zborov
http://www.npmrk2.sk/mur%C3%A1%C5%88
http://www.npmrk2.sk/klenovec
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P.č. Škola  Mesto  Adresa školy Okres  Kraj  

73 MŠ Banská Bystrica  

Ul. 9.mája 26, 974 01 Banská 
Bystrica 

Banská Bystrica Banskobystrický 

74 MŠ Kráľ Kráľ 226, 980 45 Kráľ Rimavská Sobota Banskobystrický 

75 ZŠ s MŠ Kremnica  

ul. Angyalova 417/31, 967 01 
Kremnica 

Žiar nad Hronom Banskobystrický 

76 MŠ Licince  Licince 27, 049 14 Licince Revúca Banskobystrický 

77 ZŠ s MŠ 
Kokava nad 
Rimavicou  

Štúrová 70, 985 05 Kokava 
nad Rimavicou 

Poltár Banskobystrický 

78 ZŠ s MŠ Ožďany  

Hlavná 66, 980 11 Ožďany 
(elokované prac. MŠ - 

Ožďany 552) 
Rimavská Sobota Banskobystrický 

79 MŠ Telgárt  Telgárt 154, 976 73 Telgárt Brezno Banskobystrický 

80 MŠ Hodejov  Hodejov 140, 980 31 Hodejov Rimavská Sobota Banskobystrický 

81 MŠ 
Muránska Dlhá 

Lúka  

Muránska Dlhá Lúka 116, 050 
01 Muránska Dlhá Lúka 

Revúca Banskobystrický 

82 MŠ Poltár Sklárska 34, 987 01 Poltár Poltár Banskobystrický 

83 MŠ Vlkyňa  Vlkyňa 4, 980 44 Vlkyňa Rimavská Sobota Banskobystrický 

84 MŠ Šumiac  

Jána Bottu 129, 976 71 
Šumiac 

Brezno Banskobystrický 

85 MŠ Radnovce  Hlavná 87, 980 42 Radnovce Rimavská Sobota Banskobystrický 

86 ZŠ s MŠ Jelšava  

Železničná 245, 049 16 
Jelšava (elokované prac. MŠ- 

Jesenského 341) 
Revúca Banskobystrický 

87 ZŠ s MŠ Modrý Kameň  

Lipové námestie 296/28, 992 
01 Modrý Kameň 

Veľký Krtíš Banskobystrický 

88 MŠ Málinec  

Školská 192/9, 985 26 
Málinec 

Poltár Banskobystrický 

89 ZŠ s MŠ Sebechleby  

Sebechleby 145, 962 66 
Sebechleby 

Krupina Banskobystrický 

90 MŠ 
Rimavská 

Sobota  

Rybárska 50/1743 979 01 
Rimavská Sobota 

Rimavská Sobota Banskobystrický 

91 ZŠ s MŠ Lubeník  Lubeník 102, 049 18 Lubeník Revúca Banskobystrický 

92 ZŠ s MŠ Bušince  Krtíšska 26, 991 22 Bušince Veľký Krtíš Banskobystrický 

93 ZŠ s MŠ Hrnčiarska Ves  

Hrnčiarska Ves 82, 980 13 
Hrnčiarska Ves 

Poltár Banskobystrický 

94 ZŠ s MŠ 
Hontianske 

Tesáre  

Hontianske Tesáre 148, 962 
68 Hontianske Tesáre 

Krupina Banskobystrický 

95 MŠ Bátka  Bátka 54, 980 21 Bátka Rimavská Sobota Banskobystrický 

96 ZŠ s MŠ Lenartovce  

Lenartovce 34, 980 44 
Lenartovce 

Rimavská Sobota Banskobystrický 

97 MŠ Žiar nad Ul. A. Kmeťa 11, 965 01 Žiar Žiar nad Hronom Banskobystrický 

http://www.npmrk2.sk/zoznam-ms-zapojenych-do-projektu?title=&tid_2=All&tid_1=All&tid=All&order=field__kola&sort=asc
http://www.npmrk2.sk/zoznam-ms-zapojenych-do-projektu?title=&tid_2=All&tid_1=All&tid=All&order=title&sort=asc
http://www.npmrk2.sk/zoznam-ms-zapojenych-do-projektu?title=&tid_2=All&tid_1=All&tid=All&order=field_okres&sort=asc
http://www.npmrk2.sk/zoznam-ms-zapojenych-do-projektu?title=&tid_2=All&tid_1=All&tid=All&order=field_kraj&sort=asc
http://www.npmrk2.sk/bansk%C3%A1-bystricaul9m%C3%A1ja
http://www.npmrk2.sk/kr%C3%A1%C4%BE
http://www.npmrk2.sk/kremnica
http://www.npmrk2.sk/licince
http://www.npmrk2.sk/kokava-nad-rimavicou
http://www.npmrk2.sk/kokava-nad-rimavicou
http://www.npmrk2.sk/o%C5%BE%C4%8Fany
http://www.npmrk2.sk/telg%C3%A1rt
http://www.npmrk2.sk/hodejov
http://www.npmrk2.sk/mur%C3%A1nska-dlh%C3%A1-l%C3%BAka
http://www.npmrk2.sk/mur%C3%A1nska-dlh%C3%A1-l%C3%BAka
http://www.npmrk2.sk/polt%C3%A1r
http://www.npmrk2.sk/vlky%C5%88
http://www.npmrk2.sk/%C5%A1umiac
http://www.npmrk2.sk/radnovce
http://www.npmrk2.sk/jel%C5%A1ava
http://www.npmrk2.sk/modr%C3%BD-kame%C5%88
http://www.npmrk2.sk/m%C3%A1linec
http://www.npmrk2.sk/sebechleby
http://www.npmrk2.sk/rimavsk%C3%A1-sobota
http://www.npmrk2.sk/rimavsk%C3%A1-sobota
http://www.npmrk2.sk/luben%C3%ADk
http://www.npmrk2.sk/bu%C5%A1ince
http://www.npmrk2.sk/hrn%C4%8Diarska-ves
http://www.npmrk2.sk/hontianske-tes%C3%A1re
http://www.npmrk2.sk/hontianske-tes%C3%A1re
http://www.npmrk2.sk/b%C3%A1tka
http://www.npmrk2.sk/lenartovce
http://www.npmrk2.sk/%C5%BEiar-nad-hronom
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P.č. Škola  Mesto  Adresa školy Okres  Kraj  

Hronom nad Hronom 

98 MŠ Šivetice  Šivetice 96, 049 14 Licince Revúca Banskobystrický 

99 ZŠ s MŠ Pribylina  Pribylina 2, 032 42 Pribylina 
Liptovský 
Mikuláš 

Žilinský 

100 ZŠ s MŠ Važec  Školská 339, 032 61 Važec 
Liptovský 
Mikuláš 

Žilinský 

101 MŠ Martin  

ul.Kpt.Nálepku 5, 036 01 
Martin 

Martin Žilinský 

102 MŠ Ružomberok  

Hrabovská cesta 2, 034 01 
Ružomberok 

Ružomberok Žilinský 

103 ZŠ s MŠ Šarovce  Šarovce 126, 935 52 Šarovce Levice Nitriansky 

104 MŠ Komárno  

Ul.Komáromi Kacza 39, 945 
01 Komárno 

Komárno Nitriansky 

105 ZŠ s MŠ Kozárovce  

Kozárovce 927, 935 22 
Kozárovce 

Levice Nitriansky 

106 MŠ Čachtice  

Malinovského 882, 916 21 
Čachtice 

Nové Mesto nad 
Váhom 

Trenčiansky 

107 MŠ Handlová  Ul. SNP 27, 972 51 Handlová Prievidza Trenčiansky 

108 MŠ 
Dunajská 

Streda  

Námestie priateľstva 
2173/27, 929 01 Dunajská 

Streda 
Dunajská Streda Trnavský 

109 MŠ Veľký Meder  

Nám. Bélu Bártoka 495/18, 
932 01 Veľký Meder 

Dunajská Streda Trnavský 

110 MŠ Kúty  

Dr.Śtefana Heska 921, 908 01 
Kúty 

Senica Trnavský 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.npmrk2.sk/zoznam-ms-zapojenych-do-projektu?title=&tid_2=All&tid_1=All&tid=All&order=field__kola&sort=asc
http://www.npmrk2.sk/zoznam-ms-zapojenych-do-projektu?title=&tid_2=All&tid_1=All&tid=All&order=title&sort=asc
http://www.npmrk2.sk/zoznam-ms-zapojenych-do-projektu?title=&tid_2=All&tid_1=All&tid=All&order=field_okres&sort=asc
http://www.npmrk2.sk/zoznam-ms-zapojenych-do-projektu?title=&tid_2=All&tid_1=All&tid=All&order=field_kraj&sort=asc
http://www.npmrk2.sk/%C5%BEiar-nad-hronom
http://www.npmrk2.sk/%C5%A1ivetice
http://www.npmrk2.sk/pribylina
http://www.npmrk2.sk/va%C5%BEec
http://www.npmrk2.sk/martinulkptn%C3%A1lepku
http://www.npmrk2.sk/ru%C5%BEomberok
http://www.npmrk2.sk/%C5%A1arovce
http://www.npmrk2.sk/kom%C3%A1rno
http://www.npmrk2.sk/koz%C3%A1rovce
http://www.npmrk2.sk/%C4%8Dachtice
http://www.npmrk2.sk/handlov%C3%A1
http://www.npmrk2.sk/dunajsk%C3%A1-streda
http://www.npmrk2.sk/dunajsk%C3%A1-streda
http://www.npmrk2.sk/ve%C4%BEk%C3%BD-meder
http://www.npmrk2.sk/k%C3%BAty
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PRÍLOHA II ŠTATISTICKÝ HÁROK PRE MATERSKÉ ŠKOLY 

 
Vážené pani riaditeľky, pani zástupkyne 

súčasťou realizácie národného projektu "Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni 

školskej sústavy" je aplikácia evalvácie procesu inklúzie MŠ zapojených do tohto projektu. Preto 

Vás prosíme o vyplnenie nasledovného štatistického hárku. Vyplnenie je pre každú MŠ povinné a 

za MŠ sa vypĺňa len raz. Hárok obsahuje aj otázky, ktoré sa týkajú rómskych detí. Pri Vašich 

odpovedia využívajte vlastný odhad o ich rómskom pôvode a nie oficiálne priznanú národnosť. 

Ubezpečujeme Vás, že sa nejedná o údaje, ktoré by boli v rozpore s akýmkoľvek zákonom. 

Dotazník je anonymný a všetky získané informácie slúžia len na účely projektu. Ďakujeme za Vašu 

spoluprácu. 

Dotazník obsahuje tieto časti: 

Časť 1: Základné údaje o materskej škole, 

Časť 2: Základné údaje o pedagogických zamestnancoch, 

Časť 3: Základné údaje o deťoch. 

Kód materskej školy: ................................................. 

Základné údaje o materskej škole: 

1. Nastali zmeny vo Vašej materskej škole vzhľadom k jej prevádzke, napr. zmena v počte 

elokovaných tried, zmena v type prevádzky a pod. ?  

a) Áno. Ak ste zaškrtli áno, zmeny konkretizujte............................... 

b) nie 

2. Vo Vašej materskej škole sa nachádza trieda s poldennou výchovou a vzdelávaním. Ak áno, 

uveďte počet tried. 

a) áno ...................................... 

b) nie 

3. Uveďte počet detí, navštevujúcich triedu/triedy s poldennou výchovou a vzdelávaním 

počet všetkých detí  

z toho počet rómskych detí  

4. Uveďte skutočnú príčinu prevádzky triedy/tried s poldennou výchovou a vzdelávaním vo 

Vašej materskej škole ....................................... 

5. Počet tried a elokovaných tried v materskej škole: 

počet tried spolu vo Vašej materskej škole  

z toho počet elokovaných tried  

6. Priestorová kapacita Vašej materskej školy v školskom roku 2014/2015:  

a) priestorová kapacita  materskej školy vyhovuje záujmu rodičov o vzdelávanie detí 

b) priestorová kapacita materskej školy nepostačuje záujmu rodičov o vzdelávanie detí 

c) materská škola má nevyužité priestory 

7. Uveďte počty evidovaných a vybavených žiadosti pre školský rok 2014/2015: 

Počet všetkých evidovaných žiadosti  

Z toho počet evidovaných žiadosti rómskych rodičov  

Počet všetkých vybavených žiadosti  

Z toho počet vybavených žiadosti rómskych rodičov  

8. Vaša materská škola v školskom roku 2014/2015 spolupracovala  s/so (možnosť výberu 

viacerých odpovedí): 

a) základná škola 
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b) základná umelecká škola 

c) centrum voľného času 

d) cirkev 

e) komunitné centrum 

f) terénny sociálny pracovník 

g) CPPPaP a prípadne CŠPP  

h) zriaďovateľ 

i) mimovládne organizácie 

j) rodina. 

Základné údaje o pedagogických zamestnancoch: 

9. Počet pedagogických zamestnancov z toho (napíšte počet): 

a) počet učiteľov ......................................... 

b) počet asistentov učiteľa....................................... 

10. Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali/absolvujú vzdelávanie na prácu 

s deťmi z MRK (napíšte počet): 

Druh vzdelania a vzdelávania 
Učiteľ Asistent učiteľa 

Absolvovali/Absolvujú Absolvovali/Absolvujú 

vysokoškolské    

kontinuálne    

iné, aké   

11. Vzdelanie asistenta učiteľa (zaškrtnite vyhovujúce políčko) 

Druh vzdelania Asistent učiteľa 1. 
prijatý v rámci 
projektu MRK2 

Asistent učiteľa 
2. prijatý v rámci 
projektu MRK2 

Asistent učiteľa 
3. prijatý v rámci 
projektu MRK2 

základné vzdelanie    

stredné vzdelanie bez maturity    

stredné vzdelanie s maturitou 
nepedagogického smeru 

   

stredné vzdelanie s maturitou 
pedagogického smeru 

   

vysokoškolské vzdelanie nepedagogického 
smeru 

   

vysokoškolské vzdelanie pedagogického 
smeru 

   

12. Asistent učiteľa prijatý v rámci projektu MRK2 

Rómsky jazyk Asistent učiteľa 1. 
prijatý v rámci 
projektu MRK2 

Asistent učiteľa 
2. prijatý v rámci 
projektu MRK2 

Asistent učiteľa 
3. prijatý v rámci 
projektu MRK2 

ovláda    

neovláda    

13. Asistent učiteľa prijatý v rámci projektu MRK2 pochádza 

Pochádza Asistent učiteľa 1. 
prijatý v rámci 
projektu MRK2 

Asistent učiteľa 
2. prijatý v rámci 
projektu MRK2 

Asistent učiteľa 
3. prijatý v rámci 
projektu MRK2 

z Vašej obce     

z rómskeho osídlenia vo Vašej obci     

z inej obce    

z rómskeho osídlenia inej obce    
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14. Dĺžka pedagogickej praxe asistentov učiteľa (udajte počet) 

Dĺžka pedagogickej praxe asistentov 
učiteľa 

Pedagogickej praxe s deťmi 
všeobecne 

Pedagogickej praxe s deťmi z 
MRK 

0 – 5 rokov   

6 – 10 rokov   

11 – 15 rokov   

16 – 20 rokov   

21 – 25 rokov   

26 a viac rokov   

Základné údaje o deťoch 

15. Počet deti v materskej škole 

Počet všetkých deti v materskej škole:  

16. Počet deti rómskeho pôvodu (všetkých rómskych  detí podľa vášho odhadu bez ohľadu, 

v ktorej časti obce/mesta žijú): 

17. Počet detí, ktoré žijú v marginalizovanej rómskej komunite ......................................... 

18. Odhadnite, počet rómskych detí zo všetkých rómskych detí prijatých v školskom roku 

2014/2015, ktoré nekomunikovali pri nástupe do materskej školy  vo vyučovacom jazyku: 

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

19. Rómske  deti navštevujúce Vašu materskú školu pochádzajú 

a) z rómskych rodín, ktoré žijú rozptýlene v obci medzi Nerómami 

b) z rómskych rodín, ktoré žijú v obci v rómskych susedstvách (rómske ulice, rómske štvrte) 

c) z rómskeho osídlenia, ktoré sa nachádzajú na okraji obce 

d) z rómskeho osídlenia, ktoré sa nachádzajú mimo obce   

20. Veková štruktúra deti v materskej škole 

Veková štruktúra detí Spolu všetkých v MŠ Z toho rómskych detí 

Menej ako  3 roky   

3 roky   

4 roky   

5 rokov   

6 rokov   

7 rokov (OŠD)   

21. Zloženie tried z hľadiska etnicity.  

Vo Vaše  materskej škole je: Počet tried Počet rómskych deti v nich 

trieda, v ktorej sa vzdelávajú rómske 
a nerómske deti spolu 

  

trieda, v ktorej sa vzdelávajú iba rómske deti   

trieda, v ktorej sa vzdelávajú iba nerómske  
deti 

 
------------------------------------- 
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PRÍLOHA III DOTAZNÍK O ASISTENTOCH UČITEĽA 

Vážená pani riaditeľka, pani zástupkyňa. 

Pre potreby ďalšieho evalvačného procesu v rámci NP MRK 2 Vás prosíme o vyplnenie dotazníka 

o asistentoch učiteľa prijatých v rámci projektu. Ubezpečujeme Vás o anonymite. Pod pojmom 

prvý asistent myslíme toho asistenta, ktorého ste evalvovali v predchádzajúcom dotazníku 

o asistentovi učiteľa (viď. priebežná evalvačná správa). Pokiaľ bol tento asistent v priebehu 

projektu nahradený z akýchkoľvek dôvodov, nezabudnite to uviesť v prvej položke. V takomto 

prípade pod pojmom prvý asistent v celom dotazníku už myslíme aktuálneho asistenta učiteľa. 

Ďakujeme. 

 

Kód materskej školy.......................................................................... 

 

Základné údaje 

1. Asistent učiteľa, ktorý bol prijatý na pozíciu asistenta učiteľa od začiatku projektu 

 stále u nás pracuje ako asistent učiteľa, 

 nahradil ho iný asistent učiteľa. 

2. Pohlavie asistenta 

 1. asistent 2. asistent 3. asistent 

muž/žena    

3. Vek asistenta učiteľa 

 1. asistent 2. asistent 3. asistent 

od 18 do 24 rokov    

od 25 do 34 rokov    

od 35 do 44 rokov    

od 45 do 54 rokov    

nad 54 rokov    

4. Pedagogická prax asistenta učiteľa (do praxe započítajte aj prax v rámci NP MRK 2) 

 1. asistent 2. asistent 3. asistent 

Nemá žiadnu prax    

1 – 3 roky    

4 – 9 rokov    

10 – 19 rokov    

20 a viac rokov    

 

Prínos asistenta učiteľa v materských školách 

5. V ktorej časti školského roka pociťujete najväčší prínos asistenta učiteľa pri výchove 

a vzdelávaní detí z MRK? Napíšte a svoju odpoveď zdôvodnite: ...................................... 

6. V ktorej časti dňa pociťujete najväčší prínos asistenta učiteľa pri výchove a vzdelávaní detí 

z MRK? Napíšte a svoju odpoveď zdôvodnite: .............................................. 

7. Vlastnými slovami konkretizujte prínos, poprípade negatívum pôsobenia asistenta učiteľa 

v materských školách vzhľadom k deťom z MRK i všeobecne: ..................................... 

Náplň práce asistenta učiteľa 

8. Kto vypracoval vo Vašej materskej škole náplň práce pre asistenta/asistentov učiteľa 

 riaditeľka, resp. zástupkyňa materskej školy, 

 triedna učiteľka, resp. učiteľka materskej školy 

 asistent učiteľa, 
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 riaditeľka, resp. zástupkyňa materskej školy v spolupráci s triednou učiteľkou, resp. učiteľkou 

materskej školy, 

 riaditeľka, resp. zástupkyňa materskej školy v spolupráci s asistentom učiteľa, 

 triedna učiteľka, resp. učiteľka materskej školy v spolupráci s asistentom učiteľa, 

 iné (vypíšte) ................... 

9. Ak ste ako riaditeľka, resp. zástupkyňa materskej školy vypracovali náplň práce pre asistenta 

učiteľa, podľa čoho ste postupovali. Vypíšte vlastnými slovami................................................ 

10. Ak ste ako riaditeľka, resp. zástupkyňa materskej školy vypracovali náplň práce pre asistenta 

učiteľa, čo Vám robilo najväčšie problémy pri tomto vypracovaní. Opíšte vlastnými slovami: 

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

11. Ak ste ako riaditeľka, resp. zástupkyňa materskej školy vypracovali náplň práce pre asistenta 

učiteľa, konkretizovali ste v náplni práce s ktorými deťmi asistent učiteľa bude pracovať? Ak 

áno, uveďte ako: ................................................... 

12. Bol asistent učiteľa oboznámený s náplňou práce? 

- áno 

- nie 

13. Akým spôsobom bol asistent učiteľa oboznámený s náplňou práce? 

 prečítal si ju sám, 

 oboznámila ho riaditeľka pred nástupom na pozíciu, 

 oboznámila ho triedna učiteľka, resp. učiteľka materskej školy pred nástupom na pozíciu, 

 oboznamoval sa s náplňou práce priebežne počas školského roka, 

 nebol oboznámený, 

 iné, konkretizujte: ........................................................ 

14. Potrebovali by ste metodickú pomoc pri vypracovaní náplne práce asistenta učiteľa 

v budúcnosti? Ak áno, v čom: .................................................... 

Výchovno-vzdelávacia činnosť asistenta učiteľa 

15. Aké predpoklady by podľa Vás mal spĺňať asistent učiteľa pre prácu s rómskymi deťmi na 

Vašej MŠ? Označte všetky možnosti, ktoré považujete za správne: 

 mal by ovládať rómsky jazyk 

 mal by to byť Róm 

 mal by mať pedagogické vzdelanie 

 mal by mať vzdelanie zamerané na špecifické potreby rómskych detí 

 mal by vedieť komunikovať s rómskymi rodičmi 

 mal by poznať miestnu komunitu 

 mal by mať vedomosti o rómskej kultúre 

 iné, doplňte: ..................................... 

16. Vypíšte tri činnosti, ktoré asistent učiteľa vo Vašej materskej škole reálne vykonáva: 

 1. asistent 2. asistent 3. asistent 

1.    

2.    

3.    

17. Ako asistent zvláda svoje úlohy (vyberte vhodnú možnosť) 

 1. asistent 2. asistent 3. asistent 

- všetky úlohy zvláda veľmi dobre už od svojho nástupu    

- v plnení svojich úloh sa zlepšuje    

- svoje úlohy zvláda čiastočne    
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- má potenciál na zvládanie všetkých úloh, no 
nevyužíva ho naplno 

   

- svoje úlohy nezvláda    

- iné, doplňte    

18. Asistent učiteľa na Vašej materskej škole pracuje (vyberte vhodné možnosti): 

 1. asistent 2. asistent 3. asistent 

- len s rómskymi deťmi    

- len s rómskymi deťmi z MRK    

- s deťmi, ktoré majú špecifické potreby    

- so všetkými deťmi, ktoré navštevujú MŠ    

- iné, doplňte    

19. Je dôležité, aby asistent učiteľa ovládal rómsky jazyk vo Vašej materskej škole. Ak áno, 

uveďte prečo.............................. 

Možnosti asistenta učiteľa 

20. Koľkí asistenti učiteľa zotrvajú na svojich pozíciách aj po ukončení projektu? 

 jeden, 

 dvaja, 

 traja, 

 ani jeden. 

21. Ak ste označili poslednú možnosť (ani jeden), uveďte dôvod. 

22. Potrebovali by ste aj po ukončení NP MRK 2 asistenta učiteľa?   

 áno (konkretizujte koľkých)................................................ 

 nie (napíšte prečo).............................................................. 
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PRÍLOHA IV DOTAZNÍK O DEŤOCH 
 

Vážená p. riaditeľka, p. zástupkyňa, 

pre doplnenie štatistických údajov pre potreby evalvačného procesu Vás prosíme o vyplnenie 

nasledujúcich položiek, ktoré sa týkajú školského roka 2015/2016, resp. aktuálneho stavu 

k októbru 2015: 

 

Kód MŠ.......... 

 

1. Počet všetkých detí v MŠ spolu v školskom roku 2015/2016.......... 
 

2. Z celkového počtu detí počet rómskych detí............... 
 

3. Z celkového počtu detí počet detí z MRK................. 
 

4. V prípade, ak sa navýšil počet rómskych detí vo Vašej MŠ, zdôvodnite túto skutočnosť 
vlastnými slovami (tzn. čo spôsobilo zvýšený záujem, alebo možnosť prijať viac rómsky 
detí v školskom roku 2015/2016)....................... 
 

5. V prípade, ak sa znížil počet rómskych detí vo Vašej MŠ, zdôvodnite túto skutočnosť 
vlastnými slovami (tzn. čo spôsobilo znížený záujem, alebo možnosť neprijať aspoň 
pôvodný počet rómskych detí v školskom roku 2015/2016)................................. 

 

Ďakujeme.  
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PRÍLOHA V DOTAZNÍK PRE FREKVENTANTOV VZDELÁVACIEHO PROGRAMU 

INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL 

V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH 

RÓMSKYCH KOMUNÍT 

 

Vážený frekventant/frekventantka, 

predkladáme Vám anonymný dotazník, pomocou ktorého následne vyhodnotíme úspešnosť a 

efektívnosť kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov MŠ v rámci NP MRK2. Preto 

Vás prosíme o dôsledne vyplnenie každej otázky. Ďakujeme. 

 

Identifikačné údaje 

1. Pracujem ako /podčiarknite/ 

 vedúci zamestnanec MŠ 

 učiteľ MŠ 

 asistent učiteľa MŠ 

2. Dĺžka pedagogickej praxe /vypíšte číslom/ .......................................................................... 

Realizácia a priebeh kontinuálneho vzdelávania 

3. Ohodnoťte celkový priebeh a realizáciu kontinuálneho vzdelávania v rámci NP MRK2 

/podčiarknite/ 

 veľmi spokojný/á 

 spokojný/á 

 nespokojný/á. Ak ste zaškrtli túto možnosť, opíšte prečo: ........................................................... 

Obsah vzdelávacieho programu 

4. Ohodnoťte celkový obsah vzdelávacieho programu / podčiarknite/: 

 veľmi spokojný/á 

 spokojný/á 

 nespokojný/á. Ak ste zaškrtli túto možnosť, opíšte prečo: ........................................................... 

5. Ktorá oblasť/téma vzdelávacieho programu Vás zaujala najviac a prečo? 

/vypíšte/....................................................................................................................................... 

6. Ktorá téma/oblasť vzdelávacieho programu bola pre Vás najväčším prínosom vo vzťahu 

k edukácii detí z MRK /vypíšte/..................................................................................................... 

7. Aké oblasti/témy chýbali podľa Vás vo vzdelávacom programe vo vzťahu k edukácii detí 

z MRK /vypíšte/............................................................................................................................ 
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PRÍLOHA VI DOTAZNÍK PRE FREKVENTANTOV VZDELÁVACIEHO PROGRAMU 

ODBORNÉ PORADENSTVO V PREDPRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ DETÍ 

Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT 

 

Vážený frekventant/frekventantka, 

predkladáme Vám anonymný dotazník, pomocou ktorého následne vyhodnotíme úspešnosť a 

efektívnosť kontinuálneho vzdelávania odborných zamestnancov v rámci NP MRK2. Preto Vás 

prosíme o dôsledne vyplnenie každej otázky. Ďakujeme. 

 

Identifikačné údaje 

1. Pracujem ako /podčiarknite/ 

 psychológ, školský psychológ 

 školský logopéd 

 špeciálny pedagóg, školský špeciálny pedagóg, terénny špeciálny pedagóg 

 liečebný pedagóg 

 sociálny pedagóg 

2. Dĺžka odbornej praxe /vypíšte číslom/ .................................................................................... 

Realizácia a priebeh kontinuálneho vzdelávania 

3. Ohodnoťte celkový priebeh a realizáciu kontinuálneho vzdelávania v rámci NP MRK2 

/podčiarknite/ 

 veľmi spokojný/á 

 spokojný/á 

 nespokojný/á. Ak ste zaškrtli túto možnosť, opíšte prečo: ........................................................... 

Obsah vzdelávacieho programu 

4. Ohodnoťte celkový obsah vzdelávacieho programu /podčiarknite/: 

 veľmi spokojný/á 

 spokojný/á 

 nespokojný/á. Ak ste zaškrtli túto možnosť, opíšte prečo: ........................................................... 

5. Ktorá oblasť/téma vzdelávacieho programu Vás zaujala najviac a prečo? 

/vypíšte/....................................................................................................................................... 

6. Ktorá téma/oblasť vzdelávacieho programu bola pre Vás najväčším prínosom vo vzťahu 

k odbornému poradenstvu v predprimárnom vzdelávaní detí z MRK /vypíšte/............................ 

7. Aké oblasti/témy chýbali podľa Vás vo vzdelávacom programe vo vzťahu k odbornému 

poradenstvu v predprimárnom vzdelávaní detí z MRK /vypíšte/................................................... 
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PRÍLOHA VII INFOLIST K EVALVÁCII ŠKOLSKÝCH VZDELÁVACÍCH 

PROGRAMOV MATERSKÝCH ŠKÔL 

 

Časť školského 
vzdelávacieho programu 

1. MŠ: 2. MŠ: 3. MŠ: 4. MŠ: 5. MŠ: 

Konkrétna 
formulácia 

Konkrétna 
formulácia 

Konkrétna 
formulácia 

Konkrétna 
formulácia 

Konkrétna 
formulácia 

Vymedzenie  vlastných 
cieľov školy s akcentom 
na deti pochádzajúce 
z rómskych 
marginalizovaných 
komunít 

     

Vymedzenie  zamerania 
školy s ohľadom na deti 
pochádzajúce z rómskych 
marginalizovaných 
komunít 

     

Personálne zabezpečenie 
z hľadiska kvalifikačných 
predpokladov 
a profesijných 
kompetencií z hľadiska 
potrieb výchovy 
a vzdelávania detí 
pochádzajúcich 
z rómskych 
marginalizovaných 
komunít 

     

Materiálno-technické 
a priestorové podmienky 
z hľadiska ich vplyvu na 
plnenie cieľov a poslania 
školy s deťmi 
pochádzajúcimi 
z rómskych 
marginalizovaných 
komunít 

     

Vnútorný systém 
kontroly a hodnotenia 
detí vo vzťahu 
k dodržiavaniu práv 
dieťaťa 

     

Vnútorný systém 
kontroly a hodnotenia 
zamestnancov  vo vzťahu 
k dodržiavaniu práv 
dieťaťa 

     

Požiadavky na 
kontinuálne vzdelávanie 
z hľadiska potrieb 
výchovy a vzdelávania 
detí pochádzajúcich 
z rómskych 
marginalizovaných 
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komunít 

Učebné osnovy boli 
rozšírené o vlastné 
vzdelávacie štandardy 
zamerané na hygienu 

     

Učebné osnovy boli 
rozšírené o vlastné 
vzdelávacie štandardy 
zamerané na jazykovú 
oblasť 

     

Poznámka:      
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PRÍLOHA VIII INFOLIST K EVALVÁCII PLÁNOV PRÁCE MATERSKÝCH ŠKÔL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov materskej školy:   

Názov časti  Plánu práce školy Aktivity vo vzťahu k inkluzívnemu vzdelávaniu 

a deťom z marginalizovaných rómskych komunít 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Poznámka:  
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PRÍLOHA IX INDIKÁTORY EVALVÁCIE ŠKOLSKÝCH VZDELÁVACÍCH 

PROGRAMOV  MATERSKÝCH ŠKÔL A ICH  ŠPECIFICKÉ KRITÉRIÁ 

HODNOTENIA 
 

1. Vymedzenie  vlastných cieľov školy s akcentom na deti pochádzajúce z rómskych 

marginalizovaných komunít 

Kritéria hodnotenia: 

1 - áno, je vymedzených 3 - viac cieľov 

2 - áno, sú vymedzené 1 - 3 ciele 

3 - nie,  nie sú vymedzené 

2. Vymedzenie  zamerania školy s ohľadom na deti pochádzajúce z rómskych marginalizovaných 

komunít  

Kritéria hodnotenia: 

1 - áno, sú vymedzené  

2 - sú  z časti vymedzené 

3 - nie,  nie sú vymedzené 

3. Personálne zabezpečenie z hľadiska kvalifikačných predpokladov a profesijných kompetencií 

z hľadiska potrieb výchovy a vzdelávania  detí  pochádzajúcich z rómskych marginalizovaných 

komunít 

Kritéria hodnotenia: 

1 - všetci učitelia sú kvalifikovaní a v MŠ je aj pedagogický asistent (ďalej len PA) 

2 - všetci učitelia sú kvalifikovaní, ale bez PA 

3 - nie sú všetci kvalifikovaní a ani nemajú PA 

4 - v ŠkVP sa spomína len PA 

5- informácie sú všeobecné bez identifikácie na MRK 

4. Materiálno-technické a priestorové podmienky z hľadiska ich vplyvu na plnenie cieľov 

a poslania školy s deťmi pochádzajúcimi z rómskych marginalizovaných komunít 

Kritéria hodnotenia: 

1 - áno, sú takto formulované 

2 - nie, nie sú takto formulované 

3 - tento indikátor sa v ŠkVP nenachádza  

5. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí vo vzťahu k dodržiavaniu práv dieťaťa 

Kritéria hodnotenia: 

1 - áno,  je takto formulovaný 

2 - nie, neje takto formulovaný 

3 - tento indikátor sa v ŠkVP nenachádza 

6. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov  vo vzťahu k dodržiavaniu práv dieťaťa 

Kritéria hodnotenia: 

1 - áno,  je takto formulovaný 

2 - nie, neje takto formulovaný 

3 - tento indikátor sa v ŠkVP nenachádza 

7. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie z hľadiska potrieb výchovy a vzdelávania detí 

pochádzajúcich z rómskych marginalizovaných komunít 

Kritéria hodnotenia: 
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1 - áno,  sú takto formulované 

2 - nie, sú takto formulované 

3 - tento indikátor sa v ŠkVP nenachádza 

8. Učebné osnovy boli rozšírené o vlastné vzdelávacie štandardy zamerané na hygienu: 

Kritéria hodnotenia: 

1 - áno,  boli rozšírené  

2 - nie, neboli rozšírené 

9. Učebné osnovy boli rozšírené o vlastné vzdelávacie štandardy zamerané na jazykovú oblasť: 

Kritéria hodnotenia: 

1 - áno,  boli rozšírené  

2 - nie, neboli rozšírené 
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PRÍLOHA X DOTAZNÍK PRE ASISTENTOV UČITEĽA 

 

Vážená pani asistenta/asistent učiteľa, 

Pre potreby evalvačného procesu v rámci NP MRK 2 Vás prosíme o vyplnenie dotazníka 

pre asistenta učiteľa. Ubezpečujeme Vás o anonymite spracovania výsledkov a tiež o anonymite 

ich spracovania. Prosíme Vás o pravdivé vyplnenie jednotlivých položiek, nakoľko nám záleží na 

systémovej pomoci asistentom učiteľa v materských školách. Ďakujeme. 

Vaša mailová adresa (tento údaj bude použitý len pre potreby zistenia návratnosti dotazníka. 

V žiadnom prípade nebude použitý v rámci Vašej identifikácie) ............................................  

 

Základné údaje 

1. Uveďte dĺžku Vašej celkovej pedagogickej praxe ........ 

2. Uveďte dĺžku Vašej pedagogickej praxe ako asistent učiteľa ....... 

3. Označte Vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie 

 základné vzdelanie 

 stredné vzdelanie bez maturity 

 stredné vzdelanie s maturitou nepedagogického smeru 

 stredné vzdelanie s maturitou pedagogického smeru 

 vysokoškolské vzdelanie nepedagogického smeru 

 vysokoškolské vzdelanie pedagogického smeru 

Prínos asistenta učiteľa v materských školách 

4. V ktorej časti školského roka pociťujete Váš najväčší prínos ako asistent učiteľa pri výchove 

a vzdelávaní detí z MRK? Napíšte a svoju odpoveď zdôvodnite: ............................. 

5. V ktorej časti dňa pociťujete Váš najväčší prínos ako asistent učiteľa pri výchove a vzdelávaní 

detí z MRK? Napíšte a svoju odpoveď zdôvodnite: ........................................... 

6. Vlastnými slovami konkretizujte Váš prínos ako asistent učiteľa, poprípade negatívum Vášho 

pôsobenia vzhľadom k deťom z MRK i všeobecne: ..................................................... 

Náplň práce asistenta učiteľa 

7. Akým spôsobom ste boli ako asistent učiteľa oboznámený s náplňou práce? 

 zúčastnil som sa jej vypracovania 

 prečítal som si ju sám 

 oboznámila ma s ňou riaditeľka pred nástupom na pozíciu 

 oboznámila ma s ňou triedna učiteľka, resp. učiteľka materskej školy pred nástupom na 

pozíciu 

 oboznamoval som sa s ňou priebežne počas školského roka 

 nebol som oboznámený 

 iné, konkretizujte: ......................................................................................... 

Výchovno-vzdelávacia činnosť asistenta učiteľa 

8. Zhodovali sa reálne činnosti v materskej škole, ktoré ste vykonávali, s Vašou náplňou práce? 

 áno 

 nie. Konkretizujte: ................................................................................................... 

9. Vypíšte tri činnosti, ktoré ste ako asistent učiteľa reálne vykonávali: 

1. 
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2. 

3. 

10. Ako asistent učiteľa pracujete (vyberte vhodnú možnosť) 

 len s rómskymi deťmi 

 len s rómskymi deťmi z MRK 

 s deťmi, ktoré majú špecifické potreby 

 so všetkými deťmi, ktoré navštevujú materskú školu 

 iné, doplňte: ................................................................................................................... 

11. Máte vytvorený priestor na pravidelnú komunikáciu s rodičmi detí z MRK? 

 áno, komunikujem samostatne 

 áno, komunikujem za prítomnosti učiteľky, riaditeľky 

 nie, nekomunikujem. 

12. Ak ste označili poslednú možnosť (t. j. nie), konkretizujte prečo nekomunikujete s rodičmi 

detí z MRK: ........................................................................................................... 

13. Opíšte Vašu spoluprácu s rodinami detí z MRK: .............................................................. 

14. Máte vytvorené podmienky pre spoločnú prípravu a konzultáciu s učiteľkou/učiteľmi? 

 áno, pravidelne 

 nie 

 spoločne sa pripravujeme a konzultujeme občas 

15. Opíšte Vašu spoluprácu s učiteľkou/učiteľmi: ................................................................. 

16. Zúčastňujete sa pedagogických rád, metodických stretnutí a iných porád 

 áno, stále 

 nie 

 občas 

17. Ak ste v predchádzajúcej otázke uviedli nie/občas, Vašu odpoveď vysvetlite: ................ 

18. Spolupracujete ako asistent učiteľa s inými subjektmi (možnosť viacerých odpovedí) 

 so základnou školou 

 so základnou umeleckou školou 

 s centrom voľného času 

 s cirkvou 

 s komunitným centrom 

 s terénnym sociálnym pracovníkom 

 s CPPPaP prípadne CŠPP 

 so zriaďovateľom 

 s mimovládnymi organizáciami 

 iné, konkretizujte: .......................................... 

Možnosti asistenta učiteľa 

19. Potrebovali by ste pre výkon Vašej pozície odborno-metodickú pomoc (napr. formou 

príručky pre asistenta, metodických východísk pre prácu asistenta a pod.) 

 áno, určite 

 nie 

 neviem. 

20. Konkretizujte, v čom by ste potrebovali pomoc: ............................................................. 
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PRÍLOHA XI DOTAZNÍK NA ZISŤOVANIE SPOKOJNOSTI PEDAGOGICKÝCH 

ZAMESTNANCOV MATERSKÝCH ŠKÔL S VYUŽÍVANÍM INTERAKTÍVNEJ 

TABULE V EDUKAČNOM PROCESE MATERSKÝCH ŠKÔL 

 

1. Koľko všetkých pedagogických zamestnancov  z Vašej MŠ ovládalo prácu s interaktívnou 

tabuľou (IT) pred absolvovaním inovačného vzdelávania realizovaného v rámci NP MRK2? 

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

2. Bolo absolvovanie inovačného vzdelávania z hľadiska nadobudnutia zručností s využívaním 

interaktívnej tabule postačujúce? 

A) áno 

B) nie 

3. Ak  ste v predchádzajúcej otázke uviedli odpoveď „NIE“, uveďte prečo ......................... 

4. Koľko pedagogických zamestnancov z Vašej MŠ využíva interaktívnu tabuľu v edukačnom 

procese? 

5. Koľko z tohto počtu je pedagogických asistentov?  

6. V ktorej organizačnej forme denného režimu najčastejšie využívate interaktívnu tabuľu?....... 

7. Konkretizujte najčastejšie vykonávanú činnosť detí na interaktívnej tabuli?.......................... 

8. Oboznámili ste rodičov detí z MRK o využívaní interaktívnej tabule v edukačnom procese ich 

detí v MŠ? 

A) áno 

B) nie 

9. Ak ste v predchádzajúcej otázke odpovedali „ÁNO“, uveďte akým spôsobom...................... 

10. Pri nasledujúcich výrokoch týkajúcich sa prínosu interaktívnej tabule (IT) v edukačnom 

procese vyjadrite  mieru svojho súhlasu na stupnici: 

- úplne súhlasím, 

- súhlasím,  

- nemám vyhradený názor,  

- nesúhlasím,  

- úplne nesúhlasím. 

A) IT prispeli k modernizácii edukačného procesu v našej MŠ. 

B) IT zatraktívnili deťom pochádzajúcim z MRK proces učenia. 

C) IT prispievajú k uľahčeniu procesu učenia deťom z MRK. 

D) IT prispela k zlepšeniu sociálnej klímy v MŠ. 

11. Vyjadrite svoj názor na využitie interaktívnej tabule v edukačnom procese v materských 

školách ............................................ 
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PRÍLOHA XII INDIVIDUÁLNE ROZHOVORY PRE RODIČOV V RÁMCI AKTIVITY 

OSVETOVÝ PROGRAM PRE RODIČOV, DETI A ZAMESTNANCOV 

SAMOSPRÁVY A ŠTÁTNEJ SPRÁVY 

 

1. Identifikácia osoby 

Otázky Informácia pre anketára 

muž/žena Napíšte, kto odpovedá 

Veková kategória: 
          do 20 rokov 
          20-30 rokov 
          30-40 rokov 
          40-50 rokov 

(približný odhad) 

Kto tvorí vašu domácnosť? Snažíme sa zistiť, koľko ľudí žije v domácnosti, či je 
rodina úplná, či sú v rodine starí rodičia, je otec 
s rodinou? 

Koľko detí je vo vašej rodine? Spýtajte sa na informácie o rodine, pri deťoch sa 
spýtajte na to, koľko detí je v školskom a koľko v 
predškolskom veku. 

Chodili/chodia už niektoré z vašich detí do 
materskej školy? 

Ak chodili, spýtame sa, prečo prestali chodiť, ak 
chodia, spýtame sa na to, prečo  a aká je skúsenosť. 

Matka pracuje? Ak áno, môžete sa spýtať, či má trvalé miesto, alebo 
len občasné brigády... 

Pomáha matke niekto s deťmi? Matke pomáhajú s deťmi iní členovia domácnosti, ak 
áno, ktorí a ako? Napr. ak sú v rodine starí rodičia, 
spýtajte sa, či sa starajú o deti 

V akom dome bývate? Zisťujeme, či je bývanie formálne (byt, dom), alebo 
neformálne (stavba bez popisného čísla, chatrč v 
osade). Majú vodu, kúrenie elektrinu? Ak nemajú, 
pomáhajú deti nosiť vodu, drevo a pod?  

Kde sa nachádza váš dom? Snažíme sa zistiť, do ktorej z troch kategórií obydlie 
patrí:  

 integrované (v obci) 

 separované (v obci, ale oddelene – napr. 
zvláštna ulica, blok) 

 segregované (mimo obce) 

Majú deti samostatnú detskú izbu?  

Aké máte vzdelanie?  

Pracujete? Čo robíte? povolanie 

Akým jazykom sa u vás v domácnosti hovorí? Je jazyk v domácnosti iný ako jazyk, ktorým sa hovorí 
v materskej škole?  

2. Návšteva materskej školy 

Dali by ste vaše dieťa v budúcnosti do materskej 
školy? 

 

Ak odpovie nie 

Prečo je pre dieťa lepšie byť doma? Bude sa dieťa cítiť lepšie?  

Myslíte si, že to bude stáť peniaze?  Aké náklady vidia rodičia?  

Myslíte si, že dieťa bude mať problém začleniť sa do 
kolektívu?  

Vlastná, alebo sprostredkovaná skúsenosť? Zlá 
skúsenosť u starších detí? Má dieťa nejaké 
problémy, ktoré by mu sťažovali pobyt v MŠ? 

Aké ďalšie faktory zohrávajú úlohu pri rozhodovaní? Snažíme sa zistiť, či je to problém peňazí, napr. 
chýbajúce oblečenie, zlý prístup do MŠ z osady, 
napr. dlhá, alebo neudržiavaná cesta, časový 
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problém, napr. viac detí v domácnosti. 

Čo robia deti doobeda?  

Ak odpovie áno 

Myslíte, že dieťa bude v materskej škole spokojné?  Ak áno, čo je hlavná motivácia? Ovládnutie jazyka? 
Vzdelanie? Obedy?  

Predpokladáte, že by mohol vzniknúť nejaký 
problém? V čom? 

 

Kto bude dieťa vodiť do materskej školy?  

Myslíte, že to bude finančná záťaž pre rodinu?  

Od akého veku myslíte, že by bolo vhodné dať dieťa 
do materskej školy? 

 

Myslíte, že budete mať viac času na iné aktivity?  Pomôže MŠ v získaní/udržaní práce, prípadne viac 
času na iné deti, aktivity?  

3. Predstava o povolaní detí 

Akú máte predstavu o budúcom povolaní detí? otvorená otázka, necháme vymenovať aj viac 

Aké vzdelanie by bolo najlepšie pre vaše deti? Učňovské, maturita, VŠ 

Kde a čo študujú vaše deti?  Ak majú staršie deti.  

Rozprávate sa doma  o tom, čím by mali byť vaše 
deti? 

 

Kde vidíte najväčšie prekážky, aby vaše deti dosiahli 
vzdelanie a akú prácu si predstavujete? 

 

4. Materská škola 

Čo sa vám na materskej škole páči? Čo sa vám 
nepáči? 

Otvorená otázka: snažte sa nájsť čo najviac pozitív, 
prípadne negatív, ktoré môžu mať vplyv na 
rozhodovanie rodičov. 

Je materská škola ďaleko od vášho domu? Čas, spôsob dopravy, stav cesty (napr. bahno, v zime 
sneh), potreba platiť cestovné náklady?  

Odporúčal vám niekto materskú školu pre vaše 
dieťa?  

Poznáte ľudí, ktorí majú v MŠ deti? Starosta? TSP? 
Nikto iný?  
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PRÍLOHA XIII DOTAZNÍK PRE LEKTOROV OSVETOVÉHO PROGRAMU 

K ZISŤOVANIU POSTOJOV RODÍN K VZDELÁVANIU DETÍ A K MATERSKEJ 

ŠKOLE 
 

Otázky Komentár pre lektorov OP 

1. Postoj rodiny ku vzdelávaniu detí 

 Čím by ste chceli, aby vaše dieťa bolo v 
dospelosti? Čím by chcel byť on/ona? 

V prípade nízkych ambícií si môžete pomôcť priamou 
otázkou na dieťa (ak je prítomné) alebo otázkou „A 
nechcela by byť radšej 
učiteľkou/lekárkou/architektkou?“ 

 Ako to môže dosiahnuť? Ak to rodičia nepovedia sami, naveďte ich na 
požiadavku vzdelania. 

 Aké máte od vášho dieťaťa očakávania z pohľadu 
vzdelania? 

Táto otázka by mala slúžiť ako kontrolná. Ak by sa 
stalo, že na prvú otázku rodičia povedia, že ich syn 
chce byť zubárom, ale na túto otázku odpovedia, že 
ich dieťa pôjde na učňovku, môžeme sa s nimi začať 
rozprávať o potrebe mať vyššie ambície. 

2. Postoj rodiny k materskej škole  

 Mali by deti chodiť do materskej školy? Prečo 
áno/nie? 

Ak sú rodičia zásadne proti, nestavajte sa do pozície 
obhajcov predprimárneho vzdelávania, ale prejdite k 
tretej otázke s tým, že prínos materskej školy do 
budúcnosti dieťaťa bol dokázaný vedecky a ak majú 
nejaké výhrady voči MŠ, nech sa ich snažia 
konkretizovať. 

 Od koľkých rokov veku áno? V prostredí marginalizovaných rómskych komunít 
(obzvlášť, ak je matka nezamestnaná alebo na 
materskej dovolenke) zostáva dieťa s matkou a ak aj 
ide do materskej školy, tak až v poslednom 
predškolskom roku. Výskumy potvrdzujú, že čím skôr 
vzdelávanie začne, tým sú výsledky lepšie. Skúste 
doplňujúcimi otázkami konkretizovať dôvody, prečo 
by rodičia prípadne nedali dieťa do materskej školy 
od mladšieho veku. 

 Máte u vášho dieťaťa nejaké obavy z materskej 
školy? 

V tejto otázke nereagujte na odpovede ihneď, ale 
nechajte rodičov zosumarizovať čo najviac ich obáv. 

 Ako by ste chceli obavy zmierniť? Je zásadné, aby otázka zostala v úrovni „čo môže 
urobiť rodič“ a neskĺzla príliš na vonkajšie faktory. Ak 
aj rodičia trvajú napríklad na zmene niečoho v 
materskej škole, snažte sa viesť rozhovor tak, aby 
povedali, čo pre túto zmenu môžu urobiť oni. 
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PRÍLOHA XIV INFOLIST PRE ROZHOVORY S VEDÚCIMI ZAMESTNANCAMI, 

ASISTENTMI UČITEĽA A RODIČMI O INKLÚZII V PRAXI 
 

Otázky pre vedúcich zamestnancov materských škôl 
Štruktúra rozhovoru 
 

Interné poznámky pre vedenie 
prieskumu 

I. Veľkosť MŠ  
Počet tried, počet detí, štruktúra detí (odhad počtu/podielu rómskych 
detí) 
Aké sú  trendy v počte detí a odhady do budúcnosti (napr. viac rómskych 
detí?) Má MŠ problém, že Nerómovia do nej nechcú dávať deti? Ako sú 
naplnené kapacity (koľko detí musia odmietať a z akého prostredia sú 
odmietnuté?) Existuje v okolí iná MŠ, kam Rómovia/Nerómovia vozia 
deti?  

 

II. Popis fyzického prostredia MŠ 
Sú triedy segregované, alebo integrované? 
Ak je v MŠ segregovaná trieda, je úplne - fyzicky oddelená? (v inej 
budove, na inom poschodí, v suteréne a pod.)  
Prečo sú triedy oddelené – z akých dôvodov? - či to chce škola, rodičia, 
miestny úrad. 
Myslíte si, že samostatné rómske triedy majú nejaké výhody? Aké?  
Ak je v MŠ segregovaná trieda, má samostatnú kúpeľňu, jedáleň, spálňu? 
Jedia deti spolu v jedálni? Sú s tým spojené nejaké problémy?  
Ak sú rómske deti oddelené, porovnajte ich, či sú v lepšom, alebo horšom 
prostredí. 

 
 

III. Režim v MŠ - inkluzívne prostredie 
Ako funguje režim v rómskych triedach, je iný? (tu ide napr. o triedy, v 
ktorých deti z osád nespávajú, ale sú v poldennej prevádzke, možno sú aj 
iné príklady). 
Existujú nejaké špeciálne opatrenia pre podporu rómskych detí  
?(napríklad zabezpečenie prania pre deti, nákup oblečenia, desiata a 
pod.). 
Ako sú tieto podporné opatrenia vnímané rodičmi (rómskymi 
a nerómskymi). 
Máte špeciálne zamerané nejaké aktivity, ktoré by boli z prostredia 
rómskej kultúry (pesničky, tance, rómske rozprávky). 
Majú všetky triedy nejaké  spoločné aktivity, besiedky? (vianočná 
besiedka, Deň matiek).  
Čo by mohol spraviť štát, obec samotná, aby boli MŠ inkluzívne? (čo by 
bolo potrebné, či viac financií...). 
Ak majú aj zmiešané triedy, akým spôsobom vyberajú rómske deti, ktoré 
ich navštevujú?  
Plánujete do budúcnosti nejaké opatrenia na integráciu rómskych detí? 
Ak áno, aké? 

 
 
 
 
 
 

IV. Dochádzka do MŠ 
Sú rozdiely v dochádzke medzi rómskymi a nerómskymi deťmi ? 
Ak áno, prečo? 
Aký je najčastejší dôvod, prečo dieťa nepríde, pokiaľ nemá nejakú 
objektívnu príčinu (choroba a pod.) 

 

  

V. Prihlasovanie do MŠ 
Popíšte, akým spôsobom prebieha prihlasovanie detí do MŠ.  
Majú rodičia zo znevýhodneného prostredia nejakú pomoc pri 
prihlasovaní?  
Postačuje vo vašej obci kapacita pre všetky rodiny s deťmi, ktoré majú o 
MŠ záujem? Ak nie, koľko miest chýba? 
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Ak počet prihlásených detí prevyšuje kapacitu MŠ, akým spôsobom 
prebieha výber? („prijímacie pohovory“ – musia deti mať špeciálne 
zručnosti, musia vedieť jazyk, musia rodičia pracovať... ). 

VI. Asistenti učiteľa 
Koľko asistentov je na škole? Sú asistenti v MŠ prospešní ? Ak áno, v čom? 
V akých činnostiach?  
Koľko detí pripadá na jedného asistenta? 
Vedia rómsky? 
V ktorých fázach školského roka pociťujete, že je práca asistentov 
kľúčová?  
Potrebuje podľa vás asistent učiteľa pedagogické vzdelanie? Prečo? 

 

Otázky pre asistenta  
I. Popis fyzického prostredia MŠ 
Myslíte si, že samostatné rómske triedy majú nejaké výhody/nevýhody? 
Aké?  
Sú v zmiešaných triedach nejaké problémy?  

  

II. Režim v MŠ - inkluzívne prostredie 
Ako funguje režim v rómskych triedach - je iný?  
Ako sú práca a pomoc asistenta vnímaná rodičmi (rómskymi 
a nerómskymi). 
Máte špeciálne zamerané nejaké aktivity, ktoré by boli z prostredia 
rómskej kultúry (pesničky, tance, rómske rozprávky). 
Majú všetky triedy spoločné aktivity, besiedky? (vianočná besiedka, Deň 
matiek). 
Čo by mohol spraviť štát, obec samotná, aby boli MŠ inkluzívne? (čo by 
bolo potrebné, či napr. viac financií... ). 
Viete o nejakých plánoch MŠ do budúcnosti, ktoré by sa týkali integrácie 
rómskych detí? Ak áno, aké to sú? 

 
 

III. Dochádzka do MŠ 
Sú rozdiely v dochádzke medzi rómskymi a nerómskymi deťmi ? 
Ak áno, prečo? 
Aký je najčastejší dôvod, prečo dieťa nepríde, pokiaľ nemá nejakú 
objektívnu príčinu (choroba a pod.) 

 

IV. Prihlasovanie do MŠ 
Majú rodičia zo znevýhodneného prostredia nejakú pomoc pri 
prihlasovaní? (osobne sa dozvedia o dátume zápisu do MŠ, pomáha 
sociálny pracovník a podobne) 
Ak počet prihlásených detí prevyšuje kapacitu MŠ, akým spôsobom 
prebieha výber? („prijímacie pohovory“ – musia deti mať špeciálne 
zručnosti, musia vedieť jazyk, musia rodičia pracovať...). 

 
  

V. Práca asistenta učiteľa 
V ktorých fázach školského roka pociťujete, že je práca asistentov 
kľúčová?  
V čom je práca asistenta náročná? 
Potrebuje podľa vás asistent učiteľa pedagogické vzdelanie? Prečo?  

 

Otázky pre rodičov 
I. Vnímanie prostredia MŠ 
Ako vnímajú rodičia MŠ? Páči sa im prostredie a ako pristupujú k deťom?  
Myslíte si, že samostatné rómske triedy majú nejaké výhody/nevýhody? 
Aké?  
Sú v zmiešaných triedach nejaké problémy?  
Myslíte, že by sa mohlo v MŠ vylepšiť/zlepšiť? Máte nejaký konkrétny 
návrh? 

 
 
 
 

II. Dochádzka do MŠ 
Ako sa dieťa dostane do MŠ? Kto ho vodí? Je problém napríklad v zime, 
alebo keď prší?  
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Stáva sa Vám, že dieťa do MŠ nedonesiete? Ak áno, aké sú dôvody?  

III. Práca asistenta učiteľa 
Poznáte asistenta/asistentov učiteľa?  
Viete, čo robí? 
V ktorých fázach školského roka pociťujete, že je práca asistentov 
kľúčová? 
Vidíte nejaké zmeny v práci s deťmi, odkedy je v MŠ pedagogický 
asistent? 
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PRÍLOHA XV VYJADRENIA ÚČASTNÍKOV VÝMENNÝCH STÁŽÍ O PRÍNOSE 

IMPLEMENTÁCIE INKLUZÍVNEHO MODELU VZDELÁVANIA V MATERSKÝCH 

ŠKOLÁCH 
 

KÓD MATERSKEJ 
ŠKOLY/NÁVŠTEVY 

KÓD 
NAVŠTÍVENEJ 
MATERSKEJ 

ŠKOLY 

CITÁCIA O ZMENÁCH 

001 005  „Výchovno-vzdelávacej činnosti napomohlo používanie interaktívnej 
tabule a kreativita pána riaditeľa a jeho vízie do budúcnosti, ktoré sa 
týkajú zlepšenia materiálno-technického vybavenia a efektívnosti 
edukačného procesu.“ 

005 001 „V triedach sú nainštalované interaktívne tabule, na dvore majú nové 
preliezky, domčeky, hojdačky, kolotoče. Pomôcky z NP MRK 2 sú im 
tiež veľkým prínosom vo vzdelávacom programe.“ 

002 024 „Materiálno-technické vybavenie z projektu MRK 2, využívanie 
interaktívnej tabule, jednoduchšie získavanie zdrojov pre výchovno-
vzdelávací procesu (hudba, básne, piesne, námety na pohybové 
aktivity), tabuľu využívajú na prezentácie pre rodičov, výtvarný 
materiál, prostriedky na pohybové aktivity. Deti tak majú pestrú 
činnosť a hlavne nemusia finančne zaťažovať rodičov materiálnym 
vybavením. Práca asistentky je v prípade detí, ktoré vôbec neovládajú 
slovenský jazyk a sú pred plnením povinnej školskej dochádzky veľmi 
dôležitá. Deti v nej cítia oporu, rozumie im a je vlastne 
predkladateľom." 

024 002 „Zmeny sme zistili v počte pedagogických asistentov, ktorých má MŠ 
dvoch a jedna z nich začala študovať elementárnu a predškolskú 
pedagogiku na vysokej škole, čo je veľkým prínosom. Znížil sa počet 
detí zo sociálne znevýhodneného prostredia z dôvodu platenia 
príspevkov na čiastočnú úhradu MŠ.“ 

003 021 „Atmosféra v MŠ bola na prvej výmennej stáži viac formálna, no druhá 
návšteva bola priateľská a skvelá. Výchovno-vzdelávacia činnosť 
v spolupráci s rodinou a inými subjektmi sa nám javila ako veľmi 
dobrá, na základe informácií od rodičov a fotografií z rôznych akcií 
(rôzne besiedky pre rodičov, sadenie stromčekov v okolí MŠ a pod.).  

021 003 Neuviedli. 

004 049 Neuviedli. 

049 004 „Od septembra 2015 bol na zariadení vymenený celý pedagogický 
personál.“ 

006 091 Neuviedli. 

091 006 „Tak ako pri prvej návšteve, tak aj teraz bolo vidieť, že pani učiteľky sa 
vo svojej práci vyznajú, robia ju radi a preto deti MŠ radi navštevujú. 
Veľkým prínosom sú pani asistentky, ktoré robia osvetu v rodinách, čo 
bolo vidieť aj na dochádzke detí.“ 

007 083 „...ďalší nový asistent, novú pomôcky z projektu MRK 2, vo výstavbe 
dopravné ihrisko.“ 

083 007 „Nejaké výraznejšie zmeny sme nezaznamenali a neuvádza ich ani 
pani riaditeľka. Zmenilo sa akurát to, že majú o jednu asistentku viac, 
čím sa skvalitnil edukačný proces, pretože sa vie venovať deťom 
individuálne, podľa ich osobných potrieb. Dostali pomôcky, ako 
interaktívnu tabuľu, športové potreby, hudobné nástroje, knihy, 
kostýmy, CD. Realizujú osvetový program s rodičmi detí, ktoré 
navštevujú MŠ, boli s nimi na zápise v škole, mali aktivitu z oblasti 
hygieny, oslávili Deň Rómov spolu s deťmi zo ZŠ.“ 
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008 070 „Skvalitnila sa spolupráca s obecným úradom (p. starostka sa aktívne 
podieľa na fungovaní MŠ), estetizácia MŠ je na vyššej úrovni, upravili 
si školský dvor, odstránili staré a nebezpečné zariadenia, vysadili si 
stromčeky v spolupráci s rodičmi, aj naďalej plánujú rôzne aktivity 
s rodičmi napriek nepriaznivej finančnej situácii.“ 

070 008 „Rekonštrukcia – prístavba terasy na relaxáciu detí, zriadená 
samostatná telocvičňa, ktorá je vybavená telovýchovným náradím 
z projektu.“ 

009 075 „Zmeny nastali vo vynovení MŠ sociálnymi zariadeniami, oknami 
a dverami, z NP MRK 2 interaktívnou tabuľou, preliezkami.“ 

075 009 „Od prvej výmennej stáže v MŠ pribudol nový asistent, nakoľko vznikla 
ďalšia trieda.“ 

010 061 „Medzi hlavné zmeny patrí určite lepšia komunikácia medzi rodičmi 
z MRK, MŠ a asistentom, jazyková bariéra sa znížila na minimum. 
Keďže asistent učiteľa má hudobné vzdelanie, rozvíjal u detí hudobné 
cítenie a vymýšľal hudobné aktivity a tým si získal aj nerómskych 
rodičov, ktorí ho rešpektujú. Hygiena u detí je na dobrej úrovni. Pani 
riaditeľka zapája pedagogických zamestnancov do ďalšieho 
vzdelávania, dbá na ich profesijný rozvoj.“ 

061 010 „Od poslednej návštevy sa nám zdá, že asistent je sebaistejší, 
skúsenejší a flexibilnejší. Vedel v každej situácii správne zareagovať 
a bolo vidieľ, že ho táto práca baví a napĺňa. Z rozhovoru s ním sme sa 
dozvedeli, že v budúcnosti by sa chcel uberať práve týmto smerom, 
preto veľmi rozmýšľa nad maturitným štúdiom pedagogického smeru. 
Od našej poslednej návštevy sa určite zlepšila dochádzka detí do 
materskej školy, hygienické návyky detí sú na oveľa lepšej úrovni 
a odstránila sa jazyková bariéra s deťmi, ale aj rodičmi z MRK. 

011 051 „V MŠ otvorili ďalšiu triedu v priestoroch ZŠ, pribudla im druhá 
asistentka učiteľa. Zhodli sme sa, že inklúzia je dlhodobá záležitosť 
a boli by potrebné nielen kozmetické úpravy, ale najmä legislatívne 
zmeny najmä o zaškoľovaní detí z menejpodnetného prostredia, aj 
v oblasti financovania materských škôl.“ 

051 011 „Zmeny od predchádzajúcej výmennej stáže nenastali.“ 

012 020 „Zmenilo sa hlavne materiálno-technické vybavenie tried, možnosť 
vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti inkluzívneho 
vzdelávania detí z MRK, pribudol ďalší asistent učiteľa, realizuje sa 
Osvetový program v MŠ. Pri zhodnotení edukačného procesu riaditeľky 
oboch MŠ sa zhodli na pozitívnych zmenách a vyššej úrovni pri 
dosahovaní výchovno-vzdelávacích výsledkov u detí z MRK. Škola 
dostala množstvo rôznych učebných pomôcok, a tým sa zvýšila úroveň 
rozvoja detskej osobnosti po stránke kognitívnej, jazykovej, 
emocionálnej, sociálnej, perceptuálno-motorickej, grafomotorickej. 
Riaditeľka MŠ skonštatovala, že je rada, že práve ich MŠ je súčasťou 
tohto projektu, ktorý pomáha nie len pedagogickým zamestnancom 
v ďalšom vzdelávaní, ale na prvom mieste sú deti z MRK a inkluzívny 
model vzdelávania v MŠ.“ 

020 012 „Od našej poslednej návštevy sa v tejto MŠ zmenilo hlavne materiálno-
technické vybavenie tried. Pribudla druhá asistentka učiteľa, aj nové 
rómske deti.“ 

013 106 Oproti minulému roku sa navýšil počet asistentiek o jednu, došlo 
k úprave exteriéru MŠ – modernizácia ihriska. Deti, učiteľky 
a asistentky majú možnosť využívať pomôcky a interaktívnu tabuľu 
z projektu MRK 2 a tým obohatiť celý edukačný proces.“ 

106 013 „V oblasti personálnych zmien došlo k zmene predchádzajúcej 
asistentky a k prijatiu novej asistentky. Taktiež zo zdravotných 
dôvodov nastúpili na zastupovanie aj nové učiteľky. Vnímali sme, že to 
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zasiahlo do atmosféry školy, predtým bolo cítiť väčšiu súdržnosť medzi 
učiteľkami, teraz bolo cítiť, že nové učiteľky sú si neisté ešte vo svojej 
činnosti. Ďalšou zmenou bolo založené komunitné centrum, ktoré sídli 
v areály materskej školy. Pracuje sa v ňom predovšetkým s rómskymi 
staršími deťmi a mládežou, ktoré tam chodia po skončení vyučovania. 
Považujeme to za zmenu, ktorá má význam pre budúcnosť rómskych 
detí. V našej praxi sa potvrdzuje, že je dôležitá kontinuálna podpora, 
avšak na základnej škole často absentuje, je to však reálne vo voľnom 
čase rómskych detí a mládeže.“ 

014 073 „Keďže aj prvá návšteva v nás zanechala veľmi pozitívne dojmy, 
môžeme iba konštatovať, že atmosféra v MŠ je naďalej priateľská, 
kolektív kreatívny. MŠ doplnila svoj interiér aj exteriér materiálom 
z NP MRK 2, čo určite spríjemní a obohatí ich edukačný proces. Bolo by 
na škodu všetkých občanov obce, aj ľudí z blízkej osady, ak by si 
neudržali túto MŠ aj napriek problémov s dochádzkou detí do MŠ.“ 

073 014 „MŠ nás prekvapila novovybudovanou knižnicou, kde už mali zviazanú 
vlastnú knihu vytvorenú detskými ilustráciami prečítaných 
rozprávkových kníh. Nová telocvičňa s novým telocvičným náradím 
a náčiním. Primerane a esteticky upravený školský dvor s novým 
detským záhradným nábytkom.“ 

015 078 „Okrem toho, že sa materská škola chystá na veľké kapacitné zmeny 
s rozsiahlou prestavbou školy, nenastali nejaké závažné zmeny. Vo 
výchovno-vzdelávacom procese im pribudla nová pedagogická 
asistentka, atmosféra v škole je veľmi priaznivá a pohodová.“ 

078 015 „Lepšia spolupráca medzi rómskymi rodičmi a MŠ.“ 

016 044 Neuviedli. 

044 016 Neuviedli. 

018 040 „Inklúzia v MŠ bola splnená tak, ako aj minulý školský rok. Triedy boli 
obohatené o pomôcky z projektu MRK 2.“ 

040 018 „Do budúcna má táto MŠ za svoj hlavný cieľ odstrániť segregáciu, 
ktorá je na MŠ vytvorená. Deti sa takto delia do tried z dôvodu, že 
rodičia nesúhlasia, aby deti boli v triedach zmiešané. Hrozí im, že 
rodičia začnú vyberať deti a dávať ich do susedných MŠ.“ 

019 047 „Od poslednej návštevy sme nezbadali nejaké výrazné zmeny, lebo MŠ 
je vo všetkých oblastiach veľmi pekná, je dobre zabezpečená po 
materiálnej aj personálnej stránke. Badať dobrú spoluprácu so 
zriaďovateľom – obecným úradom.“ 

047 019 Zlepšila sa dochádzka detí z MRK, vybavenosť MŠ prostredníctvom 
dodaných balíčkov v rámci projektu, MŠ podľa vyjadrenia učiteliek 
aktívne komunikuje s rodičmi, pedagogickí asistenti prispeli k zlepšeniu 
pripravenosti práce s deťmi s individuálnym prístupom.“ 

022 100 „Všimli sme si, že sa výrazne zlepšila komunikácia medzi učiteľkami 
a deťmi. Deti vedia komunikovať v slovenskom jazyku, vedia reagovať 
na pokyny učiteliek a vedia spolupracovať s ostatnými deťmi. Učiteľky 
chválili spoluprácu s rodičmi. Rodičia majú záujem, aby deti 
navštevovali MŠ a záleží im na tom, aby ich deti chodili do MŠ čisto 
oblečené.“ 

100 022 „Zmenu počas organizovaní výmenných stáží sme zaznamenali vo 
vypracovaní portfólia o problémových jednotlivcoch a ich životných 
podmienkach.“ 

023 026 „Šatňu zdobí kútik ľudových tradícií, kde sú vystavené kroje, fotografie 
detí v krojoch a historické pracovné nástroje. Je tu aj kútik s výstavkou 
rómskych krojov pre deti, ktoré ušila asistentka. Táto výzdoba súvisí so 
zameraním ŠkVP a s IMV v MŠ. V triede je umiestnená interaktívna 
tabuľa, využívajú nové knihy, výtvarné pomôcky z projektu a nové 
telovýchovné zariadenie telocvične. Zamestnaním asistentky v MŠ sa 
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zmenil aj prístup rodičov detí z MRK k učiteľkám a celkovo k MŠ ako 
takej. Prínosom je aj realizácia osvetového programu, kde asistentka 
plánuje a organizuje aktivity s rodičmi. Rodičia detí z MRK sa 
zúčastňujú na aktivitách organizovaných MŠ, spolupracujú 
s učiteľkami a asistentkou (príprava krojov a rekvizít na vystúpenia, 
pečenie múčnikov, spoločné posedenie pre deti...). Zlepšila sa 
pravidelná dochádzka detí z MRK do MŠ.“ 

026 023 Neuviedli. 

025 071 „Zmeny vo vedení materskej školy a príchod nových pani učiteliek.“ 

071 025 „Otvorila sa piata trieda, pribudla jedna asistentka a navýšil sa počet 
prijatých detí.“ 

027 030 „Výraznou zmenou je ďalší pedagogický asistent. Výchovno-
vzdelávacia práca v triedach je efektívnejšia, pretože jedna asistentka 
nepokryla potreby trojtriednej MŠ a pri počte navštevujúcich túto MŠ 
bola druhá asistentka veľmi potrebná. Taktiež je pozitívnou zmenou 
vybavenie pomôckami získanými pomocou projektu, ktoré sú veľkým 
prínosom pre učiteľky a najmä deti, ktoré ich využívajú pri rôznych 
činnostiach.“ 

030 027 „Dôležitou zmenou je zmena jednotriednej MŠ na dvojtriednu, zmena 
interiéru – nové podlahy, nábytok, stoly a stoličky, koberce, 
interaktívne tabule, nové pomôcky získané pomocou projektu, ktoré sú 
prínosom pre učiteľky a najmä pre deti, ktoré navštevujú MŠ.“ 

028 099 „Vo výchovno-vzdelávacej činnosti – zapracovanie IMV do ŠkVP ako 
i do ďalšej dokumentácie školy, v spolupráci s rodinou – realizácia 
aktivít v rámci osvetového programu s pozitívnou odozvou zo strany 
rodičov, v atmosfére školy – zmeny vyplývajúce z implementácie 
inkluzívneho vzdelávania – zvýšená aktivita a spolupráca s inštitúciami 
v rámci obce.“ 

099 028 „Vo výchovno-vzdelávacej činnosti sme spozorovali podstatnú 
modernizáciu využívaním interaktívnej tabule, ako aj moderných 
didaktických pomôcok, atmosféra školy príjemná a pozitívna.“ 

029 043 „Žiadne zásadné zmeny od našej prvej stáže sme nepostrehli, akurát 
došlo na pôde MŠ k personálnym zmenám z dôvodu materskej 
dovolenky učiteľky.“ 

043 029 Neuviedli. 

031 041 „Zmodernizoval sa výchovno-vyučovací proces aj vďaka využívaniu 
interaktívnej tabule, nových didaktických, športových pomôcok, 
pribudol ešte jeden asistent učiteľa, zlepšila sa spolupráca s rodičmi 
a to aj vďaka osvetovému programu, ktorý prispel k zvýšeniu záujmu 
rodičov o pobyt ich detí v MŠ (prejavilo sa to pri zápise detí do MŠ).“ 

041 031 „Zlepšila sa spolupráca s rodinou na základe osvetového programu. Čo 
sa týka edukácie, skvalitňujú ju využívaním interaktívnej tabule.“ 

032 076 „Veľkým prínosom bolo prijatie druhého asistenta, ako aj dodanie 
učebných pomôcok, ako aj iných zariadení pre rozvoj a skvalitnenie 
výchovno-vzdelávacieho procesu.“ 

076 032 Neuviedli. 

033 058 „Deti využívajú nové pomôcky, interaktívnu tabuľu, potvrdili sa 
výsledky a pozitívny prístup v práci pedagogickej asistentky, zlepšila sa 
dochádzka rómskych detí.“ 

058 033 „MŠ aktívne využíva vo svojom edukačnom procese materiálne 
pomôcky, ktoré získali prostredníctvom NP MRK 2, deti sa s novými 
pomôckami veľmi radi hrajú. Do výchovno-vzdelávacieho procesu 
zaradili aktivity s interaktívnou tabuľou. MŠ spolupracuje s obecným 
úradom, súkromnou umeleckou školou v rámci spoločných aktivít. MŠ 
pripravuje množstvo aktivít pre rodičov s deťmi, prostredníctvom 
ktorých zlepšujú a utužujú svoje vzťahy a spoluprácu materskej školy 
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s rodinou. Čoraz viac rodičov sa zúčastňuje na osvetovom programe, 
v ktorom sa dozvedajú o prínose návštevy MŠ. Pre ich dieťa.“ 

034 046 Neuviedli. 

046 034 „Materská škola už má dve asistentky, ktoré sa podieľajú na 
skvalitnení výchovno-vzdelávacej práce, nakoľko sa individuálne 
venujú deťom.“ 

035 084 „Situácia na škole je podobná, ako bola pri prvej návšteve. Zlepšuje sa 
spolupráca s rodinou, k čomu prispel najmä osvetový program. 
Riaditeľka školy skonštatovala, že osvetový program im pomohol 
vyriešiť problém so zápisom rómskych detí na ďalší školský rok, 
nakoľko rómsky rodičia v predchádzajúcich rokoch často prichádzali 
zapísať svoje deti do MŠ až v auguste. Škola organizuje množstvo akcií, 
ktorých sa zúčastňujú všetci rodičia.“ 

084 035 „V MŠ sa v školskom roku 2014/2015 výrazne zlepšila dochádzka 
hlavne rómskych detí. Výchovno-vzdelávací proces je inovovaný 
o digitálne technológie, ktoré plne využívajú, zapájajú a pracujú s nimi 
aj rómske deti. U detí sa rozvíjajú potrebné zručnosti, schopnosti, deti 
nadobúdajú informačné kompetencie. Z pozorovania aktivít dňa 
výmennej stáže sme došli k záveru, že aj spolužitie detí je 
vzájomnejšie, úprimnejšie, živšie rómske – nerómske, úroveň rómskych 
detí sa značne zlepšila a výrazne posunula vpred. Deti majú podstatne 
viac možností rozvoja aj vďaka využívaniu nových učebných pomôcok, 
ktoré MŠ získala z NP MRK 2.“ 

036 048 „MŠ, ktorú sme navštívili, naplno využíva pomôcky nadobudnuté v NP 
MRK 2. Zlepšila sa komunikácia s rómskymi rodičmi, ktorej veľmi 
pomohla práve pozícia asistentky učiteľa. Kladne hodnotíme 
spoluprácu s obecným úradom a základnou školou v susednej obci.“ 

048 036 „MŠ využíva pomôcky a hračky, ktoré doteraz dostala v rámci projektu 
MRK 2.“ 

037 094 „Deti majú nové vybavenie školského dvora, novú interaktívnu tabuľu. 
Je vidno väčšiu profesionalitu v práci pedagogickej asistentky. Zlepšila 
sa dochádzka rómskych detí.“ 

094 037 „Detičky bez problémov používajú interaktívnu tabuľu a pracujú 
s počítačom. Veľkým prínosom je aj práca druhej asistentky, ktorá je 
vo všetkom nápomocná.“ 

038 056 „Zmeny nastali v materiálno-technickom zabezpečení MŠ. Vybavenie 
tried novými pomôckami, ktoré im boli pridelené z NP MRK 2 využívajú 
vo svojej výchovno-vzdelávacej činnosti. Nastala aj zmena v obsadení 
pedagogickej asistentky, ktorá je nerómskeho pôvodu.“ 

056 038 „Nič závažné sa od prvej návštevy nezmenilo, pedagogickí 
zamestnanci sa pripravujú podľa plánu MŠ, boli ústretoví, nápomocní. 
Celkovo vládla príjemná atmosféra.“ 

039 080 „Komunikácia detí so mnou bola veľmi dobrá, nakoľko ma staršie deti 
poznali, boli odvážne a nebojácne. Snažili sa mi ukázať všetko, čo majú 
nové. A rozprávali mi veľa zážitkov, ktoré mali počas celého roka. 
Vybavenie triedy z projektu MRK 2 je pre deti obohacujúce, má pre 
nich veľký prínos pri rôznych aktivitách. Zlepšuje celkový dojem 
edukácie, pobytu vonku, pri pohybových hrách... Pedagogická 
asistentka je taktiež veľkým prínosom nielen pre riaditeľku ale aj pre 
deti a rodičov.“ 

080 039 „Nový pedagogický zamestnanec – p. učiteľka, nové zaujímavé akcie 
s rodičmi, nové námety a výmena skúseností, názory v oblasti 
inklúzie.“ 

042 069 „Veľké zmeny od našej prvej návštevy nenastali. Už vtedy naše závery 
boli hodnotené kladne, ktoré sa týkali výchovno-vzdelávacej činnosti, 
spolupráce s rodinou, prostredím a atmosférou v triede. Prínos vidíme 
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v tom, že deti aktívne pracujú pod vedením učiteliek s interaktívnou 
tabuľou a využívajú pomôcky z už dodaného didaktického balíčka NP 
MRK 2.“ 

069 042 Neuviedli. 

045 050 „Spoluprácu medzi obcou a organizáciami v obci hodnotíme veľmi 
pozitívne. V edukačnom procese sa objavili nové učebné pomôcky.“ 

050 045 „Zhodli sme sa na tom, že asistent učiteľa je obrovským prínosom 
hlavne pre deti z MRK, nakoľko chceme zlepšiť vzdelanostnú úroveň 
detí z MRK. Prostredníctvom projektu MRK 2 sú MŠ vybavené 
interaktívnymi tabuľami, výpočtovou technikou a ďalšími pomôckami, 
ktoré používame v edukačnej činnosti s deťmi.“ 

052 109 „Od prvej výmennej stáže v MŠ pribudol nový asistent, nakoľko vznikla 
ďalšia trieda.“ 

109 052 „Zmenou od prvej výmennej stáže bola pre nás nová asistentka v MŠ, 
vybavenie MŠ novými didaktickými pomôckami, ktoré MŠ získala 
z didaktických balíčkov, osvetový vzdelávací program a práca 
koordinátorov IMV.“ 

053 081 Neuviedli. 

081 053 „V tomto školskom roku v  MŠ rodičia nahlásili väčšie percento detí na 
celodennú prevádzku. Rodičovské aktivity sa prevádzajú pravidelne 
podľa naplánovaného harmonogramu. V spolupráci s rodičmi a ich 
deťmi nenásilne posilňujú, ovplyvňujú kladné vzťahy, podporujú 
prosociálne správanie, vyradzujú nezdravé súťaženie detí.“ 

054 089 „Zmeny nastali pri práci s dodanými pomôckami pre výchovu 
z projektu.“ 

089 054 „Zmeny nastali vo výchovno-vzdelávacej činnosti po dodaní pomôcok 
z projektu MRK 2. Deti sa zdokonaľujú vo všetkých oblastiach.“ 

055 074 „Čo sa týka zmien oproti minulému školskému roku v MŠ nastali 
personálne zmeny v rámci pedagogických zamestnancov – nová pani 
učiteľka a zmenila sa aj konzultantka z projektu MRK 2.“ 

074 055 „Zmeny vo výchovno-vzdelávacej činnosti – veľkým prínosom je 
asistentka, v spolupráci s rodinou – väčšia spolupráca, v atmosfére 
školy – priateľská atmosféra a sociálno-emocionálna klíma, zmeny 
vyplývajúce z implementácie inkluzívneho vzdelávania – rovnaký 
prístup ku všetkým deťom a využívanie poskytnutých pomôcok 
z projektu.“ 

057 098 „Prístup asistentky učiteľa k deťom sa skvalitnil, je bezprostredný, 
tolerantný a na vyššej profesionálnej úrovni. Asistentka bez problémov 
komunikuje s rodičmi, navštevuje ich v rodinách a pomáha im 
prekonávať rôzne problémy a bariéry vo výchove detí a ich dochádzky 
do MŠ.“ 

098 057 „Zmeny od prvej výmennej stáže sme postrehli hlavne v zlepšení 
materiálno-technického zabezpečenia (aj vďaka NP MRK 2), vynovení 
priestorov, vo výchovno-vzdelávacej činnosti a v spolupráci s rodinou 
je badateľný prínos zo strany asistentky učiteľa, zmeny sú očakávané 
v spolupráci s novým vedením zriaďovateľa, výrazne sa zvýšil záujem 
rómskych rodičov zapísať deti do MŠ.“ 

059 095 „Vo výchovno-vzdelávacej činnosti s deťmi sme postrehli veľký pokrok 
pri práci s interaktívnou tabuľou, pravidelné využívanie učebných 
pomôcok získaných týmto projektom – aplikácie čiapok, štvorkolky, 
trojkolky, lopty a pod. Veľmi dobrá je spolupráca so základnou školou 
– výmena skúseností s učiteľkami prvého ročníka pri odstraňovaní 
nedostatkov a tak deťom poskytovať ľahký prechod z MŠ do ZŠ a tam 
dosahovať dobré výsledky.“ 

095 059 „Vo výchove a vzdelávaní učiteľky individualizovali svoje edukačné 
pôsobenie v kognitívnom, psychomotorickom a sociálno-
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emocionálnom vývine. Zároveň nadväzovali na predchádzajúce 
vedomosti a skúsenosti detí z MRK. Deti prežívali pocit, že učiteľka sa 
zaujíma o to, čo dieťa vie. Učiteľky vytvorili slobodné prostredie 
a rozvíjali potenciál každého jednotlivca. Ich cieľom je naďalej 
kvalitným inkluzívnym vzdelávaním skoncovať so všetkými formami 
diskriminácie a vytvoriť slobodné prostredie pre dieťa.“ 

060 107 Neuviedli. 

107 060 „Na prvý pohľad viditeľná a podstatná zmena oproti prvej návšteve 
v MŠ je zvýšený počet nerómskych detí.“ 

062 068 „Zo strany pedagogického asistenta sme našim pozorovaním zistili, že 
k práci pristupuje už aj samostatne. Spolupráca s rodinou a inými 
subjektmi je na veľmi dobrej úrovni. Atmosféru školy a prostredia 
hodnotíme kladne. Na základe prínosu asistenta v MŠ sa odráža aj 
záujem rómskych rodičov o edukáciu svojich detí na predprimárnom 
stupni.“ 

068 062 „Na základe prínosu asistenta v materskej škole sa odráža aj záujem 
rómskych rodičov o edukáciu svojich detí na predprimárnom stupni“ 

063 077 „V MŠ došlo k pozitívnym zmenám od posledného stretnutia: MŠ má 3 
asistentky učiteľa oproti predchádzajúcemu stavu, má novú fasádu na 
budove, využíva didaktické pomôcky a pracovný materiál zaslaný 
z projektu MRK 2, MŠ navštevuje väčší počet rómskych detí.“ 

077 063 „Počas prvej výmennej stáže bola MŠ v starej budove na kraji osady. 
Dnes má krásne nové priestory, nové vybavenie nábytkom i učebným 
pomôckami. Nemá stiesnené priestory a mohli vyhovieť väčšiemu 
počtu rodičov o zaradení dieťaťa do MŠ, čo znamená, že berú deti od 
2,5 roka pokiaľ má sebaobslužné činnosti. Tak sa z dvoch tried MŠ 
stala štvortriedna MŠ.“ 

064 088 „Zmeny nastali vo výchovno-vzdelávacej činnosti, učiteľky využívajú vo 
veľkej miere pri svojej práci interaktívnu tabuľu, deti prejavili obrovský 
záujem o prácu s ňou. Taktiež sa ešte viac posilnili spolupráca 
s rodinou, rodičia sa zaujímajú o aktivity školy a s nadšením sa ich aj 
zúčastňujú. Majú záujem o to, čo ich deti robia a sú nápomocní pri 
riešení problémov.“ 

088 064  „Od prvej výmennej stáže má MŠ 2 pedagogické asistentky, ktoré sú 
nápomocné v každodennom živote MŠ. Ich materiálno-technické 
zabezpečenie sa rozšírilo o interaktívnu tabuľu, ktorú využívajú 
prospešne pre zvyšovanie technickej zručnosti detí. Realizácia 
osvetového programu je tiež úspešná a nápomocná vzhľadom do 
budúcna.“ 

065 072 „Bol zaznamenaný zvýšený počet detí o celodennú prevádzku (niektoré 
deti na prvej návšteve odchádzali po obede domov), je evidentné, že 
práca v osvetovom programe nebola márna a prispela k zmene 
postojov a názorov rómskych rodičov na vzdelávanie detí.“ 

072 065 „Nakoľko MŠ pracuje veľmi dobre, neboli tam od poslednej návštevy 
skoro žiadne zmeny. Jedinou, ktorú sme postrehli, bola zmena pani 
asistentky, ktorá bola rovnako deťom nápomocná ako predchádzajúca 
a druhá zmena bola, že sa MŠ zmenila z jednotriednej na dvojtriednu. 
MŠ si zlepšila aj vzťahy s rodičmi, viac komunikujú, rodičia sa viac 
zaujímajú o chod MŠ. Atmosféra MŠ bola rovnako dobrá ako 
naposledy, učiteľky sú k sebe ale aj k deťom milé, priateľské, 
zhovievavé.“ 

066 093 Od prvej stáže sa zmenil personál v MŠ. MŠ má novú asistentku aj 
učiteľku. Sú tiež veľmi milé a majú kladný vzťah k deťom a vytvárajú 
v triede príjemnú atmosféru.“ 

093 066  Neuviedli. 

067 082 „Využitím učebných pomôcok z didaktického balíčka, ktorý dostali 
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v rámci projektu, sa výchovno-vzdelávacia činnosť spestrila a deti 
obohatila o nové skúsenosti z ich využitia.“ 

082 067 „V MŠ nastala zmena na pozícii pedagogického asistenta. V súčasnej 
dobe pôsobí v MŠ pedagogická asistentka, ktorá má skúsenosti v práci 
s deťmi, je veľkým prínosom pre celý pedagogický kolektív, pohodu, 
láskavý prístup k všetkým deťom cítiť na každom kroku a to je záruka 
inklúzie. Každodenne využívajú pomôcky v edukačnej činnosti 
z didaktického balíčka. Vedú deti k prehlbovaniu lásky ku knihám. 
V rámci osvetového programu zapožičiavajú knihy rodičom. V MŠ sa 
pracuje s osvetovým programom, akciami si získali veľké množstvo 
rodičov, šíria osvetu, kultúru, aktivity. O osvetový program je veľký 
záujem, nakoľko rodičia s deťmi majú možnosť stretávať sa i mimo 
svojej rodiny.“ 

085 090  „Zmeny od poslednej návštevy nastali v tom, že dostali veľa 
užitočných pomôcok z tých balíčkov, čo si objednali z NP MRK 2. Tieto 
pomôcky deťom pomáhajú ľahšie ovládať rôzne poznatky, ako aj 
hygienické a spoločenské návyky. Deti majú radi interaktívnu tabuľu, 
športové náradie a náčinie. Spolupráca s rodičmi aj naďalej je na 
dobrej úrovni. Sú ochotné aktívne spolupracovať. Zúčastnili sa na 
aktivitách a na spoločenských a kultúrnych podujatiach. Spolupráca 
s obecným úradom podľa oboznámenia učiteľky je tiež na dobrej 
úrovni. Môžu sa spoľahnúť jeden na druhého.“  

090 085 „Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia sa výrazne zdokonalili 
v hygienických návykoch a v rôznych oblastiach. Škoda, že po ukončení 
projektu končia svoju činnosť aj pedagogickí asistenti, na ktorých obec 
nemá z vlastných zdrojov.“ 

086 108 Neuviedli. 

108 086 „Spolupráca s rodičmi a s inými subjektmi je naďalej na dobrej úrovni. 
Využívanie užitočných pomôcok získaných z NP MRK 2 vo výchovno-
vzdelávacích činnostiach.“ 

087 079 „Pedagogickí zamestnanci pracujú so všetkými deťmi rovnako, majú 
k nim rovnaký prístup bez rozdielu národnosti alebo etnika. Všetky 
aktivity robia spoločne. Rómske deti, ako aj ich rodičia sú prirodzenou 
a samozrejmou súčasťou každodenného života tejto MŠ.“ 

079 087 „Pri zhodnotení zmien môžem povedať len toľko, že viditeľné zmeny 
nastali v spolupráci s rodinou, čo tvrdia pedagogickí zamestnanci, vo 
výchovno-vzdelávacej činnosti bolo vidieť pestrosť v edukačných 
aktivitách (rôzne učebné pomôcky a interaktívne programy) pomáhali 
pedagogických zamestnancom pri plnení výkonových štandardov.“ 

092 096 Zmeny od prvej výmennej stáže dokázala lepšie porovnať asistentka 
učiteľa, ktorá sa jej zúčastnila aj minulý rok. Zaujal ju vypracovaný 
plán spolupráce s rodinou a aktívna účasť rodičov z MRK na dianí 
v MŠ. V osvetovom programe aktívne spolupracuje aj sociálny 
pracovník, ktorý sa pravidelne zúčastňuje stretnutí s rodičmi.“ 

096 092 „Od vlaňajšej návštevy sa zmenilo vedenie školy – majú novú 
zástupkyňu pre MŠ, ako aj vytvorenie ďalšej triedy pre strednú vekovú 
skupinu. Od októbra majú aj druhú asistentku učiteľa, ktorá je 
zaradená v mladšej vekovej triede, kde sú deti od 2,5 – 4 rokov pri 
počte 21 detí. Počas našej návštevy nás informovali aj o tom, že získali 
projekt dotácie MŠ SR na rozšírenie kapacít MŠ formou nadstavby. 
Zmenil sa aj interiér o nový nábytok a didaktické pomôcky, ako aj 
exteriér. Zmeny od prvej výmennej stáže dokázala lepšie porovnať 
asistentka učiteľa, ktorá sa jej zúčastnila aj minulý rok. Zaujal ju 
vypracovaný plán spolupráce s rodinou, ako aj fungovanie osvetového 
programu v rámci NP MRK 2.“ 

097 110 „... v materiálno-technickom zabezpečení.“ 
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110 097 „MŠ dostala veľa vecí z projektu, ktoré používajú v triede aj na 
školskom dvore.“ 

101 103 Neuviedli. 

103 101 „Zmenou bola 80% zaškolenosť detí, spolupráca s rodinou a inými 
subjektmi, ako napr. CPPPaP, so zriaďovateľom, naďalej úspešne 
napreduje.“ 

102 017 „MŠ od prvej výmennej stáže rozšírila svoju kapacitu o jednu triedu, 
toho času má šesť tried. Spolupráca s rodinou a inými inštitúciami je 
na veľmi dobrej úrovni, k čomu výrazne prispela práca osvetovej 
pracovníčky z radov pedagogických zamestnancov. Atmosféra školy je 
priaznivá. Od začiatku školského roku bola prijatá do pracovného 
pomeru na pozíciu učiteľky MŠ kvalifikovaná pedagogická 
pracovníčka, dve asistentky, ktoré navzájom tvorivo a ochotne 
spolupracujú vo všetkých oblastiach. Pribudli športové, didaktické, 
výtvarné a pracovné pomôcky z MRK 2.“ 

017 102 „Zhodli sme sa na pozitívnych zmenách vo výchovno-vzdelávacích 
výsledkoch u detí z MRK. Škola dostala nové pomôcky – aplikačný 
softvér, knihy, CD detské piesne, DVD, športové potreby.“ 

104 105 Neuviedli. 

105 104 „V MŠ bolo vidieť množstvo pomôcok, ktoré boli distribuované aj 
z projektu. Práca v triedach bola pokojná, veľkou pomocou bola určite 
prítomnosť asistentiek.“ 
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