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ÚVOD
Jedným z kľúčov riešenia rómskej problematiky sa javí podpora predprimárneho vzdelávania
rómskych detí. Práve materská škola je kompetentná dieťaťu poskytnúť výchovno-vzdelávacie
prostredie, ktoré rozvíja perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu stránku osobnosti
dieťaťa ako základ jeho pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti vôbec. Má
veľký vplyv aj na formovanie postojov rodičov detí a širšej komunity k pochopeniu potreby
vzdelávať sa od útleho veku. Poskytuje podporu rodinám pri výchove ich detí a vytvára
predpoklady pre dobré spolužitie celej komunity.
V inkluzívnom vzdelávaní je preferovaná filozofia vzdelávania pre všetkých bez rozdielu a bez
vyčleňovania. Rôznorodosť sa stáva normou. V inkluzívnej materskej škole sa tak uplatňujú
postupy a spôsoby výchovy a vzdelávania, v ktorých neexistuje žiadna forma segregácie
a materská škola „sa približuje životu a prirodzenému spoločenskému prostrediu, kde má svoje
miesto každá ľudská bytosť, bez ohľadu na svoje fyzické alebo psychické nedostatky, obmedzenia,
limity.“1
V rukách držíte dokument Evalvačná správa z implementácie inkluzívneho modelu vzdelávania
v materských školách I., ktorý je výsledkom priebežnej evalvácie projektu zameraného na
zavadzanie inkluzívnych programov a prístupov do prostredia materských škôl Inkluzívny model
vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy (ďalej NP MRK 2). Evalvačná správa
ponúka čitateľom prvú priebežnú sumarizáciu zistení a záverov z evalvačného procesu doteraz
aplikovanej implementácie inkluzívneho modelu vzdelávania v materských školách, ktoré sa
v septembri roku 2013 zapojili do NP MRK 2, tzn. táto evalvačná správa bola realizovaná
a výsledky z nej boli vyhodnotené po prvom školskom roku (2013/2014) implementácie
inkluzívneho modelu vzdelávania. Druhá, záverečná správa bude spracovaná po ukončení
školského roka 2014/2015 podľa nových evalvačných zistení.
Evalvačná správa z implementácie inkluzívneho modelu vzdelávania v materských školách I.
prináša zaujímavé zistenia ohľadom úrovne inkluzívneho vzdelávania detí v materských školách
zapojených do NP MRK 2 s ohľadom na výchovu a vzdelávanie detí z marginalizovaných rómskych
komunít. Cieľom doterajšieho evalvačného procesu bolo získanie spätnej väzby využitím súboru
evalvačných kritérií, indikátorov a nástrojov inkluzívneho modelu vzdelávania a následné
spracovanie evalvačnej správy. Ide:
-

o zhodnotenie stavu v materských školách pred začiatkom implementácie inkluzívneho
modelu vzdelávania,
o spracovanie návrhov a odporúčaní pre materské školy pri realizácii inkluzívnej výchovy
a vzdelávania s akcentom na deti z marginalizovaných rómskych komunít.

1

LEHENOVÁ, A., 2012. Spolupatričnosť ako výchovný cieľ a predpoklad efektivity inkluzívneho procesu
v školskom prostredí. In: LECHTA, V. (ed.) 2012. Inkluzívna edukácia ako multidimenzionálny výchovný
problém. Bratislava: IRIS, 2012, str. 90.
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Na zisťovaní a primárnom spracovaní údajov do
Evalvačnej správy z implementácie
inkluzívneho modelu vzdelávania v materských školách I. pracoval tím v tomto zložení:
PaedDr. Stanislav Cina
Mgr. Viera Haščáková
PhDr. Mária Kerekešová, PhD.
Mgr. Katarína Monyoková
Mgr. Želmíra Sekelová
Na tvorbe evalvačných nástrojov, spracovaní sekundárnych analýz a tvorbe Evalvačnej správy
z implementácie inkluzívneho modelu vzdelávania v materských školách I. pracoval tím v tomto
zložení:
PaedDr. Monika Miňová, PhD.
Mgr. Jurina Rusnáková, PhD.
PaedDr. Eva Sobinkovičová.
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1 STRUČNE O PROJEKTE
Jurina Rusnáková, Eva Sobinkovičová
Význam predprimárnej edukácie je nespochybniteľný a dobre zdôvodnený, preto jej obhajoba
nemá význam v správe, ktorá vznikla ako súčasť projektu zameraného na podporu výchovy
a vzdelávania v materských školách.
Podpora inkluzívneho vzdelávania vo vzťahu k deťom a žiakom z marginalizovaných rómskych
komunít
– doteraz implementovaná najmä v základných školách, je potrebná aj na
predprimárnom stupni. Etnicky homogénne školy a triedy nie sú len záležitosťou základného
stupňa školskej sústavy. Verejnosti sú dobre známe „rómske“ materské školy, menej známe
a viditeľné, no nemenej časté sú rómske triedy v školách, ktoré sa označujú ako „zmiešané“.
Slabšia pripravenosť na vzdelávanie v základnej škole u časti detí z MRK je pripisovaná absencii
zaškolenia v materskej škole. Množstvo detí z marginalizovaných rómskych komunít (ďalej aj MRK)
materskú školu neabsolvuje ani jeden rok, veľká časť nastupuje až v predškolskom veku.
Komplikované vzťahy medzi nerómskymi a rómskymi rodičmi sťažujú pozíciu materských škôl
a samotné učiteľky pociťujú deficit v pripravenosti na prácu s rómskymi deťmi
z marginalizovaného prostredia (napr. jazyková bariéra, slabá znalosť kultúrnych odlišností, málo
vedomostí o odlišnosti marginalizovaného prostredia a jeho vplyve na obyvateľov). Projekt
Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy – MRK 2. bol vytvorený
ako odpoveď na aktuálnu a zároveň naliehavú potrebu praxe.
Projekt vznikol s cieľom zlepšiť vzdelanostnú úroveň detí z MRK a ich pripravenosť na vstup na
primárny stupeň vzdelávania. Strategický cieľ projektu je zameraný na pedagogických
zamestnancov materských škôl a nadväzuje na ciele operačného programu Vzdelávanie. Presná
formulácia cieľov podľa projektovej dokumentácie je v nasledujúcej tabuľke.
Tabuľka 1: Ciele projektu MRK 2
Strategický cieľ projektu

Špecifický cieľ projektu

Prostredníctvom vzdelávania pedagogických
zamestnancov a odborných zamestnancov
zlepšiť
vzdelanostnú
úroveň
detí
pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych
komunít
a tým
nadobudnúť
potrebné
kompetencie pre ich vstup na primárny stupeň
vzdelávania.

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.

Zdroj: Podrobný opis projektu

Z vyššie uvedených cieľov sú zrejmé aj cieľové skupiny projektu. Celková podpora v rámci projektu
je zacielená do materských škôl, ktoré navštevujú deti z marginalizovaných rómskych komunít.
Jednotlivé projektové aktivity sú určené pre:
 Pedagogických zamestnancov týchto materských škôl (ďalej aj MŠ): projekt predpokladá, že
jeho aktivity budú ponúknuté 500 učiteľom materských škôl, z toho 110 asistentom učiteľa.
 Odborných zamestnancov: 50 odborných zamestnancov školských zariadení výchovného
poradenstva.
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 Deti z MRK: 2000 detí z MRK zo sociálne znevýhodneného prostredia vo veku 3-7 rokov, ktoré
v priebehu projektu navštevujú MŠ zapojené do projektu.
 Rodičia detí: 500 rodičov detí z MRK, ktoré v priebehu projektu navštevujú MŠ zapojené do
projektu.
 Zamestnanci štátnej správy a samosprávy pracujúci s MRK: cca. 200 zamestnancov.
Realizátorom projektu je Metodicko-pedagogické centrum, ktoré pre účely projektu zriadilo
v regionálnom pracovisku MPC v Prešove a v Banskej Bystrici projektovú kanceláriu.2 Financovanie
v celkových nákladoch 7 397 053 eur je zabezpečené zo zdrojov operačného programu
Vzdelávanie. Realizácia projektu je naplánovaná na 36 mesiacov, od 1. 2. 2013 do 30. 11. 2015
v nasledovných regiónoch: Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj,
Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj. Materské školy v týchto krajoch boli vyberané
predovšetkým podľa počtu detí z MRK v obci alebo v meste, kde je MŠ umiestnená a v samotnej
materskej škole. Kritériá výberu MŠ 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;
MŠ vytvorí pracovne podmienky pre prijatie 1 pedagogického asistenta – asistenta učiteľa;
každá MŠ predloží prihlášku a motivačný list (Podrobný opis projektu).

Národný projekt obsahuje tri hlavé aktivity, ktoré sa ďalej členia na podaktivity, v stručnosti sú
uvedené v nasledujúcej tabuľke, spolu s časovými rámcami. Charakteristike a priebehu realizácie
jednotlivých aktivít sa bližšie venujeme v nasledujúcej časti tejto kapitoly a evalvácii vybraných
aktivít v jej ostatných kapitolách.

2

Personálne obsadenie a kontakty na projektové kancelárie sú dostupné na
http://www.npmrk2.sk/kontakt.
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Tabuľka 2: Aktivity projektu MRK 2
Názov aktivity

Charakteristika aktivity (podaktivity)

Výstupy

Vzdelávanie pedagogických
zamestnancov a odborných
zamestnancov

Analýza vzdelávacích potrieb pedagogických
a odborných zamestnancov;
Vytvorenie a implementácia 2 programov
kontinuálneho vzdelávania.

Podpora inkluzívneho modelu
vzdelávania pre potreby
predprimárneho stupňa školskej
sústavy.

Analýza existujúceho stavu a vytvorenie
inkluzívneho modelu vzdelávania pre deti
pochádzajúci z MRK;
Výber
MŠ,
v
rámci
ktorých
bude
implementovaný inkluzívny model vzdelávania;
Implementovanie inkluzívneho modelu školy v
MŠ zapojených do národného projektu;
Tvorba učebných zdrojov pre ŠkVP;
Webové sídla.

Technická podpora aktivít národného
projektu.

Nákup 110 interaktívnych systémov pre MŠ;
Didaktické balíčky pre MŠ;
Externé pomôcky pre školské dvory - podpora
MŠ určená na aktivity pri pobyte vonku;
Technická podpora web sídla.

Analýza vzdelávacích potrieb;
2 programy kontinuálneho vzdelávania;
500 učiteľov absolvuje vzdelávanie;
50 odborných zamestnancov sa zúčastní vzdelávania;
Min. 4 učebné zdroje.
Analýza existujúceho stavu inkluzívneho vzdelávania na
predprimárnom stupni školskej sústavy;
Vzorový ŠkVP pre MŠ;
110 nových ŠkVP v MŠ;
Súbor evalvačných a sebaevalvačných kritérií,
indikátorov a nástrojov IMV;
220 učebných zdrojov pre ŠkVP;
110 podporených pracovných miest pedagogických
asistentov – asistentov učiteľa hradených z národného
projektu;
1 osvetový program;
2 evalvačné správy pre inkluzívny modelu vzdelávania;
Web sídla;
2 národné konferencie.
110 interaktívnych systémov pre MŠ zapojené do NP;
110 didaktických balíčkov pre MŠ zapojené do NP na
podporu
implementácie
inkluzívneho
modelu
vzdelávania;
110 balíkov technického vybavenia školských dvorov na
podporu aktivít počas pobytu vonku.

Zdroj: Podrobný opis projektu

12

Termín realizácie
aktivity
02/2013 – 03/2015

02/2013 – 11/2015

02/2013 – 11/2015

NP MRK 2

Metodicko-pedagogické centrum

1.1 Doterajší priebeh projektu
Realizácia NP MRK 2 paralelne prebieha prostredníctvom viacerých jeho aktivít a podaktivít, ktoré
priamo i nepriamo oslovujú a zapájajú materské školy, ich pedagogických zamestnancov, deti,
rodičov i predstaviteľov samospráv do jeho diania. V nasledujúcom texte v krátkosti
charakterizujeme 3 hlavné projektové aktivity a ich doterajší priebeh.
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Cieľom tejto aktivity je vyškoliť pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov na
osvojenie profesijných kompetencií potrebných na uspokojovanie a rozvoj špecifických
kompetencií potrebných na uspokojovanie a rozvoj špecifických vzdelávacích potrieb detí
pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít.
Táto aktivita obsahuje tri na seba nadväzujúce podaktivity:
1. Analýza vzdelávacích potrieb pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov bola
realizovaná prostredníctvom kvantitatívneho a kvalitatívneho výskumu v čase marec až apríl 2013
s cieľom analyzovať a identifikovať vzdelávacie potreby pedagogických zamestnancov a odborných
zamestnancov podieľajúcich sa na predprimárnom vzdelávaní detí z marginalizovaných rómskych
komunít. Výskumný súbor tvorili pedagogickí zamestnanci podkategórie učiteľ pre predprimárne
vzdelávanie a odborní zamestnanci, ktorí sú zamestnancami školských zariadení výchovného
poradenstva a prevencie zo všetkých krajov Slovenska okrem Bratislavského kraja. Tento
výskumný súbor spájal spoločný znak, že všetci priamo pracujú s deťmi predškolského veku
pochádzajúcimi z marginalizovaných rómskych komunít a pre zámerný výber pedagogického
zamestnanca do výskumnej vzorky platilo aj to, že pracuje v materskej škole, v ktorej deti
z marginalizovaných rómskych komunít tvoria minimálne 8 % z celkového počtu detí v materskej
škole. Dokument bol následne oponovaný 2 oponentmi a jej verejná oponentúra bola realizovaná
v júni 2013 v Spišskej Kapitule formou seminára, kde mohla široká odborná verejnosť predniesť
svoje pripomienky k realizácii výskumu, k jeho výsledkom a odporúčaniam. Následne bol
dokument sfinalizovaný.3
2. Pragmatickým vyústením cieľmi vymedzeného výskumného zisťovania vzdelávacích potrieb
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov bola tvorba vzdelávacieho programu
pre inovačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov a aktualizačné vzdelávanie odborných
zamestnancov. Obsahy oboch vzdelávacích programov sú zamerané na uspokojenie vzdelávacích
potrieb pedagogických a odborných zamestnancov a podporujú sociálnu inklúziu detí
z marginalizovaných rómskych komunít v materskej škole.
V apríli 2014 bolo inovačnému vzdelávaciemu programu pre pedagogických zamestnancov
s názvom Inovačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov škôl v oblasti inkluzívneho
vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít4 udelené MŠVVaŠ SR rozhodnutie
o akreditácii, ktorému predchádzalo vypracovanie 2 odborných oponentských posudkov.
Vzdelávanie je možné poskytovať pre učiteľa pre predprimárne vzdelávanie a asistenta učiteľa,
3

Viac o výskume, jeho cieľoch, priebehu a odporúčaní In: KOLEKTÍV AUTOROV. 2013. Analýza vzdelávacích
potrieb pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v predprimárnom vzdelávaní detí
z marginalizovaných rómskych komunít. Prešov: Metodicko-pedagogické centrum, 2013. Dostupné aj na
http://www.npmrk2.sk/sites/default/files/ANAL%C3%9DZA_1.1_0.pdf.
4
Dostupné na http://www.npmrk2.sk/vzdelavanie-pre-pz.
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ktorí pracujú s deťmi predškolského veku z marginalizovaných rómskych komunít. Rozsah
vzdelávacieho programu je 90 hodín a počet priznaných kreditov za jeho absolvovanie je 21.
Hlavným cieľom vzdelávacieho programu je inovovať profesijné kompetencie pedagogických
zamestnancov materských škôl podieľajúcich sa na výchove a vzdelávaní detí pochádzajúcich z
marginalizovaných rómskych komunít potrebných na podporovanie ich sociálnej inklúzie na
predprimárnom stupni školskej sústavy.
Pre tento vzdelávací program sú vytvorené 3 učebné zdroje, ktoré sú vo fáze finalizácie.
Aktualizačný vzdelávací program pre odborných zamestnancov s názvom Odborné poradenstvo
v predprimárnom vzdelávaní detí zo SZP čaká toho času na rozhodnutie o akreditácii z MŠVVaŠ
SR. Vopred bol však oponovaný 2 odbornými oponentmi. Je vypracovaný v časovej dotácii 20
hodín a počet kreditov za jeho absolvovanie bude 6 kreditov. Vzdelávanie je možné poskytovať
pre kategóriu odborný zamestnanec s podkategóriou psychológ, školský psychológ, školský
logopéd, špeciálny pedagóg, školský špeciálny pedagóg, terénny špeciálny pedagóg, liečebný
pedagóg, sociálny pedagóg.
Hlavným cieľom vzdelávacieho programu je posilňovať a udržať profesijné kompetencie, prehĺbiť,
rozvíjať a rozšíriť odborné a pedagogické vedomosti a zručnosti v oblasti odborného poradenstva
v predprimárnom vzdelávaní detí zo SZP.
Pre tento vzdelávací program je vytvorený 1 učebný zdroj, ktorý je vo fáze finalizácie.
3. Po úspešnej akreditácii inovačného vzdelávacieho programu pre pedagogických zamestnancov
projektové kancelárie NP MRK 2 pristúpili k jeho implementácii, ktorá pozostáva z týchto častí:
 výber a prihlasovanie účastníkov – pedagogických zamestnancov na vzdelávanie: hneď po
pridelení rozhodnutia o akreditácii MŠVVaV boli prioritne oslovené materské školy zapojené
do NP MRK 2 a bola im ponúknutá možnosť absolvovať toto vzdelávanie. Táto možnosť bola
neskôr ponúknutá aj ostatným materským školám, ktoré nie sú zapojené do NP MRK 2, no
pracujú s deťmi z marginalizovaných rómskych komunít alebo sa v ich lokalite takáto komunita
nachádza;
 spracovanie databázy účastníkov programu kontinuálneho vzdelávania a tvorba skupín: táto
časť podaktivity prebieha podľa aktuálnosti, pretože záujemcovia o absolvovanie
kontinuálneho vzdelávania zasielajú svoje prihlášky priebežne;
 realizácia samotného vzdelávania, ktorá začala v júni 2014. Do konca augusta 2014 sa začalo
vzdelávať 7 vzdelávacích skupín. Pred realizáciou vzdelávania prebehol výber 25 lektorov,
ktorí zabezpečujú realizáciu vzdelávacieho programu podľa aktuálne platnej legislatívy,
vrátane činností spojených s prípravou, realizáciou a spracovaním výstupov/výsledkov
ukončovania vzdelávacích programov. Vybraní lektori sa zúčastnili pracovného stretnutia
v mesiaci máj 2014 v Banskej Bystrici a v Prešove s riadiacim tímom NP MRK 2 za účelom
prípravy na túto pracovnú pozíciu.
Podpora inkluzívneho modelu vzdelávania pre potreby predprimárneho stupňa školskej sústavy
Cieľom tejto rozsiahlej aktivity je vytvoriť a implementovať inkluzívny model vzdelávania na
predprimárnom stupni školskej sústavy ako nástroj inklúzie detí pochádzajúcich
z marginalizovaných rómskych komunít.
V podrobnom opise projektu sa inklúzia charakterizuje podľa príslušných dokumentov UNESCO,
Rady Európy a Európskej agentúry pre rozvoj špeciálneho vzdelávania ako „naplnenie základného
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práva na prístup všetkých ku vzdelávaniu čo najvyššej kvality, ktoré vo svojej obsahovej zložke
zahrňuje aj hodnotový aspekt a v prístupe ku skupinám a osobám so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami rešpektuje princípy spravodlivosti (férovosti) a rovnosti šancí. Inkluzívne
vzdelávanie je možné pochopiť len v komplexnosti a celistvosti, v ktorej sa vzájomne dopĺňajú
a prelínajú jednotlivé stupne (od predškolskej starostlivosti po ďalšie vzdelávanie) a kde je
v rovnováhe vedomostná, výkonová a hodnotová zložka vzdelávacích štandardov. Vo vzťahu
k osobám so špeciálnymi potrebami, resp. osobám iným (odlišným od väčšiny na základe
ľubovoľných znakov), dôležitejšie ako fyzická integrácia je vzájomné spoznávanie, budovanie
rešpektu, uznania a rozvíjanie vzájomných sociálnych kontaktov, vrátane vytvárania
inkluzívneho prostredia celej spoločnosti. Plne inkluzívne vzdelávanie je cieľ v budúcnosti, ku
ktorému by mala spoločnosť smerovať postupnou tvorbou ľudských zdrojov, materiálnych
podmienok a inštitucionálneho zázemia.“5
Aktivita Podpora inkluzívneho modelu vzdelávania pre potreby predprimárneho stupňa školskej
sústavy je tvorená nasledujúcimi podaktvitami:
1. Analýza existujúceho stavu a vytvorenie inkluzívneho modelu vzdelávania pre deti
pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít
Základom pre vytvorenie inkluzívneho modelu vzdelávania bola analýza existujúceho štátneho
vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie a legislatívy v SR ako aj analýza
reprezentatívnej vzorky minimálne 20 % existujúcich školských vzdelávacích programov
z celkového počtu 110 materských škôl zapojených do NP MRK 2. Výberový súbor prieskumu tak
predstavoval 28 školských vzdelávacích programov materských škôl z prostredia
marginalizovaných rómskych komunít.
Na základe týchto analýz a na základe vytvorených princípov tvorby inkluzívneho kurikula na
predprimárnom stupni školskej sústavy bol vytvorený Model tvorby inkluzívne zameraného
školského vzdelávacieho programu. Obsah modelu nadväzuje na výsledky analýzy vzdelávacích
potrieb pedagogických zamestnancov materských škôl a to konkrétne na zistenia o hlavných
každodenných problémoch detí z marginalizovaných rómskych komunít vo výchovno-vzdelávacích
činnostiach v materskej škole. Pri jeho koncipovaní autori vychádzali:
 z rešpektovania princípov tvorby inkluzívneho kurikula na predprimárnom stupni školskej
sústavy:6
1. vzdelávanie pre všetkých vo verejnom vzdelávacom sektore,
2. univerzálne a rovnaké vzdelávacie ciele (na výstupe vzdelávania),
3. diverzita a adaptabilita na úrovni presnej identifikácie a diferencovanosti vstupných
podmienok a pokroku vo vzdelávaní,
4. adaptácia procesu a postupu podmienkam lokálnej komunity a jej potrieb,
5. presah školských aktivít na lokálne aktivity a ich integrácia do činnosti školy,
6. intenzívny profesijný vývin podieľajúcich sa pedagogických zamestnancov

5

Podrobný opis projektu Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.
Programové obdobie 2007 – 2013, s. 46.
6
KAŠČÁK, O. – PUPALA. B. 2013. Princípy tvorby inkluzívneho kurikula na predprimárnom stupni školskej
sústavy. In: KOLEKTÍV AUTOROV. 2013. Podpora inkluzívneho modelu vzdelávania pre potreby
predprimárneho stupňa školskej sústavy. Prešov: Metodicko-pedagogické centrum, 2013.
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 z návrhu inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu (predprimárne vzdelávanie) (2013), z
ktorého sa autori Modelu tvorby inkluzívne zameraného školského vzdelávacieho programu
sústredili najmä na:
 vymedzenie zamerania školy a cieľov výchovy a vzdelávania v tejto škole,
 východiská plánovania a evaluácie pedagogickej práce,
 personálne zabezpečenie spolu s požiadavkami na profesijný rozvoj zamestnancov;
 materiálno-technické a priestorové podmienky zohľadňujúce potreby konkrétnych detských
skupín.
Z návrhu kurikulárneho dokumentu autori čerpali z dôvodu blížiacich sa zmien a inovácií štátneho
vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie. Vymenované štyri súčasti modelu
inkluzívneho školského vzdelávacieho programu sú však v kontinuite s časťami školského
vzdelávacieho programu podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnené niektorých zákonov:
 vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania,
 vlastné zameranie školy,
 učebné osnovy,
 personálne zabezpečenie,
 materiálno-technické a priestorové podmienky,
 vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí,
 vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy,
 požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov.
Prepojenie medzi navrhovanými časťami a existujúcimi časťami školského vzdelávacieho
programu pre materské školy vysvetľujeme v tabuľke 35.
Opísaná podaktivita sa realizovala v čase od marca 2013 do septembra 2013, kedy vyvrcholila
vytvorením 2 oponentských posudkov a dvomi verejnými oponentúrami v Štrbskom Plese
a v Banskej Bystrici.
2. Výber materských škôl, v rámci ktorých bude implementovaný inkluzívny model vzdelávania
Záujem o projekt bol zo strany materských škôl vysoký, na základe výzvy na zapojenie sa do NP
MRK 2 bolo v mesiaci marec predložených spolu 314 prihlášok. Výzve predchádzali informačné
stretnutia s materskými školami na Slovensku, ktoré pracujú s deťmi z MRK a ktoré prejavili
predbežný záujem o zapojenie sa do projektu. Tieto stretnutia sa konali v mestách Vranov nad
Topľou, Spišská Nová Ves, Trebišov, Košice, Bardejov, Prešov, Banská Bystrica, Rimavská Sobota a
Nitra.
O výbere 110 materských škôl rozhodol manažment NP MRK 2 spolu s Úradom splnomocnenca
vlády pre rómske komunity (zoznam zapojených materských škôl je v prílohe I). Referenčným
dokumentom pre posúdenie oprávnenosti zapojenia materských škôl bol Atlas rómskych komunít
mapujúci stav z roku 2004, no rozhodujúca bola komunikácia s Úradom splnomocnenca vlády pre
rómske komunity, ktorý disponoval aktuálnym stavom existencie marginalizovaných rómskych
komunít v SR.
S vybratými materskými školami, resp. s ich zriaďovateľmi bola následne podpísaná Zmluva
o vzájomnej spolupráci pri implementácii inkluzívneho modelu vzdelávania na preprimárnom
stupni školskej sústavy.
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3. Implementácia inkluzívneho modelu vzdelávania v materských školách
Podľa Modelu tvorby inkluzívne zameraného školského vzdelávacieho programu (opísaný vyššie)
si materské školy v prvom školskom roku tvorili svoj vlastný školský vzdelávací program
prispôsobený vlastným podmienkam a špecifikám. V druhom školskom roku takto vytvorené
školské vzdelávacie programy budú implementovať do vlastnej praxe a overovať. Vybrané
vytvorené školské vzdelávacie programy budú ponúknuté ako modelové školské vzdelávacie
programy a budú zverejnené na webovom sídle NP MRK 2.
Pri tvorbe a overovaní vlastného školského vzdelávacieho programu a pri implementácii
inkluzívneho modelu vzdelávania
má každá materská škola k dispozícii tútora –
poradcu/konzultanta, ktorý má skúsenosti s výchovou a vzdelávaním detí z marginalizovaných
rómskych komunít. Na základe výberového konania bolo prijatých 37 konzultantov. Pre
zefektívnenie ich spolupráce bola spracovaná príslušná metodika. Konzultanti sa do teraz stretli na
odbornom seminári a pracovnom stretnutí v januári 2014 a v júni 2014 v Spišskej Novej Vsi.
V rámci implementovania inkluzívneho modelu vzdelávania sa v prvom roku udialo aj nasledovné:
 refundácia mzdy jednému asistentovi učiteľa počas trvania projektu.
 hradenie prepravy detí z/do vzdialených marginalizovaných rómskych komunít do spádových
materských škôl. Pre uľahčenie inklúzie a prístupnosti k predprimárnemu vzdelávaniu
prostredníctvom NP bola hradená preprava v 12 materských školách formou preplácania
cestovných lístkov a zabezpečený doprovod detí v 11 materských školách.
 realizácia „dvojičiek“, tzn. každá materská škola navštívila inú materskú školu jedenkrát
v každom školskom roku, tieto návštevy boli obsahovo zamerané na výmenu poznatkov
a skúseností z implementácie inkluzívneho modelu vzdelávania. V školskom roku 2013/2014
sa prvé výmenné stáže zrealizovali v mesiacoch apríl až jún.
V ďalšom roku implementovania inkluzívne zameraného modelu vzdelávania pribudnú tieto
aktivity:
 využívanie interaktívnych systémov, didaktických balíčkov, technickej podpory k vybaveniu
školských dvorov.
 implementácia 1 osvetového programu k tematike vzdelávania rodičov a detí pochádzajúcich
z marginalizovaných rómskych komunít.
 uskutočnenie 2 národných konferencií, na ktorých budú prezentované skúsenosti
s implementáciou inkluzívneho modelu vzdelávania.
 hradenie kreditových príplatkov pre pedagogických zamestnancov počas trvania projektu.
 realizácia výletov a exkurzií s priamou účasťou detí a rodičov z marginalizovaných rómskych
komunít.
4. Tvorba učebných zdrojov pre školské vzdelávacie potreby
Každá materská škola zapojená do NP MRK 2 v rámci implementácie inkluzívneho modelu
vzdelávania vytvorí 2 učebné zdroje, ktoré bude využívať pri implementácii vlastného inkluzívne
zameraného školského vzdelávacieho programu. Učebné zdroje vytvorené pedagogickými
zamestnancami budú tvoriť katalóg učebných zdrojov, ktorý bude zverejnený na webovej stránke
NP a ktorý budú môcť využívať aj pedagogickí zamestnanci iných materských škôl. Učebné zdroje
majú pomôcť k praktickej realizácii inkluzívneho vzdelávania v materských školách a vzdelávania
detí predškolského veku pochádzajúcich z MRK.
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Tvorba učebného zdroja má vychádzať z cieľa a zamerania materskej školy a má pomáhať
v priamom výchovno-vzdelávacom procese tento cieľ a zameranie napĺňať, umožňovať zvýšiť
účinnosť a efektivitu výchovno-vzdelávacej činnosti, zvýšiť náročnosť výchovno-vzdelávacej
činnosti, zvýšiť motiváciu dieťaťa ale aj jeho rodičov či celej komunity ku vzdelávaniu, orientovať
sa na zameranie špecifických potrieb materskej školy, detí, rodičov či komunity. Učebné zdroje sú
vo fáze tvorby, odovzdané budú do decembra 2014 a následne budú oponované.
Učebné zdroje sú klasifikované na:
 školské, mimoškolské, triedne projekty,
 didaktický materiál (edukačné aktivity, hry rôzneho zamerania, literárne pásma apod.),
 pracovné listy.
5. webové sídla
Webové sídla slúžia všetkým osobám zúčastňujúcich sa na projekte a zároveň spĺňajú
oznamovaciu a publikačnú činnosť pre širšiu verejnosť zaoberajúcu sa problematikou výchovy
a vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít na predprimárnom stupni školskej
sústavy. Všetky informácie o NP MRK 2, zmapovanie jeho doterajšieho priebehu, publikované
projektové výstupy a iné sú dostupné na www.npmrk2.sk.
Technická podpora aktivít národného projektu
Cieľom tejto aktivity je podporiť efektívnu implementáciu inkluzívneho modelu vzdelávania
a modernizovať výchovno-vzdelávací proces v zapojených materských školách prostredníctvom
IKT technológií.
Aktivita je tvorená:
 nákupom 110 interaktívnych systémov pre materské školy, ktoré boli školám dodané
v auguste 2014 a slúžia k podpore a rozvoju osobností všetkých detí a tiež slúžia ako nástroj
implementácie inkluzívneho modelu vzdelávania a po materiálnej a technickej stránke ho
podporujú,
 didaktickými balíčkami pre každú materskú školu, ktoré tvoria prostriedky slúžiace ako
kurikulárna podpora projektu v oblasti osvojovania sebaobslužných a hygienických návykov
detí, športové potreby, pomôcky pre umeleckú činnosť, didaktické hry, detská literatúra,
časopisy, pomôcky pre hru v záhrade,
 externými pomôckami pre školské dvory,
 technickou podporou web sídla, ktoré je nevyhnutnou podmienkou pre zabezpečenie
funkčnosti a implementácie všetkých aktivít po technickej, materiálnej stránke a tiež vo
vzťahu k zabezpečeniu funkčnosti a prevádzky web sídel.
V auguste 2013 bol materským školám dodaný vytvorený elektronický katalóg didaktických
balíčkov, ktorý zahŕňal prostriedky materiálno-technickej pomoci a pomocou ktorého si jednotlivé
materské školy vyberali obsah svojich balíčkov podľa vlastných potrieb a v súlade s podrobným
opisom projektu a rozpočtom NP. Všetky údaje boli spracované a pripravené pre potreby
realizácie verejných obstarávaní a následne sa materiálno-technická podpora materských školám
dodáva priebežne.
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2 AKO SME ZISŤOVALI (Metodológia)
Jurina Rusnáková
Pri tvorbe metodologických východísk evalvácie implementácie inkluzívneho modelu vzdelávania
sme vychádzali predovšetkým z dvoch dokumentov. Prvým z nich bol samotný projekt, resp.
projektová dokumentácia, ktorá evalvátorom ukladá „posúdiť navrhnutý model inkluzívneho
vzdelávania na základe jeho praktickej aplikácie v MŠ...“ a v prvom roku evalvácie očakáva:
„Zistenie a zhodnotenie stavu v materských školách pred začiatkom implementácie inkluzívneho
modelu vzdelávania.“ Druhým zdrojom bol samotný model inkluzívneho vzdelávania vo svojej
štvrtej časti „Evalvačné a autoevalvačné kritériá, indikátory a nástroje inkluzívneho
predprimárneho vzdelávania“. Tu jeho autori navrhli celé spektrum výskumných metód, ktorými
je možné sledovať implementáciu modelu v praxi.

2. 1 Čo sme chceli zistiť (Ciele)
Formulácia cieľov a výber metód (s ohľadom na ciele samotného projektu) vychádzali z vyššie
uvedených zdrojov, zároveň však podliehali času a priestoru, v ktorom bola evalvácia realizovaná.
Väčšina terénnych návštev (viac v texte nižšie) bola zrealizovaná v roku 2013, teda v čase keď sa
inkluzívny model vzdelávania priamo v materských školách ešte iba tvoril, prostredníctvom tvorby
a úprav školských vzdelávacích programov (ŠkVP). Aj preto sa veľká časť tejto správy venuje
zisťovaniu „stavu v materských školách“, tak aby boli výsledky porovnateľné v čase.
Hlavný cieľ: Evalvácia implementácie inkluzívneho modelu vzdelávania v materských školách
zapojených do projektu MRK II.
Čiastkové ciele:
1. Skúmať podmienky vzdelávania v materských školách zapojených do projektu MRK II. vo
všeobecnosti a s ohľadom na potreby detí z MRK.
V rámci prvého čiastkového cieľa sme zisťovali informácie o:
-

personálnych kapacitách MŠ (vrátane vzdelania a kvalifikácie pedagogických zamestnancov),
priestorových kapacitách (vrátane ich umiestnenia) a materiálovo-technickej vybavenosti
škôl a školských dvorov,
deťoch navštevujúcich MŠ.

Okrem toho, nás zaujímalo hodnotenie podmienok vzdelávania v MŠ zástupcami škôl a rodičov,
vrátane hodnotenia podmienok vo vzťahu k deťom z MRK.
2. Hľadať prvky inkluzívneho vzdelávania v materských školách zapojených do projektu MRK II.
a zisťovať skúseností a názory rómskych a nerómskych rodičov s inklúziou v MŠ.
V súlade s projektom sme za prvky inkluzívneho vzdelávania považovali nasledovné:
-

spoločnú výchovu a vzdelávanie rómskych a nerómskych detí v etnicky heterogénnych
skupinách
akúkoľvek zmienku o deťoch z MRK alebo o inklúzii vo vybraných školských dokumentoch
spoluprácu MŠ s partnermi, ktorí pracujú s rómskou rodinou a deťmi (napr. komunitné
centrum, terénny sociálny pracovník, pastoračné centrum, a iné)
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špecifické kompetencie učiteliek na prácu s deťmi z MRK (napr. znalosť rómskeho jazyka,
kompetencie získané prostredníctvom vzdelávania zameraného na prácu s deťmi z MRK, alebo
praxe v práci s týmito deťmi ).

3. Skúmať, či implementované projektové aktivity zodpovedajú potrebám MŠ a detí, ktoré ich
navštevujú, so zreteľom na deti z MRK.
Vzhľadom k časovému obdobiu, v ktorom bola evalvácia realizovaná, mali sme možnosť zisťovať
hodnotenie podaktivity asistent učiteľa. V závere evalvácie nám bola zo strany vedenia projektu
sprostredkovaná časť správ učiteliek z výmenných návštev, tzv. dvojičiek (návštevy sú realizované
priebežne, takže všetky správy budú dostupné až po finalizácii prvej evalvačnej správy) a
priebežné správy a základné kvantitatívne údaje o práci konzultantov. Týmto dvom aktivitám sa
stručne venujeme v samostatnej časti tejto správy, obšírnejšie hodnotenie bude obsahom druhej
evalvačnej správy.

2. 2 Ako a kedy sme zisťovali (Použité metódy a proces zisťovania)
Pre naplnenie stanovených cieľov sme zvolili kombináciu kvantitatívnych a kvalitatívnych metód,
viaceré z nich bude možné využiť aj v druhom roku evalvácie.
Ako prvý, bol všetkým školám zapojeným do projektu elektronicky distribuovaný štatistický hárok,
následne boli vo vybraných školách zrealizované fókusové skupiny. Primárne analýzy školských
dokumentov zrealizovali anketári priamo v školách (paralelne s organizovaním fókusových skupín).
O niekoľko mesiacov neskôr bol všetkým materským školám zapojeným do projektu elektronicky
distribuovaný dotazník o asistentovi učiteľa. Ďalšími zdrojmi, ktoré sme pri hodnotení využili boli
správy z výmenných návštev (dvojičky), záznamy o práci konzultantov, asistentov učiteľa
a dokumentáciu týkajúcu sa pracovných náplní asistentov a konzultantov.
Všetky výskumné nástroje (štatistický hárok, dotazník pre asistentov, scenár fókusových skupín,
infolisty pre zápis z fókusových skupín a analýzu dokumentov) boli vytvorené evalvačným tímom
pre účely evalvácie projektu.
Tabuľka 3: Harmonogram terénneho prieskumu
Metóda
štatistický hárok
analýza školských dokumentov
fókusové skupiny
dotazník o asistentovi učiteľa

Termín terénneho zisťovania
október 2013
október – november 2013
október – november 2013
február 2014

Termín následného spracovania
máj – júl 2014
február – jún 2014
marec – jún 2014
jún – júl 2014

A) Štatistický hárok
Štatistický hárok (v prílohe) obsahuje 29 položiek a skladá sa z troch tematických častí: informácie
o škole, informácie o pedagogických zamestnancoch a informácie o deťoch navštevujúcich MŠ
(viac v tabuľke nižšie). Otázky v ňom sú zamerané jednak na zisťovanie všeobecných podmienok
vzdelávania v jednotlivých školách, zároveň je časť otázok orientovaná na zisťovanie podmienok
vzdelávania s ohľadom na potreby detí z MRK (napr. umiestnenie školy, znalosť rómskeho jazyka
u pedagogických zamestnancov, vybavenosť školy vo vzťahu k potrebám detí z MRK, a i.).
Štatistický hárok bol zverejnený na stránkach projektu a každá zapojená škola dostala list
s inštrukciami k jeho vyplneniu – vypĺňali ho on line. Štatistický hárok bol elektronicky zaslaný
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každej škole zapojenej do projektu, spolu s inštrukciami k jeho vyplňovaniu. Hárok vyplnili všetky
zapojené MŠ (spolu 110).
Skúsenosti s distribuovaním a zberom: štatistické hárky boli vyplnené načas (niektoré školy boli
telefonicky kontaktované a upozornené na termín ukončenia zberu), v prevažnej väčšine boli
vypĺňané vedením MŠ, respondentky rozumeli inštrukciám a všetkým otázkam, vyskytli sa
občasné nedorozumenia, spôsobené komplikovanosťou vypĺňania hárkov prostredníctvom
internetu.
Tabuľka 4: Tematické rozdelenie štatistického hárku
Tematické rozdelenie
Údaje o škole

Údaje o zamestnancoch

Údaje o deťoch

Otázky
Umiestnenie a lokalizácia školy, typ a vybavenosť budovy a ostatných
školských priestorov, prevádzka, kapacita školy (vo vzťahu k záujmu
rodičov), spolupráca školy, vybavenosť vzhľadom k potrebám detí z MRK.
Počet, vzdelanie, vzdelanie zamerané na deti z MRK, ovládanie rómskeho
jazyka, dĺžka praxe, asistent učiteľa (vzdelanie, prax, ovládanie rómskeho
jazyka)
Počet, etnické vzdelanie, veková štruktúra, rodinné zázemie, etnické
zloženie triednych kolektívov

B) Analýza školských dokumentov
Analyzované boli školské vzdelávacie programy a plány práce vybraných materských škôl na
školský rok 2013/2014. 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 (v prílohe)
2. Následná analýza: spracovanie zistení zaznamenaných v infolistoch.
Školský vzdelávací program (ŠkVP)
Anketári hľadali každú zmienku o deťoch z MRK a o inklúzii v týchto častiach ŠkVP:
1. Ciele
2. Zameranie školy
3. Personálne zabezpečenie z hľadiska kvalifikačných predpokladov a profesijných kompetencií
4. Materiálno-technické a priestorové podmienky MŠ
5. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov vo vzťahu k dodržiavaniu práv dieťaťa
6. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov vo vzťahu k dodržiavaniu práv dieťaťa
7. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie.
Spolu bolo v tejto časti výskumu navštívených 22 škôl a teda analyzovaných 22 programov.
Plán práce MŠ
V prípade, že MŠ má ciele alebo akékoľvek iné zmienky o inklúzii zapracované v ŠkVP, je plán
práce MŠ vhodným dokumentom, v ktorom by mohli byť rozpracované „do praxe“ - teda do
konkrétnych aktivít. Z tohto dôvodu sme pre analýzu zvolili aj plány práce MŠ. V rámci primárnej
analýzy hľadali anketári zmienku o deťoch z MRK (a o aktivitách vo vzťahu k deťom z MRK)
v týchto častiach dokumentu: Východiská pre prácu v školskom roku 2013/2014; Kognitívna
oblasť; Plán spolupráce s rodinou; Program pre deti; Program pre deti smerom k rodičom; Plán
spolupráce MŠ a ZŠ. Spolu bolo analyzovaných 22 plánov práce.

21

NP MRK 2

Metodicko-pedagogické centrum

Skúsenosti s realizáciou tejto časti evalvácie: všetky dokumenty anketárom doručili MŠ
v elektronickej podobe, na našu požiadavku reagovali pohotovo a ústretovo.
Tabuľka 5: Počet analyzovaných ŠkVP a plánov práce
Typ dokumentu
ŠkVP
Plán práce

Spolu analyzovaných
22
22

C) Fókusové skupiny
Vo fókusových skupinách (FG) sa s anketármi stretli rodičia v 8 školách. V každej MŠ boli
zrealizované 2 FG, jedna pre rómskych a jedna pre nerómskych rodičov. Pre etnicky homogénne
skupiny sme sa rozhodli s ohľadom na diskutované témy a s predpokladom pocitu „väčšej
slobody“ respondentov. Účastníci diskutovali na 4 témy: spoločné, resp. oddelené vzdelávanie;
etnické znevýhodňovanie/nespravodlivosť; komunikácia a vzťah medzi učiteľkami a rodičmi;
prijímanie detí do MŠ. Anketári ku každej téme prečítali „príbeh“, ku ktorému sa účastníci
vyjadrovali (v prílohe). Ku každému príbehu boli zároveň pripravené otázky (cielené na zisťovanie
názorov a vlastných skúseností účastníkov s diskutovanou problematikou).
Skúsenosti s prípravou a realizáciou fókusových skupín: s prípravou a organizáciou FG anketárom
výrazne pomohli samotné školy (najmä vedenie). Všetky diskusie sa konali v priestoroch MŠ,
účastníci boli ubezpečení o anonymite (aj z tohto dôvodu budeme anonymizovať aj samotné
školy). Skúsenosti anketárov s prípravou a realizáciou diskusií sú vcelku dobré, i keď sa na počiatku
stretnutí stretali s nedôverou zo strany rodičov (vychádzajúcou najmä z nedostatočnej vedomosti
o projekte a účeloch stretnutia) a v jednom prípade aj s nedôverou zo strany vedenia MŠ.
Výnimkou je jedna škola, ktorá po stretnutí anketárky s rodičmi (a jej predstavení a vysvetlení
cieľov projektu) od projektu, na apel nerómskych rodičov, odstúpila.
Tabuľka 6: Počet fókusových skupín
Metóda
Fókusové skupiny

Počet škôl
8

Počet FG v jednej škole
2

D) Dotazník o asistentovi učiteľa
Dotazník o asistentovi učiteľa vypĺňali zástupcovia vedenia MŠ on line a jeho cieľom bolo zistiť
spätnú väzbu na túto projektovú aktivitu, hodnotenie asistentov zo strany vedenia MŠ a prípadné
odporúčania pre „vylepšenie“ práce asistenta. Otázky v dotazníku boli zamerané jednak na
projektovú aktivitu „asistent učiteľa“, na osobu asistenta a zároveň na skúsenosti so spoluprácou
a prácou asistenta v škole. Spolu dotazník obsahoval 14 otázok (otvorených aj uzavretých). Tento
dotazník bol do škôl distribuovaný až na jar 2014, tak aby školy získali čo najviac času na
nadobudnutie skúseností s prácou asistenta.
Skúseností s distribúciou a zberom: Všetky zapojené materské školy dotazník vyplnili, v prípade
meškania boli školy kontaktované zo strany projektovej kancelárie.
Súčasťou hodnotenia tejto projektovej aktivity bola aj analýza časti správ učiteliek z výmenných
návštev (dvojičiek), v ktorej mali stručne zaznamenať svoje pozorovanie práce asistenta.
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Tabuľka 7: Tematické rozdelenie dotazníka o asistentovi učiteľa
Tematické rozdelenie
Osoba asistenta
Projektová
učiteľa“

aktivita

„asistent

Práca asistenta učiteľa

Otázky
Vek, vzdelanie, prax, hodnotenie zvládania úloh spojených
s pracovnou pozíciou
Výber a výberové kritériá, vhodnosť aktivity vzhľadom k potrebám
detí z MRK, MŠ a cieľom projektu, nedostatky pri implementácii
projektovej aktivity
Pracovné úlohy, spolupráca s rodinou, spolupráca a deťmi,
odporúčania pre zlepšenie práce asistenta, prínosy asistenta

2. 3 Kto nám poskytol informácie (Výskumný súbor)
Štatistický hárok a dotazník o asistentoch učiteľa bol distribuovaný každej MŠ zapojenej do
projektu. V nasledujúcej tabuľke sú základné údaje, týkajúce sa materských škôl a detí, ktoré ich
navštevujú.
Tabuľka 8: Základné údaje o materských školách
Kraj
Prešovský
Košický
Banskobystrický
Žilinský
Trenčiansky
Trnavský
Nitriansky
Spolu
Zdroj: www.npmrk2.sk/statistika

Počet MŠ
40
30
28
4
2
3
3
110

Celkový počet detí
2448
1009
1742
292
455
339
130
6415

ZŠ s MŠ
13
7
12
2
0
0
2
36

Podrobnejšie charakteristiky škôl sú uvedené v nasledujúcej časti správy a preto sa na tomto
mieste budeme v stručnosti venovať len výberu MŠ, na ktorých boli zrealizované fókusové skupiny
a ktorých dokumenty sme analyzovali.
Výber škôl pre FG a analýzu dokumentov podliehal niekoľkým kritériám, tak aby sme dosiahli čo
najväčšiu rôznorodosť. Išlo najmä o nasledovné:
1. Etnické zloženie MŠ (rôzny podiel detí z MRK)7
2. Regionálne rozloženie (navštívili sme školy v každom z najviac v projekte zastúpených
regiónov)
3. Lokalizácia MŠ (mesto/obec)
4. Umiestnenie MŠ (v obci, v blízkosti rómskej komunity)
5. Prevádzka MŠ (celodenná, poldenná)
6. Školy so spoločným alebo s oddeleným vzdelávaním rómskych a nerómskych detí (školy,
v ktorých sa rómske a nerómske deti vzdelávajú v spoločných triedach, školy v ktorých sú
vytvorené etnicky homogénne triedy, školy, školy v ktorých sú rómske deti „oddelené“ od
nerómskych detí a sú v samostatných budovách).
V nasledujúcich tabuľkách sú stručne zhrnuté základné informácie o materských školách, v ktorých
boli realizované fókusové skupiny a o materských školách, ktorých dokumenty sme analyzovali.
7

Etnicitu detí odhadovali zástupcovia MŠ. Etnicitu učiteľov a rodičov pre záznamy z fókusových skupín
uvádzali anketári na základe informácií zástupcov škôl a s vedomím osôb, ktoré boli na základe etnickej
príslušnosti označené ako Rómovia alebo Nerómovia.
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Obec/mesto
obec
mesto

Kraj
Prešovský kraj
Prešovský kraj

034

027

Kód

Tabuľka 9: Charakteristika a opis výberového súboru fókusových skupín

Charakteristika materskej školy

Rómovia

Jednotriedna materská škola s celodennou výchovou a vzdelávaním, umiestnená
uprostred obce. Budova je staršia, rovnako aj vybavenie, nedostatok didaktických
pomôcok. Škola kapacitne nepostačuje vyhovieť záujmu zo strany rodičov. MŠ
aktuálne navštevuje 30 detí, z toho je 17 rómskych. Všetky deti komunikujú vo
vyučovacom jazyku školy. Pracujú tu 3 pedagogickí zamestnanci, z toho jedna
asistentka prijatá v rámci NP MR 2. Dvaja z pedagogických zamestnancov ovládajú
rómsky jazyk.
Materská škola má 5 tried s kombinovanou prevádzkou. Budova školy je
jednoposchodová (pavilónový typ) a okrem tried materskej školy je v nej
umiestnené aj elokované pracovisko základnej umeleckej školy. V materskej škole je
samostatná školská jedáleň. V nedávnej dobe boli na celej budove vymenené okná.
Technický stav budovy však nie je najlepší: plesne v spálňach, sociálne zariadenia sú
v zlom stave. Vybavenie školy nie je postačujúce pre taký počet detí – málo
didaktických pomôcok, málo postieľok. Škola kapacitne nepostačuje záujmu
rodičov. Školský dvor je rozdelený do sekcií, každá trieda má samostatnú časť s
vlastným pieskoviskom. Škola disponuje aj telovýchovným zariadením, ktoré získala
prostredníctvom projektov. Materskú školu navštevuje 120 detí, z toho 25
rómskych. Rómske deti sú zaradené do tried podľa veku. Cca. 0,2% rómskych detí
prijatých v šk. roku 2013/14 nekomunikovalo vo vyučovacom jazyku školy. Pracuje
tu 12 pedagogických zamestnancov, z toho jedna asistentka, ktorá ovláda rómsky
jazyk (ostatní zamestnanci rómsky jazyk neovládajú).
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6 účastníčok - ženy.
Príjemná atmosféra,
otvorená komunikácia.
Trvanie: 1 hod. 10 min.

5 účastníčok - ženy.
Uvoľnená atmosféra,
záujem o diskusiu.
Trvanie: 1 hod. 5 min.

Nerómovia

7 účastníkov - 5 žien
a 2 muži. Príjemná
atmosféra, otvorená
a spontánna
komunikácia.
Trvanie:
1hod. 10 min.
8 účastníkov - 5 žien,
3muži.
Príjemná atmosféra,
záujem o témy.
Trvanie:
1 hod.15 min.

obec

Metodicko-pedagogické centrum

mesto

Prešovský kraj
Košický kraj

056

036

NP MRK 2

Materská škola má 4 triedy s kombinovanou prevádzkou. V dvoch triedach sú
sústredené iba rómske deti (môže to byť spôsobené ich početnou prevahou), jedna
trieda je “nerómska” a jedna etnicky heterogénna. Trieda, ktorú navštevujú mladšie
rómske deti má poldennú prevádzku. Budova školy je umiestnená takmer v centre
obce, cca. 200 m od rómskeho osídlenia. Budova školy je dvojpodlažná, priestory
sú zrekonštruované, nové zariadenie aj hračky, má vlastnú kotolňu, patrí k nej
školská záhrada s detským ihriskom. Priestorová kapacita postačuje záujmu rodičov
a vybavenie školy je vyhovujúce. Školu navštevuje 81 detí, z toho 58 je rómskych.
Necelé 1% detí prijatých v šk. roku 2013/14 nekomunikovalo vo vyučovacom jazyku
školy. Pracuje tu 9 pedagogických zamestnancov, z toho dve asistentky: jedna
prijatá v rámci NP MRK 2. Traja z pedagogických zamestnancov ovládajú rómsky
jazyk.
Materská škola má 2 triedy s celodennou výchovou a vzdelávaním a umiestnená je
pri najväčšom rómskom osídlení v meste. Budova je prízemná, triedy sú
priestranné a veľmi dobre zariadené, má vlastnú kotolňu. Kapacitne aj vybavením
je škola vyhovujúca pre prácu s deťmi. Okolie školy je neupravené, kamenisté
a prašné, v blízkosti sa nenachádza detské ihrisko a preto učiteľky využívajú na
prechádzky okolitú prírodu.
Materská škola je „rómska“, teda ju navštevujú iba rómske deti (aktuálne 37),
všetky deti komunikujú vo vyučovacom jazyku školy. Pracuje tu 6 pedagogických
zamestnancov, z toho 1 asistentka v rámci NP MRK 2, ktorá ovláda rómsky jazyk
(žiaden iný z pedagogických zamestnancov rómsky jazyk neovláda).
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9 účastníčok - ženy.
Príjemná atmosféra,
účastníčky sa doplňovali vo
svojich vyjadreniach.
Trvanie: 2 hod.

1. FG:
6 účastníčok - ženy. Aktívna
diskusia, niektoré
účastníčky hovoriace
maďarsky mali problém
s vyjadrovaním
v slovenskom jazyku.
Trvanie 55 min.
2. FG:
7 účastníkov- 6 žien, 1 muž.
Zaujímavá diskusia,
prejavovali záujem o dianie
v MŠ.
Trvanie: 2 hod.

5 účastníčok - ženy.
Uvoľnená atmosféra,
účastníčky sa ku
všetkým témam
vyjadrovali spontánne.
Trvanie:
50 min.

-

obec

obec

Metodicko-pedagogické centrum

mesto

Košický kraj
Košický kraj
Banskobystrický kraj

071

065

060

NP MRK 2

Materská škola má dve triedy – jednu s poldennou výchovou a vzdelávaním
navštevujú iba rómske deti a druhú s celodennou výchovou a vzdelávaním, ktorú
navštevujú iba nerómske deti. Je umiestnená v obci. Vybavenie školy je „slušné“,
rómska trieda (zriadená len nedávno) sa zariaďuje. Ku škole patrí menší školský
dvor. Vybavenie školy je vyhovujúce. Podľa vedenia školy kapacita vyhovuje
záujmu rodičov, no rómski rodičia sa sťažujú, že ich deti do materskej školy môžu
prihlásiť až v predškolskom veku. Materskú školu navštevuje 33 detí, z toho je 17
rómskych. Cca. 11% rómskych detí prijatých v šk. roku 2013/14 nekomunikovalo vo
vyučovacom jazyku. Pracujú tu 4 pedagogickí zamestnanci, z toho jedna asistentka,
ktorá nie je Rómka. Ani jeden z pedagogických zamestnancov neovláda rómsky
jazyk.
Materská škola je jednotriedna s celodennou výchovou a vzdelávaním.
Jednoposchodová budova sa nachádza na bočnej ulici a nie je v dobrom
technickom stave: zateká strecha, opotrebovaná fasáda. Škola kapacitne vyhovuje
záujmu rodičov, rovnako vyhovuje vybavením pre prácu s deťmi. Školský dvor pred
budovou je vybavený multifunkčným detským ihriskom a v čase mimo prevádzky
školy slúži ako verejné detské ihrisko. Aktuálne materskú školu navštevuje 23 detí, z
toho 9 rómskych. Všetky deti komunikujú vo vyučovacom jazyku školy. Pracujú tu 3
pedagogickí zamestnanci, z toho jedna asistentka prijatá v rámci NP MRK 2.
(Nerómka). Ani jeden z nich neovláda rómsky jazyk.
Materská škola má tri triedy s celodennou výchovou a vzdelávaním a nachádza sa
uprostred mestskej časti v peknou prostredí. Budova školy je staršia, má dve
poschodia. Vybavenie školy (nábytok, hračky) sa postupne obnovuje. Kapacitne
škola vyhovuje záujmu rodičov. Materskú školu navštevuje 63 detí, z toho je 10
rómskych, ktoré sú do tried rozdelené podľa veku. Rómske deti zväčša pochádzajú
z núdzového sociálneho zariadenia. Všetky deti komunikujú vo vyučovacom jazyku
školy. Pracuje tu 7 pedagogických zamestnancov, z toho 1 asistentka prijatá v rámci
NP MRK 2, ktorá ovláda rómsky jazyk. Žiaden iný pedagogický zamestnanec
rómsky jazyk neovláda.
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6 účastníkov - 5 žien, 1
muž.
Príjemná priateľská
atmosféra. Aktívni boli
najmä 3 účastníci, ostatní
často súhlasili s ich
vyjadreniami.
Trvanie: 51 min.

7 rodičov, z toho 1
muž. Napätá
atmosféra, materská
škola po realizácii
fókusovej skupiny na
apel rodičov z projektu
odstúpila.
Trvanie:
1 hod. 5 min.

4 účastníci - 3 ženy, 1 muž.
Uvoľnená atmosféra,
účastníci ochotne
spolupracovali.
Trvanie:
1 hod. 20 min.

7 účastníčok - ženy.
Uzavreté,
často
reagovali
až
na
vyzvanie anketárky.
Trvanie:
1 hod. 5 min.

3 účastníčky - ženy.
Príjemná atmosféra, no
rušená nejednotným
príchodom a odchodom
rodičov. Vedenie školy
nezabezpečilo očakávaný
počet účastníkov. Prítomní
nemali jednotné informácie
o čase konania.
Trvanie: 40 min.

5 účastníčok - ženy.
Príjemná atmosféra,
no rušená
nejednotným
príchodom
a odchodom rodičov.
Nemali jednotné
informácie o čase
konania.
Trvanie:30 min.
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obec

Banskobystrický kraj

087

NP MRK 2

Materská škola má dve triedy s celodennou výchovou a vzdelávaním a je
umiestnená v centre obce. Staršia budova je jednoposchodová, vybavenie na
pohľad staršie a pomerne opotrebované, no vyhovuje pre prácu s deťmi. Škola
kapacitne vyhovuje záujmu rodičov. Ku škole patrí priestranný školský dvor.
Materskú školu navštevuje 36 detí, z toho 27 je rómskych, ktoré sú rozdelené do
tried podľa veku. Všetky deti komunikujú vo vyučovacom jazyku školy. Pracuje tu 5
pedagogických zamestnancov, z toho jedna asistentka (Rómka) prijatá v rámci
projektu NP MRK 2. Ani jeden zamestnanec neovláda rómsky jazyk.

6 účastníkov - 4 ženy, 2
muži.
Spočiatku neistota
(komunikačný problém
u účastníčok, ktoré
komunikujú prevažne
v maďarskom jazyku),
postupne sa atmosféra
uvoľňovala.
Trvanie: 44 min.

6 účastníčok - ženy.
Priateľská atmosféra.
Pomerne veľká
názorová zhoda.
Trvanie:
45 min.

Nasledujúca tabuľka poskytuje základné údaje o materských školách, ktoré poskytli k analýze školské dokumenty.
Tabuľka 10: Charakteristika materských škôl, v ktorých boli evalvované školské dokumenty
Kód

Kraj
Obec/mesto

002

Prešovský
mesto
Prešovský
obec
Prešovský
obec
Prešovský
obec
Prešovský
obec
Prešovský
obec
Prešovský
obec
Prešovský
mesto
Prešovský

008
010
024
027
029
032
034
036

Názov školského vzdelávacieho
programu

Počet detí
v MŠ spolu

Počet detí v
MŠ z MRK

Počet rómskych
detí v MŠ

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

Severanka

92

15

8

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

Včielky v úli

66

12

12

Zázračný domček

20

6

6

Hráme sa a poznávame svet

47

17

17

Hrať, učiť sa a rásť... spoločne!

30

16

17

Príroda je náš kamarát

38

38

38

Cesta bystrých Bystrančát

70

0

36

Pod bocianím hniezdom

120

25

25

Zvedavko

81

52

58

Charakteristika materskej školy

1 triedna materská škola sa nachádza priamo v obci a je
v typizovanej budove. Má vlastný školský dvor.
2 triedna materská škola sa nachádza priamo v obci a je
v typizovanej budove. Má vlastný školský dvor.
1 triedna materská škola sa nachádza priamo v obci a je
v typizovanej budove. Má vlastný školský dvor.
2 triedna materská škola sa nachádza priamo v obci a je
v typizovanej budove. Spolu so ZŠ. Má vlastný školský dvor.
3 triedna materská škola sa nachádza priamo v obci a je
v typizovanej budove. Má vlastný školský dvor.
5 triedna materská škola sa nachádza priamo v meste a je
v typizovanej budove. Má vlastný školský dvor.
4 triedna materská škola sa nachádza priamo v obci a je
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044
049
056
060
065
071
081
087
090
099
103
107
108

obec
Košický
mesto
Košický
mesto
Košický
mesto
Košický
obec
Košický
obec
Banskobystrický
mesto
Banskobystrický
obec
Banskobystrický
obec
Banskobystrický
obec
Žilinský
obec
Trnavský
obec
Trenčiansky
obec
Nitriansky
obec

Metodicko-pedagogické centrum

v typizovanej budove. Má vlastný školský dvor.
8 triedna materská škola sa nachádza priamo v rómskom
osídlení a je v typizovanej budove. Má vlastný školský dvor.
2 triedna materská škola sa nachádza priamo v rómskom
osídlení a je v typizovanej budove. Má vlastný školský dvor.
2 triedna materská škola sa nachádza priamo v rómskom
osídlení a je v typizovanej budove. Má vlastný školský dvor.
2 triedna materská škola sa nachádza priamo v obci a je
v typizovanej budove. Má vlastný školský dvor.
1 triedna materská škola sa nachádza priamo v obci a je
v typizovanej budove. spolu so ZŠ. Má vlastný školský dvor.
3 triedna materská škola sa nachádza priamo v meste a je
v typizovanej budove. Má vlastný školský dvor.
1 triedna materská škola sa nachádza priamo v obci a je
v typizovanej budove. spolu so ZŠ. Má vlastný školský dvor.
2 triedna materská škola sa nachádza priamo v obci a je
v typizovanej budove. spolu so ZŠ. Má vlastný školský dvor.
3 triedna materská škola sa nachádza priamo v obci a je
v typizovanej budove. spolu so ZŠ. Má vlastný školský dvor.
2 triedna materská škola sa nachádza priamo v obci a je
v typizovanej budove. spolu so ZŠ. Má vlastný školský dvor.
6 triedna materská škola sa nachádza priamo v meste a je
v typizovanej budove. Má vlastný školský dvor.
4 triedna materská škola sa nachádza priamo v meste a je
v typizovanej budove. Má vlastný školský dvor.
2 triedna materská škola sa nachádza priamo v obci a je
v typizovanej budove. spolu so ZŠ. Má vlastný školský dvor.
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Strapáčik objavuje svet

123

123

118

My sme malé slniečka

40

40

40

Žabka Vilka

37

37

37

Žijeme hravo a zdravo v
Hrozienkove

32

19

19

Novosadko poznáva svet

24

9

9

Tvorivosťou za poznaním

63

0

10

21

20

20

36

15

27

Škola v ríši rozprávok

51

9

20

Cesta za poznaním

40

11

11

Rozprávkový hrad

124

0

9

Dúha

365

14

24

Ide vláčik ši-ši, odvezie nás do
školy

45

0

40

Objavujme a spoznávajme život
v okolí materskej školy
My sa radi máme, preto sa
spolu hráme

NP MRK 2

Metodicko-pedagogické centrum

3 INFORMÁCIE O MATERSKÝCH ŠKOLÁCH ZAPOJENÝCH DO
PROJEKTU
Eva Sobinkovičová
Do NP MRK 2 bolo vybratých a na základe vzájomnej zmluvy zapojených 110 materských škôl, na
výbere ktorých sa podieľalo Metodicko-pedagogické centrum spolu s Úradom splnomocnenca
vlády SR pre rómske komunity. Priebeh výberu charakterizujeme v podkapitole 1. 1. Informácie
o materských školách prezentované v nasledujúcej časti sú získané z obdobia začiatku
evalvačného procesu prostredníctvom štatistických hárkov, ktoré boli on line zasielané do
materských škôl a spätne vyplňované ich vedúcimi zamestnancami v mesiaci október 2013.
Prostredníctvom štatistického hárku sme chceli získať tieto informácie:
- základné údaje o materskej škole,
- základné údaje o pedagogických zamestnancoch,
- základné údaje o deťoch.
Na základe analýzy zistení zo štatistického hárku a návštev konzultantov v materských školách sa
evalvačný tím rozhodol pre doplnenie informácii súvisiacich s výskytom tried s poldennou
prevádzkou. Preto bol pre školy v marci 2014 pripravený a elektronicky distribuovaný list
s niekoľkými doplňujúcimi otázkami (v prílohe).

3. 1 O školách a komunitách
V časti štatistického hárku základné údaje o materskej škole nás zaujímali tieto informácie
o školách zapojených do NP MRK 2:
 lokalita materskej školy, v ktorej sa nachádza,
 výskyt a lokalita rómskych osídlení,
 v akej budove z hľadiska typu sa nachádza materská škola a jej priestory,
 typ prevádzky materskej školy,
 priestorová kapacita materskej školy a jej materiálno-technické vybavenie,
 spolupráca materskej školy s inými subjektmi.
V nasledujúcom texte sa pokúsime v charakterizovať materské školy zapojené do NP MRK 2
z hľadiska vymenovaných charakteristík.
Lokalita a umiestnenie materskej školy
NP MRK 2 je umiestnený vo všetkých samosprávnych krajoch Slovenska okrem Bratislavského.
V Prešovskom kraji je tak do NP MRK 2 zapojených 40, v Košickom kraji 30, v Banskobystrickom
kraji 28, v Žilinskom kraji 4, v Trenčianskom kraji 2 a v Nitrianskom kraji 3 materské školy.
Tabuľka 11: Materské školy zapojené do NP MRK 2 podľa okresov v mesiaci október 2013
Kraj

Prešovský kraj

Okres
Bardejov
Kežmarok
Levoča
Poprad
Prešov
Sabinov
Snina
Stará Ľubovňa

Počet materských škôl
1
5
5
1
4
3
1
6

29

Spolu

40

NP MRK 2

Košický kraj

Banskobystrický
kraj

Žilinský kraj
Trnavský kraj
Nitriansky kraj
Trenčiansky kraj

Metodicko-pedagogické centrum
Stropkov
Svidník
Vranov nad Topľou
Gelnica
Košice
Košice - okolie
Michalovce
Rožňava
Sobrance
Spišská Nová Ves
Trebišov
Banská Bystrica
Brezno
Krupina
Poltár
Revúca
Rimavská Sobota
Veľký Krtíš
Žiar nad Hronom
Liptovský Mikuláš
Martin
Ružomberok
Dunajská Streda
Senica
Komárno
Levice
Nové Mesto nad Váhom
Prievidza

1
1
11
8
2
1
9
4
7
8
1
4
3
1
2
2
4
6
9
2
2
2
1
1
2
1
1
2
1
1

30

28

4
3
3
2

Najviac zapojených materských škôl do NP MRK 2 sa nachádza v okrese Vranov nad Topľou (11
materských škôl), v okrese Rimavská Sobota (9 materských škôl) a v okrese Rožňava (8 materských
škôl). Priestorová distribúcia Rómov na Slovensku je výrazne nerovnomerná. Ide o okresy,
v ktorých je výrazné zastúpenie Rómov na celkovom počte obyvateľstva.
Zo 110 materských škôl sa nachádza 81 škôl v obci a 29 škôl v meste. No nás tiež zaujímalo, v akej
lokalite vzhľadom k rómskemu osídleniu sa materské školy nachádzajú: priamo v meste/v obci,
priamo v rómskom osídlení, priamo v meste/v obci no elokovanú triedu má v rómskom osídlení
alebo iná lokalita konkretizovaná priamo materskou školou.

8

Štatistický hárok bol materským školám distribuovaný a nimi vyplňovaný v mesiaci október 2013. V tomto
čase v okrese Gelnica boli zapojené do projektu 2 materské školy. V mesiaci január jedna z týchto
materských škôl z projektu odstúpila. Od januára 2014 sa tak počet materských škôl v okrese Gelnica zmenil
na počet 1.
9
Na základe vzájomného rozviazania zmluvy s materskou školou v okrese Gelnica túto školu nahradila
materská škola z okresu Košice – okolie. Od januára 2014 sa tak počet materských škôl v okrese Košice –
okolie zmenil na počet 5.

30

NP MRK 2
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Tabuľka 12: Lokalizácia a umiestnenie materských škôl
Umiestnenie v obci
Umiestnenie v meste
Lokalizácia priamo v obci/v meste
Lokalizácia priamo v rómskom osídlení
Lokalizácia priamo v obci/v meste a má elokovanú triedu v rómskom osídlení
Iné

81
29
103
5
2
0

Priamo v rómskom osídlení sa nachádza 5 materských škôl a elokovanú triedu priamo v rómskom
osídlení uviedli 2 materské školy.
Ďalšia informácia, ktorú sme sledovali, bolo priestorové umiestnenie rómskych osídlení
v mestách a obciach, v ktorých sa nachádzajú materské školy zapojené do NP MRK 2, resp.
v ktorých osídleniach žijú deti navštevujúce materské školy. Identifikovali sme tieto typy osídlení:
1. vo vnútri obce rozptýlene medzi Nerómami,
2. vo vnútri obce v rómskych susedstvách (rómske ulice, rómske štvrte),
3. na okraji obce,
4. mimo obce, t.j. segregované osídlenia.
Na tomto mieste zdôrazňujeme, že umiestnenie príslušného osídlenia má nízku výpovednú
hodnotu o úrovni sociálnych vzťahov medzi rómskou a nerómskou komunitou v konkrétnom
meste či v obci. Tiež nemôže vypovedať o úrovni vzťahov a spolupráce medzi materskou školou,
rodičmi a komunitou na základe umiestnenia osídlenia. Na druhej strane však môže naznačiť
kvalitu životných podmienok, ktoré vplývajú aj na finančné, priestorové, či sociálne možnosti
dochádzky detí do materskej školy a na uvedomenie si potreby vzdelávania všeobecne rómskymi
obyvateľmi. V máloktorých mestách a obciach bol zistený len jeden typ rómskeho osídlenia.
Mnohokrát bola zastúpená kombinácia typov rómskych osídlení.
V NP MRK 2 majú najpočetnejšie zastúpenie materské školy, ktoré sa nachádzajú v obciach
a mestách s výskytom typov osídlení a ich kombinácií:
 vo vnútri obce rozptýlene medzi Nerómami + vo vnútri obce v rómskych susedstvách (rómske
ulice, rómske štvrte) (v počte 25 obcí),
 vo vnútri obce rozptýlene medzi Nerómami (24 obcí),
 vo vnútri obce rozptýlene medzi Nerómami + na okraji obce (19 obcí).
Najpočetnejšie zastúpenie rómskych detí v materských školách je z týchto typov osídlení:
 deti, ktoré žijú vo vnútri obce rozptýlene medzi Nerómami navštevujú 20 materských škôl,
 deti, ktoré žijú vo vnútri obce rozptýlene medzi Nerómami + vo vnútri obce v rómskych
susedstvách (rómske ulice, rómske štvrte) navštevujú tiež 20 materských škôl,
 deti, ktoré žijú vo vnútri obce rozptýlene medzi Nerómami + na okraji obce navštevujú 19
materských škôl.
Pri porovnaní týchto výsledkov môžeme skonštatovať, že prevažná časť materských škôl
zapojených do NP MRK sa nachádza v mestách a v obciach, kde žijú Rómovia rozptýlene medzi
Nerómami, ďalej žijú v „rómskych“ uliciach či štvrtiach mesta a obce alebo žijú na kraji mesta či
obce. Zistili sme tak, že v NP MRK 2 je málo zapojených takých materských škôl, ktoré pracujú
s deťmi pochádzajúcimi zo segregovaných oblastí (osád). Rómske komunity, ktoré sa nachádzajú
vo vnútri obce alebo na jej okraji sa líšia svojimi životnými podmienkami a mnohé z nich možno
nazvať „marginalizovanými“ , aj keď nie sú priestorovo segregovane.
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Priestorové a prevádzkové podmienky materských škôl
V materských školách zapojených do NP MRK sa realizovala v školskom roku 2013/2014 výchovnovzdelávacia činnosť v 293 triedach spolu, z toho v 56 elokovaných triedach. V triedach sa spolu
vzdelávalo 6415 detí, z toho 667 detí v elokovaných triedach.
Tabuľka 13: Počet tried v materských školách a počet detí v nich
Počet tried v materských školách spolu

293

Z toho počet elokovaných tried

56

Počet detí v triedach spolu
Z toho počet detí v elokovaných
triedach

6415
667

Prostredie, v ktorom sa realizuje predprimárne vzdelávanie, zohráva dôležitú úlohu. Preto
predmetom nášho ďalšieho záujmu bolo zistiť, v akom prostredí toto vzdelávanie prebieha. Na
základe toho boli zistené rôzne podmienky výchovy a vzdelávania v materských školách v závislosti
od typu budovy a jej umiestnenia. Respondenti takto charakterizovali svoje materské školy
vzhľadom k typu budovy:
- 85 materských škôl sa nachádza v centrálnej budove, ktorá je typizovaná,
- 9 materských škôl realizuje výchovu a vzdelávanie v rodinnom dome,
- 1 materská škola sa nachádza v netypizovanej budove,
- 1 materská škola uviedla, že sa nachádza v budove bývalej základnej školy a 4 materské školy
sa nachádzajú v budove základnej škole, predpokladáme, že spolu aj so základnou školou,
- 1 materská škola sa nachádza v budove, ktorú im prenajíma nešpecifikovaná stredná škola,
- 1 materská škola využíva neúčelové priestory v miestnom kultúrnom dome,
- 1 materská škola sídli v budove okresného úradu,
- 7 materských škôl uviedlo, že okrem centrálnej typizovanej budovy realizujú výchovu
a vzdelávanie aj v elokovaných triedach, ktoré sa nachádzajú prevažne v typizovaných
budovách.
Ďalej nás zaujímalo, akými priestorovými podmienkami z hľadiska využiteľnosti pre deti a ich
rodičov disponujú materské školy. Preto sme položili otázku, či materské školy a ich prípadné
elokované triedy disponujú jedálňou, telocvičňou, vlastným školským dvorom a miestnosťou pre
rodičov:
- vlastný školský dvor pri centrálnej budove má 92 materských škôl,
- v centrálnej budove má vlastnú jedáleň 75 materských škôl,
- telocvičňou v centrálnej budove materských škôl disponuje 14 škôl,
- miestnosť pre rodičov v centrálnej budove disponuje 8 škôl,
- jedna materská škola uviedla, že v centrálnej budove materskej školy má zriadenú
rehabilitačnú miestnosť,
- jedálňou disponuje 10 elokovaných tried materských škôl,
- vlastnú telocvičňu využívajú 3 elokované triedy materských škôl,
- vlastný školský dvor má k dispozícii 11 elokovaných tried,
- miestnosť pre rodičov materské školy zriadili v 4 elokovaných triedach.
Niekoľko materských škôl uviedlo ďalšie možnosti odpovedí:
 jedna materská škola využíva školský dvor, jedáleň aj telocvičňu v priestoroch budovy
základnej školy,
 jedna materská škola má možnosť používať školský dvor a jedáleň základnej školy,
 jedna materská škola namiesto vlastného školského dvora má k dispozícii miestne
multifunkčné ihrisko,
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 jedna materská škola využíva „spoločenskú“ miestnosť základnej školy a
 jedna elokovaná trieda materskej školy využíva všetky dostupné priestory základnej školy.
Jedna materská škola sa vyjadrila, že „ani jedna možnosť nie je správna“, no svoje vyjadrenie
nezdôvodnila.
Dôležitá skutočnosť týkajúca sa podmienok výchovy a vzdelávania v materskej škole je typ
prevádzky materských škôl a ich elokovaných tried:
- 70 materských škôl realizuje v centrálnej budove celodennú výchovu a vzdelávanie,
- poldennú výchovu a vzdelávanie v centrálnej budove uviedla len jedna škola,
- kombinovanú výchovu a vzdelávanie v centrálnej budove uviedlo 29 materských škôl,
- elokované triedy s celodennou výchovou a vzdelávaním respondenti uviedli v 12 prípadoch,
- elokované triedy s poldennou výchovou a vzdelávaním uviedli respondenti v 3 prípadoch.
Údaje týkajúce sa výskytu tried s poldennou výchovou a vzdelávaním dopĺňame o ďalšie zistenia
získané doplňujúcimi otázkami konkretizovanými len na túto skutočnosť.10 Naše zistenia
potvrdzujú neuspokojivý kapacitný potenciál materských škôl a naznačujú potrebu jeho riešenia
a to hlavne v lokalitách, kde žijú deti, ktorým predprimárne vzdelávanie v materskej škole môže
výrazne zlepšiť úspešnosť vzdelávania v základnej škole a napomôcť rozvoju ich osobnosti s cieľom
kompenzovať ich sociálne znevýhodnenie.
Z celkového počtu 110 materských škôl 26 uviedlo výskyt aspoň jednej triedy s poldennou
výchovou a vzdelávaním, t.j. cca každá 4 materská škola.. V poslednom stĺpci tabuľky je uvedený
odhadovaný počet rómskych detí v koncentráciách v tej obci vo veku 0 až 6 rokov, v ktorej sa daná
materská škola nachádza. Do tejto kategórie spadajú všetky rómske deti, ktoré by mali absolvovať
predprimárne vzdelávanie v materskej škole, alebo v najbližšom období budú spadať do tejto
kategórie detí. Údaje však nezahŕňajú deti, ktoré žijú rozptýlene v obci. Preto sa v štyroch
prípadoch vyskytuje odhadovaný počet 0, no to neznamená, že v danej lokalite nežijú deti, ktoré
boli predmetom dotazníkového zisťovania. Tiež môžeme predpokladať, že nami uvedené počty
detí sú reálne vyššie. Tento prehľad odhadovaného počtu detí bol spracovaný na základe údajov
z Atlasu rómskych komunít SR 2013, ktorý nám poskytla Regionálna kancelária Úradu
splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v Prešove.

10

Potreba zrealizovať tento prieskum s cieľom zistiť počet materských škôl, ktoré disponujú aspoň jednou
triedou s poldennou výchovou a vzdelávaní a dôvodom ich prevádzkovania vzišla z návštev materských škôl
odbornými zamestnancami NP MRK 2, ktorí si všimli častý výskyt takýchto tried. Následne sa prieskum konal
prostredníctvom online doplňujúcimi otázkami (v prílohe) v mesiaci 03/2014, ktorí bol zaslaný na vyplnenie
všetkým materským školám zapojených do NP MRK 2. Následne boli vyhodnotené.
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Kód MŠ

Počet tried
v MŠ spolu

Z toho počet
tried
s poldennou
výchovou
a vzdelávaním

Počet detí
navštevujúcic
h triedy
s poldennou
výchovou a
vzdelávaním

Etnický pôvod
detí
navštevujúcic
h triedy
s poldennou
výchovou a
vzdelávaním

Odhadovaný
počet detí
v koncentráciá
ch vo veku 0-6
rokov

Tabuľka 14: Prehľad materských škôl, ktoré disponujú triedami s poldennou výchovou a vzdelávaním spolu s počtom a identifikáciou etnicity detí, ktoré tieto
triedy navštevujú

004
005
009
012
016
018
022
030
035
036
037
040
041
049
070
072
075
076
078
080
084
097
098
099
100
107

2
2
6
2
4
2
1
3
2
4
3
4
4
2
1
1
2
3
3
1
2
1
2
2
3
4

2
2
2
1
3
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

48
43
46
17
48
12
20
16
13
22
12
37
30
40
13
22
11
21
10
15
22
17
21
14
11
16

rómske
rómske a nerómske
rómske a nerómske
rómske
rómske
rómske
rómske
rómske
rómske
rómske
rómske
rómske
rómske
rómske
rómske
rómske a nerómske
rómske a nerómske
rómske a nerómske
rómske a nerómske
rómske a nerómske
rómske a nerómske
rómske a nerómske
rómske a nerómske
rómske a nerómske
rómske
rómske a nerómske

do 300 detí
Do 300 detí
do 50 detí
do 400 detí
do 250 detí
do 50 detí
do 550 detí
do 200 detí
do 150 detí
do 200 detí
do 150 detí
do 200 detí
do 360 detí
do 300 detí
do 100 detí
do 100 detí
do 50 detí
do 100 detí
0
do 50 detí
0
0
0
do 50 detí
do 50 detí
do 100 detí
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Okrem uvedených numerických zistení nás zaujímali aj príčiny a dôvody prevádzkovania tried
s poldennou výchovou a vzdelávaním:
1. nezáujem rodičov o celodennú výchovu a vzdelávanie z rôznych dôvodov, najmä z finančných,
2. finančné dôvody zo strany zriaďovateľov (potreba uhrádzania mzdy ďalšiemu pedagogickému
zamestnancovi),
3. nepostačujúce či nevyhovujúce priestory MŠ (chýbajúca spálňa, sociálne zariadenia apod.).
Podľa výsledkov z uvedenej tabuľky navštevuje v našej vzorke materskú školu len v doobedňajších
hodinách 597 detí. Presne ten istý počet detí by mohol navštevovať rovnaké materské školy
v popoludňajšom čase. Uvedomujeme si však, že poldenná výchova a vzdelávanie vylučuje využitie
jedného z nástroja inklúzie a to celodenný výchovný systém, ktorý je potrebný pri výchove
a vzdelávaní nielen na úrovni základných a stredných škôl, ale aj v materských školách. „Je to také
usporiadanie výchovného vplyvu na žiakov (deti), v ktorom sa realizuje systematické komplexné
výchovné pôsobenie na dieťa a príprava na vyučovanie, pričom sa zároveň v čo najväčšej miere
eliminujú negatívne vplyvy rodinného a širšieho sociálneho prostredia na dieťa. Zároveň
nedochádza k narušeniu citových väzieb k rodičom.“11
Zaujímavo vychádza komparácia zistení o priestorovej kapacite škôl zo štatistického hárku
a z doplňujúceho zisťovania o triedach s poldennou výchovou a vzdelávaním s údajmi
o odhadovaných počtov rómskych deti v osídleniach. Podľa získaných informácií je v 74
materských školách zo 110 priestorová kapacita postačujúca, 35 materských škôl definovali, že
priestorová kapacita je nepostačujúca a jedna materská škola priznala nevyužité priestory.
Tabuľka 15: Priestorové kapacity materských škôl vzhľadom k záujmu rodičov o vzdelávanie detí
Stav priestorových kapacít
postačujúca priestorová kapacita
nepostačujúca priestorová kapacita
nevyužité priestory MŠ

Počet materských škôl
74
35
1

Podľa dostupných údajov z Atlasu rómskych komunít (tabuľka 15) môžeme predmetný stav však
porovnať, napr.: materská škola v okrese Stará Ľubovňa (kód MŠ 022) disponujúca 1 triedou tvrdí,
že kapacity školy vyhovujú záujmu rodičov, pričom odhadovaný počet detí v koncentráciách vo
veku 0 – 6 rokov je v obci 542. Tiež materská škola v okrese Trebišov (kód MŠ 049), ktorá má
k dispozícii pre výchovu a vzdelávanie 2 triedy, tvrdí, že kapacity záujmu rodičov vyhovujú, no
údaje v tabuľke 15 deklarujú odhadovaný počet detí v koncentráciách vo veku 0 – 6 rokov v počte
265. Podľa týchto príkladov môžeme skonštatovať nasledujúce skutočnosti a to:
- že materské školy správne vnímajú kapacitné priestory školy vzhľadom k potrebe
predprimárneho vzdelávania detí a postačujú záujmu rodičov,
- že materské školy nesprávne vnímajú svoje kapacitné možnosti vzhľadom k potrebám detí
a záujmu rodičov, pretože detí predškolského veku je v obci a osídlení viac ako deti
navštevujúcich materskú školu.
Práve druhú možnosť, a to že viaceré materské školy nesprávne vnímajú kapacitné priestory školy
vzhľadom k potrebe predprimárneho vzdelávania detí, potvrdzujú ďalšie numerické výsledky,
ktoré deklarujú počet evidovaných žiadostí a počet vybavených žiadostí o predprimárne
vzdelávanie detí pre školský rok 2013/2014 (nasledujúca tabuľka).
11

KOLEKTÍV AUTOROV. 2011. Pedagogický model s celodenným výchovným systémom. Prešov: Metodickopedagogické centrum, 2011, s. 7. Dostupné na http://web.eduk.sk/stahovanie/CVS0309.pdf.
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Tabuľka 16: Počet evidovaných a vybavených žiadostí o predprimárne vzdelávanie detí v školskom
roku 2013/2014
Počet všetkých evidovaných žiadostí
Z toho počet evidovaných žiadostí rómskych rodičov
Počet všetkých vybavených žiadostí
Počet všetkých vybavených žiadostí rómskych rodičov

4301
2349
3977
2 132

V školskom roku 2013/2014 podalo 4301 rodičov žiadosti o prijatie svojho dieťaťa do 110
materských škôl, z toho bolo 2349 rómskych rodičov. Vyhoveným žiadostiam všetkých rodičov
bolo 3977, čo znamená, že 324 detí nebolo z nejakého dôvodu prijatých do materskej školy.
Vyhoveným žiadostiam rómskych rodičov bolo v 2132 prípadoch, pričom 217 žiadostiam
rómskych rodičov vyhovené nebolo. Podľa týchto údajov tak 324 detí nedostalo možnosť
navštevovať materskú školu v školskom roku 2013/2014 predpokladáme, že pre kapacitný
nedostatok materských škôl. Ak by sme týchto 324 detí chceli zaradiť do výchovy a vzdelávania
v materských školách, museli by sme otvoriť 16 nových tried s priemerným počtom 20 detí. Podľa
vyjadrení rodičov vo fókusových skupinách nie všetci podajú žiadosť, aj keď by záujem mali. Ako sa
sami vyjadrili, rátajú s tým, že ich dieťa prijate do materskej školy nebude. Takže záujem je možno
vyšší ako je podaných žiadostí na prijatie dieťaťa do materskej školy (viac v kapitole 6).
Materiálno-technické podmienky materských škôl
Materiálno-technické podmienky materskej školy napomáhajú optimálnemu (seba)rozvoju
dieťaťa i učiteľovi pri výchovno-vzdelávacej intervencii. Preto nás zaujímal aj fakt, či materiálnotechnické vybavenie v materských školách vyhovuje vo vzťahu k deťom z marginalizovaných
rómskych komunít i zdôvodnenie prípadnej negatívnej odpovede.
Tabuľka 17: Vyhodnotenie spokojnosti materských škôl s materiálno-technickým vybavením vo
vzťahu k deťom z MRK
Spokojnosť/nespokojnosť s materiálnotechnickým vybavením MŠ vo vzťahu
k deťom z MRK
MŠ sú spokojné
82
- 28

MŠ sú nespokojné

Niektoré dôvody udávané pri zdôvodnení nespokojnosti
s materiálno-technickým vybavením MŠ
--------------------------------------------------------------------------------„... nedostatok finančných prostriedkov“ (kód MŠ 001).
„Ako súkromná škola dostávame iba 88 % normatívu. Sídlime
vo vyše 200 ročnej budove, ktorá má vysoké požiadavky na
spotrebu energií. Zamestnávame aj asistentov učiteľa, ktorí
vo výraznej miere spotrebujú už aj tak krátenú dotáciu“ (kód
MŠ 013).
„... málo didaktických pomôcok, zastarané umývarky, málo
postieľok“ (kód MŠ 34).
„... slabo zabezpečená didaktická technika potrebná vo
výchovno-vyučovacom procese“ (kód MŠ 049).
„Budova MŠ je v zlom technickom stave – plesne, vlhko,
padajúca strecha..., nedostatok didaktických pomôcok,
hračiek, písacích potrieb, hygienických potrieb, starý
nefunkčný nábytok“ (kód MŠ 055).
„Chýba nám vybavenie školského dvora. príčinou sú deti z
tunajšej základnej školy, ktoré nám ho devastujú“ (kód MŠ
061).
„Chýba nám posteľné oblečenie, šatňové skrinky, postele,
dostatočný počet WC, umývadiel“ (kód MŠ 068).
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Spolupráca materských škôl s inými subjektmi
Z dôvodu jedinečnosti výchovy a vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít
pedagogickí zamestnanci materských škôl potrebujú podporu a spoluprácu s rôznymi dostupnými
subjektmi, ktorí intervenujú alebo môžu intervenovať vo výchovno-vzdelávacom vzťahu k deťom
ale aj k ich rodičom a komunite. Preto nás zaujímalo, s ktorými subjektmi materské školy
najčastejšie spolupracujú.
Tabuľka 18: Spolupráca materských škôl s inými subjektmi
Spolupráca materskej školy ...
so základnou školou
so základnou umeleckou školou
s centrom voľného času
s cirkvou
s komunitným centrom
s terénnym sociálnym pracovníkom
s centrami pedagogicko-psychologického a špeciálnopedagogického poradenstva
so zriaďovateľom
s mimovládnymi organizáciami
s rodinou

Počet materských škôl
110
44
34
17
29
56
81
107
14
107

Výsledky pri vyhodnotení niektorých indikátorov nie sú prekvapujúce. Všetky materské školy
spolupracujú s družobnou základnou školou, predpokladáme, že dôvodom je potreba
pripravenosti dieťaťa predškolského veku na vstup do základnej školy. Druhý najpočetnejší subjekt
spolupráce zadali materské školy v 107 prípadoch zriaďovateľa, pretože školy sú priamo ním
riadené a financované. Rovnaký počet 107 uviedli materské školy spoluprácu s rodinou.
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. V 81 prípadoch materské školy spolupracujú s centrami pedagogicko-psychologického či
špeciálnopedagogického poradenstva, čo podporuje optimálne reagovanie materskej školy na
potreby individuálneho rozvoja dieťaťa i rodičov. Ostatné subjekty vzhľadom k spolupráci boli
označené materskými školami pod úrovňou 50 %.

3. 2 O pedagogických zamestnancoch
Deti predškolského veku potrebujú pomoc pri rozvíjaní svojej osobnosti a v inštitucionálnych
podmienkach táto úloha „leží na pleciach“ pedagogickým zamestnancom. V inkluzívnej materskej
škole by pedagogickí zamestnanci mali byť osobnosti, ktoré rešpektujú hodnoty diverzity detí,
podporujú všetky deti rovnako, sú schopní efektívne spolupracovať s rodinami, s komunitou i
so širokým spektrom odborníkov v oblasti vzdelávania a neustále sa podieľajú na vlastnom
osobnom profesijnom rozvoji.12 O pedagogických zamestnancoch sme zisťovali nasledovné:
- počet všetkých pedagogických zamestnancov pracujúcich v materských školách zapojených do
NP MRK 2 (učiteľov a asistentov učiteľa),
- dĺžka pedagogickej praxe všeobecne i dĺžka pedagogickej praxe s deťmi z marginalizovaných
rómskych komunít učiteľov materských škôl,

12

EURÓPSKA AGENTÚRA pre rozvoj vzdelávania osôb so špeciálnymi vzdelávacími potrebami. 2012. Profil
inkluzívneho učiteľa. Odense, Dánsko: Európska agentúra pre rozvoj vzdelávania osôb so špeciálnymi
vzdelávacími potrebami. 2012.
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dosiahnuté vzdelanie a profesijný rozvoj so zameraním na prácu s deťmi z marginalizovaných
rómskych komunít učiteľov materských škôl,
ovládanie rómskeho jazyka pedagogickými zamestnancami (učiteľmi a asistentmi učiteľa).

Počet pedagogických zamestnancov v materských školách
V materských školách v školskom roku 2013/2014 pracovalo celkom 660 pedagogických
zamestnancov, z toho počet asistentov učiteľa je 119. V tomto čase boli vytvorené pracovné
podmienky 110 asistentom učiteľa z prostriedkov NP MRK 2, 9 asistentov učiteľa v materských
školách pracovalo pred začatím projektu.
Tabuľka 19: Počet pedagogických zamestnancov v materských školách
Počet pedagogických zamestnancov spolu
Z toho počet učiteľov materskej školy
Z toho počet asistentov učiteľa
Z toho počet asistentov učiteľa v rámci NP MRK 2

660
541
119
110

Dĺžka pedagogickej praxe pedagogických zamestnancov
Dĺžka pedagogickej praxe učiteľa poukazuje na možnosti získania pedagogických skúseností, no
s kvalitou práce ju spájať nemožno. Napriek tomu nás zaujímala dĺžka praxe pedagogických
zamestnancov materských škôl všeobecne ale aj vo vzťahu k pedagogickej praxe s deťmi
z marginalizovaných rómskych komunít.
Zistili sme, že najvýznamnejšiu skupinu tvoria pedagogickí zamestnanci s dĺžkou praxe do 5 rokov
a rovnako významnú skupinu tvoria služobne starší kolegovia s dĺžkou praxe nad 26 rokov. Všetky
údaje podľa respondentov sú vizualizované v grafe ďalej.
Graf 1: Dĺžka pedagogickej praxe pedagogických zamestnancov všeobecne a dĺžka pedagogickej
praxe s deťmi z MRK
Dĺžka praxe 0 - 5 rokov
Dĺžka praxe s deťmi z MRK 0 - 5 rokov
Dĺžka praxe 6 - 10 rokov
Dĺžka praxe s deťmi z MRK 6 - 10 rokov
Dĺžka praxe 11 - 15 rokov
Dĺžka praxe s deťmi z MRK 11 - 15 rokov
Dĺžka praxe 16 - 20 rokov
Dĺžka praxe s deťmi z MRK 16 - 20 rokov
Dĺžka praxe 21 - 25 rokov
Dĺžka praxe s deťmi z MRK 21 - 25 rokov
Dĺžka praxe 26 a viac rokov
Dĺžka praxe s deťmi z MRK 26 a viac rokov
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Dosiahnuté vzdelanie a profesijný rozvoj so zameraním na prácu s deťmi z marginalizovaných
rómskych komunít učiteľov materských škôl
Ďalšie údaje budú vyplývať zo zistení o dosiahnutých kvalifikačných predpokladoch na výkon
pedagogickej činnosti v materskej škole, no absolvovanie potrebného odboru sme konkretizovali
na jeho zameranie na prácu s deťmi z marginalizovaných rómskych komunít. Pedagogických
zamestnancov sme pre potreby týchto zistení rozdelili na podkategórie, preto na tomto mieste
vyhodnocujeme kvalifikačné predpoklady len učiteľov materskej školy. Údaje o asistentoch
učiteľa sumarizujeme v podkapitole 5. 1.
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Vyhláška MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné
kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných
zamestnancov v znení neskorších predpisov ustanovuje pre učiteľa materskej školy tieto
predpoklady: dosiahnutie vysokoškolského vzdelania pedagogického zamerania druhého stupňa,
dosiahnutie vysokoškolského vzdelania pedagogického zamerania prvého stupňa a dosiahnutie
úplného stredného vzdelania pedagogického zamerania.13 No pre vykonávanie pedagogickej
činnosti s deťmi z marginalizovaných komunít nie je legislatívne stanovená požiadavka absolvovať
vzdelávanie so zameraním na túto cieľovú skupinu ani iná požiadavka. Predpokladáme, že
pomerne veľký počet učiteľov materskej školy dosiahlo potrebné pedagogické vzdelanie podľa
tejto vyhlášky, preto nás zaujímalo, či vôbec niekto z radov učiteľov absolvoval, alebo v súčasnosti
absolvuje (t.j. v školskom roku 2013/2014) takto špecificky zamerané vzdelávanie. Súčasťou
údajov sú aj počty učiteľov materských škôl, ktorí absolvovali, či absolvujú v súčasnosti (t.j.
v školskom roku 2013/2014) kontinuálne vzdelávanie so zameraním na prácu s deťmi
z marginalizovaných rómskych komunít.
Kontinuálne vzdelávanie učiteľov materskej školy je súčasťou celoživotného vzdelávania, ide o
sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí s cieľom udržiavania,
obnovovania, zdokonaľovania, rozširovania a dopĺňania profesijných kompetencií pedagogického
zamestnanca potrebných na výkon jeho pedagogickej činnosti.14 Údaje o kvalifikačných
predpokladoch a absolvovaní kontinuálneho vzdelávania sme rozšírili aj o zistenia iného
vzdelávania, ktoré mali respondenti konkretizovať.
Tabuľka 20: Absolvovanie vzdelávania so zameraním na prácu s deťmi z MRK učiteľov materských
škôl
Nadobudnuté kvalifikačné predpoklady/absolvovanie
kontinuálneho a iného vzdelávania so zameraním na prácu s deťmi
z MRK
Absolvovali vysokoškolské vzdelávanie so zameraním na prácu
s deťmi z MRK
V súčasnosti absolvujú vysokoškolské vzdelávanie so zameraním na
prácu s deťmi z MRK
Absolvovali kontinuálne vzdelávanie so zameraním na prácu s deťmi
z MRK
V súčasnosti absolvujú kontinuálne vzdelávanie so zameraním na
15
prácu s deťmi z MRK
Absolvovali iné vzdelávanie so zameraním na prácu s deťmi z MRK
V súčasnosti absolvujú iné vzdelávanie so zameraním na prácu
s deťmi z MRK

13

Počet učiteľov

Počet učiteľov
vyjadrených v %
z celkového počtu
učiteľov, t.j. 541

16

2, 95 %

12

2, 21 %

4

0, 73 %

11

2, 03 %

20

3, 69 %

2

0, 36 %

Konkrétnejšie Vyhláška MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné
kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
(príloha č. 1, časť I).
14
§ 35, ods. 1 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
15
Realizácia kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov materských škôl vo vzdelávacom
programe "Inovačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov škôl v oblasti inkluzívneho vzdelávania detí
z marginalizovaných rómskych komunít“ v rámci NP MRK 2 v čase vyplňovania štatistických údajov
materskými školami nebola ešte spustená. Preto tieto údaje sa netýkajú absolvovania kontinuálneho
vzdelávania v rámci NP MRK 2.
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Predchádzajúce či aktuálne iné vzdelávanie učiteľov materských škôl zamerané na prácu s deťmi
z marginalizovaných rómskych komunít označilo 22 respondentov, no len v 5 prípadoch ho
respondenti konkretizovali: „Integrácia rómskeho dieťaťa“ (jeden učiteľ v MŠ kód 005). „Projekt
PHARE“ (jeden učiteľ v MŠ kód 008). „Alternatívny spôsob výchovy a vzdelávania rómskych detí
aktívnym zapojením rodiny. Stratégie na podporu kritického myslenia a učenia sa detí
predškolského veku. Stratégie zamerané na podporu myslenia a učenia detí PV a mladšieho
školského veku“ (4 učitelia v MŠ kód 017). „Predškolská pedagogika pre deti z MRK“ (jeden učiteľ
v MŠ kód 001). „Zlepšenie podmienok sebarealizácie Rómov vo vzdelávacom systéme – projekt
PHARE“ (jeden učiteľ v MŠ kód 095). „Profesijný rozvoj a jeho podpora sa považujú za efektívne
vtedy, ak prispievajú k lepším učebným výsledkom žiakov (detí) a k vytváraniu podmienok na
inkluzívne prostredie výchovy a vzdelávania.“16 Predchádzajúce výsledky vyjadrujú, že v priemere
1,99 % zo všetkých učiteľov materských škôl zapojených do NP MRK 2 absolvovali alebo absolvujú
vzdelávanie so zameraním na deti z marginalizovaných rómskych komunít. Pritom učitelia sa
musia pri inkluzívnej výchove a vzdelávaní vyrovnávať s novými požiadavkami na ich odborný
výkon, no ich špecifická príprava na túto situáciu značne absentuje.
Ovládanie rómskeho jazyka pedagogickými zamestnancami
Z celkového počtu pedagogických zamestnancov (660) ovláda rómsky jazyk 72 (10, 90 %). Ide
prevažne o novoprijatých asistentov učiteľa, pretože kancelárie NP spolu s Úradom
splnomocnenca vlády pre rómsku problematiku odporúčali, aby asistenti učiteľa prijatí v rámci NP
MRK 2 ovládali rómsky jazyk z dôvodu naplnenia potreby detí a rodičov. Ovládanie tohto jazyka
má napomôcť pripraviť adekvátne podmienky k výchove a vzdelávaniu detí ale aj preklenúť
nedôveru ich rodičov k materskej škole ako inštitúcii 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.
Tabuľka 21: Ovládanie rómskeho jazyka pedagogickými zamestnancami materských škôl
Počet všetkých pedagogických zamestnancov materských škôl
Počet pedagogických zamestnancov ovládajúcich rómsky jazyk
Počet asistentov učiteľa v rámci NP MRK 2 ovládajúcich rómsky jazyk

660
72
62

3. 3 O deťoch
Každý z nás žije v sociálnom prostredí, ktoré nás formuje. Rovnako, určite aj viac, sa to deje
s deťmi, ktoré sú závislé na dospelých a učia sa od nich. Prostredie marginalizovaných komunít
často neponúka dieťaťu podnety, ktoré by ho rozvíjali tak, aby bolo vo svete majority úspešné.
Toto znevýhodnenie sa časom prehlbuje a je jednou z prekážok uspokojivého uplatnenia sa
v spoločnosti. Materská škola môže byť jedným z nástrojov zmierňovania dopadov sociálneho
znevýhodnenia, inkluzívna materská škola môže napomôcť k sociálnemu začleňovaniu a preto je
jej význam nespochybniteľný. Deti navštevujúce materskú školu majú väčšie šance na úspešnejší
vstup do základnej školy. Preto nás v rámci evalvačného procesu zaujímali aj fakty o deťoch, ktoré

16

PAVLOV, I. 2013. Inštitucionálna podpora inkluzívneho vzdelávania na školách. In: HAPALOVÁ, M. –
KRIGLEROVÁ, E. 2013. O krok bližšie k inklúzii. Člověk v tísni Slovensko, Centrum pre výskum etnicity
a kutúry. 2013, s. 188.
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navštevovali v školskom roku 2013/2014 materské školy zapojené do NP MRK 2 a ich podiel
navštevovanosti týchto škôl.
V tejto časti štatistického hárku sme sa zamerali na zistenia, ktoré súvisia:
- s počtom všetkých detí v materských školách ale aj s počtom detí z celkového počtu vzhľadom
ku kategorizácii: dieťa z marginalizovanej rómskej komunity, dieťa zo sociálne
znevýhodneného prostredia a dieťa rómskej etnicity,
- s počtom detí spolu a s počtom rómskych detí v triedach podľa vekových kategórií,
- s počtom tried v materských školách spolu a z toho vyplývajúci počet tried, ktoré sú etnicitne
homogénne i heterogénne.
Počet detí v materských školách vzhľadom ku viacerým kategóriám
Materské školy na Slovensku sú kapacitne poddimenzované a každoročne musia odmietať žiadosti
o prijatie detí, čo spôsobila racionalizácia siete škôl v 90-tych rokoch minulého storočia. Podľa
vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole podľa § 3 ods. 2 sa prednostne prijímajú deti,
ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne
odloženou povinnou školskou dochádzkou. Podľa kvalitatívnych výsledkov analýzy vzdelávacích
potrieb pedagogických zamestnancov17 sa ukazuje, že materskú školu rómske deti navštevujú
prevažne až od veku 5 rokov. Pedagogickí zamestnanci sa nesťažujú, že pracujú s rómskymi deťmi
a za prekážku v ich práci nepovažujú etnicitu detí ale vplyv ich prostredia. „Pre prácu s deťmi
pochádzajúcimi z chudobného a sociálne vylúčeného prostredia je náročnejšia, pretože deti
pochádzajú do materskej školy málo pripravené (nedostatočne rozvinutá motorika, absencia
hygienických návykov, nedostatočné ovládanie slovenského jazyka).“18 Súčasťou zisťovania, ktoré
bolo spracované vo vyššie uvedenej analýze, bola aj téma každodenných problémov a prekážok
v práci s deťmi z marginalizovaných rómskych komunít. Podľa učiteľov im najčastejšie ťažkosti
spôsobujú: hygienické návyky, dochádzka do materských škôl a ovládanie slovenského jazyka.

17

KOLEKTÍV AUTOROV. 2013. Analýza vzdelávacích potrieb pedagogických zamestnancov a odborných
zamestnancov v predprimárnom vzdelávaní detí z marginalizovaných rómskych komunít. Prešov:
Metodicko-pedagogické centrum, 2012.
18
ROSINSKÝ. R. – RUSNÁKOVÁ. J. 2013. Závery z kvalitatívnej časti výskumu o pedagogických
zamestnancoch. In: 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. 74.

41

NP MRK 2

Metodicko-pedagogické centrum

Graf 2: Každodenné problémy vo výchove a vzdelávaní detí z marginalizovaných rómskych
komunít v materskej škole

Zdroj: LIPNICKÁ, M. 2013. Zistenia o vzdelávacích potrebách pedagogických zamestnancov. In: KOLEKTÍV
AUTOROV. 2013. Analýza vzdelávacích potrieb pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
v predprimárnom vzdelávaní detí z marginalizovaných rómskych komunít. Prešov: Metodicko-pedagogické
centrum, 2012, s. 38.

Materské školy zapojené do NP MRK 2 navštevovalo v školskom roku 2013/2014 spolu 6415 detí.
Priama identifikácia rómskych detí vychádzala z tzv. pripisovanej etnicity, kedy respondentky
označovali na základe vlastného zváženia počet detí rómskeho pôvodu.
Viac ako polovica detí navštevujúca materské školy zapojené do NP MRK 2 sú deti rómskeho
pôvodu a z nich 64, 30 % detí pochádza priamo z takej lokality, ktorá „znižuje ich životné šance
a obmedzenia k príležitosti podieľať sa na rozhodovaní, respektíve možnostiach toto rozhodovanie
ovplyvňovať. Ide v konečnom dôsledku o vylúčenie z participácie na bežnom spôsobe sociálneho
života, vrátane edukácie.“19 Túto môžeme nazvať marginalizovanou. Predpokladáme, že takých
detí bude viac, pretože školy identifikovali lokality podľa rozličnej metodiky.
Kvalitatívny výskum v rámci analýzy vzdelávacích potrieb pedagogických zamestnancov deklaroval
zistenia, že k výchove a vzdelávaniu v materskej škole majú rómske deti sťaženú dostupnosť a že
predprimárne vzdelávanie absolvujú prevažne rómske deti len rok pred nástupom na primárne
vzdelávanie.20 Preto nás v rámci evalvačných zistení zaujímali aj počty rómskych detí v triedach
podľa vekových kategórií.
Všetky zistenia predmetného zistenia sumarizujeme v nasledujúcom grafe pre vizualizáciu
porovnania.

19

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, s. 12.
20
ROSINSKÝ. R. – RUSNÁKOVÁ. J. 2013. Závery z kvalitatívnej časti výskumu o pedagogických
zamestnancoch. In: KOLEKTÍV AUTOROV. 2013. Analýza vzdelávacích potrieb pedagogických zamestnancov
a odborných zamestnancov v predprimárnom vzdelávaní detí z marginalizovaných rómskych komunít.
Prešov: Metodicko-pedagogické centrum, 2013.
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Graf 3: Počty detí v materských školách podľa veku
menej ako 3 roky spolu
rómske deti menej ako 3 roky
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Výsledky v grafe jasne deklarujú, že najpočetnejšiu skupinu detí navštevujúcich materské školy
tvoria deti vo veku 5 – 6 rokov, pričom túto skupinu viac v ako 50 % zastupujú rómske deti.
Predpokladáme, že táto situácia vyplýva z legislatívneho usmernenia, konkrétne z vyhlášky MŠ SR
č. 306/2008 Z. z. o materskej škole podľa § 3 ods. 2. No ak porovnáme podiel rómskych detí
v iných vekových kategóriách vzhľadom ku všetkým deťom, graf poukazuje na to, že nerómske
deti v materských školách tvoria prevahu. Tu sa potvrdzujú výsledky z kvalitatívneho výskumu,
ktorý prezentujeme v kapitole 6, no na tomto mieste z neho citujeme: „Amália (kód MŠ 087)
hovorí, že jej dieťa do materskej školy prijali až vo veku 5-tich rokov. Prihlášku podávala skôr, no
bola odmietnutá z kapacitných dôvodov. Materská škola však v štatistickom hárku uvádza, že
kapacitne postačuje pokryť záujem rodičov. Aj v kód MŠ 060 prijímajú, podľa rómskych rodičov
(no podobne sa vyjadrujú aj učiteľky v už spomínanej analýze vzdelávacích potrieb), ich deti až
v predškolskom veku. „Ale keď ona nemala 5 rokov, tak nemohla chodiť do škôlky...“ (Mária, kód
MŠ 060) V štatistickom hárku vedenie školy uviedlo, že je svojou kapacitou postačujúca.“ Rodičia
tak reagovali preto, lebo sú oboznamovaní s podmienkami prijímania detí do materskej školy len
od veku 5 rokov.
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v § 3 stanovuje, že výchova vzdelávanie podľa tohto zákona sú založené na niekoľkých
základných princípoch a jeden z nich je zákaz všetkých foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie.
Segregácia znamená odlúčenie (oddelenie) určitej časti obyvateľstva z rasových, náboženských
a iných dôvodov. Poukazuje sa najmä na segregáciu vo vzdelávaní. Vzdelávací systém na
Slovensku nevytvára priestor na vzdelávanie rôznych detí, výskumy ukazujú, že Rómovia sú
najodmietanejšou skupinou.21 V rámci evalvačného procesu nás zaujímala aj skutočnosť,
vytvárania čisto rómskych a nerómskych tried, tzn. etnicky homogénneho a heterogénneho
zloženia.

21

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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Tabuľka 22: Počet etnicky homogénnych a etnicky heterogénnych tried
počet všetkých tried spolu
počet etnicky heterogénnych tried
počet etnicky homogénnych tried

83

293
210
počet rómskych
tried
počet nerómskych
tried

54
29

V 54 triedach materských škôl sú umiestnené len deti rómskeho pôvodu. V niektorých materských
školách však existuje objektívny dôvod tejto situácie a to, že materské školy sa nachádzajú
v lokalitách, kde žijú len Rómovia. Ďalším dôvodom môže byt demografický vývoj v obci, v ktorých
v predškolskom veku prevažujú rómske deti. Kvalitatívny výskum evalvácie potvrdil, že väčšina
účastníkov fókusových skupín bez ohľadu na ich etnicitu nepovažuje izoláciu rómskych detí za
správnu, no deje sa tak.22 Pritom inkluzívne vzdelávanie prináša školám benefity:
- odlišnosť je obohatením: odlišnosti prinášajú veľkú zásobáreň tém, tradícií, hodnôt a rôznych
aspektov.
- vzájomné učenie sa: škola poskytuje prirodzený priestor k nadobudnutiu sociálnych zručností.
Deti sa učia neignorovať potreby ostatných (aj tých „iných“), sú vedené k porozumeniu
a tolerancii, k vnímaniu hodnoty rozdielov.
- finančný efekt: oddelené vzdelávanie prináša ďalšie náklady na budovy, triedy, zariadenia,
vybavenie, odbornú pomoc, ľudské zdroje, pomôcky.23

3. 4 Zhrnutie základných zistení
Zhrnutie základných zistení o materských školách a z nich vyplývajúce odporúčania
Najviac materských škôl zapojených do NP MRK 2 sa nachádza v Košickom kraji, v Prešovskom
kraji a v Banskobystrickom kraji, pričom sa tieto materské školy nachádzajú najčastejšie v mestách
a obciach, kde žijú Rómovia rozptýlene v majoritnej spoločnosti priamo v mestách a obciach,
alebo separovane vo vnútri mesta a obci v „rómskych“ uliciach a štvrtiach a tiež na okraji obce či
mesta. Z vymenovaných osídlení tak materské školy navštevuje najväčší počet detí. Len 9
materských škôl z celkového počtu 110 pracuje s deťmi pochádzajúcimi priamo zo segregovaných
osídlení (osád).
Preto odporúčame väčší záujem a podporu zo strany štátu práve deťom z osád: výstavbou
materských škôl priamo v ohrozených lokalitách24, zabezpečením dopravy do spádových
materských škôl alebo zariaďovaním alternatívnych prechodných podmienok na predprimárne
vzdelávanie napr. formou predškolských klubov.
V školskom roku 2013/2014 navštevovalo v 290 triedach týchto materských škôl spolu 6415 detí,
z toho viac ako 50 % bolo rómskych detí. Väčšina (74) materských škôl svoj kapacitný potenciál
22

Bližšie v kapitole 6. 1.
RÉVESZOVÁ, Z. 2013. Čo môžu urobiť učitelia, keď systém nepomáha? Inkluzívne metódy v pedagogickej
praxi. In: HAPALOVÁ, M. – KRIGLEROVÁ, E. 2013. O krok bližšie k inklúzii. Člověk v tísni Slovensko, Centrum
pre výskum etnicity a kultúry. 2013.
24
Nemyslíme tým segregačné tendencie pri vytváraní materských škôl zvlášť pre rómske deti. Ide nám
o podporu predprimárneho vzdelávania, ktoré bude dostupné každému dieťaťu od 3 rokov jeho veku, tým
pripraviť každé dieťa podľa jeho individuálnych schopností na primárne vzdelávanie a eliminovať tak jeho
nástup do špeciálnej školy či triedy.
23
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hodnotia ako dostačujúci vzhľadom k záujmu rodičov o predprimárne vzdelávanie, pričom
nevybavených žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy bolo v roku 2013/2014 spolu 324,
z toho neprijatých bolo 217 rómskych detí. Uvedomujeme si aktuálnu nepostačujúcu kapacitnú
situáciu v materských školách všeobecne, no zo strany štátu i obcí by malo byť prioritou vytvárať
také podmienky pre predprimárne vzdelávanie, aby každé dieťa mohlo podľa záujmu rodičov
navštevovať materskú školu v mieste svojho bydliska už od veku 3 rokov a tak eliminovať budúcu
neúspešnosť detí najmä z marginalizovaných rómskych komunít na začiatku povinnej školskej
dochádzky. Priestorové zabezpečenie materských škôl je v celku uspokojivé. 85 materských škôl sa
nachádza v centrálnej typizovanej budove, 92 materských škôl a 11 elokovaných tried disponuje
vlastným školským dvorom, 75 materských škôl + 11 elokovaných tried využíva vlastnú jedáleň. No
len 8 materských škôl a 4 elokované triedy majú zariadenú miestnosť pre rodičov. Odporúčame
každej materskej škole hľadať možnosti, kde a ako zariadiť miestnosť pre rodičov. Tento priestor
otvára ďalšie možnosti účasti rodín a komunity na živote školy. Súčasťou môže byť aj požičiavanie
kníh a pomôcok do domáceho prostredia za účelom kompenzácie nepodnetného prostredia,
podpory učenia sa detí i rodičov v domácom prostredí, stimulovania vzťahu k veciam a posilnenia
emocionálneho vzťahu so školou.
Zistili sme pomerne vysoký výskyt tried s poldennou výchovou a vzdelávaním. Každá 4. materská
škola disponuje aspoň jednou triedou s takým typom prevádzky. Na základe týchto zistení bol
skoncipovaný aj návrh znenia časti textu Národného programu reforiem na rok 2014 za MŠVVaŠ
SR v oblasti predprimárneho vzdelávania. Podľa Správy o stave školstva na Slovensku z roku 2013
je v súčasnosti hrubá zaškolenosť detí v materských školách 87 % a tak v medzinárodnom
porovnaní máme nižšiu účasť na predprimárnom vzdelávaní ako je priemer krajín EÚ. Miera účasti
rómskych detí na predprimárnom vzdelávaní je výrazne nižšia. Podľa správy UNDP (2012)
navštevovalo aspoň v minimálnom režime len 53, 1 % rómskych detí. Na základe týchto zistení
odporúčame inšpirovať sa školskou legislatívou Českej republiky a to konkrétne zákonom č.
472/2011 Sb., ktorým sa mení zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. V § 34 ods. 9 sa
uvádza, že „vzdělává-li se dítě v mateřské škole pravidelně kratší dobu, než odpovídá provozu, v
němž je vzděláváno, může se ve zbývající době vzdělávat další dítě, aniž by se započítávalo do
počtu dětí v mateřské škole pro účely posouzení souladu s nejvyšším povoleným počtem dětí
zapsaným v rejstříku škol a školských zařízení podle § 144 odst. 1 písm. e).“ V slovenskom
predprimárnom vzdelávaní takáto možnosť neexistuje. Vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z.
o materskej škole v § 2 ods. 1 hovorí, že materská škola s poldennou výchovou a vzdelávaním
poskytuje predprimárne vzdelávanie spravidla päť hodín denne v dopoludňajšom alebo
popoludňajšom čase. No to platí len pre jednu, stále tú istú skupinu detí, ktorá môže navštevovať
materskú školu buď v doobedňajších hodinách alebo poobedňajších hodinách podľa dohody so
zriaďovateľom. No stále je to trieda s poldennou výchovou a vzdelávaním, ktorú je možné
v materských školách prevádzkovať. Najvyšší povolený počet detí navštevujúcich materskú školu
určuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v § 28 ods. 10, 11 a 12, ktorý udáva maximálny
počet detí v triedach. Tzn. že tento zákonom stanovený počet detí v triedach spolu sa nesmie
prekročiť vzhľadom na počet tried. Viď. vyhláška MŠ SR č. 308/2009, ktorou sa mení vyhláška MŠ
SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole § 4 ods. 1: „Materská škola sa člení na triedy. Do triedy sa
zaraďujú deti rovnakého veku alebo deti rozdielneho veku s najvyšším počtom podľa § 28 ods. 10
zákona. O počte prijatých a neprijatých detí riaditeľ materskej školy písomne informuje
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zriaďovateľa.“ Navrhované opatrenie by aspoň zmiernilo nedostatočné kapacity materských škôl
a viac detí predškolského veku by mohlo nadobudnúť sociálne a poznávacie skúsenosti
v materských školách. Iným riešením je eliminovať triedy s poldennou výchovou a vzdelávaním
vzhľadom ku realizácii celodenného výchovného systému v podmienkach materskej školy, kedy
dieťa trávi v materskej škole prevažnú časť dňa a tak sa zlepšujú jeho zdravotné podmienky,
hygiena, stravovanie, akceleruje jeho kognitívny a sociálno-emocionálny vývin bez toho, aby bolo
vytrhnuté z domáceho prostredia. Využitie prázdnych tried v materských školách na výchovu
a vzdelávanie detí ponúka aj priestor na zriadenie ďalších pracovných miest a to konkrétne pre
učiteľky, asistentov učiteľa i prevádzkový personál.
Materské školy sú prevažne spokojné so svojim materiálno-technickým vybavením a tvrdia, že
vyhovuje výchove a vzdelávaniu detí z marginalizovaných rómskych komunít.
Všetky materské školy spolupracujú s družobnou základnou školou, väčšina aj so zriaďovateľom
a so školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie. Viac ako 50 % materských škôl
nemá nadviazanú spoluprácu so subjektmi, ako je komunitné centrum, terénny sociálny
pracovník, cirkev a mimovládne organizácie. Odporúčame vyhľadať v miestnej lokalite dostupné
subjekty a dohodnúť sa na spracovaní a realizácii spolupráce vzhľadom k zlepšeniu vzdelanostnej
úrovne detí i poradenskej a osvetovej činnosti ich rodičom. Ďalej odporúčame zamerať sa na
skvalitnenie spolupráce s rodinami detí z marginalizovaných rómskych komunít a s komunitami
využívaním stratégií, ktoré odporúča Model tvorby inkluzívne zameraného školského
vzdelávacieho programu (2013).25

Zhrnutie základných zistení o pedagogických zamestnancoch materských škôl a z nich
vyplývajúce odporúčania
Len 9 pedagogických asistentov pracovalo v 110 materských školách pred začatím implementácie
NP MRK 2. Je to nelichotivé zistenie, ktoré potvrdzuje, že v súčasných školských podmienkach
existuje slabá alebo neexistuje vôbec podpora k prijímaniu asistentov učiteľa do materských škôl
aj napriek tomu, že zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v § 28 ods. 14 túto možnosť
poskytuje. Uvádza, že „v materskej škole môže pôsobiť aj asistent učiteľa.“26 Podľa údajov Centra
vedecko-technických informácií za školský rok 2013/2014 táto možnosť z rôznych dôvodov nie je
dostatočne využitá, čo potvrdzuje nasledujúca tabuľka.
Tabuľka 23: Počet asistentov učiteľa v materských školách v SR podľa údajov k 15. 09. 2013
Počet materských škôl v SR spolu
Počet asistentov učiteľa v týchto materských školách spolu
Z toho počet asistentov učiteľa v materských školách v NP MRK 2

25

2 870
174
110

Tento model ponúka viacero možností spolupráce materskej školy s rodinami a komunitou: rodičia ako
pozorovatelia vyučovania, rodičia ako učitelia svojich detí, krátkodobí dobrovoľníci v škole, rodičia ako
permanentní dobrovoľníci školy, rodičia ako „servis“ školy cez ich profesiu, rodičia ako členovia školských
rád, dobrovoľní asistenti, platení asistenti, členovia rodičovskej rady. Pre úspešnú participáciu rodiny
a komunity na výchove a vzdelávaní v materskej škole a dieťaťa všeobecne spracovali jeho autori aj model
partnerstva podľa Epsteinovej štruktúry šiestich typov zaangažovania. Bližšie KOLEKTÍV AUTOROV. 2013.
Podpora inkluzívneho modelu vzdelávania pre potreby predprimárneho stupňa školskej sústavy. Prešov:
Metodicko-pedagogické centrum. 2013.
26
Zákon 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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Dôvody, prečo materské školy zapojené do NP MRK 2 nedisponovali pred jeho začatím asistentmi
učiteľa uvádzame v správe neskôr. Terajšia situácia je taká, že asistenti učiteľa pôsobiaci
v materských školách zapojených do NP MRK 2 sú zamestnancami týchto materských škôl,
respektíve základnej školy s materskou školou. Ich mzdy, t. j. celková cena práce, ktorá je tvorená
zo mzdy a odvodov do zdravotnej a sociálnej poisťovne sú refundované z NP MRK 2. Mnohé
z dôvodov absencie asistentov učiteľa zistených v prieskume pominuli, lebo materské školy sa
zapojili do NP MRK 2 a ten im pomohol situáciu v tejto oblasti riešiť no len do konca jeho
implementácie. Tu vyvstáva otázka, čo „bude ďalej“ s týmito asistentmi učiteľa?, nájdu
zriaďovatelia finančné prostriedky na ich mzdy? Inkluzívna škola si vyžaduje dostatok
pedagogických nástrojov, pretože sa v nej využívajú najmä individualizované a diferencované
výchovno-vzdelávacie metódy podľa potrieb jednotlivých detí. Pri počtoch 20 detí a viac v jednej
triede je splnenie tejto podmienky jedným pedagogickým zamestnancom viac ako nemožné.
Podľa úrovne spokojnosti a prínosu asistenta učiteľa v materských školách, ktoré vyhodnocujeme
v podkapitole 5. 1, veríme, že samotné materské školy takýto podporný nástroj vítajú. Preto zo
strany štátu a zriaďovateľov treba hľadať finančné prostriedky, ktoré zabezpečia dlhodobé
pôsobenie asistentov učiteľa najmä v lokalitách, kde sa sústreďujú veľké komunity
marginalizovaných skupín. Ďalej je nutné, aby v legislatívnych ustanoveniach sa konkretizovali
a špecifikovali podmienky pre prijatie asistenta učiteľa v materskej škole. Podľa doterajších
skúseností nestačí všeobecná formulácia „môže pôsobiť“, je potrebné ju na najvyšších úrovniach
konkretizovať a stanoviť: k akým deťom možno asistenta učiteľa prijať a aký počet týchto detí
musí prijať materská škola, aby mala na asistenta nárok. Dovoľujeme si konštatovať, aby asistent
učiteľa nebol prijímaný len k deťom, ktoré sú označované ako deti so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami. „V oblasti materských škôl rómske deti, deti pochádzajúce zo sociálne
znevýhodneného prostredia, alebo deti pochádzajúce z marginalizovaných rómskych komunít
nepovažujeme za deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pretože tie je možné
diagnostikovať až po nástupe do základnej školy.“27 Deti tejto cieľovej skupiny v materských
školách vnímame ako deti ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením a z tohto dôvodu potrebujú
pomoc pri akcelerácii rozvoja ich osobností.
Ďalej sme zistili, že najviac pedagogických zamestnancov pôsobí v materských školách z hľadiska
dĺžky ich praxe, ktorí pracujú v pedagogickom prostredí do 5 rokov alebo nad 26 rokov. Rovnaký
výsledok nám vyšiel aj pri vyhodnotení dĺžky pedagogickej praxe s deťmi z marginalizovaných
rómskych komunít.
Z celkového počtu pedagogických zamestnancov 660 len v priemere 1, 99 % absolvovalo alebo
absolvuje formálne vzdelávanie zamerané na prácu s deťmi z marginalizovaných rómskych
komunít. „Nastupujúci trend inkluzívnej edukácie zastihol väčšinu našich pedagógov
nepripravených. Príprava učiteľov sa deje tradičnou formou, didaktiku na pedagogických fakultách
často učia odborníci, ktorí nemajú osobné a praktické skúsenosti so vzdelávaním v bežných
triedach, nieto ešte v inkluzívnych. Postgraduálne a kontinuálne vzdelávanie je formálne, často
nepokrýva moderné požiadavky. Neexistuje model rozpracovania princípov realizácie inklúzie na

27

KOLEKTÍV AUTOROV. 2011. Pedagogický model s celodenným výchovným systémom. Prešov: Metodickopedagogické centrum, 2011, s. 32. Dostupné na http://web.eduk.sk/stahovanie/CVS0309.pdf.
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akomkoľvek stupni škôl.“28 V rámci prípravy (vysokoškolskej i stredoškolskej) na zamestnanie
i v ďalšom profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov materských škôl má situácia značné
limity. Budúci inkluzívni pedagógovia sú pripravovaní „v tradíciách špeciálnopedagogického
vzdelávania.“ V prípade kontinuálneho vzdelávania hrá dominantnú úlohu Metodickopedagogické centrum, ktoré ponúka niekoľko vzdelávacích programov zameraných na výchovu
a vzdelávanie detí z marginalizovaných rómskych komunít či rómskych detí. Preto odporúčame
pedagogickým zamestnancom rozšíriť si svoje profesijné kompetencie v aktuálnych vzdelávacích
programoch: inovačné kontinuálne vzdelávanie s názvom Inovačné vzdelávanie pedagogických
zamestnancov škôl v oblasti inkluzívneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych
komunít29v rámci NP MRK 2, inovačné kontinuálne vzdelávanie Rómsky jazyk v edukácii30,
inovačné kontinuálne vzdelávanie Prevencia sociálno-patologických javov v práci pedagogického
asistenta31, aktualizačné kontinuálne vzdelávanie Spolupráca školy a rodiny žiaka z
marginalizovaných rómskych komunít32, aktualizačné kontinuálne vzdelávanie Prevencia
syndrómu CAN (syndróm týraného, zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa) v materskej škole a
na prvom stupni základnej školy33 a Kvalifikačné vzdelávanie pre vychovávateľov a pedagogických
asistentov v školách a v školských zariadeniach34, ktoré poskytujú ďalšie národné projekty
realizované Metodicko-pedagogickým centrom. Všetky uvedené vzdelávacie programy sú
aktuálne v čase písania evalvačnej správy.
Pri analýze vzdelávacích potrieb pedagogických zamestnancov, ktorá sa realizovala pre potreby
tvorby inovačného vzdelávacieho programu Inovačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov
škôl v oblasti inkluzívneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít v rámci NP
MRK 2 vzišli okrem iného potreby ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov materských
škôl, ktoré je potrebné spracovať a ponúknuť pedagogickým zamestnancom v rámci ich
profesijného rozvoja ale aj ako súčasť formálnej prípravy na profesiu inkluzívny učiteľ detí
z marginalizovaných rómskych komunít:
- nadobudnúť didaktické a metodické vedomosti, ktoré im umožnia napĺňať filozofiu aj prax
sociálnej inklúzie detí z marginalizovaných rómskych komunít v materskej škole,
- nadobudnúť vedomosti o postupoch a spôsoboch inkluzívnej výchovy a vzdelávaní pri počtoch
20 až 25 detí v triede,
- získať diagnostické nástroje na objektívne poznávanie a charakterizovanie detí
z marginalizovaných rómskych komunít35,
- spoznať a rozumieť javom spojených so životom v chudobnej a sociálne vylúčenej komunite,
28

RÉVESZOVÁ, Z. 2013. Čo môžu urobiť učitelia, keď systém nepomáha? Inkluzívne metódy v pedagogickej
praxi. In: HAPALOVÁ, M. – KRIGLEROVÁ, E. 2013. O krok bližšie k inklúzii. Člověk v tísni Slovensko, Centrum
pre výskum etnicity a kultúry. 2013, s. 188.
29
Dostupné na
http://www.npmrk2.sk/sites/default/files/Pr%C3%ADloha%20%C4%8D.1_Vzdel%C3%A1vac%C3%AD%20pr
ogram.pdf.
30
Dostupné na http://www.mpc-edu.sk/library/files/rom_jaz__v__eduk_po.pdf.
31
Dostupné na http://www.mpc-edu.sk/library/files/prevencia_soc_pat_javov_v_praci_ped_asist_po.pdf.
32
Dostupné na http://www.mpc-edu.sk/library/files/Spolupraca_skoly_a_rodiny_ziaka_MRK_1.pdf.
33
Dostupné na http://www.mpc-edu.sk/library/files/prev_syndr_can__v_mat_sk_a_na_prv_st_zs_dec.pdf.
34
Dostupné na http://www.mpc-edu.sk/library/files/2010_AVP/2010180.pdf.
35
LIPNICKÁ, M. 2013. Závery z kvantitatívnej časti výskumu o pedagogických zamestnancoch. In: KOLEKTÍV
AUTOROV. 2013. Analýza vzdelávacích potrieb pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
v predprimárnom vzdelávaní detí z marginalizovaných rómskych komunít. Prešov: Metodicko-pedagogické
centrum, 2012.
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ovládať základy rómskeho jazyka a poznať základy rómskej kultúry,
absolvovať sociálno-psychologický výcvik,
vedieť efektívne spolupracovať s rodičmi a tým aj rozvíjať svoje komunikačné zručnosti.36

Ďalším zistením o pedagogických zamestnancoch bolo, že zo 660 zamestnancov ovláda rómsky
jazyk len 72 (10, 90 %). Túto situáciu vnímame lokálne, tzn. že nie vo všetkých lokalitách, kde sa
nachádzajú materské školy, deti neovládajú vyučovací jazyk. No 10, 90 % nám dokazuje, že toto
číslo vzhľadom k deťom z marginalizovaných rómskych komunít je nepostačujúce. Až 53, 63 %
respondentov v dotazníku o pedagogických asistentoch (bližšie v podkapitole 5. 1) deklaruje
potrebu ovládania rómskeho jazyka asistentom učiteľa. Z toho vyplýva potreba ovládať rómsky
jazyk vo viac ako v polovici materských škôl zapojených do NP MRK. Preto prevažná časť
pedagogických zamestnancov v materských školách pracujúci s deťmi z marginalizovaných
rómskych komunít by mali ovládať základy rómskeho jazyka.

Zhrnutie základných zistení o deťoch v materských školách a z nich vyplývajúce
odporúčania
Z vyhodnotených údajov zo štatistického hárku nám vzišli tieto závery:
Viac ako polovica všetkých detí v materských školách zapojených do NP MRK 2 tvoria deti rómske
z nich pochádza 64, 30 % z marginalizovaných rómskych komunít.
V materských školách najpočetnejšiu skupinu tvoria deti vo veku 5 – 6 rokov, tzn. predškolákov,
ktorí sa pripravujú na vstup do základnej školy. Túto vekovú kategóriu zastupuje viac ako 50 %
rómskych detí, no v ostatných vekových kategóriách tvoria nerómske deti prevahu. Našim
odporúčaním je, aby rómske deti navštevovali materskú školu čím skôr (aspoň od veku 4 rokov,
najideálnejšie od veku 3 rokov). Škola spolu so zriaďovateľom, poprípade s inými pomocnými
subjektmi by mali pre to vytvoriť podmienky nielen priestorové a materiálno-technické ale aj
osvetové smerom k rodičom. Potvrdzujú to aj výsledky z analýzy vzdelávacích potrieb
pedagogických zamestnancov, v ktorej sa uvádza, že „v prípade, ak rómske dieťa zo SZP nastúpi do
materskej školy v predškolskom veku, učiteľky musia prispôsobovať, znižovať stanovené ciele
edukácie (Väčšinou prichádzajú deti, ktoré majú 5 – 6 rokov a my s nimi musíme pracovať ako
s deťmi 3 ročnými/MŠ Gemer)“.37 Často materské školy apelujú, že samotní rómski rodičia nechcú
prihlasovať svoje deti skôr do materskej školy. V týchto prípadoch musí vynaložiť úsilie samotná
materská škola a agitovať v rómskych osídleniach o prínose materských škôl ich deťom a pomôcť
v prípade potreby pri zápise do nej.
Ďalším zistením bolo, že v materských školách v rámci NP MRK 2 je prevádzkovaných 54
„rómskych tried“. 12 materských škôl (spolu 31 tried) má k tejto situácii objektívne príčiny,
pretože sa nachádzajú v lokalite, kde žijú iba rómske deti.

36

ROSINSKÝ. R. – RUSNÁKOVÁ. J. 2013. In: KOLEKTÍV AUTOROV. 2013. Analýza vzdelávacích potrieb
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v predprimárnom vzdelávaní detí
z marginalizovaných rómskych komunít. Prešov: Metodicko-pedagogické centrum, 2012.
37
ROSINSKÝ. R. – RUSNÁKOVÁ. J. 2013. Interpretácia zistení z kvalitatívneho výskumu. In: KOLEKTÍV
AUTOROV. 2013. Analýza vzdelávacích potrieb pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
v predprimárnom vzdelávaní detí z marginalizovaných rómskych komunít. Prešov: Metodicko-pedagogické
centrum, 2013.
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4 INKLÚZIA VO VYBRANÝCH ŠKOLSKÝCH DOKUMENTOCH
MATERSKÝCH ŠKÔL
Monika Miňová
V aktuálnom čase evalvačného procesu implementácie inkluzívneho modelu vzdelávania, tzn.
v školskom roku 2013/2014, podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov musí mať každá materská škola vypracovaný svoj
vlastný školský vzdelávací program (ďalej aj ŠkVP) a plán práce školy. Školský vzdelávací program
materská škola vydáva spravidla na obdobie jedného vzdelávacieho cyklu, t. j. na tri roky.
Minimálna doba jeho vydania je jeden školský rok.38 Plán práce školy je vždy aktuálne vypracovaný
na daný školský rok. Tieto dva dokumenty sme analyzovali s cieľom identifikovať explicitné znaky
inklúzie v základných dokumentoch školy a to v chápaní inklúzie ako „prispôsobenie sa všetkých
aktérov výchovno-vzdelávacieho procesu rôznorodým potrebám všetkých žiakov a vytvorenie
diferencovaných podmienok pre aktívne začlenenie všetkých žiakov do (ak sa dá) všetkých činností
súvisiacich so školskou dochádzkou.“39 Jej cieľom je vytvoriť také výchovno-vzdelávacie prostredie,
v ktorom sa deti, učitelia i rodičia detí budú cítiť dobre, ktoré bude maximálne ústretové
z hľadiska ich individuálnych potrieb a problémov.40

4. 1 Analýza školských vzdelávacích programov materských škôl
„Tak ako je každá bobuľa hrozna iná,
tak aj každé dieťa je iné,
ale všetky bobule spolu tvoria strapec,
tak aj deti v MŠ vytvárajú spolu jedno spoločenstvo.“
(z ŠkVP materskej školy).
Prvým dokumentom, ktorý sme podrobili obsahovej analýze, boli poskytnuté školské vzdelávacie
programy vybraných materských škôl. Tieto školské dokumenty sme si zvolili z toho dôvodu, že
podľa zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov je školský vzdelávací program základným kurikulárnym dokumentom školy,
podľa ktorého sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v škole.41 Ide o druhý stupeň
dvojúrovňového modelu výchovy a vzdelávania detí v materských školách, ktorý má okrem iného:
- zohľadňovať vlastné ciele, poslanie a zameranie materskej školy,
- akceptovať vnútorné i vonkajšie podmienky materskej školy,
- akceptovať postavenie materskej školy v rámci danej lokality.42

38

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.
39
LUKAS, J. 2012. Připravenost školy k inkluzivíimu vzdělávání. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2012.
str. 5.
40
LUKAS, J. 2012. Připravenost školy k inkluzivíimu vzdělávání. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2012.
41
§ 7 ods. 1 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o doplnení niektorých zákonov.
42
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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Materské školy sa práve vďaka týmto podmienkam tvorby školského vzdelávacieho programu od
seba odlišujú a stávajú sa autonómnymi.
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 časti školského vzdelávacieho programu, v ktorých by mali materské školy explicitne
uvádzať zameranie na inkluzívnu výchovu a vzdelávanie alebo na priamu výchovno-vzdelávaciu
činnosť s deťmi z marginalizovaných rómskych komunít a to:
- vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania,
- vlastné zameranie školy,
- personálne zabezpečenie,
- materiálno-technické a priestorové podmienky,
- vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí,
- vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov,
- požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov.
Pre potreby analýzy sme vybrali tieto časti školského vzdelávacieho programu aj z dôvodu
koncipovania Modelu tvorby inkluzívne zameraného školského vzdelávacieho programu, ktorý
obsahuje tieto časti:
- vymedzenie zamerania školy a cieľov výchova a vzdelávania v tejto škole,
- východiská plánovania a evalvácie pedagogickej práce,
- personálne zabezpečenie spolu s požiadavkami na profesijný rozvoj zamestnancov,
- materiálno-technické a priestorové podmienky zohľadňujúce potreby konkrétnych detských
skupín.43
Uvedené povinné časti školského vzdelávacieho programu nám poslúžili ako indikátory
hodnotenia, ktoré sú v tabuľke 25 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 od 1 – 3 a v jednom prípade je od 1 – 4 a je formulované, napr. sú alebo
nie sú vymedzené, sú alebo nie sú formulované (v prílohe).
Tabuľka 24: Indikátory a ich špecifické kritériá hodnotenia identifikácie práce s deťmi z MRK pre
evalváciu ŠkVP44
Indikátory
Špecifické
kritériá
Spolu:

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

1

2

3

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

5

5

12

5

8

9

0

0

0

22

2

20

0

5

17

0

4

18

0

0

22

0

43

Bližšie KOLEKTÍV AUTOROV, 2013. Podpora inkluzívneho modelu vzdelávania pre potreby predprimárneho
stupňa školskej sústavy. Prešov: Metodicko-pedagogické centrum v Prešove, 2013.
44
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-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.
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Komentár k vyhodnoteniu siedmich indikátorov
1. Vymedzenie
vlastných cieľov školy s akcentom na deti pochádzajúce z rómskych
marginalizovaných komunít
V školských vzdelávacích programoch bolo veľmi ťažko identifikovať, či školu navštevujú deti
z marginalizovaných rómskych komunít. Tieto ciele boli často formulované vo všeobecnej rovine.
54,54 % školských vzdelávacích programov nemá vymedzené vlastné ciele s akcentom na špecifiká
detí pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít. 22,27% školských vzdelávacích
programov má vymedzené 1 - 3 ciele a taký istý počet materských škôl má vymedzené 3 až viac
cieľov s akcentom na špecifiká detí pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít.
V nasledujúcej tabuľke uvedieme priame citácie zo ŠkVP vybraných vlastných cieľov školy
s akcentom na deti pochádzajúce z rómskych marginalizovaných komunít.
Tabuľka 25: Citácie zo ŠkVP k vlastným cieľom školy
Kód
materskej
školy
008
010

024
044
065

108

Formulácia cieľa
Vzdelávanie všetkých detí, aj detí z marginalizovaných rómskych komunít rozvíjať
prirodzenou cestou.
Špecifickým cieľom výchovy a vzdelávania detí zo SZP je prostredníctvom eliminácie alebo
odstránenia hendikepov vyplývajúcich zo sociálneho znevýhodnenia (komunikačné
schopnosti, kultúrne a sociálne vylúčenie, hygienické návyky...) dosiahnuť primeraný rozvoj
ich schopností tak, aby boli pripravení na školské vzdelávanie.
Pripraviť deti na život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, znášanlivosti,
tolerancie, rovnosti pohlaví a priateľstva medzi národmi, národnostnými menšinami.
Rozvíjať komunikačno-kultúrneho ducha priateľstva a tolerancie.
Inkluzívnou výchovou a vzdelávaním vytvoriť prostredie, ktoré víta a oceňuje odlišnosť,
vytvoriť bezpečné spoločenstvo otvorené všetkým, významne prispievať ku vzájomnému
poznaniu detí, naučiť sa spolunažívať a vážiť si jeden druhého, vytvárať dobré medziľudské
vzťahy, ktoré sú predpokladom pre dobré spolužitie celej komunity:
•
vytvoriť si spoločné pravidlá triedy a dodržiavať ich
•
cez vlastné zážitky a pocity spoznávať rovnováhu nielen v prírode, ale aj v prostredí v
ktorom žije, využívať každodenné príležitosti na akceptáciu kultúrnych a iných odlišností
•
pripraviť deti na vstup do ZŠ po všetkých stránkach – zámerne a celostne rozvíjať
osobnosť dieťaťa, podmieniť úspešnosť detí z MRK pri vstupe do ZŠ angažovanosťou rodičov
a ďalších subjektov
umožniť dieťaťu a rodičom efektívne využívať prostredie a učebné zdroje materskej školy na
uspokojovanie učebných, kultúrnych a sociálnych potrieb detí z MRK
Starostlivosť o deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.

2. Vymedzenie zamerania školy s ohľadom na deti pochádzajúce z rómskych marginalizovaných
komunít
22,72 % MŠ vo svojich školských vzdelávacích programoch uvádza vlastné zameranie školy
s ohľadom na deti z marginalizovaných rómskych komunít. Vlastné zameranie školy s ohľadom na
takéto deti nemá vo svojich školských vzdelávacích programoch deklarovaných 40,90 %
materských škôl a len 36,36 % má vlastné zameranie školy napísané len čiastočne. Uvedieme
priame citácie zo ŠkVP vybraných vymedzení zamerania školy s ohľadom na deti pochádzajúce
z rómskych marginalizovaných komunít.
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Tabuľka 26: Citácie zo ŠkVP k zameraniu školy
Kód
materskej
školy
010

036

044

056
065

087

090

Formulácia zamerania
Pripraviť deti na život v duchu porozumenia, znášanlivosti, tolerancie, rovnosti pohlaví a
priateľstva medzi národmi, rómskymi a nerómskymi deťmi, cirkvami a náboženskými
spoločenstvami. Pripraviť deti na život v slobodnej spoločnosti. Neodstraňovať rozdiely
medzi deťmi, ale im umožniť vytvoriť spoločnú komunitu na základe ich práv a akceptácie
individuality celou komunitou.
Každé dieťa je zvedavé, pýta sa na všetko nové okolo seba a rado objavuje nepoznaný svet.
Zvlášť sú zvedavé rómske deti, ktoré do škôlky prichádzajú z málo podnetného prostredia, v
ktorom prevláda rómsky jazyk a nárečie. Preto
je potrebné venovať zvýšenú pozornosť jazykovej výchove a odstraňovaniu komunikačných
disfunkcií detí v spolupráci s detskou logopedičkou.
Smerovanie Materskej školy je zamerané hlavne na multikultúru: k tolerancii, k poznaniu
rozličných kultúr a k utváraniu prosociálneho správania bez predsudkov a bariér k ľuďom
rôznych kultúr a k akceptovaniu odlišnosti v najširšom slova zmysle.
Prihliadať na rôzne sociokultúrne a socio-ekonomické zázemie dieťaťa.
Rešpektujeme jedinečnosť každého dieťaťa. Každé dieťa má právo prejavovať sa ako
jedinečná osobnosť, rozvíjať sa učiť v rozsahu vlastných potrieb a postupovať vlastným
tempom. Dôraz kladieme na zážitkové a integrované učenie, na kooperatívne činnosti, na
učení sa zo života a pre život. Akceptujeme kultúrne a iné odlišnosti, eliminujeme predsudky
a stereotypy, podporujeme inkluzívne vzdelávanie.
Zvýšená pozornosť je venovaná deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia. Dôraz je
kladený na dosiahnutie primeraného rozvoja ich schopností tak, aby boli pripravené na
školské vzdelávanie.
Postupne prijímať odlišnosť druhých (napr. zdravotné postihnutie, ľudí inej rasy
a národnosti).

3. Personálne zabezpečenie z hľadiska kvalifikačných predpokladov a profesijných kompetencií
z hľadiska potrieb výchovy a vzdelávania detí pochádzajúcich z rómskych marginalizovaných
komunít
Ani v jednom školskom vzdelávacom programe 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. Z výsledkov zo štatistického dotazníka vyplývajú
údaje, ktoré by mohli evalvované materské školy uviesť v tejto časti ŠkVP.
Tabuľka 27: Údaje o personálnom zabezpečení evalvovaných materských škôl podľa údajov zo
štatistického hárku
Možnosti výberu
Počet pedagogických zamestnancov ovládajúcich rómsky jazyk
Počet pedagogických zamestnancov - učiteľov, ktorí absolvovali vysokoškolské
vzdelávanie zamerané na prácu s deťmi z MRK
Počet pedagogických zamestnancov - učiteľov, ktorí v súčasnosti absolvujú vysokoškolské
vzdelávanie zamerané na prácu s deťmi z MRK
Počet pedagogických zamestnancov - asistentov učiteľa, ktorí absolvovali vysokoškolské
vzdelávanie zamerané na prácu s deťmi z MRK
Počet pedagogických zamestnancov - asistentov učiteľa, ktorí v súčasnosti absolvujú
vysokoškolské vzdelávanie zamerané na prácu s deťmi z MRK
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MŠ
12
4

Počet
PZ
20
6

3

5

2

2

1
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4. Materiálno-technické a priestorové podmienky z hľadiska ich vplyvu na plnenie cieľov a
poslania školy s deťmi pochádzajúcimi z rómskych marginalizovaných komunít
V 9,09 % skúmaných školských vzdelávacích programoch je explicitne uvedená formulácia, ale v
90,91% 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. V tejto časti ŠkVP sa nachádza, napr. formulácia - priestorové a materiálne podmienky sú
na primeranej úrovni a spĺňajú požiadavky stanovené školským zákonom. Z 22 materských škôl 16
uvádza, že materiálno-technické vybavenie ich MŠ je vyhovujúce vo vzťahu k deťom z MRK a 6
materských škôl uvádza, že tieto podmienky sú nevyhovujúce. Konkrétne uvádzajú, že sú zastaralé
umývarky, postieľky, nedostatok pomôcok, chýbajú rómske rozprávky, CD. Uvedieme priamu
citáciu 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 28: Citácia zo ŠkVP k materiálno-technickým a priestorovým podmienkam
Kód materskej
školy
010

Formulácia
Materská škola je vybavená materiálnym a personálnym zabezpečením pre deti
zdravotným znevýhodnením a pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.

so

V štatistickom dotazníku sme zisťovali, či priestorová kapacita vyhovuje alebo nepostačuje záujmu
rodičov o vzdelávanie ich detí. Ako uvádzame v tabuľke až 18 materských škôl uvádza, že tento
stav nie je alarmujúci. Čo je veľmi zaujímavé, tak zo 4 materských škôl, ktoré uviedli, že ich
kapacita nepostačuje, jedna škola (027) uvádza, že vyhovela všetkým rodičom a ich deti prijala.
Tabuľka 29: Kapacita evalvovaných materských škôl
Priestorová kapacita MŠ
vyhovuje záujmu rodičov o vzdelávanie detí
nepostačuje záujmu rodičov o vzdelávanie detí

Počet MŠ
18
4

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 9,09 % ŠkVP a v 90,91% v ŠkVP nie je formulovaný. Formulácia tejto časti je
všeobecná a my uvedieme niekoľko príkladov citácií z tých materských škôl, ktoré majú túto časť
v ŠkVP adekvátne naformulovanú.
Tabuľka 30: Citácie zo ŠkVP k vnútornému systému kontroly a hodnoteniu detí
Kód
materskej
školy
029

036

Formulácia
Vedieme deti k sebahodnoteniu, vzájomnému hodnoteniu a k aktívnej účasti na riadení
výchovno-vzdelávacej činnosti - prosociálne aktivity, posilňujeme schopnosť hodnotenia
a autoevalvácie detí - vedieme ich k vlastnej iniciatíve, zodpovednosti, samostatnosti, učíme
ich rozhodovaciemu procesu (riešenie konfliktov, sociálne a morálne diskusie, hlasovanie účasť na demokratickom riadení triedy).
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
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reálne výchovno-vzdelávacie výsledky. K takýmto činiteľom patrí najmä klíma školy a
atmosféra triedy.
Pre integrované deti využívajú osobitný systém kontroly a hodnotenia a 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 18,18% materských škôl. 81,81% ŠkVP nemá takto
formulovanú analyzovanú časť. Myslíme si, že v tejto časti ŠkVP materské školy majú najväčšie
rezervy vo vzťahu k predmetnej problematike. Formulácie používajú veľmi všeobecne bez
konkretizácie a prepojenia na vlastné podmienky. Uvedieme jeden príklad z konkrétneho ŠkVP.
Tabuľka 31: Citácia zo ŠkVP k vnútornému systému kontroly a hodnoteniu zamestnancov
Kód materskej
školy
008

Formulácia
Na sledovanie foriem a spôsobu práce s deťmi, dodržiavanie práv dieťaťa a na
rešpektovanie záujmov detí.

7. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie z hľadiska potrieb výchovy a vzdelávania detí
pochádzajúcich z rómskych marginalizovaných komunít
V tejto časti ŠkVP sa nenachádza takáto formulácia v žiadnom z poskytnutých analyzovaných
ŠkVP. Materské školy sa skôr v tejto časti 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. Z výsledkov zo štatistického dotazníka vyplýva, že nie všetky materské školy majú
takých zamestnancov, ktorí by mali absolvované vzdelanie alebo kontinuálne vzdelávanie
zamerané na prácu s deťmi z MRK. Tu vzniká priestor na doplnenie do ŠkVP pre tie materské
školy, ktorí takých zamestnancov majú, ale v ŠkVP to neuvádzajú.
Tabuľka 32: Údaje o pedagogických zamestnancoch evalvovaných materských škôl
Možnosti výberu
Počet pedagogických zamestnancov - učiteľov, ktorí absolvovali kontinuálne vzdelávanie
zamerané na prácu s deťmi z MRK
Počet pedagogických zamestnancov - učiteľov, ktorí v súčasnosti absolvujú kontinuálne
vzdelávanie zamerané na prácu s deťmi MRK
Počet pedagogických zamestnancov - asistentov učiteľa, ktorí absolvovali kontinuálne
vzdelávanie zamerané na prácu s deťmi z MRK
Počet pedagogických zamestnancov - asistentov učiteľa, ktorí v súčasnosti absolvujú
kontinuálne vzdelávanie zamerané na prácu s deťmi z MRK
Iné vzdelávanie učiteľov/pedagogických asistentov

Počet
MŠ
1

Počet
PZ
5

4

8

0

0

5

5

4

2/1
8/1
0/1
2/2

4. 2 Analýza plánov práce škôl
Druhým dokumentom, ktorý sme podrobili analýze, sú poskytnuté plány práce školy vybraných
materských škôl. Plán práce školy je už konkretizáciou ŠkVP na daný školský rok. V ňom sa majú
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konkrétne odzrkadliť plánované, cielené a konkrétne zámery a aktivity v danom školskom roku. Ak
materská škola má vypracovaný ŠkVP vo veľmi všeobecnej rovine, tak v pláne práce školy už by sa
mala objaviť konkrétna podoba filozofie danej školy. Analyzovali sme tie časti plánu práce školy,
v ktorých explicitne materské školy uvádzali inklúziu alebo prácu s deťmi z MRK.
Plán práce školy nemá predpísanú štruktúru a nevypracúva sa na žiadnom predpísanom tlačive.
Jeho obsah nie je predpísaný, ide o akčný plán práce školy na daný školský rok. 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). V Pláne práce školy sa
majú prostredníctvom cieľov a úloh obsiahnuť všetky oblasti riadenia a organizácie školy a
výchovy a vzdelávania. 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, že sme si
vytvorili kategórie (1. a 3. stĺpec v nasledujúcej tabuľke) a vedľa nej uvádzame počet
identifikovaných údajov v daných plánoch práce školy.
Tabuľka 33: Identifikácia spoločných kategórií z plánu práce školy so zameraním na inklúziu alebo
prácu s deťmi z MRK
Kategória
Úvod o MŠ/ prostredie

Program integrácie
Ľudské práva
Východiská plánu práce
školy
Koncepcia a profilácia
MŠ
Úlohy v oblasti riadiacej
práce
Oblasť výchovnovzdelávacej práce
a kompetencie:
 Kognitívna
 Socio-emocionálna
 Perceptuálnomotorická
 Kompetencie dieťaťa
 Všeobecne oblasť
 Všeobecne
kompetencie

Počet
2/1

1
2
5
4

Kategória
Hlavné úlohy:
 školy
 VVP
Opatrenia z analýzy
Úlohy pre učiteľky
Čiastkové ciele
Charakteristika
a zameranie MŠ

Počet
12
4
3
1
1
1

3

4
5
1
2
2
1

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

1
1
2
3
8
8
3
3
2

Ako sme už uviedli, plán práce školy nemá oficiálne predpísanú štruktúru a preto nebolo ľahké ho
vyhodnotiť. Na základe analýzy tohto dokumentu sme si vytvorili kategórie, ktoré sa nám vo
viacerých dokumentoch opakovali. V nasledujúcej tabuľke uvedieme konkrétny prehľad aktivít,
ktoré deklaruje 22 materských škôl zapojených do projektu MRK 2 vo svojich plánoch práce školy.
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Tabuľka 34: Ukážka formulácie a aktivít z Plánu práce školy
Kód
MŠ
049



108




Kategória
Koncepcia a profilácia
materskej školy.
Plány spolupráce
Ľudské práva

Konkrétna formulácia danej kategórie/Aktivita








002



Plány spolupráce





Program integrácie










Plány spolupráce










081

065



Charakteristika a
zameranie MŠ









Východiská plánu
práce školy
Kompetencie sociálne



Kompetencie učebné





Kontinuálne





Spolupracovať
s Radou
školy,
Rómskou
komunitou
a zriaďovateľom – mestom Sečovce pri riešení problémov.
Zlepšiť spoluprácu s rómskou komunitou.
Výchovu k ľudským právam v materskej škole usmerňovať, aby sa
stala integrálnou súčasťou celoživotného procesu podpory
a ochrany ľudských práv, aby podporila hodnotu človeka ako
ľudského jedinca a rozvoj medziľudských vzťahov v demokratickej
spoločnosti,
Vzhľadom na potrebu plánovania procesu výchovy k ľudským
právam a ich ochranu a implementáciu tejto problematiky
zabezpečiť efektívnu spoluprácu materskej školy, rodičov,
mimovládnych organizácií a širokej miestnej komunity,
Vytvoriť podmienky na zabezpečenie permanentného
vzdelávania k multietnickej a multikultúrnej prípravy učiteľov.
Spolupracovať s rodičmi, najmä zo sociálne znevýhodneného
prostredia /Rómovia/, kontakty so špecialno-pedagogickými
poradňami, zabezpečiť potreby logopedickej starostlivosti.
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.
Deň otvorených dverí – Ako sa máme v materskej škole,
spoznávame sa.
Účasť učiteľky MŠ pri zápise, podpora detí, konzultácie s rodičmi.
Pokúsiť sa pripraviť na literárnu súťaž aj jedno dieťa z MRK.
Veľká noc – zvyky a tradície, návšteva rodiny so súhlasom rodičov.
Prednáška detského pediatra – infekčné ochorenia ako im
predchádzať.
Školský výlet – aktívne zapojiť rodičov dobrovoľníkov.
Svet detí sa nás týka – UNICEF – doplniť klasickú výučbu o tému
ľudských práv a práv dieťaťa, prezentácie, filmy, workshopy,
tvorivé aktivity.
Čítame všetci – upevniť a rozšíriť čitateľskú gramotnosť, spoločná
návšteva knižnice, beseda s pracovníčkou, predčítanie rozprávok
rodičmi, detská ilustrácia k vypočutej rozprávke.
Posilňovať sebadôveru a sebapoznanie detí zo sociálne
znevýhodnených rodín. Úzko a efektívne spolupracovať s rodičmi
detí.
Získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným
slobodám, zákaz všetkých foriem diskriminácie a segregácie.
Uľahčovať adaptáciu dieťaťa z MRK na prostredie školy a
pomáhať prekonávať bariéry, ktoré plynú zo sociálneho
znevýhodnenia dieťaťa.
Podporovať inkluzívne vzdelávanie, podieľať sa na úspešnosti detí
z MRK pri prechode detí z MŠ do ZŠ.
Osobný profesijný rozvoj zamerať na špecifické problémy detí z
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vzdelávanie
Úlohy v oblasti
riadiacej práce
Hlavné úlohy výchovy
a vzdelávania






034



Plány spolupráce



027



Ľudské práva





MRK.
Dodržiavaním kritérií pri prijímaní detí do MŠ rešpektovať princíp
zákazu všetkých foriem diskriminácie a segregácie.
Viesť deti k akceptovaniu kultúrnej rozmanitosti ako
spoločenskej reality
Rozvíjať toleranciu a prirodzený rešpekt uplatňovaním
multikultúrnej výchovy.
Rešpektovať princíp zákazu všetkých foriem diskriminácie
a segregácie.
,,Mamulienka moja zlatá“ - ,,Mamo miri mamo“ - príprava
tanečného vystúpenia v kultúrnom dome s deťmi so slovenskou
aj rómskou tematikou - pre všetky mamky
Do ŠkVP sa odporúča zapracovať témy súvisiace s multikultúrnou
výchovou, výchovou v duchu humanizmu a so vzdelávaním v
oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, rodovej rovnosti,
predchádzania všetkým formám diskriminácie, xenofóbie,
antisemitizmu, intolerancie a rasizmu a v oblasti problematiky
migrácie.
V zmysle Plánu výchovy k ľudským právam v rezorte školstva na
roky 2005 – 2014 (konkrétne body vypísané z POP).

Plán práce školy mal by byť akčným plánom na daný školský rok. Z analyzovaných dokumentov
vyplýva, že materské školy majú v ponímaní tohto dokumentu rezervy. Ako vyplýva z tabuľky,
veľa formulácií je všeobecných. Konkrétne aktivity nachádzame až pri plánoch spolupráce,
oblastiach súvisiacich s výchovno-vzdelávacou a riadiacou prácou v materskej škole.

4. 3 Zhrnutie základných zistení z evalvácie školských dokumentov
materských škôl a odporúčania pre ich ďalšiu tvorbu
Analyzovali sme dva dokumenty 22 materských škôl: školský vzdelávací program, ktorý je podľa
zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov základným dokumentom školy, podľa ktorého sa
uskutočňuje výchova a vzdelávanie v školách a plán práce, ktorý v aktuálnom evalvačnom období
patril podľa tohto istého zákona do základnej školskej dokumentácie materskej školy. Oba
dokumenty sme analyzovali v kontexte výchovy a vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych
komunít a v kontexte inkluzívnej výchovy a vzdelávania. Z analýzy týchto dokumentov môžeme
konštatovať:
Vo vymedzení vlastných cieľov materských škôl v školských vzdelávacích programoch je pomerne
ťažké identifikovať, či materskú školu navštevujú deti z marginalizovaných rómskych komunít.
Vlastné ciele škôl tak nie sú stanovené s potrebami a záujmami týchto detí a ich
rodičov/zákonných zástupcov. Až v 54, 54 % zo vzorky školských vzdelávacích programov
materských škôl sa vôbec nevyskytovali ciele s akcentom na špecifiká detí z marginalizovaných
rómskych komunít a na špecifiká ich výchovy a vzdelávania v podmienkach materských škôl.
Vlastné zameranie materských škôl ako východiskový stav výchovy a vzdelávania nerešpektuje
cieľovú skupinu detí ani inkluzívnu výchovu a vzdelávanie. Len 22, 72 % z výberového súboru
školských vzdelávacích programov má vymedzené zameranie školy s ohľadom na výchovu
a vzdelávanie detí z marginalizovaných rómskych komunít.
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Ani v jednom školskom vzdelávacom programe vybranej vzorky materských škôl sa nenachádza
bližšia špecifikácia personálneho zabezpečenia výchovy a vzdelávania z hľadiska kvalifikačných
predpokladov a profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov zameraných na špecifické
výchovno-vzdelávacie potreby detí z marginalizovaných rómskych komunít.
Materiálno-technické a priestorové podmienky až 90, 91 % zo vzorky materských škôl formuluje
ako „na primeranej úrovni a spĺňajúce požiadavky“, no nevyplývajú z ich vlastného zamerania
a cieľov výchovy a vzdelávania a už vôbec nie zo špecifických potrieb výchovy a vzdelávania detí
z marginalizovaných rómskych komunít.
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí a zamestnancov vo vzťahu k dodržiavaniu práv detí
materské školy formulujú všeobecne bez prepojenia na vlastné podmienky. Až v 90, 91 % zo
vzorky školských vzdelávacích programov nie je tento systém vôbec spomenutý vo vzťahu
k inklúzii a k právam dieťaťa.
Ani v jednom analyzovanom školskom vzdelávacom programe sa nenachádza konkretizácia
požiadaviek na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl so
zameraním na špecifické výchovno-vzdelávacie potreby detí z marginalizovaných rómskych
komunít.
Analyzované školské vzdelávacie programy sú písané veľmi formálne, nekonkrétne, nerešpektujúc
špecifiká regiónu, lokality, v ktorej sa nachádzajú a často nerešpektujúc cieľovú skupinu detí, ktorá
navštevuje materskú školu. Obsahovo v nich jednotlivé časti školského vzdelávacieho programu
nenadväzujú.
Analyzované plány práce školy nemajú rovnakú štruktúru, no napriek tomu aj pri voľnosti
formálnej úpravy nenachádzame konkretizáciu úloh školy vo vzťahu k inklúzii. Úlohy zamerané na
podporu inklúzie v materských školách sme vyhodnotili len v 8 prípadoch z počtu 22 plánov práce
škôl.
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
Uskutočňovať výchovu a vzdelávanie podľa platného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 –
predprimárne vzdelávanie (2008) do toho času, pokiaľ nebudú aktualizované zmeny MŠVVaŠ.
Vo vytvorených či revidovaných školských vzdelávacích programoch podľa Modelu tvorby
inkluzívne zameraného školského vzdelávacieho programu ponechať všetky povinné časti
školského vzdelávacieho programu podľa § 7 ods. 4 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, že bude doplnený či revidovaný len
ich obsah vo vzťahu k inkluzívnej výchove a vzdelávaniu podľa Modelu tvorby inkluzívne
zameraného školského vzdelávacieho programu.
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Tabuľka 35: Prepojenie častí ŠkVP podľa školského zákona s časťami podľa Modelu tvorby
inkluzívne zameraného ŠkVP
Časti ŠkVP podľa školského zákona
-

vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy
a vzdelávania
vlastné zameranie školy
učebné osnovy
vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí
vnútorný systém kontroly a hodnotenia
zamestnancov školy
personálne zabezpečenie
požiadavky na kontinuálne vzdelávanie
pedagogických a odborných zamestnancov
materiálno-technické a priestorové podmienky

Časti ŠkVP podľa Modelu tvorby inkluzívne
45
zameraného ŠkVP
vymedzenie zamerania školy a cieľov výchovy a
vzdelávania v tejto škole
-

východiská plánovania a evaluácie pedagogickej
práce,

-

personálne zabezpečenie spolu s požiadavkami
na profesijný rozvoj zamestnancov

-

materiálno-technické a priestorové podmienky
zohľadňujúce potreby konkrétnych detských
skupín

Venovať pozornosť konkrétnej formulácii všetkých analyzovaných indikátorov v školských
vzdelávacích programoch zohľadňujúc špecifické výchovno-vzdelávacie potreby detí
pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít. Pri ďalšej tvorbe či revidovaní školských
vzdelávacích programov materských škôl sa inšpirovať Modelom tvorby inkluzívne zameraného
školského vzdelávacieho programu.46 Dbať najmä na:
1. 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 materiálnotechnickému zabezpečeniu a tiež k tradíciám materskej školy;
2. pri tvorbe vlastných cieľov materskej školy vychádzať z hlavného cieľa predprimárneho
vzdelávania, zo špecifických cieľov deklarovaných v Štátnom vzdelávacom programe ISCED 0 –
predprimárne vzdelávanie a z vlastného zamerania materskej školy;
3. ciele výchovy a vzdelávania materskej školy formulovať konkrétne podľa špecifickej potreby
a podmienky, na ktorú sa chce materská škola zamerať spolu s konkrétnymi stratégiami;
4. neformulovať ciele výchovy a vzdelávania materskej školy z hľadiska kvantity, ale z hľadiska
ich kvality a reálnosti plnenia;
5. 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;
45

KAŠČÁK, O. – PUPALA, B. 2013. Analýzy štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie
a legislatívy v SR z aspektu inkluzívneho vzdelávania. In: KOLEKTÍV AUTOROV. 2013. Podpora inkluzívneho
modelu vzdelávania pre potreby predprimárneho stupňa školskej sústavy. Prešov: Metodicko-pedagogické
centrum, 2013.
46
In: KOLEKTÍV AUTOROV. 2013. Podpora inkluzívneho modelu vzdelávania pre potreby predprimárneho
stupňa školskej sústavy. Prešov: Metodicko-pedagogické centrum, 2013.
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6. 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;
7. spracovať vlastný systém kontroly a hodnotenia detí a zamestnancov tak, aby boli dodržané
práva všetkých zúčastnených ale aj ciele, zásady a princípy inkluzívneho vzdelávania a index
inklúzie;47
8. 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.
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.
Pri spracovaní plánov práce školy odporúčame materským školám spĺňať najmä zásady
konkrétnosť a merateľnosť stanovených úloh, 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.

47

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
Z aktivít NP MRK 2 bolo možné pre evalváciu vybrať pôsobenie asistenta učiteľa v materskej škole,
ktoré sa realizuje každodenne od začiatku projektu ako podpora a pomoc deťom, rodičom
a ostatným pedagogickým zamestnancom materských škôl. Asistent učiteľa je dôležité personálne
zabezpečenie inkluzívneho modelu vzdelávania v materských školách.
Ďalej v krátkosti hodnotíme výmenné stáže materských škôl a činnosť konzultantov pri tvorbe a
implementácii inkluzívneho modelu vzdelávania v materských školách.

5. 1 Asistent učiteľa v materskej škole
Asistent učiteľa sa ukazuje ako fungujúce vyrovnávajúce a podporné opatrenie pri výchove
a vzdelávaní detí z marginalizovaných rómskych komunít v prostredí materských škôl. Projekt rátal
s tým, že to bude dôležitá osoba pri napĺňaní zmyslu inkluzívneho vzdelávania detí
z marginalizovaných rómskych komunít. V ďalšom texte sumarizujeme výsledky zo zistení
dotazníkového prieskumu, ktorý bol cielený na asistenta učiteľa prijatého do materských škôl
v rámci NP MRK 2 a výsledky zistení podľa štatistického hárku.
Dotazník o asistentovi učiteľa a štatistický hárok vypĺňali on line vedúci zamestnanci materských
škôl a boli zamerané na zistenie:
- identifikačných údajov o asistentovi učiteľa,
- priebehu výberového konania na asistenta učiteľa a spokojnosti s výberovým konaním,
- kvalifikačné a iné predpoklady asistenta učiteľa,
- prínosu a potreby asistenta učiteľa pri výchove a vzdelávaní rómskych detí, resp. detí
z marginalizovaných rómskych komunít,
- spokojnosti vedúcich zamestnancov materských škôl s asistentom učiteľa,
- kvality vzťahov asistenta učiteľa s deťmi, s rodičmi a s pedagogickými zamestnancami
materskej školy, v ktorej pôsobí.
Pedagogický asistent sa podľa požiadaviek učiteľa podieľa na uskutočňovaní školského
vzdelávacieho programu materskej školy najmä utváraním rovnosti príležitostí vo výchove
a vzdelávaní, na prekonávaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných,
sociálnych alebo kultúrnych bariér.48 Asistent učiteľa vo výchove a vzdelávaní detí
z marginalizovaných rómskych komunít má byť:
- „vzorom (vzdelaním a prácou) pre ostatných členov marginalizovaných rómskych komunít,
- spolupracovníkom rodičov aj učiteľov v prospech úspechov a spokojnosti detí,
- sprostredkovateľom rómskej kultúry, života, jazyka a potrieb detí v materskej škole.
Asistent učiteľa uľahčuje socializáciu a učenie sa dieťaťa, venuje sa mu, aby cítilo istotu
a bezpečie.“49

48

Podľa § 16, ods. 1 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
49
LIPNICKÁ, M. 2014. Inkluzívne vzdelávanie detí z marginalizovaných rómskych komunít v materskej škole.
Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum, 2014, s. 21.
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Identifikačné údaje o asistentoch učiteľa
V rámci NP MRK 2 pracuje na pozícii asistenta učiteľa 104 žien a 6 muži. Z hľadiska veku sú najviac
zastúpení asistenti učiteľa od 35 – 44 rokov (19) a najmenej vo veku nad 54 rokov (2). Z hľadiska
dĺžky pedagogickej praxe sú najviac zastúpení asistenti, ktorí nemajú žiadnu pedagogickú prax (72)
a najmenej s dĺžkou praxe 20 a viac rokov (3).
Tabuľka 36: Identifikačné údaje asistentov učiteľa
Pohlavie asistentov učiteľa
Muži
6

Ženy
104
Vek asistentov učiteľa

18 – 24 rokov
25 – 34 rokov
35 – 44 rokov
45 – 54 rokov
nad 54 rokov

37
45
19
7
2
Dĺžka pedagogickej praxe asistentov učiteľa

1 – 3 roky
4 – 9 rokov
10 – 19 rokov
20 a viac rokov
bez pedagogickej praxe

19
9
7
3
72

Jedným z predpokladov asistenta učiteľa na výkon jeho pedagogickej činnosti by malo byť, že vie
plnohodnotne komunikovať s rómskymi rodičmi (výsledky uvádzame ďalej v texte) a pozná ich
životné podmienky a prostredie. Samotné učiteľky v kvalitatívnych častiach analýzy vzdelávacích
potrieb potvrdili, že spolupráca s rodičmi je kľúčová, na druhej strane mnoho učiteliek má
problémy v komunikácii s nimi: „Rómski rodičia sú úplne odlišní od rodičov takzvaných bielych detí.
Sú veľmi výbušní. Oni hneď na nás nakričia všetko, čo si myslia, potom sa na konci ospravedlnia, že
to tak nemysleli... a to robí ich kultúra, ale je tam výhoda, že oceňujú učiteľa, majú ho za vzor, čo
povie učiteľ, to platí. Čo už pri bielych deťoch a ich rodičoch neplatí.“50 Model tvorby inkluzívne
zameraného školského vzdelávacieho programu vytvoreného v rámci NP MRK 2 okrem iného
odporúča, že „pri koncipovaní zamerania školy sa dôraz kladie na jeho konkretizáciu a špecifikáciu
vo vzťahu ... ku komunite ...“51 Asistent učiteľa by preto mal existovať v miestnych podmienkach.
V rámci NP MRK 2 túto možnosť spĺňa 73 asistentov učiteľa, lebo pochádzajú z obce, kde sa
nachádza materská škola (57 asistentov učiteľa) alebo z rómskeho osídlenia v obci (16 asistentov
učiteľa).

50

ROSINSKÝ. R. – RUSNÁKOVÁ. J. 2013. Interpretácia zistení z kvalitatívneho výskumu. In: KOLEKTÍV
AUTOROV. 2013. Analýza vzdelávacích potrieb pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
v predprimárnom vzdelávaní detí z marginalizovaných rómskych komunít. Prešov: Metodicko-pedagogické
centrum, 2013.
51
KOLEKTÍV AUTOROV. 2013. Podpora inkluzívneho modelu vzdelávania pre potreby predprimárneho stupňa
školskej sústavy. Prešov: Metodicko-pedagogické centrum, 2013, s. 33.
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Tabuľka 37: Identifikácia lokality, z ktorej pochádza asistenta učiteľa
Lokalita, z ktorej pochádza asistent učiteľa
z obce, kde sa nachádza materská škola
z rómskeho osídlenia v obci, kde sa nachádza materská škola
z inej obce, ako sa nachádza materská škola
z rómskeho osídlenia inej obce, ako sa nachádza materská škola

Počet asistentov učiteľa
57
16
34
3

Pôsobenie asistenta učiteľa v materskej škole
Niektoré materské školy do začatia NP MRK 2 už mali predchádzajúcu skúsenosť s pôsobením
asistenta učiteľa v materskej škole (24), no až 86 materských škôl uviedlo, že asistent učiteľa
prijímaný v rámci NP MRK 2 je ich prvou skúsenosťou s touto pozíciou v materskej škole.
Ako dôvod absencie asistenta učiteľa uvádzali financie – až 61 odpovedí zo 110, t. j. 55,5 %. Toto
zistenie konkretizujú nasledujúce vyjadrenia zástupcov materských škôl: „Z finančného dôvodu.
Prísun finančných prostriedkov z originálnych kompetencií pokryje len prevádzkové náklady
a základné platy zamestnancov a aj tam treba veľa kalkulovať a rozmýšľať ako z určeného balíka
zabezpečiť chod MŠ a nie ešte výdaje na plat asistenta“ (kód MŠ 011). „Hlavným dôvodom, prečo
sme nemali asistenta pred zapojením do projektu je nedostatok finančných prostriedkov na jeho
mzdu. Z biedneho rozpočtu, ktorý máme si to nemôžeme dovoliť“ (kód MŠ 026). „Pedagogického
asistenta sme nemali, nakoľko neboli finančné prostriedky na jeho zabezpečenie. Skúšali sme
viacero možností aj cez ÚPSVaR, ale neboli ľudia, ktorí by svojimi predpokladmi spĺňali možnosti
prijatia na túto pozíciu“ (kód MŠ 074).
Tabuľka 38: Dôvody absencie asistentov učiteľa v materských školách do začatia NP MRK 2
Frekventantmi uvádzané dôvody absencie asistenta učiteľa v materskej škole
finančné dôvody
nepotrebnosť asistenta učiteľa alebo nepodanie žiadosti o neho
neschválené žiadosti zriaďovateľom
nevedomosť o možnosti asistenta materskej školy
asistent v materskej škole už pôsobil
Iné
chýbajúca odpoveď

Počet odpovedí
61
17
4
1
1
5
21

Realizácia výberu asistenta učiteľa na pracovnú pozíciu
Asistenti učiteľa boli prijímaní na základe výberových konaní, ktoré sa realizovali za účasti
zriaďovateľa, vedúceho zamestnanca materskej školy a zástupcu regionálnych kancelárií NP MRK
2. Projektová kancelária NP MRK 2 zverejnila sa svojom webovom sídle Usmernenie č. 1/2013
k prijímaniu pedagogického asistenta – asistenta učiteľa, v ktorom odporúčala postup výberu
asistenta učiteľa a tiež jeho kvalifikačné predpoklady.52
Osoba, ktorá vykonáva pedagogickú činnosť musí spĺňať stanovené predpoklady na výkon
pedagogickej činnosti, ktoré sú pre všetkých pedagogických zamestnancov, tzn. aj pre asistentov
učiteľa ustanovené v § 6 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tieto predpoklady na výkon
pedagogickej činnosti musí asistent učiteľa spĺňať po celý čas výkonu pedagogickej činnosti.
Výberové konania bol zriaďovateľ povinný zverejniť a nás zaujímalo, na akých dostupných
miestach a v akých zdrojoch bola táto informácia zverejnená. 42, 70 % respondentov uviedlo, že
52

Usmernenie č. 1/2013 k prijímaniu pedagogického asistenta – asistenta učiteľa. Dostupné na
http://www.npmrk2.sk/sites/default/files/Usmerneniec1.pdf.
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podmienky k výberovému konaniu na pozíciu asistent boli zverejnené na internetovej stránke
zriaďovateľa a inými spôsobmi tak, aby sa o tom dozvedela čo najširšia skupina ľudí a 30, 90 %
respondentov uviedlo, že okrem internetovej stránky zriaďovateľa k informovaniu slúžila aj
informačná tabuľa obce. Ostatné materské školy použili k informovaniu prevažne internetové
stránky obce či školy. Podľa výsledkov je možné konštatovať, že zriaďovatelia aj vedenie škôl
zrealizovali potrebné kroky k tomu, aby sa čo najviac ľudí dozvedelo o možnosti zapojenia sa do
výberového konania a brali do úvahy aj možnosti, že nie každý disponuje internetovým pripojením
a počítačovou gramotnosťou. S rozširovaním informácii o výberovom konaní nebolo spokojných 6
respondentov. Respondenti mali možnosť sa vyjadriť o spokojnosti/nespokojnosti s vybranými
súčasťami výberového konania na pozíciu asistent učiteľa. Hodnotili zadanie výberových kritérií
pre uchádzačov, rozširovanie informácií o konaní výberového konania zriaďovateľom a zloženie
výberovej komisie.
Tabuľka 39: Spokojnosť respondentov s vybranými súčasťami výberového konania na pozíciu
asistent učiteľa
Vybraná súčasť výberového konania

Škála – úroveň
spokojnosti
úplná spokojnosť
spokojnosť
nespokojnosť
úplná spokojnosť
spokojnosť
nespokojnosť
úplná spokojnosť
spokojnosť
nespokojnosť

zadanie výberových kritérií pre uchádzačov
rozširovanie informácie o konaní výberového
konania zriaďovateľom
zloženie výberovej komisie

Počet vyjadrení
84
22
4
81
23
6
89
15
6

Zaujímalo nás, či výberové kritériá a ich adekvátnosť vzhľadom k náplni práce asistenta
a vzhľadom k možnostiam výberu z prihlásených uchádzačov boli nastavené tak, aby bolo možné
vybrať čo najlepšie asistenta učiteľa na jeho pozíciu. 82 respondentov sa vyjadrilo, že výberové
kritériá boli nastavené dobre vzhľadom k tomu, čo má asistent v náplni práce a vedeli podľa nich
vybrať z uchádzačov a 6 respondenti sa vyjadrili k týmto kritériám negatívne.
Tabuľka 40: Spokojnosť s nastavenými kritériami k výberovému konaniu asistenta učiteľa
Možnosti hodnotenia spokojnosti s nastavenými kritériami k výberovému
konaniu asistenta učiteľa
výberové kritériá boli nastavené dobre vzhľadom k tomu čo má asistent v náplni
práce a vedeli sme podľa nich vybrať z uchádzačov
výberové kritériá boli nastavené dobre vzhľadom k tomu čo má asistent v náplni
práce, ale mali sme problém podľa nich vybrať z uchádzačov
výberové kritériá neboli nastavené dobre vzhľadom k tomu čo má asistent
v náplni práce, ale dalo sa podľa nich dobre vybrať z uchádzačov
výberové kritériá neboli nastavené dobre vzhľadom k tomu čo má asistent
v náplni práce a mali sme problém podľa nich vybrať z uchádzačov

Počet vyjadrení
82
22
4
2

Kvalifikačné a osobnostné predpoklady asistenta učiteľa
Pre naplnenie očakávaní od asistenta učiteľa je dôležité ako spĺňa kvalifikačné predpoklady.
Realizácia výberových konaní na pozíciu asistent učiteľa v materských školách v rámci projektu
MRK 2 bola v plnej kompetencii zriaďovateľov materských škôl. Odporúčaným kritériom pri
výbere asistenta učiteľa zo strany projektovej kancelárie NP MRK 2 bolo ovládanie materinského
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jazyka detí z marginalizovaných rómskych komunít. Toto kritérium ovplyvnilo, že v materských
školách pracujú aj asistenti učiteľa bez pedagogického vzdelania, keďže asistenti učiteľa, prevažne
rómskeho pôvodu, majú spravidla ukončené vysokoškolské vzdelanie zamerané na sociálnu prácu,
úplné stredné vzdelanie s maturitou bez pedagogického zamerania alebo iné nepostačujúce
vzdelanie.
Tabuľka 41: Kvalifikačné predpoklady asistentov učiteľa podľa zistení zo štatistického hárku
Nadobudnuté kvalifikačné predpoklady
asistenti učiteľa so základným vzdelaním
asistenti učiteľa so stredným vzdelaním bez maturity
asistenti učiteľa so stredným vzdelaním s maturitou nepedagogického smeru
asistenti učiteľa so stredným vzdelaním s maturitou pedagogického smeru
asistenti učiteľa s vysokoškolským vzdelaním (1., 2., 3. stupňa) nepedagogického
smeru
asistenti učiteľa s vysokoškolským vzdelaním (1., 2., 3. stupňa) pedagogického
smeru
spolu asistenti učiteľa v MŠ zapojených do NP MRK 2

Počet asistentov
učiteľa
1
10
48
15
14
22
110

Keďže asistenti učiteľa v rámci NP MRK 2 sú cielení na prácu s rómskymi deťmi, resp. s deťmi
z marginalizovaných rómskych komunít, zaujímalo nás, koľko z nich absolvovalo či absolvuje (v
čase vypĺňania štatistických hárkov) vzdelávanie zamerané na prácu s deťmi z marginalizovaných
rómskych komunít. Podľa našich zistení absolvovalo alebo absolvuje takéto vzdelávanie cca. 10%
z prijatých asistentov učiteľa.
Tabuľka 42: Absolvovanie vzdelávania so zameraním na prácu s deťmi z MRK asistentov učiteľa
Nadobudnuté kvalifikačné predpoklady/absolvovanie
kontinuálneho a iného vzdelávania so zameraním na prácu s deťmi
z MRK
Absolvovali vysokoškolské vzdelávanie so zameraním na prácu
s deťmi z MRK
V súčasnosti absolvujú vysokoškolské vzdelávanie so zameraním na
prácu s deťmi z MRK
Absolvovali kontinuálne vzdelávanie so zameraním na prácu s deťmi
z MRK
V súčasnosti absolvujú kontinuálne vzdelávanie so zameraním na
53
prácu s deťmi z MRK
Absolvovali iné vzdelávanie so zameraním na prácu s deťmi z MRK
V súčasnosti absolvujú iné vzdelávanie so zameraním na prácu
s deťmi z MRK

Počet
asistentov
učiteľa

Počet asistentov
učiteľa
vyjadrených v %
z celkového počtu
asistentov, t. j. 110

12

10, 90 %

3

2, 72 %

4

3, 63 %

12

10, 90 %

8

7, 27 %

9

8, 18 %

Respondenti našich evalvačných prieskumov boli vedúci pedagogickí zamestnanci. Tí zo svojich
pozícií a na základe svojich doterajších skúseností špecifikovali kvalifikačné i osobnostné
predpoklady asistenta učiteľa (tabuľka ďalej).

53

Realizácia kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov materských škôl vo vzdelávacom programe
"Inovačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov škôl v oblasti inkluzívneho vzdelávania detí z marginalizovaných
rómskych komunít“ v rámci NP MRK 2 v čase vyplňovania štatistických údajov materskými školami nebola ešte
spustená. Preto tieto údaje sa netýkajú absolvovania kontinuálneho vzdelávania v rámci NP MRK 2.
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Tabuľka 43: Predpoklady asistenta učiteľa pre prácu s deťmi z MRK podľa respondentov
Možnosti odpovedí
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 rómsku komunitu
mal by mať vedomosti o rómskej kultúre
iné, doplňte (viď ďalej)

Počet
označených
možností
59
35
86
70
99
81
71
8

Vychádzajúc zo zistení je možné konštatovať, že pre asistenta učiteľa je najdôležitejšie vedieť
komunikovať s rodičmi z marginalizovaných rómskych komunít (90 %). Predpokladáme, že ide
o nevyhnutnú a potrebnú súčasť náplne práce asistenta, aby dokázal eticky a empaticky
komunikovať s rodičmi. Za dôležité respondenti považujú aj pedagogické vzdelanie asistenta
učiteľa (78,18 %) a poznanie miestnej rómskej komunity (73,63 %). Prekvapujúco menej
označených možností bolo pri potrebe ovládať rómsky jazyk (53,63 %) a potrebe zamestnávať ako
asistenta Róma (31,81 %). Keďže materské školy zapojené do NP MRK 2 sa nachádzajú v rôznych
lokalitách Slovenska, predpokladáme, že všetky respondenti prieskumu odpovedali podľa
lokálnych okolností a požiadaviek. Na základe odpovedí respondentov predpokladáme, že nie v
každej materskej škole, v ktorej sa vzdelávajú rómske deti, treba odstraňovať jazykové i kultúrne
bariéry. No aj číslo 59 pri potrebe ovládať rómsky jazyk je pomerne vysoké (až 53,63 %)
a poukazuje na nutnosť zamestnávať ako asistentov učiteľov najmä tých, ktorí sa vedia s rómskymi
deťmi a rodičmi bez problémov dohovoriť v ich rodnom jazyku.
Ôsmi respondenti slovne opísali profesijné a osobnostné predpoklady asistenta učiteľa. Podľa nich
by asistent učiteľa: „Mal by mať vzťah k malým deťom“ (kód MŠ 010). „Nemal by robiť rozdiely
medzi rómskymi a nerómskymi deťmi“ (kód MŠ 059). „Mal by mať kladný vzťah k deťom“ (kód MŠ
049). „Mal by vedieť komunikovať s personálom“ (kód MŠ 087). „Mal by mať kladný vzťah ku
všetkým deťom bez rozdielu“ (kód MŠ 092). „Mal by mať komunikačné zručnosti s majoritou –
štátna správa, verejná správa“ (kód MŠ 097). „Nemal by mať predsudky voči Rómom“ (kód MŠ
101). „Mal by úplne spolupracovať s kolektívom MŠ“ (kód MŠ 110).
Z prieskumu názorov na predpoklady asistenta učiteľa pre prácu s deťmi z marginalizovaných
rómskych komunít vyplýva aj to, že asistent učiteľa má byť komunikatívny pre rôzne formy
spolupráce s deťmi, rodičmi a rómskou komunitou podľa špecifických lokálnych potrieb. Je
vhodné, ak pochádza z miestnej komunity alebo ju aspoň dobre pozná. Respondenti oceňujú, ak
má asistent učiteľa pedagogické vzdelanie zamerané na predprimárne vzdelávanie detí, ktoré si
formálne i neformálne dopĺňa ďalšími vedomosťami o špecifických potrebách detí
z marginalizovaných rómskych komunít. Pokiaľ si to miestne podmienky vyžadujú, hovorí
rómskym jazykom a disponuje osobnostnými predpokladmi dôležitými pre inkluzívnu výchovu
a vzdelávanie.
Kvalita vzťahov asistenta učiteľa v prostredí materskej školy
Asistent v rámci vykonávania svojej pedagogickej činnosti prichádza do kontaktu so všetkými jeho
aktérmi. Pri vytváraní dobrej školskej klímy i pre dosahovanie dobrých výchovno-vzdelávacích
výsledkov detí je nutné vybudovať si pozitívne ladené vzťahy a udržiavať ich. Respondenti sa tak
mohli vyjadriť, ako oni vnímajú vzťahy asistenta učiteľa s deťmi, kolegami a rodičmi.
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Tabuľka 44: Úroveň vzťahov asistenta učiteľa s aktérmi výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej
škole
Škála
Vzťah
vzťah pedagogického asistenta
s rómskymi deťmi
vzťah pedagogického asistenta
54
s nerómskymi deťmi
vzťah pedagogického asistenta
s rómskymi rodičmi
vzťah pedagogického asistenta
55
s nerómskymi rodičmi
vzťah pedagogického asistenta
s miestnou rómskou komunitou
vzťah pedagogického asistenta
s pedagogickými zamestnancami
školy

neuspokojivý

menej
uspokojivý

dobrý

veľmi
dobrý

výborný

0

2,7 %

4,5 %

7,3 %

85,5 %

1,1 %

2,1 %

5,2 %

8,3 %

83,3 %

0,9 %

1,8 %

6,4 %

22,7 %

68,2 %

1,1%

5,2%

7,3 %

16,6 %

69,8 %

1,9 %

3,8 %

8,6 %

24,8 %

60,9 %

1,8 %

0

6,5 %

5,5 %

86,2 %

Zo zistení konštatujeme, že prevažná časť asistentov učiteľa vytvára a buduje veľmi dobré až
výborné vzťahy s deťmi bez etnických rozdielov. Menej uspokojivé sú výsledky, ktoré poukazujú
na vzťahy s rodičmi i miestnou komunitou. Môže to byť spôsobené aj tým, že chýba sociálnokomunikačný výcvik i prax asistentov učiteľa v komunikácii a budovanie vzťahov si vyžaduje určitý
čas. Podľa respondentov výborné vzťahy majú aj s ostatnými pedagogickými zamestnancami.
Potreba a prínos asistenta učiteľa vo výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy
Na tomto mieste sa pokúsime zhodnotiť a zdôvodniť, či pozícia asistenta učiteľa je prínosom pre
materské školy v širšom ponímaní i v vzhľadom ku výchove a vzdelávaniu detí z marginalizovaných
rómskych komunít, keďže materské školy na Slovensku nemajú veľa skúseností s touto pozíciou
a asistenta učiteľa v materských školách môžeme považovať za „nóvum“ v kolektíve
pedagogických zamestnancov i pri výchovno-vzdelávacích činnostiach.
Respondenti sa zamýšľali nad tým, či pozícia asistenta učiteľa je vhodným nástrojom pre
napĺňanie potrieb rómskych detí. Vyjadriť sa mali prostredníctvom škály, ktorá im ponúkala
možnosti od nevhodný až po veľmi vhodný. Až 81 respondentov sa vyjadrilo, že asistent učiteľa je
veľmi vhodným nástrojom pre napĺňanie potrieb rómskych detí. 28 respondentov označilo túto
pozíciu v strede škály - teda ani nie veľmi vhodný ani nevhodný. Iba jeden respondent vyjadril
svoju nespokojnosť. Dôvody týchto vyjadrení sme neskúmali, no môžeme predpokladať, že
vyjadrenia môžu byť ovplyvnené aj osobnými vzťahmi.
Materské školy zapojené do NP MRK 2 disponujú rôznym počtom tried i rôznym počtom detí (aj
deti rómskych, resp. detí z marginalizovaných rómskych komunít). Respondenti sa tak mohli
vyjadriť k tomu, koľko asistentov učiteľa by potrebovali vzhľadom k ich interných podmienkam. 77
respondentov sa vyjadrilo, že im postačuje jeden asistent učiteľa na plný úväzok, 13 respondentov
potrebuje asistentov učiteľa na čiastočný úväzok a 2 respondenti nepotrebujú v materskej škole
žiadneho asistenta učiteľa. Viac asistentov učiteľa ako jedného potrebuje 18 materských škôl.
Opäť nepoznáme dôvod ich vyjadrení, no predpokladáme, že vyjadrenia boli podložené internými
54
55

Tento vzťah sa netýkal sa asistentov učiteľa v materských školách so 100 % zastúpením rómskych detí.
Tento vzťah sa netýkal sa asistentov učiteľa v materských školách so 100 % zastúpením rómskych detí.
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podmienkami materských škôl ale aj slabými až žiadnymi skúsenosťami s touto pozíciou. Týmto
zistením sa tak potvrdili aj predošlé vyjadrenia respondentov a to, že materské školy považujú
pozíciu asistenta učiteľa za prínos pri výchove a vzdelávaní rómskych detí, resp. detí
z marginalizovaných rómskych komunít.
Ďalej sme sa pýtali, ako asistent učiteľa prijatý v rámci NP MRK 2 zvláda svoje úlohy. Prevažná
časť respondentov (65) sa vyjadrila, že asistent učiteľa zvláda všetky svoje úlohy od svojho
nástupu veľmi dobre. Potenciál v zlepšovaní sa vo svojej pedagogickej činnosti vidíme vo
vyjadreniach 34 respondentov, ktorí označili, že v plnení svojich úloh sa zlepšuje. No v dvoch
prípadoch sa vyskytli tvrdenia o nespokojnosti pedagogickej činnosti asistenta učiteľa a jedna
respondentka uviedla: je nekvalifikovaný“, čím zrejme chcela dať najavo svoju nespokojnosť.
Ostatní respondenti prejavili vo svojich tvrdeniach dôveru v potenciál asistenta učiteľa, ktorý je
potrebné stimulovať.
Pri nástupe do zamestnania dostal každý asistent učiteľa náplň práce, ktorú mu vypracoval vedúci
pedagogický zamestnanec podľa výchovno-vzdelávacích potrieb detí a potrieb materskej školy.
Inšpiráciou im bol vytvorený Model tvorby inkluzíne zameraného školského vzdelávacieho
programu,56 ktorý ponúka základné pracovné povinnosti a rozšírený návrh pracovných povinností
asistenta učiteľa. Pýtali sme sa, aké nové činnosti sa začali v rámci výchovy a vzdelávania
v materskej škole vykonávať po nástupe asistenta učiteľa, tzn. také, ktoré sa pre jeho nástupom
nevyskytovali. Pri niektorých odpovediach respondenti jasne nekonkretizovali činnosť, alebo
uviedli takú, ktorá musí byť v materskej škole denne realizovaná, či už s asistentom učiteľa alebo
bez neho, napr. hygiena, sebaobslužné činnosti a pod. Najčastejšie sa opakovali tieto tvrdenia:
- návšteva rodín. Najčastejšie sa respondentky zhodli vo výpovedi, že do príchodu asistenta sa
nevykonávala vôbec alebo len sporadicky návšteva rodín detí z marginalizovaných rómskych
komunít. Práve asistent učiteľa túto formu spolupráce s rodinou zaisťuje a realizuje. Pomocou
návštevy má možnosť zistiť životné a rodinné podmienky dieťaťa, zlepšiť komunikáciu
a spoluprácu s rodičmi ale aj zistiť dôvody neprítomnosti dieťaťa v materskej škole. Touto
intervenciou sa môže zlepšiť každodenná dochádzka detí z marginalizovaných rómskych
komunít do materskej školy, čo má jednoznačne pozitívny vplyv na ich školskú pripravenosť.
- komunikácia v rómskom jazyku. Komunikácia v rómskom jazyku s deťmi uľahčuje ich
adaptáciu na nové prostredie, dáva im pocit istoty, zlepšuje celkové dorozumenie sa. Rodičia
oceňujú komunikáciu v rómskom jazyku z hľadiska skvalitnenia prístupu k informáciám, čo sa
prejavuje aj vo zvýšení dôvery k materskej škole. Rómsky jazyk je jeden z prvkov rómskej
kultúry a jeho používanie podporuje jej zachovanie i identitu komunity. V podobnom duchu sa
vyjadrila materská škola kód 005: „Komunikácia bola slabá, deti nerozumeli po slovensky,
neuskutočňovali sme kultúrny program s rómskou témou a nevedeli sme preložiť rozprávku.“
- kvalitnejšia individuálna forma práce s deťmi. „Typickým znakom pomáhajúceho vzťahu
učiteľa a dieťaťa je individuálny prístup, keď učiteľ obracia pozornosť k dieťaťu a k jeho
výnimočným, špecifickým kvalitám osobnosti, potrebám a vývinovým podmienkam.“57 Pomáha
tak dieťaťu predísť zlyhaniu, neúspechu, čím sa zvyšuje jeho motivácia k ďalšiemu učeniu sa. V
viacerých materských školách sa potvrdilo, že príchod asistenta učiteľa zintenzívnil a skvalitnil
56

KOLEKTÍV AUTOROV. 2013. Podpora inkluzívneho modelu vzdelávania pre potreby predprimárneho stupňa školskej
sústavy. Prešov: Metodicko-pedagogické centrum, 2013.
57
LIPNICKÁ, M. 2014. Inkluzívne vzdelávanie detí z marginalizovaných rómskych komunít v materskej škole. Vybrané
témy a stratégie. Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum, 2014, s. 8.
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individuálny prístup k deťom, čím viac priblížil výchovno-vzdelávaciu činnosť deťom.
Konkrétne respondentky napísali: „Máme viac času sa venovať deťom z MRK, individuálny
prístup je omnoho intenzívnejší“ (kód MŠ 061). „Asistent napomáha osobnému rastu
jednotlivých rómskych detí. Máme viac priestoru na individuálny prístup k jednotlivým deťom“
(kód MŠ 023). „Uľahčená práca, pretože veľa individuálnej práce zvláda asistentka a učiteľ sa
môže plnohodnotne venovať väčšine“ (kód MŠ 099).
zapájanie rómskych rodičov do výchovno-vzdelávacej činnosti. Táto spolupráca je nevyhnutná
pre dosiahnutie spoločných cieľov školy a rodiny vzhľadom na osobnostný rozvoj dieťaťa.
Asistent učiteľa sa môže venovať každej rodine, ktorá potrebuje individuálnu intervenciu,
zapája rodičov do výchovno-vzdelávacej činnosti, komunikuje s nimi o dosiahnutých
výsledkoch detí a smeruje rodičov ku správnej výchove a starostlivosti. Tieto skutočnosti
respondentky argumentovali takto: „Rómske matky a deti viacej dôverujú asistentke učiteľky
ako učiteľke, „lebo je naša“, vie vhodne vysvetliť nedorozumenie, mamičky sú na svoje deti
veľmi citlivé a pri prvom konflikte by deti do MŠ nepriviedli“ (kód MŠ 091). „Komunikácia
s rodičmi, ktorá sa prejavuje vyššou účasťou rodičov na spoločných školských aktivitách
a rodičovských združeniach, čo prispieva ku skvalitneniu spolupráce školy s rodičmi“ (kód MŠ
037). „Možnosť kontaktovať rodičov, ktorí nemajú žiadny záujem o dianie v MŠ“ (kód MŠ 051).
všetky činnosti sa vykonávali. Viaceré odpovede vysvetľovali tento stav a potvrdili napriek
odpovedi prínos asistenta vo svojej materskej škole: „Od príchodu asistenta sú tieto činnosti
vykonávané na vyššej úrovni“ (kód MŠ 006). „Vykonávali sa všetky, ale teraz sa môžu
vykonávať ešte dôkladnejšie“ (kód MŠ 034). „Snažili sme sa o vykonávanie všetkých činností,
len príchodom asistenta máme na ne viac priestoru a môžeme ich vykonávať intenzívnejšie“
(kód MŠ 071). „Všetky činnosti sa vykonávali aj doteraz, musela to zvládnuť sama pani
učiteľka, ale nedá sa to porovnať, keď to má zvládnuť jedna osoba a keď sú na to dve“ (kód MŠ
072).

Asistent učiteľa v rámci NP MRK 2 je na svoju pozíciu prijatý predovšetkým z dôvodu pomoci
a podpory rómskym deťom. Preto nás zaujímalo, s akými deťmi počas výchovno-vzdelávacej
činnosti pracuje. Väčšina asistentov učiteľa pracuje so všetkými deťmi, ktoré navštevujú materskú
školu (81 prípadov), len s rómskymi pracuje 15 asistentov učiteľa, s deťmi so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami pracujú 5 asistenti učiteľa a len s deťmi z marginalizovaných
rómskych komunít pracujú 3 asistenti učiteľa. 6 respondentov sa vyjadrili v tvrdeniach: „
...väčšinou s rómskymi deťmi“ (kód MŠ 023). „Pracuje so všetkými deťmi ale viac sa venuje
rómskym deťom, nakoľko je to nutné“ (kód MŠ 072). „Pracuje hlavne s rómskymi deťmi z MRK a
deťmi zo znevýhodneného prostredia, ale tiež aj ostatným deťom, podľa situácie, ktoré navštevujú
MŠ“ (kód MŠ 074). „Pracuje s deťmi podľa potreby a usmernenia učiteľkou“ (kód MŠ 077). „...v
triede s vyučovacím jazykom maďarským, kde sú v prevahe rómske deti“ (kód MŠ 089). „...s deťmi
na triede“ (kód MŠ 102). 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.
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Respondenti mali možnosť konkretizovať aj prínosy asistenta učiteľa prijatého v rámci NP MRK 2
pre materskú školu. Zo všetkých odpovedí bolo možné vytvoriť „kategórie“, ktoré uvádzame
v tabuľke nižšie. Sumarizáciu odpovedí vnímame v kontexte špecifických potrieb každej materskej
školy s tým, že respondenti identifikovali činnosti, pri ktorých zistili uľahčenie alebo zaregistrovali
zlepšenie ich výsledkov na základe pomoci asistenta učiteľa.
Tabuľka 45: Vyhodnotenie prínosov asistentov učiteľa prijatých v rámci NP MRK 2 v materských
školách
Najväčšie prínosy spojené s prácou asistenta učiteľa prijatého v rámci NP MRK 2.
individuálny prístup k deťom z MRK
zlepšenie spolupráce s rodičmi a komunitou
pomoc pri výchovno-vzdelávacom procese
lepšia adaptácia detí z MRK na školské prostredie
odstránenie jazykovej bariéry s deťmi i rodičmi z MRK
zlepšenie dochádzky detí z MRK do MŠ
zvýšenie bezpečnosti pri výchovno-vzdelávacom procese
príprava učebného prostredia a učebných pomôcok
pomoc pri hygiene a sebaobslužných prácach detí
návštevy v rodinách
skvalitnenie klímy a atmosféry v triede
iné
žiaden prínos

Počet odpovedí
45
44
41
24
23
17
10
7
7
7
6
7
3

Respondenti sa najčastejšie zhodli na tom, že od kedy majú v materskej škole asistenta učiteľa,
zintenzívnil a zlepšil sa individuálny prístup k deťom z marginalizovaných rómskych komunít.
Výsledky prieskumu jednoznačne potvrdzujú, že pre rozvíjanie špecifických vzdelávacích potrieb
týchto detí je nevyhnutný individuálny prístup zabezpečený druhou, podpornou osobou v triede.
Konkrétne respondentky napísali: „Máme viac času sa venovať deťom z MRK, individuálny prístup
je omnoho intenzívnejší“ (kód MŠ 061). „Asistent napomáha osobnému rastu jednotlivých
rómskych detí. Máme viac priestoru na individuálny prístup k jednotlivým deťom“ (kód MŠ 023).
„Uľahčená práca, pretože veľa individuálnej práce zvláda asistentka a učiteľ sa môže
plnohodnotne venovať väčšine“ (kód MŠ 099).
Zlepšenie spolupráce materskej školy s rodinou detí z marginalizovaných rómskych komunít
a miestnou komunitou zásluhou asistenta učiteľa bola druhá najčastejšie sa opakujúca odpoveď.
Táto spolupráca je nevyhnutná pre dosiahnutie spoločných cieľov školy a rodiny vzhľadom
na osobnostný rozvoj dieťaťa. Asistent učiteľa sa môže venovať každej rodine, ktorá potrebuje
individuálnu intervenciu, zapája rodičov do výchovno-vzdelávacej činnosti, komunikuje s nimi
o dosiahnutých výsledkoch detí a smeruje rodičov ku správnej výchove a starostlivosti. Tieto
skutočnosti respondentky argumentovali takto: „Rómske matky a deti viacej dôverujú asistentke
učiteľky ako učiteľke, „lebo je naša“, vie vhodne vysvetliť nedorozumenie, mamičky sú na svoje deti
veľmi citlivé a pri prvom konflikte by deti do MŠ nepriviedli“ (kód MŠ 091). „Komunikácia s rodičmi,
ktorá sa prejavuje vyššou účasťou rodičov na spoločných školských aktivitách a rodičovských
združeniach, čo prispieva ku skvalitneniu spolupráce školy s rodičmi“ (kód MŠ 037). „Možnosť
kontaktovať rodičov, ktorí nemajú žiadny záujem o dianie v MŠ“ (kód MŠ 051).
Predpokladáme potvrdenie pomoci asistenta učiteľa vo výchovno-vzdelávacej činnosti učiteľovi, aj
napriek tomu, že nebola v odpovediach konkretizovaná. Výchovno-vzdelávacia činnosť
v materskej škole pozostáva z relatívne ustálených a rytmicky sa striedajúcich organizačných
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foriem dňa, v ktorých sa uspokojujú potreby a záujmy i túžby dieťaťa po poznaní a činnosti.
Asistenti učiteľa sú tak nápomocní pri všetkých organizačných formách učiteľovi, ponúkajú rôzne
možnosti a formy pomoci v súlade s ich náplňou práce a podľa aktuálnych potrieb. Túto pomoc
však nevnímame ako uľahčenie práce učiteľovi v zmysle „má menej práce,“ ale v zmysle
zefektívnenia a skvalitnenia výchovno-vzdelávacej činnosti v materských školách. Respondentky
v tejto súvislosti v dotazníkoch uviedli: „Uľahčuje to prácu učiteľkám, hlavne pri organizovaní
výchovno-vzdelávacieho procesu. Sme jednotriedna MŠ, musíme si deliť deti vzhľadom na vekové
osobitosti a individuálne a rozvojové možnosti“ (kód MŠ 031). „Prínosom je samotné pôsobenie
asistenta na materskej škole, spolupráca s učiteľom, ktorý svoju činnosť môže skvalitniť“ (kód MŠ
032).
Ďalšie prínosy asistentov učiteľa prijatých v rámci NP MRK 2 respondenti konkretizovali takto:
- lepšia adaptácia detí z marginalizovaných rómskych komunít na školské prostredie: „Je to
úžasná pomoc pre učiteľa, hlavne počas adaptačného obdobia detí, keď majú problémy
zvyknúť si na kolektív, so sebaobsluhou, s rôznymi edukačnými činnosťami. Asistent je potom
pravá ruka takéhoto dieťaťa“ (kód MŠ 019).
- odstránenie jazykovej bariéry s deťmi i rodičmi z marginalizovaných rómskych komunít: „
Najväčším prínosom je to, keď Vám dieťa odpovie na otázku, pretože už rozumie, čo sa ho
pýtate“ (kód MŠ 009).
- zlepšenie dochádzky detí z marginalizovaných rómskych komunít do materských škôl: „Väčší
záujem o dochádzku detí do MŠ od nástupu asistentky“ (kód MŠ 060).
- zvýšenie bezpečnosti pri výchovno-vzdelávacej činnosti: „Asistent je nápomocný pri
zabezpečovaní dozoru pri náročnejších aktivitách, pobytoch vonku, pri popoludňajšom
odpočinku“ (kód MŠ 002).
- príprava učebného prostredia a učebných pomôcok: „Asistentka je veľkým prínosom pre
materskú školu v tvorbe digitálnych učebných pomôcok“ (kód MŠ 015).
- pomoc pri hygiene a sebaobslužných prácach detí: „Uľahčuje prácu učiteliek najmä pri
obliekaní detí, pri hygiene“ (kód MŠ 090).
- návštevy v rodinách: „To, že nemusím ja ako riaditeľka školy navštevovať rodiny pri
nepravidelnej dochádzke, ako som to do jej príchodu robila“ (kód MŠ 035). „Prevádza návštevy
do rodín z MRK za účelom pravidelnej dochádzky detí do MŠ“ (kód MŠ 050). „Odbremenenie
učiteľky od nevyhnutných návštev rodiny v prípade potreby – ochorenie dieťaťa, zlá
dochádzky...“ (kód MŠ 063).
- skvalitnenie klímy a atmosféry v triede: „Uvoľnenejšia atmosféra v triede, deti v prítomnosti
asistentky strácajú zábrany, sú aktívnejšie“ (kód MŠ 017). „Posilňuje u rómskych detí pocit
bezpečia, väčšej dôvery“ (kód MŠ 025). „Prínosy vidíme najmä pri zlepšení vzťahov medzi
rómskymi a nerómskymi deťmi v škole, ale aj mimo nej“ (kód MŠ 033).
- Iné: „Zvýšil sa počet detí z rómskeho prostredia“ (kód MŠ 011). „... zvyšovanie sebaúcty
Rómov, že aj z ich komunity sa môže niekto dostať do pracovného pomeru na istú pozíciu“
(kód MŠ 042). „... posilnenie spoločenského postavenia rómskej komunity“ (kód MŠ 097).
- žiaden prínos: „Žiaľ, nemáme žiadne veľké prínosy spojené s prácou asistenta“ (kód MŠ 103).
„Momentálne žiadny prínos, časom očakávame relatívne zlepšenie“ (kód MŠ 055). „... žiadne“
(kód MŠ 110).
Respondenti mali možnosť v dotazníku o asistentoch učiteľa upozorniť aj na nedostatky spojené
s prácou asistenta učiteľa v rámci NP MRK 2, preto poznáme aj zdôvodnenie vyjadrení
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respondentov, ktorí uviedli, že zatiaľ asistent učiteľa nebol prínosom pre ich materskú školu.
Zaujímavé sú tieto skúsenosti riaditeliek: „Nie je samostatný, chýba iniciatíva, nemá vzťah
k deťom, nemá osvojenú pracovnú morálku, časté absencie v práci“ (kód MŠ 055). „Čiastočne
neaktívna, čaká na pokyny učiteľa, neprichádza s vlastnou iniciatívou“ (kód MŠ 103). „Nedodržiava
náplň práce, nespolupracuje“ (kód MŠ 110). Predpokladáme individuálne zlyhanie jednotlivcov
a to nám potvrdzuje fakt, že práca s deťmi si vyžaduje špecifickú osobnosť, ktorá disponuje
základným predpokladom pre výchovu a vzdelávanie detí – adekvátnou úrovňou učiteľských
kompetencií, ale aj ktorá svoje povolanie vníma ako poslanie.
Až 68 respondentov sa vyjadrilo o práci asistenta kladne a neuviedli žiadne nedostatky.
Nedostatky spojené s prácou asistenta prijatého v rámci NP MRK 2 konkretizovalo 42
respondentov takto (tabuľka 47): 19 respondentov konkretizovalo nedostatky vyplývajúce
z nedostatočnej kvalifikácie a to, že asistenti učiteľa nemajú nadobudnuté pedagogické vzdelanie
a tak nie sú schopní odborného prístupu k deťom vo výchovno-vzdelávacej činnosti. Potrebujú
viac vedenia a kontroly od učiteľa, čo mu môže jeho prácu komplikovať a tiež narúšať realizáciu
výchovno-vzdelávacej činnosti. Jedno z vyjadrení respondentov: „nedostatočné znalosti
z pedagogiky a psychológie, nekvalifikovanosť, neschopnosť poznať dieťa, jeho úroveň v oblasti
kognitívnej, afektívnej a psychomotorickej“ (kód MŠ 063).
Nedostatky spojené s osobnostnými predpokladmi na výkon pozície asistent učiteľa materskej
školy uviedlo 6 respondentov. Uvádzali najmä nesamostatnosť pri výkone svojho povolania, slabú
alebo žiadnu iniciatívu, chýbajúci kladný vzťah k deťom, neosvojenie si pracovnej morálky
a disciplíny, či dokonca časté absencie v práci. Materská škola kód 064 to konkretizovala takto: „
... riešenie problémových situácií a konfliktov mimo pracovného času asistenta (u neho doma),
neprítomnosť v práci, čerpanie dovolenky, ošetrenie u lekára sa aspoň raz v mesiaci opakuje,
s rodičmi komunikuje na pracovisku v rómskom jazyku aj pred učiteľkou, ktorá nerozumie o čom sa
bavia, vnášanie klebiet z osady.“
Nedostatky asistenta týkajúce sa výchovno-vzdelávacej činnosti uviedlo 9 respondentov, na
základe ich odpovedí ich môžeme konkretizovať ako: zlá spolupráca s rodinami detí aj s učiteľmi,
neschopnosť pristupovať k deťom individuálne, neschopnosť flexibilne reagovať na potreby
výchovno-vzdelávacej činnosti, nevybudovaná autorita u detí a ich rodičov. Toto zistenie
konkretizujú nasledujúce vyjadrenia respondentov: „Niektorí rómski rodičia asistentku
nerešpektujú práve preto, že je Rómka, niektorí rodičia naopak, jednajú len s asistentkou a nie
s učiteľkou, čo nám sťažuje celkovú pedagogickú prácu“ (kód MŠ 073). „Často krát sa stáva, že
pedagogický asistent zasahuje do výchovno-vzdelávacej činnosti viac ako je vhodné a deti sú
potom z dvoch učiteľov dezorientované, čo narúša priebeh edukačných aktivít, pričom učiteľky
strácajú svoju nadobudnutú prirodzenú autoritu“ (kód MŠ 074).
Iné nedostatky, tzn. tie, ktoré sa netýkali predchádzajúcich skupín, sme konkretizovali v 8
odpovediach a netýkali sa činností, ktoré sú spojené priamo s pôsobením asistenta v materskej
škole. Týkali sa činností, ktoré vyplývajú z povinnosti spracovávať povinnú dokumentáciu pre
projektovú kanceláriu NP MRK 2, tiež s nespokojnosťou s právnou úpravou vo vzťahu
k asistentovi. Vyberáme niektoré z tvrdení respondentov: „Viac byrokracie, ktorá sa nezohľadňuje
vo finančnom ohodnotení riaditeľky a učiteľky materskej školy, ktoré bezprostredne sú zapojené
do aktivít poriadaných NP MRK 2“ (kód MŠ 042). „Veľkým nedostatkom je definícia náplne práce
asistenta učiteľa vychádzajúc z legislatívy, kde je jednoznačne stanovené, že nemôže pracovať
s deťmi samostatne ani v prípade, že má pedagogické vzdelanie“ (kód MŠ 097).
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Tabuľka 46: Nedostatky spojené s prácou asistenta učiteľa prijatého v rámci NP MRK 2
Nedostatky
žiadne nedostatky
nedostatky spojené s kvalifikačnými predpokladmi
nedostatky spojené s osobnostnými predpokladmi
nedostatky spojené s výchovno-vzdelávacou činnosťou
iné nedostatky

Počet
68
19
6
9
8

Respondentom sme dali priestor k vyjadreniu svojich návrhov a podnetov vzhľadom
na pôsobenie asistenta v materskej škole na základe ich doterajších skúseností. Z celkového
počtu respondentov sa 36 vyjadrilo, že nemá žiadne návrhy. No až 42 respondentov vo svojich
odpovediach apelovalo na vzdelávanie asistentov jednak ako kvalifikačný predpoklad, ale aj
potrebu ich neformálneho vzdelávania najmä s obsahom špecifických potrieb detí
z marginalizovaných rómskych komunít prostredníctvom seminárov, či školení. Respondentky zástupcovia materských škôl poskytli tieto návrhy a odporúčania: „Viac oboznamovať asistentov
s prácou v materských školách formou prednášok, vzdelávaním alebo priamou návštevou
v materskej škole počas výchovno-vzdelávacieho procesu“ (kód MŠ 007). „Myslím, že by nebolo
zlé, keby mali spoločné sedenie viacerí asistenti, kde by mohli konzultovať svoje postrehy, vymeniť
si skúsenosti a tak byť motivovaní do ďalšej činnosti“ (kód MŠ 032). „Predovšetkým by to mala byť
osoba, ktorá má pedagogické vzdelanie, najlepšie ak pozná aspoň čiastočne ako pracovať s deťmi.
Dôležité, aby poznala rómsku kultúru, ich zmýšľanie. Vytvárala im podnetné, tvorivé hry, činnosti,
nenáročné primerané ich individuálnym osobitostiam. Ponúkala im aktivity, ktoré majú radi:
hudba, spev, hra na detskej rytmike, pohyb, športové aktivity apod.“ (kód MŠ 084).
Požiadavku udržať asistenta učiteľa aj po ukončení NP MRK 2, tzn. vytvoriť také legislatívne
a finančné podmienky, aby asistent bol trvalou súčasťou pedagogického zboru v materskej škole
vyslovilo 9 respondentov: „Pomôcť zabezpečiť trvalo udržateľnú pracovnú pozíciu asistenta v MŠ
(hlavne po finančnej stránke), ktorá sa nám javí nevyhnutná v MŠ s rómskymi deťmi“ (kód MŠ
013). „Legislatívne riešiť normatívne financovanie asistentov učiteľa v MŠ v obciach s vysokou
koncentráciou detí z MRK“ (kód MŠ 042).
Ďalšiu skupinu odpovedí sme zaradili pod kategóriu iné (počet odpovedí bolo 19 z celkového
počtu). Tieto odpovede zahŕňali námety na prijímanie asistentov z hľadiska ich osobnostných
predpokladov vzhľadom na prácu s rómskymi deťmi a komunitou, ďalej na konkretizáciu ich
náplne práce, na materiálno-technickú podporu práce asistenta, na ich lepšie finančné
ohodnotenie a metodickú pomoc asistentovi vytvorením metodických materiálov týkajúcich sa
konkrétnej práce s deťmi z marginalizovaných rómskych komunít: „Vypracovanie konkrétnych
aktivít, ktoré by mal asistent v MŠ vykonávať“ (kód MŠ 018). „Pri výbere asistenta nezáleží na tom,
či je Róm, dôležité je aký je to človek a aký má prístup k rómskej komunite“ (kód MŠ 073). „Pokiaľ
ide o kvalifikovaného pedagogického asistenta, možnosť ohodnotiť jeho prácu osobným
príplatkom, prípadne odmenami. Jeho práca je určite náročnejšia ako práca s nerómskymi deťmi,
ak má v triede viac rómskych detí“ (kód MŠ 101).
Ostatní respondenti v počte 3 apelovali na byrokratickú záťaž spojenú s pôsobením asistenta
v rámci NP MRK 2 a 1 respondent sa vyjadriť nevedel.
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Tabuľka 47: Vyhodnotenie námetov/návrhov ku skvalitneniu práce asistenta učiteľa
Návrhy/nápady k lepšej a efektívnejšej práci asistenta učiteľa v materskej škole
žiadne návrhy
potreba vzdelávania (sa) asistentov učiteľa
udržateľnosť pozície asistenta učiteľa
iné návrhy
návrhy spojené s realizáciou NP MRK 2
nevedeli sa vyjadriť

Počet zhodujúcich sa
odpovedí
36
42
9
19
3
1

Iné kvalitatívne zistenia o pedagogických asistentoch
V rámci NP MRK 2 ako jedna z podaktivít sa realizovali výmenné stáže – „dvojičky“, kedy sa dvojica
materských škôl z rôznych kútov Slovenska vzájomne navštívila (viac o „dvojičkách“ v podkapitole
5. 3. V rámci tejto návštevy účastníci mali pozorovať a následne písomne zdokumentovať v správe
o výmenných stážach aj prácu asistenta učiteľa v materskej škole. Tu je niekoľko vyjadrení:
„Asistent počas návštevy pomáhal p. učiteľke s edukačnou aktivitou (usmerňoval, nabádal).
Z pozorovania môžeme usúdiť, že bol u detí obľúbený (deti mu sedeli na kolenách). S deťmi
komunikoval v slovenskom jazyku. Prínos asistenta – upokojovanie detí počas aktivít,
usmerňovanie pozornosti na danú činnosť, neodbiehanie detí od aktivít, povzbudenie detí
k dokončeniu“ (MŠ kód 003 na návšteve v MŠ kód 021).
„Počas mojej návštevy sa asistentka venovala deťom, pri rannom schádzaní sa zapájala do
rozhovorov s rodičmi a s každým dieťaťom išla umyť ruky. V rámci aktivity pre deti pripravila
športové hry, ktoré boli prevádzané na školskom dvore. Asistentka s deťmi komunikovala
v spisovnom slovenskom jazyku, len v prípade potreby použila rómsky jazyk. Deťom sa venovala aj
individuálne, trpezlivo a láskavo vysvetľovala pravidlá súťaží, menej odvážne deti motivovala
a povzbudzovala a tak navodzovala príjemnú atmosféru. Prínos asistenta vidím v tom, že veľmi
dobre pozná osadu a prostredie, v ktorom sa deti nachádzajú a ovláda rómsky jazyk. Druhý deň
mojej prítomnosti v MŠ sme navštívili spolu rómsku osadu, kde som mala možnosť vidieť
a pozorovať mentalitu tejto rómskej komunity“ (MŠ kód 004 na návšteve v MŠ kód 049).
„V MŠ pracuje v rámci projektu rómska asistentka, ktoré má veľmi kladný vzťah k deťom a podľa
jej vyjadrenia sa našla v tom, čo by v budúcnosti chcela robiť. Nasvedčuje tomu aj to, že sa
prihlásila na vysokú školu so zameraním na elementárnu pedagogiku a pri našej návšteve nám
oznámila, že je už na danú školu prijatá. Veľmi vysoko vyzdvihujem jej prístup k deťom a celkovo
prístup k práci. Už len jej mimika tváre prezrádzala, aká je šťastná, že môže s takýmito deťmi
pracovať. Jej snahu vyzdvihla aj pani zástupkyňa, keď nám povedala, že rómsky tanec, ktorý nám
zatancovali predškoláci /rómske deti/, nacvičila s nimi pani asistentka. Ak by boli na školách takíto
asistenti, tak je to pre školstvo a prácu učiteľov, ktorí pracujú s rómskymi deťmi veľmi veľký prínos“
(MŠ kód 007 na návšteve v MŠ kód 083).
„Asistent učiteľa – kvalifikovaný, má ukončené konzervatórium, kde má možnosti práce s deťmi, čo
sa týka hudobnej stránky detí – nácvik programov pre rodičov a verejnosť. Ak treba komunikuje aj
v rómskom jazyku, ale rodičia a deti komunikujú skôr v štátnom jazyku. Prínos pre MŠ – dobrá
dochádzka detí do MŠ, sebaobslužné práce na dobrej úrovni a dobrá hygiena detí“ (MŠ kód 010 na
návšteve MŠ kód 061).
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5. 2 Zhrnutie základných zistení z evalvácie prínosu asistenta učiteľa pri
výchove a vzdelávaní detí z marginalizovaných rómskych komunít
v materských školách a z nich vyplývajúce odporúčania
Najviac zastúpených asistentov učiteľa v materských školách sú ženy vo veku 35 – 44 rokov bez
pedagogického vzdelania a pedagogickej praxe. Pochádzajú prevažne z obce alebo z rómskeho
osídlenia v lokalite materskej školy.
Väčšina materských škôl pre zapojením sa do NP MRK 2 nemalo predchádzajúce skúsenosti
s pozíciou asistent učiteľa vo svojej škole a to hlavne z finančných dôvodov. V rámci NP MRK 2 boli
asistenti učiteľa prijímaní na základe výberových konaní a respondenti boli s ich priebehom
prevažne spokojní. 18 materských škôl skonštatovali, že v ich podmienkach potrebujú viac ako
jedného asistenta učiteľa. Asistenti učiteľa pri výchovno-vzdelávacích činnostiach pracujú
prevažne so všetkými deťmi navštevujúcimi materskú školu a javia sa ako kvalitný pedagogický
nástroj najmä pri výchove a vzdelávaní detí z marginalizovaných rómskych komunít, či iných detí
vyžadujúcich si individualizovaný prístup. Vzťahy asistentov učiteľa so všetkými deťmi bez rozdielu
etnicity a s pedagogickými zamestnancami sú na veľmi dobrej úrovni. Menej uspokojivé sú
výsledky, ktoré poukazujú na vzťahy s rodičmi i miestnou komunitou.
Podľa respondentov prieskumu – vedúcich pedagogických zamestnancov materských škôl by
asistent učiteľa mal spĺňať tieto kritériá: komunikačné zručnosti s rodičmi z marginalizovaných
rómskych komunít, pedagogické vzdelanie, poznanie miestnej rómskej komunity a ovládanie
rómskeho jazyka.
Od nástupu asistentov učiteľa sa v materských školách začali vykonávať nové činnosti a to najmä:
návštevy v rodinách, komunikácia v rómskom jazyku, skvalitnila sa individuálna forma práce
s deťmi a rodičia sa zapájajú do výchovno-vzdelávacích činností v materskej škole. Respondentky
konštatovali ich prínos najmä v týchto ukazovateľoch:
- individuálny prístup k deťom z marginalizovaných rómskych komunít,
- spolupráca s rodinou a komunitou,
- pomoc pri výchovno-vzdelávacích činnostiach,
- adaptácia detí z marginalizovaných rómskych komunít na školské prostredie,
- odstránenie jazykových bariér.
Nedostatky, ktoré sa vyskytli pri doterajšej práci asistentov učiteľa, podľa respondentov vyplývajú
z nedostatočnej, resp. žiadnej pedagogickej kvalifikácie asistentov učiteľa. Kontinuálne alebo iné
vzdelávanie zamerané na prácu s deťmi z marginalizovaných rómskych komunít do tohto času
absolvovalo len cca 10 % z celkového počtu asistentov učiteľa.
0dporúčania pre materské školy
- umožniť asistentom učiteľa doplniť si pedagogické vzdelanie zamerané na prácu s deťmi
predškolského veku,
- umožniť asistentom učiteľa vzdelávať sa v rámci kontinuálneho či iného vzdelávania, ktoré
bude zamerané na prácu s deťmi z marginalizovaných rómskych komunít a na spoluprácu
s rodinou,
- konkretizovať náplň práce asistenta učiteľa vo vzťahu k deťom, ktoré jeho pomoc potrebujú,
- prijímať asistenta učiteľa podľa potrieb detí, rodičov a lokálnych podmienok,
- hľadať spolu so zriaďovateľom možnosti financovania asistenta učiteľa aj po skončení NP.
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Ostatné odporúčania
- špecifikovať kompetencie asistenta učiteľa vo vzťahu k deťom, k výchovno-vzdelávaciemu
procesu a k jeho profesijnému rozvoju,
- jasne formulovať a konkretizovať náplň práce asistenta učiteľa materských škôl v novom
metodickom usmernení,
- legislatívne podporiť pôsobenie asistenta učiteľa aj v materských školách a jasne vymedziť
podmienky možnosti jeho prijatia do pracovného pomeru,
- systémovo riešiť financovanie nákladov spojených s profesiou asistent učiteľa materskej školy
tak, aby asistent učiteľa sa nestal finančnou „záťažou“ pre zriaďovateľov materských škôl.

5. 3 Výmenné stáže materských škôl
Eva Sobinkovičová, Jurina Rusnáková
Výmenné návštevy, tzv. dvojičky, absolvovali max. 3 pedagogickí zamestnanci z každej zapojenej
materskej školy. Dvojice škôl, ktoré sa navzájom navštívili zostavili projektové kancelárie a zároveň
koordinovali realizáciu návštev. Návštevy počas prípravy evalvačnej správy ešte prebiehali, preto
nebolo možné zhodnotiť aktivitu komplexne a čitateľovi môžu autori správy sprostredkovať len
priebežné skúsenosti z realizácie aktivity.
Cieľom výmenných návštev bola výmena poznatkov a skúseností z implementácie inkluzívneho
modelu vzdelávania, spoznanie nového prostredia a získanie skúseností s výchovou a vzdelávaním
detí z marginalizovaných rómskych komunít v rôznych lokalitách.
Každá skupina pedagogických zamestnancov, ktorá návštevu absolvovala vypracovala z nej správu
vo vopred stanovenej štruktúre (tabuľka nižšie). Súčasťou správy bolo zhodnotenie prínosov
návštevy pre pedagogických zamestnancov, spätná väzba na aktivitu, ale aj zápis z pozorovania
činnosti asistenta učiteľa, či atmosféry v triede. Zápisy z týchto správ, obohatené o skúsenosti
koordinátorov aktivity (z projektovej kancelárie) tvoria základ nášho priebežného hodnotenia
aktivity.
Tabuľka 48: Štruktúra správy z výmenných návštev
Téma
atmosféra v triede
prostredie triedy

spolupráca materskej školy s rodinou
asistent učiteľa

iné

Charakteristika
oblasť medzietnických vzťahov medzi deťmi,
rómsko-nerómske kamarátstva a pod.
materiálno-technické zabezpečenie, estetizácia
triedy, využitie rómskych reálií v edukačnom
procese i v estetizácii triedy
pozorovanie aktuálnych foriem spolupráce s rodinou
počas návštevy, komunikácia s rodinou
činnosť asistenta počas návštevy, vzťahy asistenta
s pedagogickým zborom, deťmi, s akými deťmi
asistent prevažne pracuje...
čokoľvek zaujímavé, čo sa počas návštevy udialo a
nespadá to ani do jednej predchádzajúcej oblastí

prínos návštevy

Podľa výsledkov z analýzy vzdelávacích potrieb pedagogických zamestnancov sa v rozhovoroch
s vybranou vzorkou pedagogických zamestnancov sa objavil aj návrh vzhľadom k výmene
skúsenosti a spolupráce medzi materskými školami (napr. formou otvorených hodín, skupinových
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stretnutí) ako jedna z potrieb pre prácu s rómskymi deťmi.58 Materské školy zapojené do NP MRK
2 mali túto možnosť a spätné väzby učiteliek na návštevy boli pozitívne a táto potreba sa
potvrdila.
Tabuľka 49: Spätné väzby materských škôl o prínose výmenných stáží
„Táto výmenná stáž bola pre nás veľkým prínosom. To, že deti vedia krásne po slovensky rozprávať, dáva
učiteľke oveľa väčšiu možnosť pri výchove a vzdelávaní rómskych detí. Deti skôr pochopia, skôr sa naučia, nie
je tam prekrikovanie, deti sú menej hlučné. Boli aktívne, nevydržali pri jednej činnosti dlhšiu dobu, boli
temperamentné, ale boli čisté, upravené, vyčesané a boli zlaté.“ (kód MŠ 009)
„Deti nám zaspievali rómsku pieseň a zatancovali. Tešilo nás, že nemajú zábrany, pretože naše deti radi
tancujú rómske tance, ale rodičia pri ich vystúpení sa im smejú namiesto toho, aby ich podporovali.
Táto výmenná stáž bola pre nás veľkým prínosom. Na rozdiel od nás majú pani učiteľky v tejto MŠ oveľa
ťažšiu prácu, nakoľko deti do MŠ prichádzajú bez hygienických návykov, veľkým problémom je neznalosť
slovenského jazyka. Rómske deti v našej MŠ sú integrované do bežných tried a spolupráca rodiny a školy je
na dobrej úrovni.“ (kód MŠ 075)
„Táto naša návšteva bola pre nás prínosom, pretože sme boli svedkami, ako sa dajú socializovať deti z MRK
a dobrým prístupom bez segregácie vychovávať k čistote a poriadku všetky generácie týchto ľudí.“ (kód MŠ
094)
„Najväčším prínosom z tejto návštevy bolo pre nás zistenie, že rómske deti pochádzajú z rodín, ktoré sa
prispôsobili životu nerómskych rodín v obci. Nevytvorili si vlastnú rómsku komunitu (osadu) pre svoj život, ale
žijú v obci spoločne s nerómskymi obyvateľmi. Z tohto dôvodu si myslíme, že práve preto nedochádza ku
segregácii rómskych a nerómskych detí v tejto MŠ.“ (kód MŠ 023)
„Návšteva na partnerskej škole bola pre nás prínosom v tom, že sme videli, ako sa plnohodnotne môžu
rómske deti vzdelávať pri pravidelnej dochádzke, čo v našej škole nie je.“ (kód MŠ 035)
„Návšteva na partnerskej dvojičkovskej MŠ bola pre nás veľkým prínosom v tom, že dokážu zapájať
a prinášať do MŠ rómske deti z osady, ktoré nepoznajú slovenský jazyk, nerozumejú pokynom učiteľky,
nepoznajú základné hygienickú a kultúrno-spoločenské návyky. Oni ich musia postupne socializovať
a včleňovať do kolektívu, učiť všetko to, čo im nedali rodičia. MŠ nahrádza prácu a výchovu rodičov. Takéto
deti musia navštevovať predprimárne vzdelávanie, pretože nie je možné, aby dieťa „bez ničoho“, z takých
životných podmienok zasadlo do školskej lavice. Kdežto naše rómske deti používajú slovenský jazyk, ale
potrebujú pomoc, individuálny prístup najviac v kognitívnej, sociálno-emocionálnej oblasti a dostatočnej
pripravenosti na školu.“ (kód MŠ 084)
„Každé stretnutie s novými ľuďmi mi prináša veľa rôznych zážitkov. Stretnutia s pracovným kolektívom MŠ
bolo fantastické. Chcela by som sa aj touto cestou poďakovať manažérom projektu za vytvorenie „dvojičiek“,
hoci som tomu zo začiatku „nejako neverila“. Pri prvom stretnutí v 105 s riaditeľkou sme si však našli cestu
k našim pracovným úlohám v tomto projekte a verím, že budeme pokračovať v spolupráci aj po jeho
skončení.“ (kód MŠ 105)

Ako sme uviedli vyššie, dvojice partnerských škôl zostavila projektová kancelária, tak aby mohli
pedagogickí zamestnanci spoznať nové prostredie – preto boli školy od seba relatívne vzdialené,
čo skupinám pedagogických zamestnancom komplikovalo cestovanie. Očakávané prínosy
z návštevy vo vzdialenejšej materskej škole sa však potvrdili aj napriek počiatočným sťažnostiam
niektorých pedagogických zamestnancov.

58

ROSINSKÝ. R. – RUSNÁKOVÁ. J. 2013. Interpretácia zistení z kvalitatívneho výskumu. In: KOLEKTÍV AUTOROV. 2013.
Analýza vzdelávacích potrieb pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v predprimárnom vzdelávaní
detí z marginalizovaných rómskych komunít. Prešov: Metodicko-pedagogické centrum, 2013.

78

NP MRK 2

Metodicko-pedagogické centrum

5. 4 Konzultanti inkluzívneho modelu vzdelávania
Eva Sobinkovičová, Jurina Rusnáková
„Každá MŠ zapojená do národného projektu bude mať k dispozícií tútora – poradcu/konzultanta,
ktorý jej bude pomáhať pri tvorbe a overovaní vlastného ŠkVP. V rámci národného projektu bude
pôsobiť max. 38 konzultantov/poradcov – externých zamestnancov MPC. Na jedného poradcu
pripadnú max. 4 MŠ zapojené do NP.“ (Podrobný opis projektu).
Kritéria pre výber poradcov/konzultantov boli nasledovné (uchádzač musel splniť minimálne tri
kritériá):
- skúsenosti v oblasti výchovy a vzdelávania detí pochádzajúcich z MRK (min. 2 roky);
- vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa;
- pedagogický zamestnanec, odborný zamestnanec, učiteľ kontinuálneho vzdelávania,
vysokoškolský učiteľ;
- praktické skúsenosti s výchovno-vzdelávacím procesom (min. 2 roky).
V rámci NP MRK 2 pracuje 37 konzultantov, ktorí majú skúsenosti z výchovy a vzdelávania detí
z marginalizovaných rómskych komunít ako pedagógovia alebo terénni sociálni pracovníci. Každá
materská škola dostala kontakt na „svojho“ konzultanta“, ktorého úlohou je poradenstvom
pomáhať školám pri implementácii inkluzívneho modelu vzdelávania. Konzultanti si vedú denník
poradenstva, ku ktorému prikladajú podrobnú správu z konzultácie. Konzultanti sa stretávajú na
odborných seminároch (max. 3x v každom školskom roku). Doteraz boli zrealizované 2 odborné
semináre – pracovné stretnutia: v 01/2014 a v 07/2014, na ktorých si vymieňali svoje skúsenosti.
Materské školy privítali takúto podporu zo strany projektu. Konzultanti prichádzajú do materskej
školy raz do mesiaca, no komunikujú s ňou priebežne podľa potrieb a to v týchto oblastiach:
-

-

analyzovanie lokálnych, miestnych a vnútorných podmienok materskej školy pre
implementáciu IMV,
analyzovanie existujúceho ŠkVP materskej školy pre potreby tvorby inkluzívne zameraného
ŠkVP podľa IMV,
metodicko-konzultačný servis ohľadom aplikovania a plnenia cieľov, princípov a zásad
inkluzívneho vzdelávania v materskej škole,
metodicko-konzultačný servis ohľadom aplikovania efektívnych stratégií a metód inkluzívneho
vzdelávania v predprimárnom vzdelávaní v materskej škole,
metodicko-konzultačný servis ohľadom princípov tvorby inkluzívne zameraného ŠkVP
v materskej škole podľa IMV,
metodicko-konzultačný servis ohľadom tvorby inkluzívne zameraného ŠkVP podľa IMV:
vymedzenie a zameranie školy a cieľov výchovy a vzdelávania v škole, východiská plánovania
a evalvácie pedagogickej práce, personálne zabezpečenie spolu s požiadavkami na profesijný
rozvoj zamestnancov, materiálno-technické a priestorové podmienky zohľadňujúce potreby
konkrétnych detských skupín,
metodicko-konzultačný servis ohľadom imlementácie inkluzívne zameraného ŠkVP
vytvoreného podľa IMV,
odborná pomoc pri aplikovaní jednotlivých projektových krokov podaktivity Implementácia
inkluzívneho modelu vzdelávania v MŠ zapojených do NP v aktivite 1.2 Podpora inkluzívneho
modelu vzdelávania pre potreby predprimárneho stupňa školskej sústavy: využívanie
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interaktívneho systému, didaktických balíčkov a technickej podpory vybavenia školských
dvorov na podporu implementácie IMV a modernizácie edukačného procesu, získavanie
spätnej väzby pre potreby vypracovania evalvačných správ, implementácia osvetového
programu k tematike vzdelávania rodičov a detí pochádzajúcich z MRK, realizácia výletov
s edukačným a výchovným zameraním, spolupráca materskej školy s PK NP MRK 2 pri
realizácii 2 národných konferencií, vzájomné návštevy „dvojičiek“ MŠ,
odborná pomoc pri aplikovaní podaktivity Tvorba učebných zdrojov pre ŠkVP v rámci aktivity
1. 2 Podpora inkluzívneho modelu vzdelávania pre potreby predprimárneho stupňa školskej
sústavy.
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6 NÁZORY A SKÚSENOSTI RODIČOV – VÝSLEDKY KVALITATÍVNEHO
ZISŤOVANIA PROSTREDNÍCTVOM FÓKUSOVÝCH SKUPÍN
Jurina Rusnáková
Metódu fókusových skupín (FG) sme zvolili pre stretnutia s rodičmi z viacerých dôvodov. Plánovali
sme diskusie o citlivých témach (aj preto sme sa rozhodli pre kvalitatívne zisťovanie), zároveň je
metóda fókusových skupín efektívna z hľadiska počtu respondentov, napriek tomu dáva priestor
na vyjadrenia názorov aj na diskusiu medzi účastníkmi.
Ako uvádzame v kapitole 2, spolu bolo zrealizovaných 16 stretnutí na 8 školách (bližšie
charakteristiky všetkých materských škôl uvádzame v tabuľke 9. Anketári sa v každej materskej
škole stretli s rómskymi aj s nerómskymi rodičmi v samostatných diskusných skupinách –
s výnimkou materskej školy kód 56, pretože ide o „rómsku materskú školu“, teda ju navštevujú
iba rómske deti. Tu anketár zrealizoval dve fókusové skupiny s rómskymi rodičmi. I keď táto
materská škola nezapadá celkom do nášho výberu (nebolo tu možné otvoriť tému vlastných
skúseností zo spolupráce medzi rómskymi a nerómskymi deťmi a rodičmi v materskej škole) –
v projekte sa nachádzajú aj takéto a preto sme sa rozhodli navštíviť ju. Ukázalo sa to ako veľmi
prínosné rozhodnutie, pretože rodičia v týchto skupinách vedeli dobre vysvetliť nevýhody
oddelenej výchovy a vzdelávania, v ich prípade ide o sústredenie rómskych detí z blízkeho
osídlenia v jednej materskej škole.
Vzhľadom k citlivosti tém, mohli rodičia diskutovať k anketármi prečítaným príbehom, ktoré
jednotlivé témy ilustrovali. Aj v tejto časti evalvácie sme sa zamerali na zisťovanie „súčasného
stavu“ – teda názorov a skúseností rómskych aj nerómskych rodičov v nasledujúcom:
- Spoločné alebo oddelené vzdelávanie (výhody, nevýhody, názory, skúsenosti)
- Etnické znevýhodňovanie a nespravodlivosti
- Komunikácia a vzťah medzi učiteľkami a rodičmi
- Prijímanie detí do MŠ.
Po každom príbehu (v prílohe) nasledovala diskusia moderovaná anketárom, v ktorej sa rodičia
k príbehom vyjadrovali a odpovedali na položené otázky (zisťujúce názory, skúsenosti vlastné aj
sprostredkované). Stretnutia boli nahrávané a základné zistenia zaznamenané do tzv. infolistov,
následne spracované.

6.1 Spoločné alebo oddelené vzdelávanie
Vytváranie etnicky heterogénnych tried a škôl, ktoré dajú priestor na budovanie vzťahov medzi
rómskymi a nerómskymi deťmi a ich rodičmi, považujeme za prvý a základný predpoklad
inkluzívnej výchovy a vzdelávania. I keď nespochybňujeme význam podpory materských škôl,
ktoré navštevujú iba rómske deti (zmyslom inklúzie je aj celková podpora sociálne vylúčených
s očakávaním efektivity v prítomnosti, ale najmä v budúcnosti), prítomnosť detí rôznej etnicity
v materskej škole je zároveň dôležitým predpokladom úspešnosti implementácie inkluzívneho
modelu vzdelávania. Ešte dôležitejšie (napr. podľa výsledkov výskumného projektu
EDUMIGROM59) sú etnicky zmiešané triedne kolektívy pre rómske deti zo segregovaných osídlení.
59

www.edumigrom.eu
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Tieto deti majú len veľmi málo príležitostí na kontakty s Nerómami a škola je jednou z nich. Veľmi
dobre negatívne dopady etnicky homogénneho vzdelávania zdôvodňujú rodičia v rómskej
materskej škole kód 56.
„Ako sa majú cítiť naše deti, keď sú celý čas len zavretí sami so sebou? Veď nemajú ani možnosť,
okrem učiteliek, ani len prehovoriť po slovensky. A to je chyba, tak by to nemalo byť.“ (Božena60,
kód MŠ 56)
„Dobré je, keď sa deti spolu učia, lebo aj reč si precvičujú. A v škôlke by sa rozprávali po slovensky.
Decko musí dobre vedieť aj po slovensky, lebo keď vyrastie a nebude vedieť po slovensky, tak bude
mať problém sa zamestnať.“ (Beáta, kód MŠ 56)
„Veľmi dôležité je, aby si rómske deti zvykali na biele. Lebo keď prídu do „normálnej“ (pozn.
etnicky zmiešanej) školy, tak sa ich budú báť. Budú sa báť s nimi rozprávať. Lebo ani po slovensky
nebudú dobre vedieť. Keď sa teraz v škôlke dobre nenaučia, tak potom už budú mať problémy.“
(Magdaléna, kód MŠ 56)
Vo všetkých školách zapojených do projektu sú rómske deti a väčšinu z nich navštevujú aj deti
nerómske (do projektu je zapojených aj niekoľko „rómskych“ materských škôl). Podľa ich
etnického zloženia, možno školy rozdeliť do niekoľkých kategórií (podrobnejšie v Analýze
vzdelávacích potrieb pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v predprimárnom
vzdelávaní detí z marginalizovaných rómskych komunít61):
- rómska materská škola: navštevujú ju iba rómske deti, najčastejšie sa nachádza v blízkosti
rómskeho osídlenia v obci alebo v meste;
- prevažne rómska materská škola: rómske deti počtom prevažujú, najčastejšie je to výsledkom
demografického vývoja v obci a zároveň snahy nerómskych rodičov presunúť svoje deti do
materskej školy, v ktorej je menej rómskych detí;
- rómske triedy v materskej škole: tieto školy sa deklarujú ako zmiešané, no deti sú v nich do
tried rozdelené podľa etnicity a stretávajú sa len na školskom dvore, prípadne pri stolovaní.
Ďalšou možnosťou je, že ide o alokované triedy materskej školy – v priestoroch
nachádzajúcich sa v blízkosti rómskeho osídlenia. Často sa stáva, že triedy rómskych detí majú
poldennú prevádzku;
- zmiešaná materská škola: v týchto školách je vyvážený pomer detí podľa etnicity;
- prevažne nerómska materská škola: prevaha nerómskych detí, rómske deti sú do tried
rozdelené podľa veku.
Otázky týkajúce sa zaraďovania rómskych detí do tried a materských škôl boli súčasťou každej
výskumnej aktivity evalvácie a v diskusiách s rodičmi sme sa im venovali v dvoch príbehoch.
Zistenia zo štatistického hárku (v kapitole 3) naznačujú, že nie všetky materské školy majú rómske
a nerómske deti v spoločných triedach, prípadne sú rómske deti v materskej škole len dopoludnia
(materské školy majú poldennú alebo kombinovanú prevádzku). Je pravdou, že vzhľadom
k počtom rómskych detí v školách to nie je všade ani možné (sú materské školy, v ktorých rómske
deti prevažujú a preto je existencia „rómskych“ tried v týchto školách prirodzená). No fakt, že
nerómski rodičia v niektorých obciach volia materské školy s menším počtom rómskych detí, aj za
cenu cestovania do inej obce, je všeobecne známy. Podľa výsledkov kvalitatívnej časti výskumu
60
61

Všetky mená rodičov sú anonymizované.
Dostupné tu: http://www.npmrk2.sk/sites/default/files/ANAL%C3%9DZA_1.1.pdf.
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realizovaného v úvode projektu MRK 2 a zameraného na zisťovanie vzdelávacích potrieb učiteliek
rómskych detí v materských školách, považujú samotné učiteľky neochotu nerómskych rodičov
akceptovať že rómske aj nerómske deti v materskej škole budú užívať spoločný priestor
a zúčastňovať sa spoločných aktivít, za jednu z nevýhod alebo komplikácií práce v etnicky
zmiešaných detských kolektívoch. Respondentky uvádzali aj iné „nevýhody“ spoločnej výchovy
a vzdelávania – tie sú podrobnejšie uvedené vo výslednej publikácii zo spomínaného výskumu.62
Zaujímalo nás, aké sú názory rodičov (rómskych aj nerómskych) na etnicky heterogénne školy a
triedy v materských školách. Aké výhody a nevýhody vidia v spoločnej výchove a vzdelávaní
rómskych a nerómskych detí a aké sú ich skúsenosti.
V piatich nami navštívených materských školách sú rómske a nerómske deti v spoločných
triedach. Výnimku tvoria dve školy – kód MŠ 056 a kód MŠ 060. V kód MŠ 036 sú 4 triedy, z nich
dve sú „rómske“ jedna „nerómska“ a jedna etnicky heterogénna. Túto materskú školu navštevuje
81 detí, z toho 58 je rómskych.
V prvom prípade ide o „rómsku“ materskú školu, ktorá sa nachádza v blízkosti rómskeho osídlenia
a navštevujú ju len rómske deti (kód MŠ 056). V tejto škole boli zrealizované dve fókusové skupiny
s rómskymi rodičmi a na oboch zaznelo množstvo nevýhod spojených s oddeľovaním rómskych
a nerómskych detí.
Druhá „výnimočná“ materská škola (kód MŠ 060) po realizácii fókusovej skupiny s nerómskymi
rodičmi od projektu odstúpila. Ako dôvod uviedla práve požiadavku týchto rodičov. Rómske deti
z veľkého osídlenia tu materskú školu navštevujú zatiaľ iba druhý rok (pod tlakom zriaďovateľa)
a aj to len dopoludnia – rodičia a časť učiteliek (podľa výsledkov vyššie spomínaného výskumu
vzdelávacích potrieb učiteliek rómskych detí v materskej škole) nesúhlasia s celodennou
prevádzkou materskej školy pre rómske deti (napr. nechcú aby rómske deti v materskej škole
spali). Rómske deti môžu materskú školu navštevovať len v predškolskom veku (na rozdiel od
nerómskych detí, ktoré sú do školy prihlasované od troch rokov) a sú v samostatnej triede, s čím
ich rodičia nesúhlasia a predpokladajú, že ide o záujem nerómskych rodičov.
„Aj tu tak, naše deti sú tam vzadu a biele tu vpredu, nie je to dobre, lebo nie sú spolu, rozdelené
sú.“ (Mária, kód MŠ 060)
„Ja si myslím, že to nie je dobre, lebo keby boli spolu, keby boli aj do štvrtej naše deti, tak by sa
učili viac, viac po slovensky by vedeli. Spali by tu a aj keď mi nerobíme, ale by to bolo lepšie. To mi
vadí, že nie sú spolu... Môj názor je taký, že asi deti za to ani nemôžu nerómske, ale môžu za to asi
ich rodičia, lebo nie učiteľky, ale ich rodičia, oni asi nesúhlasili. “ (Simona, kód MŠ 060)
Ja si myslím, že keby boli spolu, lepšie by to fungovalo. Aj deti by sa trošku lepšie cítili, keby boli
spolu, lebo ak vyjdú z triedy len naši a oni (pozn. nerómske deti) tam ešte zostávajú, oni spolu
nejdú vonku, lebo asi sa hanbia, že tí sú Cigáni a oni sú bieli.“ (Jarmila, kód MŠ 060)
Viaceré materské školy zapojené do projektu prijímajú rómske deti len v predškolskom veku.
Takto sa vyjadrili aj dvaja rómski rodičia v kód MŠ 087 – ich deti boli do školy prijaté až vo veku 5
rokov (z kapacitných dôvodov), napriek tomu, že záujem mali aj skôr.

62

Výsledky výskumu boli publikované a sú verejne dostupné tu:
http://www.npmrk2.sk/sites/default/files/ANAL%C3%9DZA_1.1.pdf.
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Téme prijímania detí do materskej školy sa v rodičovských diskusiách venoval štvrtý príbeh.
Napriek tomu, že vo všetkých školách zapojených do projektu sú aj rómske deti, rodičia môžu mať
rozličné skúsenosti. Príbeh bol o rómskej matke, ktorej dieťa odmietli všetky materské školy
v meste. Rodičom anketári kládli otázky zisťujúce vlastné alebo sprostredkované skúsenosti
rómskych rodičov, názory rodičov na odmietanie rómskych detí niektorými materskými školami
a na význam predprimárneho vzdelávania pre deti.
Rodičia z kód MŠ 056 zúčastnení na FG nie sú spokojní s tým, že ich deti sú sústredené v rómskej
materskej škole, no nevedia ako tento stav zmeniť. Tvrdia, že ich deti ostatné materské školy
v meste neprijmú. Renáta hovorí „Keď mám povedať pravdu, nie som spokojná, že moje dieťa je
teraz v škôlke, čo je celá rómska. Ale čo sa dá robiť. Bývam tu (pozn. v rómskom osídlení) a ku
nám patrí táto škôlka. Inde v meste decko nemôžem dať, lebo mi povedia, že majú plno (Renáta,
kód MŠ 056). Podobné skúsenosti majú aj ostatní účastníci diskusií z tejto školy.
Ale viem, že hlavne tam, kde chodia „gádžovské deti“, tak tam nechcú brať naše deti. Potom sa
gadžovia čudujú, že naše deti nechodia do škôlky a potom prepadávajú v škole. Všetko sa to začína
v škôlke.“ (Beáta, kód MŠ 056)
Ja už som mal takú skúsenosť, že mi dieťa nechceli zobrať v celom meste. Sťažoval som sa na
mestskom úrade a odpovedali mi, že mám dať dieťa tu, lebo my na tejto ulici patríme pod túto
škôlku na Krátkej ulici. Toto je slobodné rozhodovanie?“ (Jakub, kód MŠ 056)
Niekoľko účastníčok porovnávalo svoje osobné skúsenosti so skúsenosťami svojich detí – v ich
detstve oddelené vzdelávanie v meste neexistovalo a oni do MŠ chodili spolu s nerómskymi
deťmi. Zvlášť zaujímavá je výpoveď Jaroslavy, ktorá hovorí, že ich deti sa dôsledkom izolácie
nevedia ako správať k nerómskym deťom.
„Naše deti nemajú bielych kamarátov. Nie ako my dakedy, keď sme chodili do škôlky. Ta sme boli
stále pomiešaní a dodnes sa zdravím so svojimi spolužiakmi zo škôlky. A viem, že aj naši rodičia sa
tak trochu skamarátili. Teraz to už tak nie je.“ (Júlia, kód MŠ 056)
„Ja som takto vychovaná nikdy nebola a nikdy som ani necítila, že by sa bieli kamaráti od nás
oddeľovali.“ (Beáta, kód MŠ 056)
„V prvom rade, keď ja som chodila do škôlky, tak som bola spolu v jednej triede aj s bielymi deťmi.
A bolo to úplne normálne, nenadávali sme si, boli sme kamaráti, zdravili sme sa a aj teraz sa
zdravíme. Teraz už ani naše deti nevedia, že sú aj biele deti. A keď sa niekedy naše dieťa stretne
s bielym, tak ani nevie ako sa má s ním rozprávať.“ (Jaroslava, kód MŠ 056)
Na opačný trend v rámci medzigeneračného vývoja poukázali rómski rodičia v kód MŠ 065.
Spomínajú si, že v detstve boli od nerómskych spolužiakov oddeľovaní. Ich deťom sa to
v materskej škole nestáva (materská škola je jednotriedna s celodennou prevádzkou).
Na odmietanie ich detí v niekoľkých materských školách v meste sa posťažovali aj Rómovia v kód
MŠ 071. Dôvodom je podľa nich etnická príslušnosť a zároveň zlá sociálna situácia (žijú
v núdzovom zariadení).
Amália (kód MŠ 087) hovorí, že jej dieťa do materskej školy prijali až vo veku 5-tich rokov.
Prihlášku podávala skôr, no bola odmietnutá z kapacitných dôvodov. Škola v štatistickom hárku
uvádza, že kapacitne postačuje pokryť záujem rodičov. Aj v kód MŠ 060 prijímajú, podľa rómskych
rodičov (a podobne sa vyjadrujú aj učiteľky v už spomínanej analýze vzdelávacích potrieb), ich deti
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až v predškolskom veku. „Ale keď ona nemala 5 rokov, tak nemohla chodiť do škôlky...“ (Mária,
kód MŠ 060). V štatistickom hárku vedenie školy uviedlo, že je svojou kapacitou postačujúca.
Príbeh, ktorým fókusové skupiny začínali, ponúkol rodičom situáciu, v ktorej vedenie materskej
školy muselo rozhodnúť, či rómske dieťa zaradí do nerómskej triedy, alebo do elokovanej
„rómskej“ triedy v blízkosti rómskeho osídlenia. Rodičia mali rozhodnúť v mene riaditeľky školy,
vysvetliť jej rozhodnutie z príbehu a podeliť sa so svojimi názormi a skúsenosťami.
Väčšina účastníkov fókusových skupín (bez ohľadu na ich etnicitu) nepovažuje izoláciu rómskych
detí za správnu. Rómski rodičia uprednostnili za každých okolností spoločné triedy – taká je aj
skúsenosť veľkej časti z nich. Okrem kód MŠ 060, kód MŠ 056 a sčasti kód MŠ 036, sú všetky
rómske deti v spoločných triedach s nerómskymi. Rodičia v kód MŠ 027 si spomenuli, že
v minulosti riešili problémy vznikajúce z rozdeľovania detí podľa etnicity pri rôznych aktivitách,
napr. pri stolovaní, spánku, hrách (škola je jednotriedna). No učiteľka, ktorá takto deti rozdeľovala
v škole už nepracuje. Občas sa objavil názor, že deti by mali byť čisté a v tom prípade môžu byť
spolu. „A keď je to dieťa upravené, čisté, že sa môže začleniť normálne do spoločnosti, tak ja
nevidím žiaden problém...“ (Jana, kód MŠ 065) Rómski rodičia v kód MŠ 065 zdôraznili význam
rovnakých podmienok vzdelávania pre všetky deti. Viacerí Rómovia považujú etnicky homogénne
triedy za diskriminačné. Dvaja rodičia v kód MŠ 034 predpokladajú, že deti „naučené žiť oddelene“
uprednostnia oddelené triedy - jednak kvôli jazyku a zároveň preto „aby tam boli všetci svoji“.
Napr. Miriam hovorí, „Naše deti by chceli byť iba medzi sebou, lebo medzi sebou sa budú
rozprávať iba po rómsky.“ (Miriam, kód MŠ 034)
Nerómovia boli vo svojich vyjadreniach opatrnejší, i keď izolácia nie je dobrá, spoločné triedy
môžu „fungovať“ len za určitých podmienok. Ide predovšetkým o čistotu, správanie detí a ich
celkovú úroveň – „šikovnosť“ (vedomosti, zručnosti), ale napríklad aj o pomer detí rôznej etnicity
v triede. Rómskych detí by nemala byť prevaha, skôr naopak.
„Je fajn, ak sa rómske deti začleňujú medzi nerómske, ale nerómske deti by mali byť vo väčšine,
lebo iba tak dokážu prinútiť rómske deti aby … ak majú dojem že sú v prevahe, dokážu si presadiť
to, čo oni chcú.“ (Viera, kód MŠ 065)
„Ja si myslím, že spoločné vzdelávanie je lepšie. Ale len za predpokladu, že sa v jednej triede
stretnú deti, ktoré, sú na podobnej úrovni. Samozrejmosťou je, že všetky detí sú čisté, nemajú vši,
nezapáchajú a nechovajú sa neslušne.“ (Milada, kód MŠ 036)
„Niekedy je to možno aj potrebné, lebo v triede môžete mať aj žiakov, ktorí jednoducho nestíhajú.
A spoločne by sa mali vzdelávať všade tam, kde sú žiaci na rovnakej úrovni.“ (Mirka, kód MŠ 036)
Časť z nich sa v niekoľkých skupinách zhodla na tom, že oddeľovanie vo všeobecnosti nie je dobré,
ani pre Rómov a ani pre spoločnosť ako takú. „...oddeliť rómsku komunitu od bielej komunity a
vzdelávať ich samostatne..., som presvedčený o tom, že by to viedlo k tomu, že za 10 za 15 rokov,
by sa vytvorili getá bielych a getá Rómov.“ (Patrik, kód MŠ 034) Takmer vo všetkých skupinách
rozdeľovali rómske deti na „slušné a neslušné“ alebo na „prispôsobivé a neprispôsobivé“, pričom
slušné by v spoločných triedach byť mali. Ojedinele hľadali nerómski rodičia „strednú cestu“ – tak,
aby boli obe strany spokojné. Napríklad Sandra z kód MŠ 034 navrhla rómske triedy v „zmiešanej“
škole, tak by sa zabránilo diskriminácii rómskych detí v spoločných triedach. „Pokiaľ je to slušná, tá
rómska rodina, podľa mňa malo by ísť ako tam (pozn. do rómskej triedy), ono je to, pre to dieťa je
to lepšie, nebude predsa len diskriminované medzi tými bielymi.“ (Sandra, kód MŠ 034) V dvoch
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skupinách sú nerómski rodičia ochotní akceptovať spoločné triedy iba v prípade ak rómske deti
nebudú z „osady“. V kód MŠ 060 nechcú Nerómovia rómske deti v jednej triede so svojimi a to za
žiadnych okolností, v tejto skupine padli názory, podľa ktorých vôbec nemá význam vzdelávať
rómske deti, pretože sa aj tak vrátia do osady. Aj v kód MŠ 065 by niekoľko zo zúčastnených
Nerómov radšej prijalo oddelené triedy, pretože rómske deti majú podľa nich zlý vplyv na ostatné
deti. „Nemám dobré skúsenosti tu s tými, lebo moja dcéra rozpráva teraz doma podľa nich.“
(Veronika, kód MŠ 065) Na druhej strane si väčšina z nich uvedomuje, že izolácia rómskych detí by
bola nespravodlivá a na ich škole sa nedeje. Rodičia sú však dôležitým činiteľom, preto by s nimi
mal zriaďovateľ diskutovať o prijímaní rómskych detí do materskej školy – na tejto stratégii sa
zhodli Nerómovia v troch školách.
V samostatnej diskusii sa účastníci fókusových skupín venovali výhodám a nevýhodám spoločnej,
resp. oddelenej výchovy a vzdelávania detí rôznej etnicity. Väčšina rodičov vidí výhody najmä pre
rómske deti: zdokonalia sa v slovenskom jazyku, získajú základ pre medzietnické vzťahy do
budúcnosti, vytvoria základ pre ďalšie „fungovanie“ v heterogénnych triednych kolektívoch
v základnej škole.
Ohrozenie vzdelávacej kariéry detí, ktoré sú v rómskych školách alebo triedach si uvedomili
rómski aj nerómski rodičia vo viacerých skupinách.
„Ja vidím aj na iných rómskych deťoch, ktoré sú v oddelených triedach, že keď potom prídu do
riadnej školy, tak normálne majú strach z bielych detí. Boja sa s nimi rozprávať a potom si učiteľky
myslia, že sa im nechce učiť alebo že nechápu. A oni sa iba boja a majú strach.“ (Kamila, kód MŠ
036)
„Keď sú naše deti spolu, tak potom vyjdú zo škôlky a majú strach z bielych spolužiakov. Lebo sa s
nimi ešte predtým nikdy nestretli v škole. A naše deti sú šikovné, bystré, ale keď prídu do
prostredia, ktoré je im cudzie, ta sa zľaknú a potom keď začnú dostávať zlé známky, tak ich
odsudzujú, že sú hlúpe.“ (Michaela, kód MŠ 056)
Podobne „getoizáciu“ (v zmysle oddeľovania a vyčleňovania Rómov do samostatných životných
priestorov) spomenuli Rómovia aj Nerómovia. Ak bude mať počiatky v materskej škole, stane sa
pre „obe strany“ samozrejmosťou a bude len pokračovať. „Tu ide o to, že keď už malé deti
naučíme, že majú byť oddelene, tak to budú brať ako normálne. Biele deti sa nebudú chcieť
stretávať s našimi a opačne. Keď sú spolu, je to samozrejmé.“ (Tatiana, kód MŠ 036)
Nerómske deti sa v spoločných materských školách môžu pripraviť na stretávanie sa s Rómami
v budúcnosti a spoznať kultúru Rómov (to môže byť pre nich obohacujúce aj potrebné), v jednej
škole nerómski rodičia spomenuli finančné výhody, ktoré môžu zo spoločnej výchovy
a vzdelávania plynúť pre ich deti. Inak môžu mať pre nich spoločné triedy len nevýhody
(nevýhodám sa venovali viac nerómski rodičia), medzi ktoré patrí najmä neschopnosť rómskych
detí komunikovať v slovenskom jazyku (podľa štatistického hárku však len dve zo všetkých škôl,
v ktorých bol FG realizované, udávajú veľmi nízke percento rómskych detí, ktoré nevedia pri
prijímaní do školy komunikovať vo vyučovacom jazyku školy), zlý vplyv od rómskych detí, rómske
deti sú v triede „brzdou“ pretože si vyžadujú zvýšenú pozornosť učiteľky.
V nasledujúcej tabuľke je stručné zhrnutie výpovedí rodičov na túto tému.
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Tabuľka 50: Výhody a nevýhody spoločného vzdelávania podľa rodičov
Výhody
Pre rómske deti
Pre nerómske deti
Dobrý príklad od Nerómov
Finančné výhody od
môže byť vhodnou
štátu pre rómske
motiváciou k zmene života.
deti, z ktorých môžu
čerpať aj nerómske
deti.
Cesta k socializácii.

Nevýhody
Pre rómske deti
Pre nerómske deti
Nemožnosť
Komunikačné
bariéry
komunikovať v rómskom spôsobené neznalosťou
jazyku.
slovenského jazyka u
rómskych detí.

Vzájomné spoznávanie.

Getoizácia, ktorá bude
pokračovať.

Osvojovanie si návykov
a zručností pozorovaním.
Celkový pokrok pre rómske
deti.
Osvojenie si slovenského
jazyka a zdokonalenie sa
v ňom.
Deti sa učia spolunažívať.
Rómske deti sa naučia
pohybovať medzi Nerómami
(napr. nebudú sa pred nimi
hanbiť, budú s nimi vedieť
komunikovať), získajú
nerómskych priateľov.
Odstraňovanie predsudkov
na oboch stranách.

Vzájomné
spoznávanie.

Možná diskriminácia zo
strany nerómskych detí.

Deti sa učia
spolunažívať.

Odstraňovanie
predsudkov na
oboch stranách.

Priestor pre rodičov na
vytváranie medzietnických
kontaktov.
Odstránenie zlého vplyvu na
rómske deti spôsobeného
vedomím, že sú v MŠ zo
strany Nerómov nechcené.
Znižovanie negatívneho
vplyvu na vzdelávacie
výsledky v budúcnosti.
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Zlý vplyv na nerómske
deti (napr. v správaní, vo
vyjadrovaní). Nerómske
detí získajú nesprávne
spoločenské návyky.
Rómske deti vyžadujú
osobitnejšiu starostlivosť
na úkor nerómskych
detí.
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6.2 Etnické znevýhodňovanie
Druhý príbeh obsahoval znevýhodňovanie na základe etnicity. Učiteľka
v ňom, bez
dôveryhodného vysvetlenia, nezaradila rómske dieťa do kultúrneho programu. Úlohou príbehu
bolo navodiť tému nerovnakého zaobchádzania v materskej škole, zistiť skúsenosti rómskych
rodičov a názory Nerómov. Tu sa však ukázala slabina príbehov – väčšina skupín sa v diskusii
venovala znevýhodňovaniu pri organizovaní kultúrnych podujatí, teda len v úzkom vymedzení,
ktorý príbeh „predurčil“.
Veľmi podobnú skúsenosť ako v úvodnom príbehu majú rómski rodičia v kód MŠ 060. Ich deti
nedostali príležitosť vystupovať vo vianočnom kultúrnom programe so zdôvodnením, že
neovládajú dobre slovenský jazyk alebo nevedia spievať. „Som sa spýtala riaditeľky, že prečo
nespieva syn a povedala, že nevie spievať. Prišiel domov a tú pesničku zaspieval.“ (Marta, kód MŠ
060) Rodičia si myslia, že učiteľky deti vyberali na základe etnickej príslušnosti. Mohli mať obavu
z neschopnosti rómskych detí pripraviť sa na vystúpenie. Náznaky odlišného správania alebo
nespravodlivosti k ich deťom postrehli aj niekoľkí Rómovia v kód MŠ 034. Adela hovorí (i keď sa
v tejto materskej škole deti zúčastňujú všetkých aktivít spolu), že istú nespravodlivosť vidí
v uprednostňovaní nerómskych detí učiteľkami, resp. ich neochotou verejne deklarovať prvenstvo
rómskeho dieťaťa, i keď si to zaslúži. Ako jeden z príkladov uvádza vlastnú skúsenosť, opäť
z kultúrneho vystúpenia. „Môj chlapec tam mal tancovať, vystupovať a ja som sa tešila, že tam
bude, lebo mal ísť prvý. A oni ho nedali, ale dali bieleho..“ Aj keď sa jej učiteľka po predstavení
ospravedlnila, Adela ostala nespokojná a zdôvodňuje správanie učiteľky svojou etnicitou.
Rôznorodejšie skúsenosti majú rodičia v kód MŠ 027. Ivana hovorí, že učiteľka, ktorá v škole už
nepracuje, jej syna, na rozdiel od ostatných detí, nepripravovala na vystúpenie, bez udania
dôvodu. „Všetky deti stáli a on sám sedel v kúte.“ (Ivana, kód MŠ 027) Na druhej strane, Silvia
a Jela považujú vzťahy s učiteľkami za dobré (rovnako aj s nerómskymi rodičmi). „Môj syn chodí do
škôlky rád, pretože sa k nemu pekne správajú učiteľky.“ (Jela, kód MŠ 027) Obávajú sa skôr
nástupu detí do základnej školy, pretože tu „rómske deti často posielajú na psychologické
vyšetrenia.“ (Silvia, kód MŠ 034) Ivana by rada počula názory nerómskych rodičov na túto tému.
Rómovia v ostatných skupinách nemajú s etnickým znevýhodňovaním v materskej škole
skúsenosti (pripomíname, že sa nechali zviesť príbehom a zamýšľali sa len nad kultúrnymi
aktivitami školy). Všetci odsúdili správanie učiteľky z príbehu a pre väčšinu je dôvod takéhoto
správania jasný – učiteľka dieťa znevýhodnila kvôli jeho etnickej príslušnosti. Rómovia v kód MŠ
060 našli ďalšie zdôvodnenie – nedôveru učiteľky v schopnosti rómskych detí a zodpovednosť ich
rodičov (možno by deti na vystúpenie nepriviedli). Veľká časť rómskych rodičov vo všetkých
skupinách by takúto situáciu aktívne riešila, napríklad pohovorom s učiteľkou, vedením školy
alebo so zriaďovateľom alebo presunom dieťaťa do inej materskej školy.
Nerómski rodičia neboli v odsúdení správania učiteľky takí jednoznační. Časť z nich považuje
správanie učiteľky za nesprávne a nespravodlivé (napr. Nerómovia v kód MŠ 065, v kód MŠ 087,
v kód MŠ 027). „Ja si myslím, že keď pani učiteľka také niečo si myslí, tak taká pani učiteľka do
škôlky nepatrí, pretože toto je jednoznačne diskriminácia. My sa tu s takým niečím sa nestretneme,
či v škole, či v škôlke, takéto u nás vôbec nie je.“ (Kristína, kód MŠ 087) Ostatní hľadali iné dôvody,
pre ktoré učiteľka rómske dieťa do programu nezaradila, prípadne ju obhajovali. Celkovo
diskutovali Nerómovia k tomuto príbehu menej v porovnaní s rómskymi rodičmi. V kód MŠ 034
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úplne odmietli na túto tému diskutovať, príbeh považovali za fikciu, ktorá sa v realite „nemôže
stať“.

6.3 Komunikácia a vzťah medzi učiteľkami a rodičmi
V treťom príbehu bola významnejšia sociálna situácia a výzor detí, ako ich etnicita, tak ho chápali
aj rodičia. V príbehu šlo o správanie učiteľky k mame dieťaťa, ktoré materskú školu navštevovalo
a podľa nej bolo dlhodobo nevhodne „skromne“ oblečené. Učiteľka to matke vytkla a ďalším
mamám o tom porozprávala.
Zaujímali nás predovšetkým, aké sú vzťahy rodičov s učiteľkami a ako hodnotia ich prístup
k svojim deťom. Až na jednu výnimku, nemajú ani rómski ani nerómski rodičia nepríjemné zážitky,
podobné tomu z príbehu a v materských školách sa s takýmto správaním (ohováranie
a ponižovanie zo strany učiteľky) nestretávajú. Práve naopak, mnohí z nich ocenili správanie
učiteliek k deťom. „...aj učiteľky, aj pani riaditeľka, sú tu veľmi dobré, aj k tým deťom, či sú
rómske, či nerómske sa správajú rovnako...“ (Lýdia, kód MŠ 071) Zo všetkých len Marcela (kód MŠ
034) bola svedkom neprimeraného správania učiteľky k matke. „Ona bola z bielej rodiny, ona bola
veľmi skromná a veľmi špinavá. .. Prišla ráno a pani učiteľka jej tak povedala, že prečo si nevymení
tričko, nohavice, lebo to smrdí, celá chodba smrdí a vyvetrala. Aj ja som tam bola prítomná, takže,
to sa mi nepáčilo, aj keď som Cigánka, ja som sa hanbila...“
Rodičia správanie učiteľky odsúdili, považovali ho za veľmi nevhodné a neprofesionálne. Skromné
oblečenie nie je dôvodom na odsúdenie dieťaťa ani matky. Na druhej strane deti v materskej škole
majú byť čisté, podľa rodičov je to jednou z významných podmienok prijímania rómskych detí do
škôl. „Tu niet o čom diskutovať. Hlavné je mať čisté šaty. Ani ja svoje dieťa neobliekam nejako
luxusne... Chovanie učiteľky z príbehu je vysoko neprofesionálne.“ (Kamila, kód MŠ 036) Takmer vo
všetkých skupinách prebiehala diskusia k tomuto príbehu v podobnom duchu. Rómovia v kód MŠ
034 zdôraznili, že na nespravodlivé a netaktné jednanie sú veľmi citliví. Podľa Nerómov v kód MŠ
034 mohla rómska matka zareagovať neadekvátne (rómske matky majú k tomu tendencie),
pripustili však aj neadekvátnosť nárokov učiteľky. Nerómovia v kód MŠ 065 pripomenuli, že rómski
rodičia sa o svoje deti nestarajú dobre. Podľa nich by s rómskymi deťmi mali pracovať rómski
učitelia, ktorí ovládajú ich jazyk a kultúru. Na druhej strane je nevyhnutné rómske deti vzdelávať
v slovenskom jazyku a neprehlbovať komunikačnú bariéru, ktorú sú už znevýhodnené. Zaujímavé
komentáre ponúkli rómski rodičia z kód MŠ 036.
„Chápem, že niektorí rodičia nemôžu obliecť svoje deti do luxusného oblečenia, ale už len samotná
vec, že deti dávajú do škôlky, znamená, že majú záujem, aby tam dieťa chodilo a robia všetko
preto, aby sa cítilo dobre aj v skromnejších šatách.“ (Irena, kód MŠ 036)
„Nie je dôležité, aby malo dieťa nejaké značkové šaty. Tu predsa ide o to, aby bolo vzdelávané, aby
sa hralo, aby sa dobre cítilo. A učiteľka by to mala rešpektovať. Veď aj medzi bielymi sú bohatí
a chudobní. Dôležité je, aby oblečenie bolo čisté.“ (Agáta, kód MŠ 036)
Ja som sa nikdy nestretla s takým niečím, aby som bola ja keď som bola malá alebo moje deti
teraz, že by boli diskriminované alebo že by učiteľky robili nejaké rozdiely.“ (Hana, kód MŠ 036)
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6.4 Zhrnutie základných zistení
 V projekte sú zapojené aj „rómske“ školy. V jednej z nich (kód MŠ 056) sme realizovali
fókusovú skupinu a rodičia sa sťažovali na problémy s prijímaním svojich detí do ostatných
materských škôl v meste. Podobné sťažnosti padli aj v diskusiách v ďalších dvoch školách.
 V projekte sú zapojené školy, v ktorých sa rómske a nerómske deti vzdelávajú v oddelených
triedach.
 Dôležitým zistením je, že nerómski rodičia vo väčšine navštívených škôl nie sú proti spoločným
školám a triedam. I keď kladú podmienky (napr. v počte rómskych detí, v ich výzore a hygiene,
atď.), spolupráci sú v zásade otvorení alebo to takto aspoň deklarujú.
 Niekoľko rodičov má skúsenosti so znevýhodňovaním svojich detí na základe etnicity
v materskej škole (zo strany učiteliek aj nerómskych rodičov).
 Väčšina rodičov (bez ohľadu na etnicitu) oceňuje prístup učiteliek k ich deťom.
Otázkou do ďalšieho roku realizácie projektu ostáva, prečo v materských školách, ktoré
navštevujú rómske a nerómske deti v počtoch ponúkajúcich priestor na spoločnú výchovu
a vzdelávanie, sa tak nedeje a ako môže projekt napomôcť k zmene smerujúcej k inklúzii. Táto
otázka bude prioritnou aj v ďalšom roku evalvácie (predpokladáme, že v druhom roku evalvácie sa
budú realizovať individuálne rozhovory s pedagogickými zamestnancami a opäť rozhovory
s rodičmi).
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7 ZÁVERY A ODPORÚČANIA
Odporúčania pre materské školy
vzhľadom ku vzdelávaniu pedagogických zamestnancov
-

-

umožňovať pedagogickým zamestnancom rozširovať svoje profesijné kompetencie vo
formálnom a neformálnom vzdelávaní vzhľadom ku problematike výchovy a vzdelávania detí
z marginalizovaných rómskych komunít,
podľa potrieb detí a ich rodičov nadobudnúť aspoň základy rómskeho jazyka,

vzhľadom k rodičom, k deťom a komunite
-

-

vynakladať úsilie a agitovať v rómskych osídleniach o prínose materských škôl ich deťom
a pomôcť v prípade potreby pri zápise do nej,
zlepšiť spoluprácu s rodinami detí zakladaním miestnosti pre rodičov a deti, umožniť
navštevovať túto miestnosť aj rodičom a deťom, ktorí momentálne nenavštevujú materskú
školu,
vyhľadávať v miestnej lokalite dostupné subjekty, ktoré by mohli participovať na výchove
a vzdelávaní detí z marginalizovanej rómskej komunity a na osvetových činnostiach smerom
k rodičom a ku komunite zameraných na zvýšenie povedomia o potrebe predprimárneho
vzdelávania detí a pripravenosti na školské vzdelávanie,

vzhľadom k výchove a vzdelávaniu a ku školským dokumentom
-

-

-

-

uskutočňovať výchovu a vzdelávanie podľa platného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED
0 – predprimárne vzdelávanie (2008) do toho času, pokiaľ nebudú aktualizované zmeny
MŠVVaŠ a vo vytvorených či revidovaných školských vzdelávacích programoch podľa Modelu
tvorby inkluzívne zameraného školského vzdelávacieho programu ponechať všetky povinné
časti školského vzdelávacieho programu podľa § 7 ods. 4 zákona č. 245/2008 o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
venovať pozornosť konkrétnej formulácii všetkých povinných častí v školských vzdelávacích
programoch zohľadňujúc špecifické výchovno-vzdelávacie potreby detí pochádzajúcich
z marginalizovaných rómskych komunít,
spracovávať naďalej materským školám plány školy, 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
nepatria. Pri tvorbe plánov práce dodržiavať zásady konkrétnosť a merateľnosť stanovených
úloh, 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 a budú vyplývať zo zamerania školy a z jej
cieľov výchovy a vzdelávania,
plniť zásady inkluzívneho vzdelávania a to najmä využívaním priestoru materskej školy na
spoločnú výchovu a vzdelávanie všetkých detí bez etnických a iných rozdielov,

vzhľadom k asistentom učiteľa
-

umožniť asistentom učiteľa doplniť si pedagogické vzdelanie zamerané na prácu s deťmi
predškolského veku,
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umožniť asistentom učiteľa vzdelávať sa v rámci kontinuálneho či iného vzdelávania, ktoré
bude zamerané na prácu s deťmi z marginalizovaných rómskych komunít a na spoluprácu
s rodinou,
konkretizovať náplň práce asistenta učiteľa vo vzťahu k deťom, ktoré jeho pomoc potrebujú,
prijímať asistenta učiteľa podľa potrieb detí, rodičov a lokálnych podmienok,
hľadať spolu so zriaďovateľom možnosti financovania asistenta učiteľa aj po skončení NP,

Ostatné odporúčania
vzhľadom k predprimárnemu vzdelávaniu
-

-

zabezpečiť, aby každé dieťa mohlo podľa záujmu rodičov navštevovať materskú školu v mieste
svojho bydliska už vo veku od 3 rokov,
zabezpečiť dostupnosť predprimárneho vzdelávania v krízových lokalitách výstavbou
materských škôl, zabezpečením dopravy do spádových materských škôl,
zriaďovať prechodné alternatívne podmienky na predprimárne vzdelávanie detí v ohrozených
lokalitách,
zvýšiť mieru účasti rómskych detí na predprimárnom vzdelávaní efektívnejším využívaním
priestorov materských škôl a to možnosťou „dvojsemenných prevádzok“ materských škôl
v tých lokalitách, kde sa nachádza zvýšený počet detí predškolského veku a neexistuje žiadna
iná možnosť ich prípravy na vstup do základnej školy,
eliminovať triedy s poldennou výchovou a vzdelávaním vzhľadom k realizácii celodenného
výchovného systému v podmienkach materskej školy,

vzhľadom k asistentovi učiteľa
-

hľadať finančné prostriedky, ktoré zabezpečia dlhodobé pôsobenie asistentov učiteľa najmä
v lokalitách, kde sa sústreďujú veľké komunity marginalizovaných skupín,
konkretizovať a špecifikovať v legislatívnych ustanoveniach podmienky pre prijatie asistenta
učiteľa v materskej škole,
špecifikovať kompetencie asistenta učiteľa vo vzťahu k deťom, k výchovno-vzdelávaciemu
procesu a k jeho profesijnému rozvoju,
formulovať a konkretizovať náplň práce asistenta učiteľa materských škôl v metodickom
usmernení,
riešiť financovanie nákladov spojených s profesiou asistent učiteľa materskej školy tak, aby
asistent učiteľa nebol finančnou „záťažou“ pre zriaďovateľov materských škôl,

vzhľadom ku vzdelávaniu pedagogických zamestnancov
-

spracovať potreby ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov materských škôl tak,
aby nadobudli didaktické a metodické vedomosti, ktoré im umožnia napĺňať filozofiu aj prax
sociálnej inklúzie detí z marginalizovaných rómskych komunít v materskej škole.

.
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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 Trebišovce

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
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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
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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
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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. MŠJesenského 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
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Mesto

Adresa školy

Hronom

nad Hronom

Okres

Kraj

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
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Príloha II Štatistický hárok pre materské školy
Štatistický hárok
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. Materská škola sa nachádza:
a) obec
b) mesto
2. Materská škola sa nachádza v kraji:...............................................
3. Materská škola sa nachádza v okrese:...........................................
4. Naša materská škola sa nachádza:
a) priamo v obci/v meste
b) priamo v rómskom osídlení
c) priamo v obci/v meste a má elokovanú triedu v rómskom osídlení
d) iné (napíšte):.....................................................................
5. Je vo vašej obci rómske osídlenie (zaškrtnite všetky vhodné odpovede)?
a) rómske rodiny, ktoré žijú rozptýlene v obci medzi Nerómami
b) rómske rodiny, ktoré žijú v obci v rómskych susedstvách (rómske ulice, rómske štvrte)
c) rómske osídlenia, ktoré sa nachádzajú na okraji obce
d) rómske osídlenia, ktoré sa nachádzajú mimo obce
6. Typ budovy, kde je umiestnená materská škola a elokované triedy:
Vaša materská škola sa nachádza (v prípade, že nemáte elokované triedy, vypĺňajte len stĺpec centrálna
budova):
Odpovede (zaškrtnite
Centrálna budova
1. elokovaná
2. elokovaná
3. elokovaná
vyhovujúce políčko)
materskej školy
trieda
trieda
trieda
v typizovanej budove
v rodinnom dome
iné, napíšte aké

7. Existencia iných priestorov v materskej škole a v elokovaných triedach:
Má Vaša materská škola (v prípade, že nemáte elokované triedy, vypĺňajte len stĺpec centrálna budova):
Odpovede (zaškrtnite
Centrálna budova
1. elokovaná
2. elokovaná
3. elokovaná
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trieda

trieda

trieda

8. Vašej materskej škole zodpovedá tento typ prevádzky:
Typ prevádzky v materskej škole (v prípade, že nemáte elokované triedy, vypĺňajte len stĺpec centrálna
budova):
Odpovede (zaškrtnite
Centrálna budova
1. elokovaná
2. elokovaná
3. elokovaná
vyhovujúce políčko)
materskej školy
trieda
trieda
trieda
celodenná
poldenná
kombinovaná
iné

9. Počet tried a elokovaných tried v materskej škole:
počet tried spolu vo Vašej materskej škole
z toho počet elokovaných tried

10. Priestorová kapacita Vašej materskej školy:
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
11. Uveďte počty evidovaných a vybavených žiadosti pre školský rok 2013/2014:
Počet všetkých evidovaných žiadosti
Z toho počet evidovaných žiadosti rómskych rodičov
Počet všetkých vybavených žiadosti
Z toho počet vybavených žiadosti rómskych rodičov

12. Je materiálno-technické vybavenie vašej materskej školy vyhovujúce:
a) vo vzťahu k všetkým deťom
b) vo vzťahu k deťom z MRK
13. Vaša materská škola spolupracuje s/so (možnosť výberu viacerých odpovedí):
a) základná škola
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:
14. Počet pedagogických zamestnancov z toho (napíšte počet):
a) počet učiteľov .........................................
b) počet asistentov učiteľa.......................................
15. Počet pedagogických zamestnancov ovládajúci rómsky jazyk ....................................
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16. Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali/absolvujú vzdelávanie na prácu
s deťmi z MRK (napíšte počet):
Učiteľ

Asistent učiteľa

Druh vzdelania a vzdelávania
Absolvovali

Absolvujú

Absolvovali

Absolvujú

vysokoškolské
kontinuálne
iné, aké

17. Vzdelanie asistenta učiteľa (zaškrtnite vyhovujúce políčko)
Druh vzdelania

Asistent učiteľa, ktorý
bol v materskej škole
pred zapojením do
projektu

Asistent učiteľa 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

18. Asistent učiteľa prijatý v rámci projektu MRK2
a) ovláda rómsky jazyk
b) neovláda rómsky jazyk
19. Asistent učiteľa prijatý v rámci projektu MRK2 pochádza
a) z Vašej obce
b) z rómskeho osídlenia vo Vašej obci
c) z inej obce
d) z rómskeho osídlenia inej obce
20. Dĺžka pedagogickej praxe pedagogických zamestnancov:
Dĺžka pedagogickej praxe
pedagogických
zamestnancov

Počet
pedagogických
zamestnancov

0 – 5 rokov
6 – 10 rokov
11 – 15 rokov
16 – 20 rokov
21 – 25 rokov
26 a viac rokov

Základné údaje o deťoch
21. Počet deti v materskej škole
Počet všetkých deti v materskej škole:
Z toho v elokovaných triedach:

Dĺžka pedagogickej praxe
pedagogických
zamestnancov s deťmi z
MRK
0 – 5 rokov
6 – 10 rokov
11 – 15 rokov
16 – 20 rokov
21 – 25 rokov
26 a viac rokov

Počet
pedagogických
zamestnancov
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22. Počet deti, ktoré žijú v marginalizovanej rómskej komunite .........................................
23. Počet deti zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia ....................................................
24. Odhadnite počet deti rómskeho pôvodu v materskej škole (všetkých rómskych detí podľa
vášho odhadu bez ohľadu, v ktorej časti obce/mesta žijú): .........................................
25. Odhadnite, percentuálny podiel zo všetkých rómskych detí prijatých v školskom roku
2013/2014, ktoré nekomunikovali pri nástupe do materskej školy vo vyučovacom jazyku:
........................................................
26. V aktuálnom školskom roku 2013/2014 počet deti s odkladom povinného plnenia školskej
dochádzky:
Počet deti s odkladom povinného plnenia školskej dochádzky
Z toho počet rómskych deti

27. Vaše deti 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
28. Veková štruktúra deti v materskej škole
Veková štruktúra detí
Menej ako 3 roky
3 roky
4 roky
5 rokov
6 rokov
7 rokov (OŠD)

Spolu všetkých v MŠ

Z toho rómskych detí

29. Zloženie tried z hľadiska etnicity.
Vo Vaše materskej škole je:
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

Počet tried

Počet rómskych deti v nich

-------------------------------------
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Príloha III Infolist k evalvácii školských vzdelávacích programov
materských škôl
Časť školského
vzdelávacieho programu
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 komunít
Poznámka:

1. MŠ:
Konkrétna
formulácia

2. MŠ:
Konkrétna
formulácia

3. MŠ:
Konkrétna
formulácia

4. MŠ:
Konkrétna
formulácia

5. MŠ:
Konkrétna
formulácia
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Príloha IV Infolist k evalvácii plánov práce materských škôl
Názov materskej školy:
Názov časti Plánu práce školy

Poznámka:

Aktivity vo vzťahu k inkluzívnemu vzdelávaniu
a deťom z marginalizovaných rómskych komunít
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Príloha V Témy ku fókusovým skupinám
1. téma: Spoločné, resp. oddelené vzdelávanie
Príbeh
Do obce, v ktorej je rómska osada, sa prisťahuje rómska rodina s troma deťmi – z toho dve deti
majú vek vhodný do materskej školy, preto matka podá žiadosť o prijatie detí. Materská škola
v obci má dve triedy: jednu v centre dediny, do ktorej chodia iba nerómske deti a druhú v osade,
ktorá je určená pre deti z osady. Riaditeľka materskej školy sa stretne so starostom obce, aby sa
dohodli, do ktorej triedy rómske deti zaradia. Riaditeľka navrhuje zaradiť ich do nerómskej triedy
v dedine, starosta chce deti zaradiť do triedy v osade, pretože sa obáva reakcie zo strany
nerómskych rodičov. Už takú situáciu riešil a nerómski rodičia sa vyjadrili, že svoje deti zo školy
vezmú, ak tam príjme rómske deti. Riaditeľka však namieta, že rodina žije v dedine, dokonca
blízko nerómskej školy a preto by sa ich rodičia mohli sťažovať. Riaditeľka však vie, že aj učiteľky
by mohli byť proti ich prijatiu.
Otázky k príbehu
- Čo myslíte, do ktorej triedy by mali riaditeľka a starosta obce rómske deti zaradiť?
Čo by ste urobili na mieste starostu?
- Čo by ste urobili na mieste riaditeľky?
- Ktoré riešenie je podľa vás správne a prečo?
- Stretli ste sa s takou situáciou?
- Je vo vašej obci/meste materská škola, ktorá má len nerómske alebo len rómske deti?
- Čo si myslíte o oddelenom vzdelávaní, aké sú jeho výhody a nevýhody?
- Čo si myslíte o spoločnom vzdelávaní, aké sú jeho výhody a nevýhody?
2. téma: Etnické znevýhodňovanie/nespravodlivosť
Príbeh
V materskej škole sa pripravuje vianočné vystúpenie pre celú obec. V jednej z tried sú 2 rómske
deti a ani jedno z nich nebude v programe vystupovať. Na rodičovskom združení sa učiteľky pýta
matka jedného z detí, prečo je to tak. Učiteľka jej povie, že jej dieťa v deň, keď rozdávali úlohy,
nebolo v materskej škole prítomné. Matka na to hovorí, že nebolo jediné, aj iné deti v ten deň
chýbali, no úlohy dostali. Druhé rómske dieťa v škole bolo a aj tak sa mu žiadna úloha neušla.
Otázky k príbehu
- Čo si myslíte o správaní učiteľky?
- Prečo nedala rómskym deťom úlohy, aké na to mohla mať dôvody?
- Čo by ste robili na mieste matky?
- Stala sa aj vám, alebo niekomu koho poznáte, podobná situácia?
3. téma: Komunikácia a vzťah medzi učiteľkami a rodičmi
Príbeh
Do mestskej materskej školy, ktorá má niekoľko tried, chodia rómske aj nerómske deti. Jedno
z detí chodí do školy veľmi skromne oblečené. Učiteľke to vadí a pri najbližšom stretnutí s matkou
stratí trpezlivosť, vynadá jej a žiada ju, aby dieťa obliekala slušnejšie. Matky sa to dotkne a pred
školou sa posťažuje dvom ďalším mamám, ktoré sa jej pred učiteľkou zastanú. Tá im porozpráva,
aké má s dieťaťom starosti a že podľa nej je jeho mama nezodpovedná a o dieťa sa zle stará.
Otázky k príbehu
- Ako hodnotíte správanie učiteľky?
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Čo by ste robili na mieste matky?
Stretli ste sa s takýmto správaním?

4. téma: Prijímanie detí do materskej školy
Príbeh
Rómska mama, ktorá žije v meste, má dieťa vo veku 5 rokov a rozhodne sa ho prihlásiť do
materskej školy. Podá žiadosti do všetkých materských škôl v meste, no ani jedna dieťa neprijme.
Z väčšiny jej príde odpoveď, že majú plno a na dvoch jej rovno povedia, že tam žiadosť nechávať
ani nemá, lebo deti neprijímu.
Otázky k príbehu
- Čo myslíte, prečo všetky materské školy deti odmietli?
- Stala sa aj vám alebo niekomu koho poznáte podobná situácia?
- Aké to môže mať dôsledky na deti?
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Príloha VI Dotazník o asistentovi učiteľa
Vážená pani riaditeľka, pani zástupkyňa.
Pre potreby evalvácie NP MRK 2 Vás prosíme o vyplnenie tohto dotazníka. Položíme Vám v ňom
niekoľko otázok týkajúcich sa asistenta učiteľa prijatého na vašu MŠ v rámci projektu. Prosíme,
odpovedajte na všetky otázky, veľmi nám tým pomôžete. Ubezpečujeme Vás, že identifikácia kódu
vašej materskej školy ostane iba v rukách evalvátorov. Pri vyhodnotení dotazníka nebude možné
podľa kódu vyhľadať Vás a ani materskú školu. Ďakujeme za Vašu spoluprácu.
Kód materskej školy ..................................................
1. Pohlavie asistenta učiteľa
a) muž
b) žena
2. Vek asistenta učiteľa
a) od 18 do 24 rokov
b) od 25 do 34 rokov
c) od 35 do 44 rokov
d) od 45 do 54 rokov
e) nad 54 rokov
3. Pedagogická prax asistenta učiteľa
a) nemá žiadnu pedagogickú prax
b) 1 – 3 roky
c) 4 – 9 rokov
d) 10 – 19 rokov
e) 20 a viac rokov
4. Mali ste asistenta aj pred zapojením sa do národného projektu MRK II? Ak nie, uveďte
dôvod.
a) áno
a) nie. Dôvod (doplňte odpoveď) ...................................................
5. Ako a kde boli zverejnené podmienky k výberovému konaniu na asistenta učiteľa?
a) iba na internetovej stránke zriaďovateľa
b) na internetovej stránke zriaďovateľa školy a na informačnej tabuli obce
c) na internetovej stránke zriaďovateľa školy a inými spôsobmi, tak aby sa o tom dozvedela čo
najširšia skupina ľudí
6. Vyjadrite svoju spokojnosť s vybranými súčasťami výberového konania na škále 1 až 3 pričom
číslo 1 vyjadruje úplnú spokojnosť a číslo 3 nespokojnosť.
a) zadanie výberových kritérií pre uchádzačov
1
2
3
b) rozširovanie informácie o konaní výberového konania zriaďovateľom 1
2
3
c) zloženie výberovej komisie
1
2
3
7. Ako hodnotíte výberové kritériá a ich adekvátnosť vzhľadom k náplni práce asistenta
a vzhľadom k možnostiam výberu z prihlásených uchádzačov (vyberte najvhodnejšie tvrdenie
v ponúkaných možnostiach)
a) výberové kritériá boli nastavené dobre vzhľadom k tomu čo má asistent v náplni práce
a vedeli sme podľa nich vybrať z uchádzačov
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b) výberové kritériá boli nastavené dobre vzhľadom k tomu čo má asistent v náplni práce, ale
mali sme problém podľa nich vybrať z uchádzačov
c) výberové kritériá neboli nastavené dobre vzhľadom k tomu čo má asistent v náplni práce, ale
dalo sa podľa nich dobre vybrať z uchádzačov
d) výberové kritériá neboli nastavené dobre vzhľadom k tomu čo má asistent v náplni práce
a mali sme problém podľa nich vybrať z uchádzačov
8. Skôr ako odpoviete na nasledujúcu otázku, zamyslite sa nad potrebami rómskych detí, ktoré
navštevujú vašu MŠ. Zhodnoťte či je pozícia asistenta učiteľa vhodným nástrojom pre napĺňanie
týchto potrieb.
veľmi vhodný
nevhodný
5
4
3
2
1
9. Pre potreby vašej MŠ (vyberte vhodnú možnosť):
a) stačí jeden asistent učiteľa na plný úväzok
b) postačoval by asistent učiteľa na čiastočný úväzok
c) potrebujeme viac asistentov učiteľa
d) nepotrebujeme žiadneho asistenta učiteľa
10. Aké predpoklady by podľa Vás mal spĺňať asistent učiteľa pre prácu s rómskymi deťmi na
vašej MŠ? Označte všetky možnosti, ktoré považujete za správne.
a) mal by ovládať rómsky jazyk
b) mal by to byť Róm
c) mal by mať pedagogické vzdelanie
d) mal by mať vzdelanie zamerané na špecifické potreby rómskych detí
e) mal by vedieť komunikovať s rómskymi rodičmi
f) mala by poznať miestnu rómsku komunitu
g) mal by mať vedomosti o rómskej kultúre
h) iné, doplňte..............................................................................
11. Vypíšte konkrétne činnosti, ktoré asistent vo vašej materskej škole reálne vykonáva
(maximálne 15.) Začnite s činnosťou, ktorej sa venuje najviac a priraďte ju k číslu 1. Ďalej
pokračujte podľa tohto kľúča. Potom označte z nich tie, ktoré sa na vašej MŠ do príchodu
asistenta nevykonávali vôbec alebo vykonávali menej.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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15.
12. Ako asistent učiteľa zvláda svoje úlohy? (vyberte vhodnú možnosť)
a) všetky svoje úlohy zvláda veľmi dobre už od svojho nástupu
b) v plnení svojich úloh sa zlepšuje
c) svoje úlohy zvláda čiastočne
d) má potenciál na zvládanie všetkých úloh, no nevyužíva ho naplno
e) svoje úlohy nezvláda
f) iné, doplňte:..................................................
13. Vypíšte podľa Vašich skúseností najväčšie prínosy spojené s prácou asistenta a učiteľa
prijatého v rámci NP MRK 2 ...................................................................................
14. Asistent učiteľa na Vašej MŠ pracuje (vyberte vhodnú možnosť):
a) len s rómskymi deťmi
b) len s rómskymi deťmi z MRK
c) s deťmi, ktoré majú špecifické potreby
d) so všetkými deťmi, ktoré navštevujú MŠ
e) iné, doplňte:......................................................
15. Vypíšte podľa vašich skúseností nedostatky spojené s prácou asistenta učiteľa prijatého
v rámci NP MRK 2 ..................................................................................................
16. Ako by ste zhodnotili vzťahy asistenta s (vyznačte tie možnosti, ktoré reflektujú podmienky
vašej materskej školy):
veľmi dobré
nevyhovujúce
a) s rómskymi deťmi v MŠ
5
4
3
2
1
b) s nerómskymi deťmi v MŠ
5
4
3
2
1
c) s rómskymi rodičmi detí
5
4
3
2
1
d) s nerómskymi rodičmi detí
5
4
3
2
1
e) s miestnou rómskou komunitou
5
4
3
2
1
f) s pedagogickými zamestnancami
5
4
3
2
1
17. Máte nejaké nápady/návrhy, ktoré by pomohli k lepšej a efektívnejšej práci asistenta učiteľa
v MŠ? ..........................................................................................................
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s poldennou

výchovou

Vážené pani riaditeľky,
Prosíme o vyplnenie nasledujúceho dotazníka, ktorým zisťujeme výskyt a dôvody prevádzky tried
s poldennou výchovou a vzdelávaním v materských školách. Dotazníky sú anonymné a údaje budú
použité pre potreby NP MRK 2. Ďakujeme.
Kód MŠ ...........................
1. Vo Vašej materskej škole sa nachádza trieda s poldennou výchovou a vzdelávaním?
a.) áno
b.) nie
2. Ak áno, uveďte počet tried s poldennou výchovou a vzdelávaním vo Vašej materskej
škole.......................................
3. Koľko detí spolu navštevuje túto triedu/tieto triedy? .................................
4. Triedu/triedy s poldennou výchovou a vzdelávaním navštevujú
a.) len nerómske deti
b.) len rómske deti
c.) rómske a nerómske deti
5. Uveďte skutočnú príčinu prevádzky triedy/tried s poldennou výchovou a vzdelávaním vo
Vašej materskej školy .......................................................................................................
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Príloha VIII 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 asistent učiteľa
2 - všetci učitelia sú kvalifikovaní, ale bez asistenta učiteľa
3 - nie sú všetci kvalifikovaní a ani nemajú asistenta učiteľa
4 - 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:
1 - áno, sú takto formulované
2 - nie, sú takto formulované
3 - tento indikátor sa v ŠkVP nenachádza
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Príloha IX Správa zo stáže
SPRÁVA ZO STÁŽE
(výmenná stáž na partnerskej materskej škole)
v rámci národného projektu
“Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy”
Aktivita 1.2 Podpora inkluzívneho modelu vzdelávania pre potreby predprimárneho stupňa
školskej sústavy
Účel pracovnej cesty: výmena poznatkov a skúseností z implementácie IMV
Popis činností a závery: Z výmennej stáže každý pedagogický zamestnanec, ktorý sa jej zúčastní,
vypracuje stručnú správu – aké poznatky získal a ako ich využije vo výchovno-vzdelávacej činnosti
v MŠ.
Oblasti výmeny poznatkov a skúseností: Táto správa bude jedným z viacerých podkladov
evalvácie projektu, preto bude anonymizovaná a v prípade využitia Vašich hodnotení, nebude
nikde uvedené Vaše meno, ani názov MŠ, ktorú ste hodnotili. Každú oblasť zhodnoťte stručne
a vychádzajte len zo zistení Vašej návštevy. Pri vypracovaní správy nevyužívajte žiadnu
dokumentáciu MŠ, vychádzajte predovšetkým z Vašich pozorovaní. Správa bude slúžiť ako
podklad, preto nie je potrebná odborná formulácia.
1. Atmosféra v triede (Vychádzajte z pozorovania. Zamerajte sa predovšetkým na oblasť
medzietnických vzťahov medzi deťmi, či sa hrajú spolu Rómske a Nerómske deti, ako často, pri
akých hrách, či učiteľky tieto činnosti podporuje a ako. Všímajte si celkovú atmosféru
v triede.)
2. Prostredie triedy (materiálno-technické zabezpečenie, estetizácia tried a ostatných
priestorov, využitie reálií v edukačnom procese i v estetizácii triedy)
3. Spolupráca materskej školy s rodinou (Vychádzajte z pozorovania. Všímajte si, či rodičia
sprevádzajú deti do a z MŠ. Ak nie, kto deti do a z MŠ odprevádza. Všímajte si, či rodičia
konzultujú s učiteľkami, čo ich zaujíma, či v MŠ trávia čas apod.)
4. Asistent učiteľa (Čomu sa asistent počas Vašej návštevy venoval, aké má vzťahy s deťmi
a s pedagogickými zamestnancami, či komunikuje s deťmi a s rodičmi v rómskom jazyku,
v čom ste videli prínos asistenta.)
5. Iné (Čokoľvek zaujímavé, čo sa udialo, alebo ste zistili počas Vašej návštevy a nespadá to ani
do jednej predchádzajúcej oblasti.)
6. Prínos návštevy (Zhodnoťte v stručnosti, či bola Vaša návšteva pre Vás prínosom a ak áno,
v čom.)
Správu vypracoval pracovný tím MŠ.......................................................................................
z návštevy MŠ..........................................................................................................................
podľa zoznamu účastníkov priloženom v prezenčnej listine.
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Príloha X Vyjadrenia účastníkov výmenných stáží o ich prínose
KÓD MATERSKEJ
ŠKOLY/NÁVŠTEVY

001
005

KÓD
NAVŠTÍVENEJ
MATERSKEJ
ŠKOLY
005
001

002

024

024

002

003

021

021
004

003
049

049

004

006

091

091

006

007

083

083

007

008

070

070

008

CITÁCIA O PRÍNOSE VÝMENNÝCH STÁŽÍ
„Počas návštevy v XX sme získali mnoho nových skúseností.“
„Vymenili sme si skúsenosti, prehodnotili sme vzdelávací program.
Pani učiteľky nás obdarovali výtvarnými prácami.“
„Sme radi, že sme sa mohli zoznámiť s kolektívom materskej školy,
videli sme činnosti detí aj učiteliek, ktoré nás inšpirovali, krásny
kultúrny program, ktorým sa deti predstavili.“
„Oboznámili sme sa s priestormi materskej školy, zúčastnili sme sa
aktivít počas hrových činností, činností zabezpečujúcimi životosprávy.
Privítali nás kultúrnym programom. Vymieňali sme si poznatky,
skúsenosti z NP MRK 2.“
„Výmena skúseností a poznatkov z implementácie IMV, nakoľko ZŠ
s MŠ je zapojená aj do NP MRK 1, zhodnotenie prínosu daného
projektu pre ich ZŠ a MŠ, skúsenosti s prácou asistenta učiteľa a jej
prínos v edukačnom procese, priateľské prostredie celého kolektívu ZŠ
s MŠ.“
Neuviedli.
„Táto návšteva ma obohatila o nové skúsenosti a poznatky aj vo
výchovno-vzdelávacej činnosti s deťmi aj v spolupráci s rodičmi.
Spoznala som nových ľudí, čím som získala kolegov, s ktorými si aj
v budúcnosti môžem vymieňať skúsenosti a poznatky. Touto
výmennou stážou som mala možnosť pozorovať, ako pracujú
s rómskymi deťmi a spolupracujú s ich rodičmi aj v inom predškolskom
zariadení.“
„Touto výmennou stážou sme mali možnosť poznávať, ako pracujú
s rómskymi deťmi a spolupracujú s ich rodičmi aj v inom zariadení.
Zoznámili sme sa s kolegyňami, vymenili sme si skúsenosti ohľadom
práce s rómskymi deťmi. Získané poznatky sa pokúsime uplatniť
v našom zariadení.“
„Návšteva bola veľmi príjemná, konzultovali sme o svojich
problémoch, úspechoch a každodennom živote v materskej škole.“
„Tieto návštevy sú dobrým prínosom pre našu prácu, pretože je to iný
kraj, iné zvyky, iná mentalita. Aj keď na začiatku sme neboli nadšené
z takej ďalekej cesty, sme radi, že sme sa výmennej stáže zúčastnili.“
„Prínosom pre nás bolo aj to, že ešte v prvom polroku zorganizujú
stretnutie rómskych rodičov s pracovníkom CPPPaP, ktorý im urobí
krátku prednášku o depistáži školskej zrelosti, čo sa budeme snažiť
zorganizovať aj v našej MŠ a uvidíme ako to naši rodičia prijmú a čo si
z toho zoberú.“
„Návšteva na partnerskej MŠ bola prínosom, vymenili sme si vzájomne
skúsenosti, riešenie problémových situácií s rómskymi rodičmi, odniesli
sme si nápady pre výtvarné a pracovné činnosti, využitie pomôcok.“
„Myslím, že vzájomné návštevy boli prínosom pre obidve strany.
Napriek tomu, že je to malá škôlka v malej obci, realizujú množstvo
aktivít, ktoré v budúcnosti chceme zrealizovať aj my a aj naša MŠ im
dala inšpirácie do ďalšej edukačnej práce.“
„Návšteva nás inšpirovala vo viacerých oblastiach. Oslovili nás veľmi
vkusne a prakticky upravené triedy, vybavenie školského dvora veľkým
altánkom, pieskoviskom, hojdačkami a možnosti využitia parku
v areáli reedukačného centra v susedstve MŠ nielen pre turistické
vychádzky ale i edukačné aktivity. Reedukačné centrum má svoju
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šijaciu dielňu, šije rôzne učebné pomôcky podľa potrieb MŠ (kostýmy,
čiapky apod.). Za prínos našej návštevy v MŠ považujeme naďalej
vzájomne spolupracovať. S našimi deťmi sme prijali pozvanie na
lyžiarsky výcvik, na exkurziu bylinkovej záhrady a iných možností –
aktivít v areáli ZŠ.“
„Táto výmenná stáž bola pre nás veľkým prínosom. To, že deti vedia
krásne po slovensky rozprávať, dáva učiteľke oveľa väčšiu možnosť pri
výchove a vzdelávaní rómskych detí. Deti skôr pochopia, skôr sa
naučia, nie je tam prekrikovanie, deti sú menej hlučné. Boli aktívne,
nevydržali pri jednej činnosti dlhšiu dobu, boli temperamentné, ale boli
čisté, upravené, vyčesané a boli zlaté.“
„Deti nám zaspievali rómsku pieseň a zatancovali. Tešilo nás, že
nemajú zábrany, pretože naše deti radi tancujú rómske tance, ale
rodičia pri ich vystúpení sa im smejú namiesto toho, aby ich
podporovali.
Táto výmenná stáž bola pre nás veľkým prínosom. Na rozdiel od nás
majú pani učiteľky v tejto MŠ oveľa ťažšiu prácu, nakoľko deti do MŠ
prichádzajú bez hygienických návykov, veľkým problémom je neznalosť
slovenského jazyka. Rómske deti v našej MŠ sú integrované do
bežných tried a spolupráca rodiny a školy je na dobrej úrovni.“
„Výmenná stáž bola prínosom hlavne vo výmene vzájomných
skúseností pri riešení rómskej problematiky, čo sa týka dochádzky detí
do MŠ, hygieny a používania spisovného jazyka.“
„Návšteva MŠ bola pre nás prínosom vo výmene skúseností pri práci
s deťmi – využívanie inovatívnych metód vo výtvarnej činnosti,
výborná spolupráca s komunitným centrom. Z rozhovoru s pani
riaditeľkou sme sa zhodli na spoločných problémoch v spolupráci
s našimi zriaďovateľmi v otázke dodržiavania platnej legislatívy,
financovania škôl.“
„Naša návšteva bola pre nás prínosom v tom, že sme si odovzdali
skúsenosti z práce s deťmi, spolupráce s rodičmi, rozobrali sme prácu
asistentky.“
„Návšteva bola pre nás prínosom v tom, že sme sa oboznámili
s obecnou MŠ a jej aktivitami v rámci ľudových tradícií, spoznali sme
nové učiteľky a vymenili si poznatky z výchovno-vzdelávacej činnosti
v rámci inkluzívneho modelu vzdelávania.“
„Táto návšteva obohatila naše skúsenosti a poznatky zo života detí
v tejto lokalite. Načerpali sme kopec poznatkov, nápadov, podnetov
a inšpirácií do ďalšej našej práce. No hlavne sme spoznali nových ľudí,
s ktorými si veľmi dobre rozumieme, s ktorými si môžeme v budúcnosti
vymieňať skúsenosti a nové poznatky.“
„Naša návšteva bola pre nás prínosom už len v tom, že sme mali
možnosť vidieť prácu p. učiteliek v prevažne rómskej triede vo veľmi
stiesnených podmienkach a správanie sa detí z rómskej osady
v kolektíve MŠ.“
Neuviedli.
„Opätovne sme si uvedomili rozdielnosť v inkluzívnom prístupe. MŠ
013 sa v rámci inklúzie zameriava na uľahčenie procesu vstupu do ZŠ
práve podchytením rómskych detí a ich vzdelávaním. Inkluzívny prístup
sa odráža aj v spolupráci s inštitúciami ako ZŠ, iné MŠ, CVČ, komunitné
centrá. V našej MŠ sú rómske deti začlenené do prevahy nerómskych
detí, s ktorými sa už v predškolskom veku učia spolu žiť. Učiteľky
k rómskym i nerómskym deťom pristupujú rovnako. Rómski rodičia
našich detí nevedú svoje deti k hrdosti svojej kultúry, deti
nekomunikujú v rómskom jazyku, nepoznajú rómsku vlajku, hymnu,
tance.
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Návšteva nám umožnila zažiť iný typ práce s deťmi, nakoľko ide o MŠ
s prevažnou návštevnosťou rómskych detí. Podmienky pre činnosť sú
skromnejšie, deti sú viac vedené k poznávaniu vlastnej rómskej
kultúry, čo je však umožnené prevahou rómskych detí.“
„Zúčastnené strany zistili rozdiely medzi dvojtriednou vidieckou
a šesťtriednou mestskou MŠ týkajúce sa sociálne znevýhodňujúceho
prostredia. Rozdiely sú aj v rozsahu ovládania slovenského jazyka,
v úrovni vzťahov medzi rómskymi rodinami a školami. Zhodli sme sa na
spoločnom probléme nepravidelnej dlhodobo prerušovanej dochádzky
detí do MŠ a v súlade s uvedeným na potrebe uzákonenia predškolskej
výchovy pred nástupom dieťaťa do ZŠ. Prínosom bola výmena
skúseností, nadobudnutých inšpirácií do realizácie edukačného
procesu aj estetizácii interiéru škôl. Motivujúce boli tvorivé nápady
učiteliek vo výtvarných činnostiach s deťmi.“
„Pri návšteve tejto MŠ sme zistili markantné rozdiely v práci s deťmi
medzi našou malou vidieckou MŠ a veľkou mestskou MŠ. Rozdiel sa
týkali najmä sociálneho prostredia, z ktorého rómske deti pochádzajú.
Rómske deti v tejto MŠ pochádzajú z vyššej sociálnej vrstvy, ako je to
u nás (štýl obliekania, mentalita, nebola jazyková bariéra). Nevýhodou
tejto MŠ je to, že Rómovia odchádzajú do zahraničia za prácou a to
súvisí s tým, že sa neustále mení počet zapísaných detí do MŠ počas
školského roka, čo ovplyvňuje prácu pedagógov. Prínosom pre nás
bolo načerpanie mnohých zaujímavých inšpirácií, ktoré budeme
využívať aj v našom edukačnom procese.“
„Spoznali sme iný typ MŠ, spoznali sme zaujímavé materiály pre
spoluprácu so samosprávou a rodičmi z MRK. Naďalej si plánujeme
tieto novinky a skúsenosti vymieňať formou emailov alebo sledovaním
webovej stránky.“
„V partnerskej MŠ sme spoznali nové kolegyne, ktoré s láskou
a nadšením vykonávajú svoje povolanie. Získali sme v nich dobré
partnerky na ďalšiu vzájomnú spoluprácu. Spoznali sme iný región,
pozitíva i negatíva v rôznych oblastiach života.“
„Táto návšteva obohatila naše skúsenosti, čo sa týka najmä rómskych
detí a ich života v tejto lokalite, načerpali sme kopec výtvarných
nápadov a inšpirácií do ďalšej našej práce a hlavne spoznali sme
nových ľudí, s ktorými si môžeme v budúcnosti vymieňať naše
skúsenosti.“
„Návšteva bola pre nás prínosom v tom, že keď aj tieto deti majú
horšie životné podmienky ako naše deti, chodia do MŠ umyté a čisto
oblečené, čo je určite výsledok zamestnancov MŠ a ich dobrej
spolupráce s rodinami detí. Práca pedagogických zamestnancov je
prínosom v tom, že okrem socializácie budú deti pripravené na vstup
do ZŠ. Zastávame názor, že inštitucionálna predškolská výchova
realizovaná v MŠ by mala byť stanovená ako zákonná povinnosť pre
deti z osád od 3 rokov veku dieťaťa.“
„Návšteva bola veľkým prínosom. Vymenili sme si svoje poznatky
a skúsenosti a naučili sme sa veľa nového.“
„Táto návšteva bola pre nás prínosom, porovnávali sme problémy ale
aj úspechy, mali sme možnosť spoznať príjemné učiteľky a veselé deti.
Atmosféra bola veľmi príjemná, deti veselé, predvádzali nám, čo sa
naučili počas celého roka.“
„Načerpali sme nové poznatky, videli nové prostredie, výzdobu,
svojpomocne zhotovené pomôcky a inšpirovali sa do ďalšej práce.“
„Inšpirovalo ma prostredie MŠ rôznymi estetickými výtvarnými
prácami detí, získala som nové poznatky a skúsenosti v práci z oblasti
výchovy a vzdelávania najmä rómskych detí, ktoré majú rovnaké
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možnosti vo vzdelávaní s ostatnými deťmi.“
„Návšteva bola pre nás prínosom vzhľadom na neformálny dialóg,
vzájomnú výmenu skúseností v inklúzii rómskych detí, týkajúcich sa
výchovno-vzdelávacieho procesu, ŠkVP, plánu práce, aktivít školy
a pod.“
„V rozhovore s pedagogickými zamestnancami sme si vymenili
poznatky a skúsenosti pri práci s deťmi z MRK.“
„Najväčším prínosom z tejto návštevy bolo pre nás zistenie, že rómske
deti pochádzajú z rodín, ktoré sa prispôsobili životu nerómskych rodín
v obci. Nevytvorili si vlastnú rómsku komunitu (osadu) pre svoj život,
ale žijú v obci spoločne s nerómskymi obyvateľmi. Z tohto dôvodu si
myslíme, že práve preto nedochádza ku segregácii rómskych
a nerómskych detí v tejto MŠ.“
„Získali sme nové námety na estetizáciu MŠ, organizáciu športových
hier, námety na prípravu kultúrneho programu.“
„MŠ je veľmi podobná našej, aj keď naše rómske deti žijú a bývajú so
svojimi rodičmi v našom meste, sú bezproblémové, dochádzka do MŠ
je pravidelná. Ale konštatujú aj oni, že tieto deti radi chodia do MŠ.“
„Pri návšteve sme pozorovali veľmi dobrú vzájomnú spoluprácu
zamestnancov školy, no najviac nás zaujal záujem a podpora riaditeľa
ZŠ, ktorá bola zjavná v každej oblasti. Na škole bolo vidieť aj finančnú
podporu mesta. Návšteva bola pre nás prínosom vo výmene
skúseností a v inšpirácii pre ďalšiu prácu.“
„Táto výmenná stáž bola pre nás prínosom. Z hľadiska riadiacej práce
výmena skúseností, porovnanie podmienok. Vzájomná komunikácia vo
všetkých oblastiach našej práce nás obohatila. Z hľadiska práce
asistentky učiteľa – porovnanie práce, podmienok, skúseností,
problémov a ich riešení. Celkový dojem z návštevy máme veľmi
pozitívny, tešíme sa na ďalšie stretnutie.“
„Návšteva bola pre nás prínosom – spoznali sme veľmi milé nové
kolegyne, ktoré majú veľmi blízko k našim každodenným pracovným
náležitostiam. Celá návšteva sa niesla vo veľmi dobrej atmosfére,
komunikácia bola veľmi bohatá týkajúca sa danej oblasti. Pani
riaditeľka preukázala veľmi dobrý a zodpovedný prístup k svojej práci
a hlboký citový vzťah k deťom. Tešíme sa na ďalšiu návštevu.“
„S učiteľkami sme si navzájom vymenili skúsenosti a poznatky z oblasti
edukačnej činnosti a práce s deťmi.“
„Výmena skúseností bola určite pre nás prínosom, zistili sme, že máme
veľmi veľa spoločných postrehov aj problémov, inšpirovali sme sa
novými odpozorovanými nápadmi.“
„Nakoľko našu MŠ navštevujú len rómske deti, mali sme možnosť sa
dozvedieť o problémoch, k akým môže dochádzať v zmiešaných
školách. Pani riaditeľka nás informovala o svojich skúsenostiach pri
integrácii rómskych detí do kolektívu, čo bolo pre nás veľkým
prínosom.“
Neuviedli.
„Táto návšteva bola pre nás prínosom, nakoľko sme si mohli vymeniť
skúsenosti z práce s deťmi, z tvorby edukačných zdrojov, z revidovania
školských vzdelávacích programov a spoznali sme, o čo náročnejšia je
práca s rómskymi deťmi, ak neovládajú slovenský jazyk, komunikujú
iba rómsky.“
„Zaujalo nás, že deti a aj asistentka málo používajú rómsky jazyk.
U nás je to naopak a preto sa budeme aj v tvorbe učebného zdroja
zaoberať rozvíjaniu komunikácii u rómskych detí. Výmenná stáž bola
pre nás prínosom. Videli sme nové prostredie, spoznali sme nový tím
pedagogických zamestnancov v MŠ i personálu, vymenili sme si
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skúsenosti v oblasti tvorby učebných zdrojov. Sme vďačné, že nám bola
umožnená výmenná stáž a tešíme sa na ďalšie stretnutie.“
„Zážitky z tejto návštevy nás motivujú k spolupráci a využitiu
poznatkov a skúseností v materskej škole, v ktorej pôsobíme.“
„Vymenili smr si skúsenosti pri práci s rómskymi deťmi a dospelými.
Asistenti si vymenili vzájomné skúsenosti, nakoľko obidvaja iba
v tomto školskom roku spoznali prácu v MŠ – prácu s deťmi.“
„Návštevu v MŠ hodnotíme pozitívne. Mali sme možnosť si vymeniť
skúsenosti, názory v oblasti, ktorá sa týka inklúzie ale aj práce s ŠkVP,
vidieť nové aktivity, získať námety pre prácu s deťmi, spoluprácu
s rodičmi a verejnosťou.“
„Návšteva v partnerskej MŠ bola pre nás prínosom hlavne z hľadiska
spôsobu priebehu edukačného procesu a pozitívnych vzájomných
vzťahov asistenta učiteľa s deťmi, rodičmi a pedagogickým zborom.
Pani riaditeľka, pani učiteľka aj pán asistent nám počas návštevy vyšli
v ústrety, venovali sa nám, boli veľmi priateľskí a ochotne odpovedali
na naše otázky.“
„Táto návšteva nebola pre nás prínosom. My pracujeme v 5-triednej
MŠ a skôr by sme privítali ísť na stáž na väčšiu školu, aby sme si
vymenili skúsenosti a poznatky z implementácie inkluzívneho modelu
vzdelávania, ktoré sa dajú realizovať na väčšej škole.“
„Návšteva bola pre nás prínosom. Pani učiteľky viedli deti na konci
všetkých činností k prezentácii vlastných skúseností, citov
a presvedčení a tak ich viedli k sebahodnoteniu a hodnoteniu činností
a ich výsledkov.
„Návšteva na partnerskej škole bola pre nás prínosom v tom, že sme
videli, ako sa plnohodnotne môžu rómske deti vzdelávať pri
pravidelnej dochádzke, čo v našej škole nie je.“
„Návšteva na partnerskej dvojičkovskej MŠ bola pre nás veľkým
prínosom v tom, že dokážu zapájať a prinášať do MŠ rómske deti
z osady, ktoré nepoznajú slovenský jazyk, nerozumejú pokynom
učiteľky, nepoznajú základné hygienickú a kultúrno-spoločenské
návyky. Oni ich musia postupne socializovať a včleňovať do kolektívu,
učiť všetko to, čo im nedali rodičia. MŠ nahrádza prácu a výchovu
rodičov. Takéto deti musia navštevovať predprimárne vzdelávanie,
pretože nie je možné, aby dieťa „bez ničoho“, z takých živorných
podmienok zasadlo do školskej lavice.
Kdežto naše rómske deti používajú slovenský jazyk, ale potrebujú
pomoc, individuálny prístup najviac v kognitívnej, sociálnoemocionálnej oblasti a dostatočnej pripravenosti na školu.“
„Škola je zameraná na zdravý životný štýl, čo propaguje a realizuje aj
naša škola. Tak sme si vymenili poznatky z tejto oblasti, rovnako aj
poznatky z prosociálnej výchovy a jazykovej výchovy, ktorú realizuje
naša škola.“
„Videli sme výchovno-vzdelávaciu činnosť vo viactriednej MŠ
a spoločne sme si vymenili skúsenosti týkajúce sa nielen konkrétneho
národného projektu ale aj z iných oblastí.“
„Návštevu hodnotíme pozitívne. Mali sme možnosť porovnať prácu
oboch MŠ, vymeniť si skúsenosti, názory v oblasti, ktorá sa týka
inklúzie ale aj práce s ŠkVP, vedením pedagogickej dokumentácie,
vidieť nové aktivity, získať námety pre spoluprácu s rodičmi,
verejnosťou a v neposlednom rade bola to aj možnosť porovnať
problémy týkajúce sa každodenného života ľudí z iného kraja.
Návšteva splnila svoj účel.“
Táto naša návšteva bola pre nás prínosom, pretože sme boli svedkami,
ako sa dajú socializovať deti z MRK a dobrým prístupom bez
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segregácie vychovávať k čistote a poriadku všetky generácie týchto
ľudí.“
„Prínos návštevy pre nás bol v tom, že sme spoznali danú MŠ
a zoznámili sa s novým pedagogickým kolektívom. Z tejto návštevy
sme si odniesli veľa poznatkov, tvorivých nápadov a nových informácií
ohľadom výchovno-vzdelávacej činnosti.“
„Návšteva nám dala to, že sme spoznali danú MŠ a príjemný
pedagogický kolektív.“
„Získala som veľa informácií, nápadov a poznatkov z inej časti škôl
regiónu. Záujem rodičov o deti a o činnostiach MŠ a samotná
spolupráca je na lepšej úrovni ako u nás.“
„Získala som informácie a nápady na zvýšenie kvality spolupráce školy
s rodinou, ako zlepšiť vzťahy medzi rómskymi a nerómskymi deťmi
v škole i mimo nej.“
„Naša návšteva bola pre nás veľkým prínosom. Nielenže sme si
vymenili vzájomné skúsenosti a poznatky, ale našli sme spoločne aj
riešenia problémov, ktoré nás trápia pri uspokojovaní potrieb detí
z MRK. A sľúbili sme si, že naša spolupráca bude pokračovať aj po
ukončení tohto národného projektu.“
„Naša návšteva bola pre nás prínosom, nakoľko sme si vymenili
skúsenosti, poradili si navzájom, spoznali nových ľudí. Sme radi, že sme
mali príležitosť nahlisnuť do chodu inej MŠ.“
„Prínosom pre nás bola veľká ústretovosť a pohostinnosť učiteliek ako
aj celého personálu MŠ 050, ktorú uplatňujú aj v kontakte s rodičmi
z marginalizovaných rodín a tým je zvýšený záujem o pravidelnú
návštevnosť detí do MŠ.“
„Počas návštevy sme si vymenili skúsenosti a poznatky z edukačnej
činnosti, realizácie inkluzívneho modelu vzdelávania v praktickej
rovine. Takéto výmenné stáže hodnotíme kladne a sú pre obidve MŠ
veľkým prínosom.“
„Prínosom návštevy bola pre nás výmena skúsenosti, rozhovor
o aktivitách a organizácii mimoškolských činností s deťmi.“
„Prvú návštevu našej pridelenej dvojičky hodnotíme ako
oboznamovaciu. Bolo zaujímavé nahliadnuť na prácu a prostredie
v inej MŠ, ktorá má odlišné podmienky fungovania.“
„Výmena skúseností a nových poznatkov pri práci s deťmi z MRK bola
veľmi pozitívna, nakoľko sa v triede nachádzajú aj deti z rôznych
jazykových menšín. Preto konštatujeme, že práca pedagogického
zboru je veľmi náročná pri komunikácii a edukačnom procese.“
„Prínos návštevy: odovzdávanie skúseností, motivácia k dosiahnutiu
vyššieho percenta detí navštevujúcich celodennú starostlivosť v MŠ.“
„Prínos návštevy – výmena skúseností medzi učiteľkami a asistentkou
učiteľa.“
„Výmenná stáž bola pre nás prínosom. Získali sme nové partnerstvá,
nový pohľad na prácu s deťmi z MRK... Tešíme sa na ďalšie stretnutie.“
Neuviedli.
„Najväčším prínosom tejto výmennej návštevy bola výmena
skúseností, predstáv a plánov do budúcnosti. Zhodnotili sme spoločne
klady a prínosy tohto projektu pre prácu s deťmi z MRK.“
„Návšteva bola pre nás prínosom v poznaní iného prostredia
a mentality detí, vymenili sme si navzájom skúsenosti v oblasti
výchovno-vzdelávacej činnosti, aktivitách, o ktoré môžeme rozšíriť
činnosť v našej MŠ.“
„Bolo dobré vidieť aj prácu aj podmienky v MŠ iného kraja, navzájom
sme sa obohatili o nové informácie a skúsenosti v práci.“
„Inšpiratívne prostredie MŠ, veľmi vhodné architektonické riešenie
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náhradných priestorov pre potreby MŠ.“
„Veľkým prínosom pre nás bola návšteva rómskej osady.“
„Výmenná stáž nás obohatila o nové poznatky z danej MŠ. Na rozdiel
od našej MŠ je v tom, že nemajú problémy s dochádzkou detí do MŠ,
rodičia sa zapájajú do tvorivých dielní a iných akcií podľa plánu práce
školy.
Pedagogický kolektív vytvára podnecujúce prostredie a zúčastňuje sa
na rôznych podujatiach v meste. Uskutočňujú besedy, exkurzie.“
„Prínos z výmenných stáží vidíme v získaní nových poznatkov
o náležitostiach NP MRK 2 v iných oblastiach Slovenska a vo
vybudovaní nových priateľských vzťahov s kolegyňami a deťmi.“
„Navzájom sme si vymenili nové poznatky, skúsenosti z oblasti výchovy
a vzdelávania aj čo sa týka práce s rómskymi deťmi a ich začleňovaním
do kolektívu, ako aj spolupráce s ich zákonnými zástupcami.
Inšpirovalo nás prostredie MŠ zaujímavými výtvarnými prácami,
náučnými plagátmi a pod.“
„Sledovali sme predovšetkým spôsob začleňovania rómskych detí do
kolektívu, aktivizujúce metódy a formy práce s týmito deťmi.
Inšpirovali nás zaujímavé výtvarné práce.“
„Táto návšteva bola určite pre nás prínosom. Spoznali sme nových
ľudí, ktorí pracujú v inom prostredí, s iným zložením detí
a podmienkami MŠ. Zistili sme, že každá MŠ, aj keď v inom kraji, sa
pasuje s rovnakými problémami ako aj my. Touto návštevou sme
nazbierali množstvo tvorivých nápadov a inšpirácie.“
„Prínosom bola výmena skúseností s prácou s rodičmi ale i deťmi
rómskej komunity. Výmena v rámci pracovnej kreativity učiteliek, ale
i pani riaditeľky ZŠ, pod ktorú MŠ patrí. Je zrejmé, že je tu dobrá
spolupráca celého pedagogického zboru. Stavajú tu novú MŠ
kontajnerového typu, kde bude umiestnených 86 detí MŠ spolu –
rómskych i nerómskych.“
„Naša návšteva v MŠ bola pre nás prínosom hlavne v tom, že sme sa
presvedčili, že správnym prístupom zo strany pedagógov vedia zapojiť
všetkých rodičov do života školy a navzájom sa akceptovať bez
akýchkoľvek predsudkov.“
„Návšteva bola veľkým prínosom, spoznali sme ďalšiu kultúru,
mentalitu Rómov. Mohli sme porovnať metódy, prístupy a možnosti
a niektoré nové poznatky využívame pri výchove a vzdelávaní našich
detí a pri spolupráci s rodičmi.“
„Jednoznačne návšteva v MŠ prispela k rozšíreniu našich poznatkov,
obohatila nás o nové zdroje edukácie (napr. pieseň, výtvory
realizované deťmi na výstavke), ktoré zavedieme do praxe. Riaditeľka
MŠ nás oboznámila so spôsobom tvorby a vedenia dokumentácie na
ich škole a navzájom sme si vymenili poznatky a skúsenosti
z implementácie IMV.“
„Naša návšteva a pozorovanie života v MŠ 065 bola pre nás prínosom.
Cítili sme sa dobre. Zoznámili sme sa s novými, môžeme povedať,
veľmi príjemnými ľuďmi, s novým prostredím. Žiadne nevhodné
prejavy sme nespozorovali. Ďakujeme PK za zaujímavý nápad –
vytvorenie dvojičiek. Návšteva ďalekého východu bola pre nás
prínosná, doteraz sme nemali možnosť navštíviť tento kraj a takisto aj
pani učiteľky v 065 sú veľmi vďačné za to, že mali možnosť spoznať
naše horské prostredie a navštíviť našu MŠ.“
„Návšteva v MŠ bola pre nás prínosom. Mali sme možnosť vidieť
v praxi aj iný spôsob fungovania MŠ a spoznať nových ľudí“.
„Návšteva v MŠ bola pre nás prínosom. Videli sme v praxi aj iný spôsob
fungovania MŠ a spoznať nový ľudí“.
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„Domov sme si priniesli len všetko pozitívne. Obohatilo nás poznanie
zážitkového vyučovania a aktívna spolupráca s lesnými pedagógmi. Do
našej školy sme si priniesli nové nápady, inšpirácie, ale najmä nové
priateľstvá.“
„Mali sme možnosť vidieť aj inú variantu športovej olympiády, ktorá
kopírovala skutočnú olympiádu, kde bola viditeľná netradičná forma
spolupráce medzi MŠ a rómskymi rodičmi, ich aktívny prístup (hrala
nám živá kapela z radov rómskych rodičov), aktívne sa zapájali do
diania športovej olympiády. Naplnilo sa motto MŠ 067: „Nemôžeme
všetky deti všetko naučiť, ale všetky deti môžeme urobiť šťastnými.“
„Sledovali sme na výmennej stáži celodenný výchovný systém učiteliek
a asistenta učiteľa s deťmi zo SZP. Vymenili sme skúsenosti po stránke
výchovy a vzdelávania deti najmä z jazykovej výchovy v štátnom
jazyku.
Celý čas sme sa cítili dobre, príjemne a rozhodli sme sa, že si budeme
navzájom pomôcť, aby sa nám darila práca s týmito deťmi.“
„Počas našej návštevy sme sledovali celodenný výchovný systém.
Návšteva v tejto MŠ bola veľmi príjemná. Videli sme tam veľa
zaujímavosti, ktoré určite využijeme vo svojej práci. Všade bolo vidno
estetické cítenie, ako aj starostlivú ruku personálu tejto MŠ.“
„Počas nášho pobytu sme sledovali celodenný výchovný systém, prácu
učiteliek a asistenta učiteľa s deťmi zo SZP. Cieľom tejto stáže bola
výmena skúsenosti a cenných rád, ktoré určite prispejú ku skvalitneniu
a zefektívneniu ďalšej práce s týmito deťmi.“
„MŠ 086 je podobná našej, tzn. že rómskej otázke sa venuje celá
dedina, t. j. MŠ, ZŠ, obec súčasne. Rómski občania sú asimilovaní
medzi ostatné obyvateľstvo.
Pre veľmi príjemné chvíle, ktoré sme prežili v MŠ 086 sa tešíme na ich
návštevu.“
„Návšteva v tejto MŠ bola veľmi príjemná. MŠ je veľmi pekná,
nachádza sa na peknom mieste. Okolie je veľmi príjemné, všade je
zeleň, množstvo kvetov, dvor ako aj budova je udržiavaná. Všade
vidno estetické cítenie ako aj starostlivú ruku personálu tejto MŠ.
Videli sme tam množstvo zaujímavosti, ktoré určite využijeme aj vo
svojej práci.“
„Návšteva bola prínosom ohľadne zistenia podobných skutočností
a celkového diania v MŠ. S istotou tvrdíme, že deti do MŠ chodia veľmi
radi, tešia sa na každý nový deň prežitý v dobrom kolektíve.“
„Pedagogickí zamestnanci sa pripravujú na zapracovávanie IMV do
ŠkVP. Vymenili sme si poznatky a skúsenosti v tejto oblasti. Do tohto
času už vypracovali jeden učebný zdroj a pripravujú sa na tvorbu
ďalšieho. Pozitívne vnímame záujem učiteliek o kontinuálne
vzdelávanie v rámci projektu.
Výmenná stáž bola pre nás prínosom. Získali sme nové partnerstvá,
nový pohľad na prácu s deťmi z MRK. Už vopred sa tešíme na ďalšie
stretnutie.“
„Návšteva bola pre nás prínosom vo viacerých oblastiach. Mali sme
možnosť prediskutovať a porovnať aktivity realizované v rámci MEK 2.
Získať informácie ohľadom zapracovania IMV do jednotlivých oblastí
ŠkVP ako i do ďalšej dokumentácie školy.“
„Prínosom bola pre mňa možnosť výmeny vlastných poznatkov
a skúseností v práci s rómskymi deťmi ale najmä s rómskou rodinou.“
Neuviedli.
„Prínos návštevy hodnotím kladne, prebehla výmena informácií,
výmena skúsenosti. Porovnali sme si aj pedagogické dokumenty
a spoznali sme veľmi milých a príjemných ľudí, s ktorými do budúcna
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budeme aj naďalej spolupracovať.“
„Táto návšteva bola pre mňa jednoznačne prínosom, pretože som
spoznala veľa milých a láskavých zamestnancov MŠ, oboznámila som
sa s úplne inou MŠ, prostredím a hlavne som videla usmiate tváričky
detí /rómskych a aj nerómskych/.“
„Prínos návštevy bol nesmierny najmä z hľadiska rozšírenia obzoru,
skúseností, nakoľko v našej MŠ nemáme také percento rómskych detí,
práca učiteľov je preto v tomto smere náročnejšia.“
„Prínos návštevy vidíme v tom, že sme mali možnosť vymeniť si
skúsenosti, načerpať nové poznatky z oblasti edukácie.“
„Návštevu v MŠ 105 považujeme za pozitívnu, dozvedeli sme sa ako
funguje viactriedne MŠ, nakoľko je právnou subjektivitou, aké má
pozitíva, či negatíva. Z návštevy sme si odniesli veľa plnohodnotných,
profesijných zážitkov a odborných skúseností. S pani riaditeľkou sme
sa dohodli na častejších konzultáciách (telefonicky, e-mailom), aby
sme si naďalej vymieňali skúsenosti v rámci splnenia cieľov, skvalitniť
kompetencie učiteliek a podieľať sa na edukácii detí z MRK.“
„Každé stretnutie s novými ľuďmi mi prináša veľa rôznych zážitkov.
Stretnutia s pracovným kolektívom MŠ bolo fantastické. Chcela by som
sa aj touto cestou poďakovať manažérom projektu za vytvorenie
„dvojičiek“, hoci som tomu zo začiatku „nejako neverila“. Pri prvom
stretnutí v 105 s riaditeľkou sme si však našli cestu k našim pracovným
úlohám v tomto projekte a verím, že budeme pokračovať v spolupráci
aj po jeho skončení.“
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CITÁCIA O ASISTENTOVI UČITEĽA ZO SPRÁVY Z VÝMENNEJ STÁŽE

„Asistentka počas celého dňa spolupracovala s pani učiteľkami
a pomáhala deťom vo všetkých činnostiach.“
„Asistentka toho času bola na PN.“
„Ako sme sa dozvedeli, v MŠ pracuje už druhá AU. Pri ranných hrách
mala PA pridelenú svoju skupinu detí, ktorej sa venovala, pomáhala pri
stolovaní a hygiene. Aktivity na školskom dvore na jednotlivých
stanovištiach organizovali učiteľky. PA pomáhala deťom zdolávať
náročnejšie úlohy, dozerala na bezpečnosť detí, zabezpečovala pitný
režim, pomáhala pri organizácii a presune na jednotlivé stanovištia,
zabezpečovala potrebný materiál.“
„AU – nápomocný pri práci učiteľky, pomáha slabším deťom. V čase
návštevy bola na prijímacom pohovore v Prešove na VŠ.“
„Asistent počas návštevy pomáhal p. učiteľke s edukačnou aktivitou
(usmerňoval, nabádal). Z pozorovania môžeme usúdiť, že bol u detí
obľúbený (deti mu sedeli na kolenách). S deťmi komunikoval
v slovenskom jazyku. Prínos asistenta – upokojovanie detí počas
aktivít, usmerňovanie pozornosti na danú činnosť, neodbiehanie detí
od aktivít, povzbudenie detí k dokončeniu.“
„Vzťah asistenta k deťom je kladný. Venuje deťom všetok svoj čas,
zamestnáva ich tak, aby každá minúta tohto dňa bola plne využitá.
Asistent má výhodu aktívnej komunikácie v rómskom jazyku, čo
imponuje rómskej komunite – rodičom.“
„Počas mojej návštevy sa asistentka venovala deťom, pri rannom
schádzaní sa zapájala do rozhovorov s rodičmi a s každým dieťaťom
išla umyť ruky. V rámci aktivity pre deti pripravila športové hry, ktoré
boli prevádzané na školskom dvore. Asistentka s deťmi komunikovala
v spisovnom slovenskom jazyku, len v prípade potreby použila rómsky
jazyk. Deťom sa venovala aj individuálne, trpezlivo a láskavo
vysvetľovala pravidlá súťaží, menej odvážne deti motivovala
a povzbudzovala a tak navodzovala príjemnú atmosféru. Prínos
asistenta vidím v tom, že veľmi dobre pozná osadu a prostredie,
v ktorom sa deti nachádzajú a ovláda rómsky jazyk. Druhý deň mojej
prítomnosti v MŠ sme navštívili spolu rómsku osadu, kde som mala
možnosť vidieť a pozorovať mentalitu tejto rómskej komunity.“
„Počas našej návštevy sa asistentka venovala deťom, pri rannom
schádzaní sa zapájala do rozhovorov s rodičmi, riešila problémy
s deťmi. Pracovala s deťmi pri HHČ. V rámci aktivity pripravila spolu
s učiteľkami rôzne didaktické aktivity, ktoré boli prevádzané v triede,
aj na školskom dvore (pohybová hra „Kolovrátok“, RC – Kubík a Fíha
Tralala). Komunikácia asistentky s deťmi bola v spisovnom jazyku, len
v prípade potreby usmernila deti v rómskom jazyku. Vhodne ich
motivovala, pochválila, povzbudzovala, čím navádzala príjemnú
atmosféru v triede. Využíva individuálny a priateľský prístup k deťom.
Prínos asistenta vidím v tom, že pozná mentalitu detí a rodičov, ovláda
rómsky jazyk, čím je nápomocná pri riešení rôznych situácií, ktoré sa
v zariadení vyskytnú. Komunikuje s rodičmi, ktorí majú slabú slovnú
zásobu v spisovnom jazyku.“
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„Asistentka mala láskavý prístup k deťom, komunikovala v slovenskom
jazyku, nakoľko tam boli deti, ktoré nepotrebovali preklad do
rómskeho jazyka.“
„Na MŠ pracujú až 2 rómske asistentky, ktoré majú blízko k rómskym
deťom. Jedna s nimi komunikovala rómskym jazykom. Asistentky si
vymenili skúsenosti medzi sebou a zistili, že problémy aj v jednej aj
v druhej škôlke sú rovnaké. Okrem iného: Čo bude po skončení
projektu s asistentkami? Pedagogickí asistenti sú pre škôlky veľkým
prínosom, nakoľko rodičia a deti majú voči nim väčšiu dôveru
a ústretovosť.“
„V MŠ pracuje v rámci projektu rómska asistentka, ktoré má veľmi
kladný vzťah k deťom a podľa jej vyjadrenia sa našla v tom, čo by
v budúcnosti chcela robiť. Nasvedčuje tomu aj to, že sa prihlásila na
vysokú školu so zameraním na elementárnu pedagogiku a pri našej
návšteve nám oznámila, že je už na danú školu prijatá. Veľmi vysoko
vyzdvihujem jej prístup k deťom a celkovo prístup k práci. Už len jej
mimika tváre prezrádzala, aká je šťastná, že môže s takýmito deťmi
pracovať. Jej snahu vyzdvihla aj pani zástupkyňa, keď nám povedala,
že rómsky tanec, ktorý nám zatancovali predškoláci /rómske deti/,
nacvičila s nimi pani asistentka. Ak by boli na školách takíto asistenti,
tak je to pre školstvo a prácu učiteľov, ktorí pracujú s rómskymi deťmi
veľmi veľký prínos.“
„Pozitívom je, že PA je Rómka, komunikuje s deťmi v aj rómskom
jazyku. Spolupracovala s učiteľkou, venovala sa deťom pri hrách na
školskom dvore, pri stolovaní aj sebaobslužných návykoch.
Komunikovala s PA z našej MŠ, vzájomne si vymenili poznatky
a skúsenosti. PA má dobré vzťahy s pedagogickými zamestnancami aj
s rodičmi.“
„Asistentka bola milá, počas návštevy sa venovala deťom a aktivitám
s nimi, deti ju mali veľmi radi, reagovali na ňu veľmi pozitívne.
Komunikovala s deťmi prevažne v slovenskom jazyku, ale v prípade
potreby komunikovala aj v rómskom jazyku. Vzťahy s pedagogickým aj
nepedagogickým personálom bol na veľmi dobrej úrovni.“
„AU aktívne spolupracuje s učiteľkami MŠ, plne sa zapája do všetkých
činností s deťmi (hry, edukačné aktivity, pobyt vonku). Pomáha
s prípravou pomôcok, estetizácii tried, organizovaní podujatí. S deťmi
rozpráva spisovne po slovensky, pomáha pri pobyte vonku (obliekanie
detí, hry s deťmi, dozor).“
„Asistentka bola Nerómka, počas našej návštevy sa asistentka
venovala všetkým deťom, hrala sa s nimi počas hier a hrových činností,
kreslila s nimi, poznávala farbu pasteliek, tvary kociek. Deti
v materskej škole pekne privítala, porozprávala sa s rodičmi a to
všetko pekne po slovensky.“
„Asistentka bola Rómka, milá, prívetivá, počas našej návštevy sa
venovala deťom (pretože je v úlohe prekladateľky), aby porozumela
pani učiteľka deťom a deti pani učiteľke. My sme v tomto vo veľkej
výhode, nakoľko naše rómske deti rozprávajú len po slovensky
a povedia, že po rómsky nevedia.“
„AU – kvalifikovaný, má ukončené konzervatórium, kde má možnosti
práce s deťmi, čo sa týka hudobnej stránky detí – nácvik programov
pre rodičov a verejnosť. Ak treba komunikuje aj v rómskom jazyku, ale
rodičia a deti komunikujú skôr v štátnom jazyku. Prínos pre MŠ –
dobrá dochádzka detí do MŠ, sebaobslužné práce na dobrej úrovni
a dobrá hygiena detí.“
„Asistent sedel s nimi (s deťmi...pozn.) pri jednom stole. Individuálne
pristupoval k deťom pri upevňovaní farieb korálikov. Z pozorovania
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sme zistili, že ho majú rady, rešpektujú ho a je pre nich autoritou. Pri
výtvarnej činnosti pomáhal učiteľke pri riedení farieb a individuálne sa
venoval mladším deťom. Po rozhovore s pani riaditeľkou sme zistili, že
je pre škôlku prínosom a pomocou vo výchovno-vzdelávacom
procese.“
„Asistentka má dobré vzťahy s deťmi, učiteľkami, rodičmi. Komunikuje
s nimi v slovenskom i rómskom jazyku.“
„PA od príchodu detí usmerňovala ich činnosť, pomáhala pri výtvarnej
práci deťom usmerňovaním, viedla s nimi rozhovor o tom, čo robia.
Deti ju rešpektovali. V tejto MŠ je asistent veľkým prínosom.“
„V MŠ pracuje 1 rómsky asistent, ktorý s deťmi komunikuje pekne
v spisovnom slovenskom jazyku.“
„Doprovod rómskym deťom robila rómska asistentka, ktorá ich
odviedla domov a po nerómske deti si prišli rodičia. Asistentka sa
venovala rómskym deťom, ktoré potrebovali pomôcť, poradiť,
pomohla pri upratovaní hračiek. S rodičmi komunikovala po rómsky
a taktiež s niektorými deťmi pri sebaobslužných činnostiach.“
„Asistentka pôsobila len v jednej triede a to pri najstarších deťoch, kde
je situovaných aj najviac rómskych detí. S deťmi a ani s rodičmi
nekomunikovala v rómskom jazyku. Snažila sa individuálne pracovať
s niektorými deťmi (či už rómskymi alebo nerómskymi) a pomáhala
učiteľke pri realizácii činností počas dňa. V MŠ pôsobila počas rannej
zmeny.“
„Asistentka pracovala v triede mladších detí. Sedela v kruhu na zemi
s deťmi spoločne s učiteľkou a neskôr pri nácviku programu asistentka
spievala spoločne s deťmi a ukazovala im slová z piesne. Z nášho
pozorovania bolo zjavné, že vzťahy s deťmi i s učiteľkami sú výborné,
vzájomne si rozumejú. S deťmi komunikuje prevažne v slovenčine,
avšak najmä z dôvodu, aby rozvíjala ich slovnú zásobu v slovenskom
jazyku. Ak deti rozprávali po rómsky, rozumela tomu a reagovala na to
po slovensky. Prínos asistentky sme videli najmä v uľahčovaní
výchovno-vzdelávacieho procesu, v ktorom je neustále nápomocná
učiteľke i deťom. Taktiež veľký význam má aj sprevádzanie detí do
MŠ.“
„AU sa počas našej návštevy venovala riadeným aj neriadeným
činnostiam s deťmi, snaží sa byť deťmi plnohodnotne akceptovaná, byť
pre ne a ich rodičov prirodzenou autoritou. Výberom vhodných metód,
pod vedením triednej učiteľky nenásilne motivovala aj usmerňovala
deti v hre či edukačnej aktivite. Má prehľad o dochádzke detí, o ich
rodinných pomeroch, je nápomocná pedagogickým zamestnankyniam
v komunikácii s rodinou. K deťom pristupuje citlivo, individuálne rieši
ich problémy v hre, pomáha individuálnym prístupom v riadenej
činnosti.“
„Asistentka má veľmi kladný vzťah ku všetkým deťom rovnako.
Vzhľadom na to, že má stredné aj vysokoškolské pedagogické
vzdelanie, dokáže úplne samostatne pripraviť podklady pre edukačnú
činnosť (diagnostické hárky, pracovné listy apod.). Bolo cítiť, že vzťah
medzi asistentkou, pedagogickým zborom a rodičmi bol veľmi dobrý.
Počas našej návštevy sa pri výtvarnej činnosti aktívne zapájala do
edukačných aktivít, pri ktorých sa venovala rómskym deťom.“
„Asistentka sa venovala deťom veľmi dobre. Je veľkým prínosom pre
deti a materskú školu a je to také slniečko pre deti, ktoré ju naozaj
milujú. Po celý čas bola pozitívne naladená, nebolo badať na nej
žiadne negatívne náznaky povahových čŕt a k nám, ako k návšteve
bola veľmi vľúdna a pohostinná.“
„PA nie je Rómka, má pedagogické vzdelanie, preto vie pracovať
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s deťmi aj samostatne a je nápomocná učiteľke pri všetkých
činnostiach. Rómsky jazyk neovláda, komunikuje s rodičmi
v spisovnom jazyku, ale keďže ani samotní Rómovia nevedie rómsky,
nie je to pre vzájomnú spoluprácu a komunikáciu potrebné.“
„AU pomáha deťom pri obliekaní, stolovaní, pri edukačných
činnostiach, do ktorých je plne zapájaná hlavne pri prekonávaní
jazykovej bariéry. Deti rozprávajú prevažne rómsky, ale v MŠ sú
nútené hovoriť po slovensky, pretože učiteľky s nimi rómsky
nerozprávajú. V rómskom jazyku s nimi komunikuje iba asistent, ale
len aby deti pochopili, keď nerozumejú učiteľke.“
„AU spolupracovala s učiteľkou v triede, riadila sa jej pokynmi
a komunikovala s deťmi aj v rómskom jazyku. Deti AU rešpektovali,
dôverovali jej.“
„Asistentka dozerala na deti počas celého dňa a bola nápomocná
učiteľke počas výchovno-vzdelávacej činnosti. S deťmi komunikovala
zväčša po slovensky.“
„Asistent učiteľa sa počas našej návštevy venoval deťom počas celého
dňa. Pracoval s nimi pri dokončovaní pracovných listov, pomáhal im
pri hygiene a sebaobslužných činnostiach, pri obede... Komunikácia
medzi asistentom a deťmi prebiehala v rómskom a slovenskom
jazyku.“
„Počas našej návštevy AU pracovala s deťmi – najprv sa spoločne hrali,
potom im pomáhala pri pracovnej činnosti – strihanie, lepenie.
Zúčastnila sa s deťmi pobytu vonku, pomáhala pri stolovaní a pri
príprave detí na odpočinok. S deťmi komunikovala v maďarskom
jazyku. Maďarčina sa v danej lokalite používa medzi všetkými
obyvateľmi viac ako slovenský a rómsky jazyk.“
„Podľa vyjadrenia pedagogických zamestnancov je veľkou pomocou,
pomáha deťom, individuálne s nimi pracuje, vedie rozhovory s deťmi,
hrá sa s nimi v skupinkách. V čase návštevy sa PA venoval deťom,
ktoré pracovali pri stole. PA komunikoval s rodičmi v slovenskom
jazyku.“
„AU sa venoval slabším a menším rómskym deťom, komunikoval
s nimi po slovensky, ale používal aj rómske slová, pretože tie deti,
ktoré častejšie chýbajú, majú jazykový problém. S rodičmi komunikoval
po slovensky. Prínos asistenta sme vnímali v tom, že má priestor
venovať sa slabším a problémovým deťom.“
„Počas programu asistentka sprevádzala deti na akordeóne. Vzťah PA
so zamestnancami a deťmi MŠ bol viditeľne pozitívny. Komunikáciu
v rómskom jazyku sme nespozorovali.“
„Asistentka sa počas našej návštevy neustále venovala rómskym
deťom pri kreslení, pri hrách, pri obliekaní. Asistentkin vzťah s deťmi
bol evidentne dobrý a jej vzťah s pedagogickým zborom hodnotili
učiteľky veľmi kladne, chválili si spoluprácu a pomoc aj s nerómskymi
deťmi. Pri svojej práci komunikuje s deťmi a rodičmi v slovenskom
jazyku. Prínos asistenta vidíme hlavne v individuálnom prístupe,
v rovnakom zaobchádzaní so všetkými deťmi a v pocite úspechu
rómskych detí.“
„Asistentka sa prevažne venovala deťom individuálne, bola
nápomocná učiteľke pri usmerňovaní detí v edukačných aktivitách, pri
súťažiach, komunikovala s deťmi a rodičmi v slovenskom jazyku. Deti
k nej majú pozitívny vzťah, obracajú sa na ňu, keď potrebujú pomoc,
radu, vládne tam atmosféra dôvery, empatia.“
„PA sa venovala práve rómskym deťom pri plnení úloh z grafomotoriky
– grafomotorické cvičenia na pracovnom liste.“
„AU napomáha pri priebehu aktivít, ktoré sa konali na školskom dvore
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za pomoci učiteliek. Po celý čas v rámci aktivít vytvárala súdržnosť
medzi deťmi, dodávala im pocit istoty a spolupatričnosti. Pracovala
s deťmi pri nácviku speváckych aktivít s využitím individuálneho
prístupu. Pripravovala deti na spevácku súťaž. Komunikácia asistenta
s rodičmi prebiehala v slovenskom jazyku. Pedagogický zbor pokladá
PA za veľký prínos v rámci NP MRK 2 a prejavil veľkú spokojnosť s jej
prácou.“
„AU spolupracovala s učiteľkou, počas celého dňa a vo všetkých
organizačných formách pracovala aktívne s deťmi. Pri práci bolo cítiť,
že deti ju majú radi, dôverujú jej, obracajú sa na ňu, keď potrebujú
pomoc. AU má veľmi pekný vzťah k deťom, pristupuje k svojej práci
zodpovedne, v edukačnom procese je potrebná a nápomocná, taktiež
samostatná.“
„AU veľmi aktívne pracovala s deťmi, z pozorovania bolo cítiť veľmi
dobrý a dôverný vzťah k deťom, rozprávali spisovným jazykom
a šarišským nárečím, deti nekomunikovali v rómskom jazyku. AU bola
v edukačnom procese veľmi nápomocná, pracovala so skupinkou detí
počas hier a hrových činností, edukačnej aktivite a na pobyte vonku.“
„Pri práci učiteliek s deťmi pomáhala aj asistentka, ktorá sa deťom
individuálne venovala.“
„AU – nestretli sme sa s ním, nakoľko bol s deťmi mimo budovy, nás
sprevádzala pani riaditeľka, ale zoznámili sme sa so všetkými
prítomnými učiteľkami, takže nedovolíme si opisovať konanie
asistenta ani iné vzťahy, ale z rozhovoru s pani riaditeľkou sme
pochopili, že je pre nich veľkým prínosom a pomocou, že sa na neho
v mnohom spoliehajú a chodievajú spoločne medzi rómske rodiny na
návštevy.“
„Asistentka bola veľmi nápomocná učiteľke, pracovala s deťmi pri
tvorivých hrách, venovala sa skupinke detí v edukačnom procese,
slovne ich viedla a pomáhala pri plnení úloh.“
„AU sprostredkúva spoluprácu medzi rómskou komunitou a školou,
hlavne s rodičmi detí, pomáha pri rôznych aktivitách – spevácke,
výtvarné apod. v tejto MŠ nie je asistentka rómskeho pôvodu, no
napriek tomu vie s deťmi rozprávať v rómskom jazyku. Pomáha
učiteľkám pri práci s deťmi, je veľkým prínosom v tejto MŠ.“
„AU je veľkým prínosom, nakoľko pomáha preklenúť jazykovú bariéru
tým, že je akýmsi tlmočníkom, nakoľko ovláda rómsky jazyk, v ktorom
deti komunikujú. Keď je potrebné, ide do osady za deťmi či rodičmi
a rieši vyskytnuté problémy. Má pekný vzťah s deťmi aj s učiteľkami.“
„Počas našej návštevy sa asistentka venovala deťom i nám. spolupráca
s pedagogickými zamestnancami je veľmi dobrá. Čo nás zaujalo, že po
celý čas komunikovala v štátnom jazyku.“
„Deti pracovali pod vedením učiteľky, ale aj asistenta, ktorý po
konzultácii s učiteľkou vykonával činnosť s deťmi. Asistent bol aktívny,
zhovorčivý, zbehlý. Komunikoval s učiteľkou, s nami, s rodičmi.“
„Asistentka sa počas návštevy s deťmi hrala, pomáhala im pri
obliekaní a pri edukačných aktivitách pracovala spolu s pani učiteľkou.
Asistentka nerozprávala po rómsky, komunikácia prebiehala
v slovenskom jazyku medzi deťmi a dospelými.“
„Prístup PA ku všetkým deťom bol profesionálny, tolerantný, milý
a bezprostredný. Spolupracovala s učiteľkou pri športovej olympiáde,
pripravovala pomôcky a pomáhala deťom pri plnení jednotlivých úloh.
Asistentka bez problémov komunikuje s rodičmi, navštevuje ich
v rodinách a pomáha im prekonávať rôzne bariéry a riešiť problémy vo
výchove detí a ich dochádzky do MŠ.“
„AU pomáhal a aktívne sa zapájal do edukačného procesu, deťom

NP MRK 2

Metodicko-pedagogické centrum

034

046

046

034

035

084

084

035

036

048

048

036

037

094

pomáhal, deti majú s asistentom priateľský vzťah a berú ho ako
kamaráta. Vzťahy asistenta učiteľa s deťmi, pedagogickým zborom
a rodičmi sú veľmi dobré. Prínos asistenta vidíme v tom, že počas
adaptačného obdobia dieťaťa komunikuje s dieťaťom v rómskom
jazyku a pomáha pri jeho adaptácii na nové prostredie, inak AU
komunikuje s rodičmi a s deťmi v slovenskom jazyku.“
„V MŠ pracujú 2 asistentky učiteľa. Jedna tam pracuje cez projekt
MRK2, druhá je zamestnaná už dlhšiu dobu a zamestnáva ju obecný
úrad. Počas našej návštevy asistentky pomáhali deťom pri činnosti –
zhotovovaní darčekov pre mamičku. Usmerňovali deti pri nalepovaní
guľôčok z krepového papiera na predkreslené srdiečko (mladšie deti),
pri namotávaní pásikov papiera na ceruzku a nalepovaní na plochu
srdiečka (staršie deti). Činnosť asistentiek spočívala v pomoci pri
obliekaní, stolovaní, kŕmení detí počas desiaty a obeda, príprave deti
na odpočinok. Učiteľkám pomáhali pri organizovaní, radení detí na
činnosť, zapojili sa do hudobno-pohybovej hry, ktorú realizovala
učiteľka. Prínos asistentiek vidíme v uplatňovaní individuálneho
prístupu k deťom a v pomoci učiteľkám. MŠ sa nachádza v obci, kde sa
rozpráva po maďarsky, takže aj deti nerozprávajú po rómsky ale
maďarsky. Asistentky rozprávali počas našej prítomnosti s deťmi po
slovensky.“
„Asistentka sa zapájala do všetkých činností detí, spolupracovala
s učiteľkou materskej školy. Komunikovala s deťmi, venovala sa deťom
individuálne. Jej prínos sme videli v individuálnom prístupe k deťom,
ktoré to vyžadovali.“
„AU je Nerómka, bývala učiteľka MŠ, ktorá nerozpráva po rómsky.
Asistentka znalosť rómskeho jazyka však nepotrebuje, nakoľko všetky
deti aj rómske pri nástupe do MŠ rozprávajú po slovensky, hoci
ovládajú aj rómsky jazyk. AU má s deťmi veľmi dobrý vzťah, deti ju
rešpektujú. Taktiež s ostatnými pedagogickými zamestnancami má
veľmi dobrý vzťah. Rovnako to je aj pri komunikácii s rodičmi.“
„Počas výchovno-vzdelávacej činnosti sa PA venovala rómskym deťom,
individuálne prostredníctvom hry ich viedla k poznaniu a rozlišovaniu
geometrických tvarov, opakovala farby, prostredníctvom včely Bee Bot
určovali smer vpred, vzad, počet a pravo-ľavú orientáciu.
AU je Rómka s ukončeným sociálno-pedagogickým vzdelaním, čiže
k svojej práci je plne kvalifikovaná. S rómskymi deťmi komunikuje po
rómsky, čo je v tejto MŠ výhodou, pretože rómske deti nepoužívajú
doma slovenský jazyk a nerozumejú komunikácii v slovenskom jazyku.
Deti, ktoré už dlhodobejšie navštevujú MŠ majú z časti osvojený
spisovný slovenský jazyk a v MŠ už rozprávajú po slovensky. P.
asistentka pravidelne uskutočňuje návštevy v osade, komunikuje
s rodičmi detí. Jej práca v tejto MŠ je veľkým prínosom, napomáha
nielen rodičom, ale predovšetkým pedagogickým zamestnancom
zabezpečiť prítomnosť detí v MŠ a hlavne samotným deťom, ktoré
nevyhnutne potrebujú individuálny prístup, pomoc, vedenie vo
výchovno-vzdelávacej činnosti.“
„Vzťah medzi asistentkou a deťmi je bezprostredný. Je vidieť, že u detí
je obľúbená a akceptovaná. V komunikácii s deťmi aj rodičmi používala
spisovný aj rómsky jazyk.“
„PA sme vnímali ako súčasť pedagogického zboru. Počas našej
návštevy pod vedením triednej učiteľky usmerňovala rómske deti
počas vystúpenia, pri voľnej debate v prípade potreby tlmočila do
rómskeho jazyka. V jej prítomnosti rómske deti lepšie zvládajú
adaptáciu a sú odbúravané jazykové bariéry.“
„Počas našej návštevy pomáhala učiteľkám pedagogická asistentka,
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hrala sa so skupinkou detí v tvorivom kútiku. Modelovali a vystrihovali
z papiera jarné kvety. Deti s ňou bezprostredne komunikovali, pýtali sa
na to, či môžu kvety vyfarbiť, ktoré nožnice sú pre ľavákov apod.
prístup PA ku všetkým deťom je profesionálny, tolerantný, milý
a bezprostredný. Spolupráca s pedagogickým kolektívom je tiež na
dobrej úrovni. PA nepochádza z rómskeho etnika. Komunikuje s deťmi
aj rodičmi po slovensky. Prekladať do rómskeho jazyka rodičom alebo
deťom nie je potrebné, pretože komunikujú zrozumiteľne slovensky.
Práca PA dopĺňala prácu učiteľky a vytvárala priestor na individuálne
činnosti a aktivity s deťmi.“
„Asistentka počas našej návštevy sa venovala deťom. Pri cvičení cvičila
s nimi, spievala, usmerňovala pri sebaobslužných prácach, obliekala,
komunikovala aj po rómsky podľa potreby a vonku dávala pozor na
bezpečnosť. Asistentka je veľmi milá k deťom aj ich rodičom. Podľa
pozorovania sme zistili, že asistentka má výborný vzťah s učiteľským
kolektívom a berú ju aj oni ako rovnocennú kolegyňu.“
„AU má vybudovaný dobrý vzťah s rodičmi aj deťmi. S pedagogickými
zamestnancami vychádza veľmi dobre. Pri edukačných aktivitách
bezprostredne spolupracovala s učiteľkou, individuálne pristupovala
k deťom, ktoré citlivo usmerňovala. S deťmi komunikovala
v slovenskom jazyku, ale ovláda aj rómsky jazyk. Pochádza z rómskej
komunity odkiaľ sú aj deti navštevujúce MŠ. Pri hygiene dohliadala na
správny postup pri umývaní. Bolo vidieť, že má kladný vzťah k deťom
a záujem o prácu s nimi.“
„AU deti aj rodičia prijali ústretovo. Na MŠ je asistent nerómskeho
pôvodu, rómsky neovláda. Asistentka sa počas našej návštevy plne
venovala deťom, zapájala sa do edukačnej aktivity, bolo vidno, že vie
upútať pozornosť detí.“
„AU má dobrý vzťah k deťom, deti ju majú rady, vytvára dobrý vplyv
na deti a prívetivo komunikuje s nimi. Pri individuálnych prácach
s deťmi musela niekedy učiteľka usmerňovať asistentku pri práci.“
„AU má vytvorený pozitívny citový vzťah k deťom. Deti ju majú radi,
stále na deti pôsobila slovne, dotykom, pochvalou a zapájala ich do
kolektívu. Individuálne pracovala s deťmi pri PL. S deťmi, ktoré neboli
prítomné deň pred tým, robila aktivity podľa ich záujmu.“
„Asistentka mala k deťom priateľský prístup, deti ju rešpektovali. Do
hier a aktivít sa zapájala nenásilnou formou, viedla s deťmi rozhovor
o činnostiach, ktoré vykonávali, pomáhala pri riešení problémov. Pred
ukončením činností a upozornení učiteľkou na uloženie hračiek
a pomôcok, spoločne s deťmi sa zapojila do upratovania. S deťmi
rozprávala po slovensky.“
„Po celý čas sa asistentka plne venovala deťom, ich potrebám, deti
k nej mali dôveru, rozprávali s ňou otvorene. Bolo už na prvý pohľad
vidieť, že s deťmi je neustále v kontakte a venuje sa im. Pri aktivitách
pomáhala učiteľke s riadením detí, pri príprave pomôcok, taktiež na
vychádzke do dediny, dbala na bezpečnosť detí.“
„Počas edukačnej aktivity AU vypomáhal pri edukačných činnostiach.
Bol veľmi nápomocný pri tom, aby deti dodržiavali základné hygienické
návyky, stravovacie návyky. Raz mesačne navštevuje rómsku osadu
a vybavuje administratívne záležitosti. Pri pobyte vonku sa aktívne
zapájal do hier s deťmi. V Rejdovej nie je potrebný rómsky jazyk, keďže
deti rómčinu nepoužívajú.“
„Asistent sa počas našej návštevy venoval rómskym a nerómskym
deťom. K deťom má pozitívny vzťah. Vzťahy a komunikácia
s pedagogickými pracovníkmi sú na dobrej úrovni. Počas našej
návštevy sme nepostrehli komunikáciu v rómskom jazyku. Prínos
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asistenta spočíva v individuálnom prístupe k deťom a je nápomocný
učiteľke pri práci s deťmi.“
„AU sa deťom venuje pravidelne, má dobré vzťahy s pedagogickým
zborom. S rodičmi a deťmi nekomunikuje v rómskom jazyku, nakoľko
ho neovláda.“
„Počas našej návštevy bola asistentka učiteľa dlhodobo PN, preto jej
prácu nemôžeme hodnotiť na základe vlastného pozorovania. Na
základe rozhovoru môžeme konštatovať, že pani učiteľky považujú
prítomnosť asistentky za prínos a ich spolupráca je na dobrej úrovni.
Podľa pani učiteliek má s deťmi veľmi dobrý vzťah a dokáže s nimi aj
s rodičmi spolupracovať. Pri svojej práci nevyužíva rómsky jazyk,
vzhľadom na to, že to nie je potrebné. Deti aj rodičia hovoria po
slovensky.“
„Asistent úzko spolupracoval s riaditeľkou a triednym učiteľom pri
prezentovaní programu. Bol nápomocný pri vytváraní prostredia
a dobrej klímy v triede.“
„AU spoločne s učiteľkou a deťmi sa hrali hudobno-pohybové hry. AU
uľahčuje adaptáciu detí zo sociálne znevýhodneného rodinného
prostredia, pomáha prekonávať počiatočné jazykové, kultúrne
a sociálne bariéry, spolupracuje s triednou učiteľkou, individuálne
pracuje s deťmi, pripravuje učebné pomôcky, navštevuje rodiny.“
„AU napomáhal pri edukačnom procese učiteľke v triede.“
„AU prechádza triedami, spoznáva všetky deti aj rodičov, je k nim milá.
V čase návštevy pôsobila v najstaršej vekovej skupine a zúčastnila sa aj
na výmene poznatkov, skúseností v rámci našej stáže.“
„AU sa aktívne zapája a pomáha učiteľkám pri spoločných akciách,
výletoch i voľnočasových aktivitách. AU sa aktívne zapája a pomáha
učiteľkám pri denných výchovno-vzdelávacích i pomocných
činnostiach. Je súčasťou pracovného kolektívu. Deti asistentku
rešpektujú, počúvajú, majú s ňou dobrý vzťah. Keďže v škôlke deti
nekomunikujú v rómskom jazyku, asistentka nemá potrebu taktiež
komunikovať po rómsky.“
„Počas času stráveného v MŠ sa pani asistentka venovala
problémovým deťom, u ktorých je predpoklad zaradenia do špeciálnej
triedy a ktoré vyžadujú špeciálny prístup. Komunikovala s nimi
v slovenčine, len občas medzi deťmi padlo rómske slovíčko. Deti
komunikujú v slovenskom jazyku. Všetky pokyny a úlohy, ktoré mala
pani asistentka s deťmi robiť, boli splnené. Prínos pani asistentky,
mimochodom Rómky, vidíme v tom, že pomáha pani učiteľkám so
zvládnutím disciplíny a organizáciou detí a komunikáciou s rodičmi
a miestnou komunitou.“
„Asistentka má s deťmi veľmi dobré vzťahy, deti ju majú veľmi radi
a rešpektujú ju. Pomáhala učiteľkám počas celej aktivity. Podľa
vyjadrenia pani učiteľky je asistentka veľkým prínosom a pomocou pre
činnosťou v MŠ a k práci pristupuje zodpovedne.“
„Asistentka spolupracovala s deťmi, s ktorými má dobrý vzťah,
pomáhala im riešiť rôzne úlohy a problémy, s ktorými sa deti počas hry
stretli. Jednotlivo sa venovala deťom pri utvrdzovaní básničiek
k vystúpeniu, bola nápomocná pri tvorbe básní a piesní v rómskom
jazyku. Prínosom využitia asistenta v práci s deťmi vidíme v tom, že sa
venujú deťom individuálne a vo väčšej miere ako by stihla samotná
učiteľka. A v prípade neporozumenia reči medzi deťmi a učiteľkami
tlmočí do slovenského jazyka a naopak.“
„AU v priebehu dňa pomáhala učiteľkám v realizácii výchovnovzdelávacieho procesu. Posilňovala u detí pocit istoty a bezpečia v MŠ.
Komunikovala aj ich materinským jazykom. Pri preberaní dieťaťa
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informovala rodičov o aktivitách MŠ v maďarskom aj slovenskom
jazyku. Pri činnostiach zabezpečujúcich životosprávu dohliadala
a pomáhala pri umývaní, používaní toalety a bezpečnom prekonávaní
prekážok. Vzťahy s deťmi aj s pedagogickým zborom je na veľmi dobrej
úrovni.“
„AU v priebehu dňa pomáhal učiteľkám v realizácii pedagogického
procesu. Pri príchode detí do MŠ a odchode domov posilňoval u detí
pocit bezpečia v MŠ. Komunikoval aj ich materinským jazykom. Pri
preberaní dieťaťa domov informoval rodičov o živote a aktivitách MŠ
v rómskom aj v slovenskom jazyku. V spolupráci s učiteľkou pomáhal
pri príprave a realizácii edukačnej aktivity a svojou prácou umožňoval
realizáciu individuálneho prístupu k deťom. Pomáhal pri príprave
aktivít a pomôcok. Pri činnostiach zabezpečujúce životosprávu
dohliadal a pomáhal pri umývaní, používaní toalety – nadobúdaní
základných hygienických návykov a taktiež pri stolovaní detí podľa
potrieb. Vzťah s deťmi, ako aj s pedagogickým zborom je na veľmi
dobrej úrovni.“
„Na MŠ pracuje asistentka, ktorá spolupracuje s pedagogickým
kolektívom v danej MŠ. Má vysokoškolské vzdelanie. Spolupracuje
s rodičmi, zabezpečuje akcie na škole. Nemá problém zastúpiť
neprítomnú učiteľku. Bolo vidieť, že má kladný vzťah k deťom, čo jej
deti opätovali. Na akcii, ktorá sa konala v deň našej výmennej stáže
pomáhala pri jej prípravách. Má dobrý vzťah s celým pedagogickým
kolektívom, ako aj s rodičmi.“
„Asistentka s deťmi nám pripravila milé prekvapenie v podobe
recitácie básničiek, tanečného vystúpenia na rómske piesne.
V priebehu našej návštevy sa asistentka venovala deťom, s ktorými
mala vybudovaný pekný vzťah a deti jej ho opätovali. Pozitívny vzťah
bolo rovnako vidieť aj s ostatnými zamestnancami. AU komunikuje
s rodičmi v rómskom jazyku, na začiatku školského roku bolo potrebné
komunikovať v rómskom jazyku aj s deťmi.“
„AU sa aktívne zapájala do aktivít v triede do aktivít v triede počnúc
hrami a hrovými činnosťami cez edukačné aktivity, pobyt vonku aj
popoludňajšie činnosti. Individuálne sa venovala rómskym deťom.
Komunikovala s nimi v slovenskom jazyku, nakoľko deti rómsky jazyk
neovládajú. S pedagogickým zborom má veľmi dobré vzťahy,
vzájomne kooperujú v skupine detí, aj v spolupráci so zákonnými
zástupcami detí.“
„AU sa podieľala na všetkých činnostiach v triede. Venovala sa
rómskym aj nerómskym deťom. Komunikovala s deťmi v slovenskom
jazyku, nakoľko v tejto MŠ nie je jazyková bariéra. S pedagógmi
v zbore má veľmi dobré vzťahy. Na základe rozhovoru aj sledovania
práce badať jej erudovanosť a profesionálny prístup k plneniu úloh.
Podieľa sa na odprevádzaní detí domov.“
„AU bola veľmi príjemná, u detí obľúbená. S deťmi mala veľmi dobrý
vzťah, pristupovala k nim bez rozdielov. Po celý čas asistovala p.
učiteľkám. Ich spolupráca bola veľmi dobrá. Bolo vidno, že asistentka
zaujala adekvátne miesto v MŠ.“
„Deti asistentku učiteľa počas návštevy rešpektovali, pomáha im
hlavne pri zvládaní sebaobslužných činností, dodržiavaní hygieny,
komunikuje podľa potreby s rodičmi v slovenskom, ale i rómskom
jazyku. Usmerňovala deti podľa pokynom učiteliek. Hlavný prínos
vidím v komunikácii s rodičmi, keď dlhšie nenavštevuje dieťa MŠ,
návšteva asistenta v rodine.“
„Asistentka sa veľmi precízne venovala deťom a aktívne sa zapájala do
výchovno-vzdelávacieho procesu. Vzťahy s deťmi aj pedagogickým
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zborom sú veľmi dobré. Komunikácia prebiehala v maďarskom jazyku,
nakoľko v tomto jazyku komunikujú aj deti aj rodičia, rómsky jazyk
nepoužívajú.“
„Sledovali sme asistenta pri aktivite s deťmi. Správala sa k deťom
láskavo, bola nápomocná konkrétne pri vyfarbovaní obrázkov a pri
pohybových aktivitách na dvore MŠ. Asistentka učiteľa je z osady,
ovláda rómsky jazyk.“
„Celý čas výchovno-vzdelávacieho procesu sa AU individuálne
venovala deťom, pomáhala učiteľke s pomôckami, deťom pri
sebaobslužných činnostiach, pri cvičení bola vzorom pri
napodobňovaní správneho prevedenia cvikov, pri edukačnej aktivite
napomáhala zvyšovať pozornosť nesústredeným deťom.“
„AU má veľmi dobré vzťahy s deťmi, je im nápomocná, deťom sa
venovala individuálne už od ranných hier. Deti usmerňovala aj počas
iných činností. Je veľkým prínosom pre MŠ nielen pre deti ale aj pre
pedagogický zbor. V rómskom jazyku nekomunikuje.“
„Asistentka sa deťom venovala podľa potreby, jej prístup k deťom bol
milý. S deťmi nekomunikovala v rómskom jazyku, pretože deti samé
nekomunikujú v rómskom jazyku, ale v maďarskom jazyku. Prínos
asistentky bol v tom, že vypomáhala učiteľkám podľa potreby.“
„Asistentka sa deťom venovala podľa potreby – pri hrách, pri
edukačných činnostiach. S deťmi komunikovala v slovenskom jazyku.
Prínos asistentky bol v tom, že vypomáhala učiteľkám podľa potreby.“
„Asistent učiteľa sa aktívne zapájal do všetkých činností a bol
prirodzenou súčasťou kolektívu. Dlhoročná prax s rómskymi deťmi
ukázala jej empatie k rómskej komunite a utvorila u nej základy
rómskeho jazyka, ktoré v prípade potreby využila. Je neoceniteľným
prínosom pre prácu s rómskymi deťmi v partnerskej MŠ. Pani
asistentka komunikovala s deťmi a dohliadala na nich.“
„AU sa prezentoval ako maskot olympiády – žabka. Na umocnenie
atmosféry si deti spolu s asistentkou zacvičili za doprovodu hudby
a veselej nálady. Z práce asistentky je zjavné, že je učiteľkám
prínosom, čo sa odrážalo na profesionálnom a láskavom prístupe
k deťom, ktorým pomáhala pri jednotlivých disciplínach.“
„AU spolupracuje so všetkými pedagogickými zamestnancami v MŠ.
Na edukačných aktivitách aj individuálne pracuje s deťmi, ktoré
potrebujú pomoc alebo viac času na ovládanie poznatkov. Sledovali
sme na výmennej stáži celodenný výchovný systém učiteliek
a asistenta učiteľa s deťmi zo SZP.“
„AU spolupracuje s ostatnými pedagogickými zamestnancami.
Individuálne pracuje s deťmi, ktoré potrebujú pomoc.“
„AU spolupracuje s triednymi učiteľmi a ostatnými pedagogickými
zamestnancami. Individuálne pracuje s deťmi, pomáhala im pri
prekonávaní jazykových a iných vzdelávacích ťažkostí.“
„AU vypomáhal striedavo v obidvoch triedach. Všetky činnosti
konzultuje so všetkými pedagogickými zamestnancami MŠ.
Komunikuje aj s rodičmi pri príchode detí do MŠ aj pri odchode detí
domov.“
„V čase našej návštevy AU nebol prítomný.“
„Asistentka bola veľmi príjemná a milá či už k nám, ale aj k deťom.
Bolo vidieť, že je obľúbená, že ju majú deti radi. Konzultovala aj
s rodičom, ohľadom nevhodnej obuvi pre dieťa. V pracovnom kolektíve
je obľúbená, je veľkou pomocou pre učiteľku v pôsobiacej triede.“
„AU prechádza jednotlivými triedami, spoznáva všetky deti aj rodičov,
je k nim milá, dokáže sa znížiť ku každému dieťaťu a s rodičmi vedie
príjemnú komunikáciu. V čase návštevy pôsobila v najstaršej vekovej

NP MRK 2

Metodicko-pedagogické centrum

096

092

097

110

110

097

101

103

103

101

102

017

017

102

104

105

105

104

skupine a zúčastnila sa aj na výmene poznatkov, skúseností v rámci
našej stáže.“
„AU je milá, príjemná k deťom, rodičom. Je nápomocná pri
edukačných aktivitách, zapája sa do estetizácie triedy, prostredia.
Bezproblémovo komunikuje s deťmi, rodičmi, s ktorými má nielen
partnerský ale aj priateľský vzťah (rodičia sú prevažne spolužiaci).
V čase návštevy spolupracovala v triede, spolu s učiteľkami sa
zúčastnila na výmene poznatkov, skúsenosti.“
„Nakoľko asistentka bola PN, nemala som možnosť zoznámiť sa s ňou
a teda vidieť jej prácu.“
„Asistentka sa od rána zaoberala, aj komunikovala s deťmi pri ranných
hrách, pri hygiene, pri desiatej tiež pomáhala. Počas cvičení len
pozorovala. Cez edukačné aktivity rozdala výkresy aj pastelky a podľa
potreby individuálne pomáhala deťom. Vzťahy s kolektívom má dobré.
Počas spánku asistentka dáva pozor na deti.“
„AU sa mi javí ako pasívna, samostatne nevyvíja aktivitu, učiteľka ju
musí smerovať a navádzať na pracovné činnosti. Je nápomocná
učiteľke pri individuálnom prístupe, dokáže deťom pomôcť pri
aktivitách.“
„Asistentka sa dostatočne venovala všetkým deťom /bez rozdielu/, má
k nim pekný vzťah a prístup. V komunikácii s rodičmi a deťmi
nepoužívala rómsky jazyk.“
„Asistent učiteľa počas našej návštevy spolupracoval s pani učiteľkou
na triede, keďže deti ešte stále používajú agramatizmy, aj vďaka
menšej slovnej zásobe veľakrát nerozumejú položenej otázke
v slovenskom jazyku, asistentka okamžite prekladala deťom do
rómskeho jazyka, vzťahy detí s pedagogickým zborom sú kamarátske,
korektné, komunikujú s deťmi a s rodičmi v prípade potreby
v rómskom jazyku, v čom vidíme veľký prínos asistenta pre zlepšenie
a pochopenie spolupráce.“
„Asistentka počas našej návštevy spolupracovala s učiteľkou a s deťmi,
podľa potreby prekladala deťom z rómskej komunity. Deti ju
rešpektujú a majú ju radi.“
„Asistentka sa počas návštevy venovala deťom, prejavuje k nim
pozitívny vzťah, deti za ňou chodili a komunikovali s ňou o bežných
„problémoch“, ktoré sa v MŠ vyskytujú. Deti majú k asistentke úzky
vzťah, obracajú sa na ňu s dôverou. Pri komunikácii používali štátny
jazyk.“
„Musíme zdôrazniť, že je naozaj tvorivá, skromná, oddaná práci
s deťmi. Bolo zrejmé, že aj deti majú asistentku za veľmi dobrú
kamarátku, ktorá im pomáha, vymýšľa pre nich rôzne zaujímavosti,
hrá sa s nimi. Pri stretnutí s celým pedagogickým zborom sme
nezaznamenali žiadne rozdiely medzi učiteľkou a asistentkou v oblasti
komunikácie, vystupovania, prístupu k ostatným zamestnancom,
navzájom k sebe.“

