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ÚVOD 

 

Pod názvom „Inkluzívna materská škola – dobrá škola“  sa dňa 28. októbra 2014 v Banskej 

Bystrici konala prvá národná konferencia, ktorú organizovalo Metodicko-pedagogické 

centrum (MPC) v rámci národného projektu Inkluzívny model vzdelávania na 

predprimárnom stupni školskej sústavy (NP MRK 2). Cieľom tejto konferencie bola 

prezentácia zistení z doterajšieho priebehu národného projektu, praktických skúseností 

z jeho implementácie do praxe materských škôl a ozrejmenie niektorých aspektov 

potrebných k inkluzívnej výchove a vzdelávaniu. Konferencie sa zúčastnili odborníci 

v oblasti predprimárneho vzdelávania, inkluzívneho vzdelávania a širšia odborná 

verejnosť. Vo veľkom počte boli zastúpené materské školy, ktoré sú do NP MRK 2 

zapojené. 

Národnú konferenciu otvoril Ing. Peter Dubovan, poverený zastupovaním generálnej 

riaditeľky MPC a Mgr. Peter Pollák, PhD. poslanec NR SR a splnomocnenec vlády SR pre 

rómske komunity, ktorý vyzdvihol potrebu vzdelávať rómske deti od najútlejšieho veku: 

„Ak dostatočne pripravíme rómske deti na vstup do základnej školy predškolskou 

výchovou, tak s veľkou pravdepodobnosťou, keď tie deti prídu do školského systému 

pripravené, budú aj úspešné. Ak budú úspešné, tak získajú kvalifikáciu.“ 

Hlavné referáty konferencie otvorili dôležité témy týkajúce sa podpory inkluzívneho 

vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy. Časť národnej konferencie bola 

určená prezentácii zistení a výsledkov evalvačného procesu implementácie inkluzívneho 

modelu v materských školách, ktoré sú do NP MRK 2 zapojené. Odborná garantka NP MRK 

2 PaedDr. Eva Sobinkovičová konštatovala, že „práve materská škola je kompetentná 

každému dieťaťu poskytnúť výchovno-vzdelávacie prostredie na rozvoj jeho osobnosti, no 

má aj veľký vplyv na formovanie postojov rodičov detí a širšej komunity k pochopeniu 

potreby vzdelávať sa od útleho veku.“ Národnú konferenciu ukončili referáty z priamej 

implementácie inkluzívneho modelu vzdelávania, kedy s prezentáciou svojich skúseností 

s inkluzívnym vzdelávaním v prostredí materských škôl vystúpili zástupcovia materských 

škôl, asistenti učiteľa a konzultant pre implementáciu inkluzívneho modelu vzdelávania. 
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Národný projekt Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy 

je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ vo výške takmer 7,4 milióna eur. Do projektu je 

zapojených 110 materských škôl z celého Slovenska (okrem materských škôl z 

Bratislavského kraja). Je zameraný na vzdelávanie pedagogických a odborných 

zamestnancov s cieľom zvýšiť vzdelanostnú úroveň detí z marginalizovaných rómskych 

komunít a zlepšiť ich pripravenosť pred vstupom na základnú školu. Metodicko-

pedagogické centrum vykonáva na základe poverenia MŠVVaŠ SR celoslovenské 

kompetencie v oblasti odborného garantovania  rómskej problematiky a v súčasnosti 

realizuje tri projekty zamerané na vzdelávanie učiteľov pracujúcich s deťmi z MRK a 

podporu inklúzie. 

 

PaedDr. Eva Sobinkovičová 

odborný garant projektových aktivít NP MRK 2 
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HLAVNÉ REFERÁTY 
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KTO BY MAL BYŤ ASISTENTOM UČITEĽA MATERSKEJ ŠKOLY 

Viera Hajdúková 

Abstrakt: Príspevok sa venuje vymedzeniu pôsobenia pedagogického asistenta, asistenta 

učiteľa pre predprimárne vzdelávanie (učiteľa materskej školy). Asistent učiteľa materskej 

školy je chápaný ako nenahraditeľný komponent vysokokvalitného predprimárneho 

vzdelávania detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, osobitne detí 

pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia. 

 

 „Cesta za dobrou materskou školou je náročná, kľukatá, plná prekážok. Vyžaduje si 

prajné prostredie z každej stránky a od všetkých. Je to proces nikdy nekončiaci, ale veľmi 

prospešný budúcej úspešnosti dieťaťa v jeho ďalšom vzdelávaní a živote.“ 

ŠVP ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie (2008) 

Materská škola zohráva v živote dieťaťa veľmi dôležitú úlohu. Každé dieťa predškolského 

veku by malo mať možnosť navštevovať materskú školu minimálne jeden rok pred 

plnením povinnej školskej dochádzky. Optimálne ale je, ak môže dieťa navštevovať 

materskú školu už od tretieho roku svojho života, lebo materská škola, vďaka 

rešpektovaniu osobitostí vývoja dieťaťa predškolského veku, vďaka rešpektovaniu 

detstva a túžby každého dieťaťa objavovať doposiaľ nepoznané, poskytuje prostredie, 

v ktorom sa môže každé dieťa rozvíjať celostne, teda môže sa rozvíjať každá stránka jeho 

osobnosti.  

Už Jan Amos Komenský zdôrazňoval vo svojich dielach význam detstva, ako 

nenahraditeľnej etapy vo vývoji osobnosti človeka. Podľa neho „Najlepšia opatera 

ľudského pokolenia je v kolíske. Predísť skaze je ľahšie, ako pokazené naprávať, ba čo 

viac, čo je úplne pokazené, nemožno naprávať.“ 

Predprimárne vzdelávanie, ktoré je poskytované v materských školách, prináša nielen pre 

deti predškolského veku, ale aj pre celú spoločnosť veľké množstvo „hmatateľných“ ale aj 

„nehmatateľných“ výhod, prospechu a úžitku. Je dokázané, že poznatky, skúsenosti, 

návyky a zručnosti, ktoré deti nadobudnú počas predprimárneho vzdelávania v materskej 
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škole, vytvárajú základ pre kvalitu ich ďalšieho vzdelávania v základnej škole, ako aj 

základ pre ich úspešnosť v ďalšom živote. 

Nenahraditeľnou úlohou materských škôl je popri intenzívnom osobnostnom rozvoji detí 

aj to, že umožňujú rodičom detí lepšie zosúladiť ich rodinné a pracovné povinnosti a tým 

zvyšovať ich zamestnateľnosť. 

Všetky doposiaľ realizované výskumy dokázali, že kvalitné predprimárne vzdelávanie má 

veľký význam najmä pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, pretože pomáha 

narúšať cyklus znevýhodnenia a nezáujmu, ktoré často vedú k predčasnému ukončeniu 

školskej dochádzky a prenosu chudoby z generácie na generáciu.  

Ale aj napriek tomu, že kvalitné predprimárne vzdelávanie má veľký prínos najmä pre 

deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, a osobitne pre deti z marginalizovaných 

rómskych komunít, predprimárne vzdelávanie nesmie byť výsadou len pre tieto deti. 

Uprednostňovanie jednej skupiny detí pred ostatnými deťmi predškolského veku, pri 

poskytovaní predprimárneho vzdelávania, môže viesť k ich stigmatizácii a dokonca i k 

segregácii v neskorších etapách vzdelávania. Svedčia o tom aj vyjadrenia viacerých 

predstaviteľov Európskej únie, ktorí zdôrazňujú, že nie je možné podporovať 

predprimárne vzdelávanie na etnickom základe a že nie je správne, ak sa uvažuje 

dokonca o ustanovení povinného predprimárneho vzdelávania od 3 rokov, ale len pre 

deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Aj na rokovaní splnomocnenca vlády SR pre 

rómske komunity so zástupcami COMISIE v Bruseli, konaného dňa 7. a 8. januára 2014 

bolo zdôraznené, že „povinnú predškolskú dochádzku nie je možné zaviesť na etnickom 

základe“.  

Túto dôležitú vec si uvedomujeme aj my na Ministerstve školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky, a preto nepripúšťame ani len úvahy o tom, že by sa malo 

zaviesť povinné predprimárne vzdelávanie len pre deti zo sociálne znevýhodneného 

prostredia. Ak by sa uvažovalo o zavedení povinného predprimárneho vzdelávania, tak 

určite pre všetky deti, bez ohľadu na to, z akého sociálno-ekonomického prostredia 

pochádzajú. 

Snahou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) je 

v spolupráci so zriaďovateľmi materských škôl dosiahnuť postupne taký stav, aby 
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do materských škôl mohli byť prijaté všetky deti, ktorých rodičia o to požiadajú.  

Snažíme sa stimulovať zriaďovateľov, aby postupne rozširovali kapacity materských škôl, 

aby sa znižoval počet detí, ktoré nemohli byť do materskej školy prijaté pre nedostatok 

kapacít.  

Snahou MŠVVaŠ SR je, aby sa vzdelávanie vo všetkých druhoch škôl, materské školy 

nevynímajúc, dostávalo na stále vyššiu úroveň. Bez kvalitných učiteľov, to ale dosiahnuť 

nemôžeme. A tu je na mieste povedať, že v mnohých prípadoch to nie je možné 

dosiahnuť nielen bez kvalitných učiteľov, ale v mnohých prípadoch sa to nepodarí 

dosiahnuť ani bez pôsobenia pedagogických asistentov.  

Podľa štatistického zisťovania k 15. 09. 2013, bolo v materských školách individuálne 

začlenených 516 detí a 1 068 detí zo sociálne-znevýhodneného prostredia. V materských 

školách pôsobilo k tomuto termínu 136 asistentov učiteľa, z ktorých viac ako polovica 

bolo prijatých aj financovaných v rámci Národného projektu Inkluzívny model 

vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy k deťom zo sociálne 

znevýhodneného prostredia. 

V nasledujúcej časti môjho príspevku sa pokúsim komplexne priblížiť súčasný právny stav 

vo vzťahu k pedagogickým asistentom pôsobiacim v materských školách v jednotlivých 

právnych predpisoch, ktorých gestorom je MŠVVaŠ SR. 

V súlade s § 28 ods. 14 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský 

zákon“) môže pôsobiť aj asistent učiteľa. Slovo „môže“ je limitujúce, pretože na rozdiel 

od základných škôl, zriaďovatelia materských škôl nemôžu na pokrytie finančných 

nákladov spojených s pôsobením asistenta učiteľa v materskej škole požiadať 

ministerstvo o navýšenie finančných prostriedkov na mzdy. A tak, pôsobenie asistentov 

učiteľa v materských školách závisí výhradne nie od potrieb jeho pôsobenia, ale od 

finančných možností zriaďovateľa príslušnej materskej školy, v ktorej je prijaté, resp. sú 

prijaté deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Deťmi so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami, v súlade so školským zákonom sú deti: 

• so zdravotným znevýhodnením, medzi ktoré patria deti so zdravotným postihnutím 

(ktorými sú deti s: mentálnym postihnutím; sluchovým postihnutím; zrakovým 

http://www.npmrk2.sk/
http://www.npmrk2.sk/
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postihnutím; telesným postihnutím; s narušenou komunikačnou schopnosťou; 

s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami; s viacnásobným 

postihnutím); deti choré alebo zdravotne oslabené (medzi ktoré patria napr. aj deti 

s diabetom); deti s vývinovými poruchami a deti s poruchou správania, 

• zo sociálne znevýhodneného prostredia, 

• s nadaním. 

V súvislosti s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia je ešte potrebné pripomenúť 

skutočnosť, že v súlade s § 28 ods. 8 školského zákona, do samostatných tried pre deti 

so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami nie je možné zaradiť deti výlučne z 

dôvodu, že pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia. V materských školách 

nemáme zriadenú žiadnu špeciálnu triedu, v ktorej by boli zaradené len deti zo sociálne 

znevýhodneného prostredia. Avšak, vzhľadom na špecifiká niektorých regiónov, v ktorých 

je vyššia koncentrácia obyvateľov, ktorých sociálno-ekonomické zázemie nie je dobré, 

máme v bežných materských školách aj triedy, ale opakovane podotýkam, nie sú to 

špeciálne triedy, v ktorých sú zaradené len deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. 

A v týchto triedach, by bolo veľmi žiaduce, aby mohli pôsobiť aj asistenti učiteľa, pretože 

tieto deti musia spravidla prekonávať aj veľké jazykové bariéry, pretože až do svojho 

nástupu do materskej školy, hovorili len materinským jazykom, ktorý je vo väčšine 

prípadov iný, ako je vyučovací jazyk materskej školy, do ktorej chodia. 

Podľa § 95 odsek 9 školského zákona, deťom bariéry vyplývajúce z ich zdravotného 

znevýhodnenia pomáhajú prekonávať asistenti učiteľa. Čiže na pôsobenie asistenta 

učiteľa v materských školách, sú vytvorené legislatívne podmienky. 

Kto vlastne asistent učiteľa je? Kto ním môže byť? Aké má práva a aké má povinnosti? 

Odpovede na tieto a ďalšie otázky sa pokúsime nájsť spoločne, v právnych predpisoch, 

ktoré súvisia s pedagogickými zamestnancami, ich kontinuálnym vzdelávaním 

a rozsahom vyučovacej činnosti. 

V súlade s § 12 odsek 1 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch 

a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 317/2009 Z. z.“) je pedagogický asistent jednou 



NP MRK 2  Metodicko-pedagogické centrum 

10 

z kategórií pedagogických zamestnancov (v tomto príspevku sa venujem osobitne len 

asistentovi učiteľa pre predprimárne vzdelávanie (učiteľa materskej školy) – ďalej kvôli 

skráteniu už budem hovoriť len o asistentovi učiteľa materskej školy – aj keď všetko čo 

spomeniem o tomto asistentovi, sa rovnako vzťahuje aj na asistenta učiteľa iných druhov 

škôl, ako aj na asistenta vychovávateľa a asistenta majstra odbornej výchovy. 

Asistent učiteľa materskej školy má rovnaké práva a povinnosti, ako ostatní pedagogickí 

zamestnanci príslušnej materskej školy. 

V súlade s § 16 zákona č. 317/2009 Z. z. sa asistent učiteľa materskej školy, ako jednej 

z podkategórií pedagogického asistenta, 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.  

Z hľadiska kariérových stupňov, ktoré vyjadrujú mieru preukázaného osvojenia si 

profesijných kompetencií a náročnosť vykonávania pedagogickej činnosti pedagogickým 

zamestnancom, možno asistenta učiteľa materskej školy zaradiť najvyššie do 

kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec. Asistent učiteľa materskej 

školy, bez ohľadu na vzdelanie ktoré dosiahol, nemôže byť zaradený v kariérovom stupni 

pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou ani v kariérovom stupni pedagogický 

zamestnanec s druhou atestáciou.  

Na asistenta učiteľa materskej školy sa nevzťahujú ustanovenia § 32 až 34, § 37, 38, § 49 

až 51 zákona č. 317/2009 Z. z. Čo to v praxi znamená?  

Znamená to, že asistent učiteľa materskej školy nemôže pôsobiť v kariérovej pozícii  

- pedagogický zamestnanec špecialista ani v kariérovej pozícii  

- vedúci pedagogický zamestnanec.  

Asistent učiteľa materskej školy nemôže teda byť: 

- triednym učiteľom ani  

- uvádzajúcim pedagogickým zamestnancom. 

Zároveň nemôže vykonávať ani iné špecializované činnosti určené riaditeľom materskej 
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školy, napríklad poradcu pre vzdelávanie prostredníctvom informačno-komunikačných 

technológií, špecialistu na výchovu a vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného 

prostredia, cvičného pedagogického zamestnanca, koordinátora prevencie atď.  

Asistent učiteľa materskej školy nemôže zároveň pôsobiť v kariérovej pozícii vedúci 

pedagogický zamestnanec, teda nemôže byť ani  

- riaditeľom materskej školy, ani  

- zástupcom riaditeľa materskej školy. 

Asistent učiteľa materskej školy vzhľadom na vyššie uvedené obmedzenia, nemôže teda 

absolvovať 

- špecializačné vzdelávanie a ani  

- funkčné vzdelávanie.  

Asistent učiteľa materskej školy musí, tak ako aj každý pedagogický zamestnanec, 

ktorého pracovný pomer je založený pracovnou zmluvou (samozrejme pokiaľ od 1. 

novembra 2009 ide o jeho prvý pracovný pomer ako pedagogického zamestnanca), 

absolvovať adaptačné vzdelávanie, ktoré v súlade s § 5 ods. 3 vyhlášky MŠ SR č. 

445/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických 

zamestnancov a odborných zamestnancov trvá spravidla jeden rok, najmenej však tri 

mesiace. 

Asistent učiteľa materskej školy môže absolvovať  

- aktualizačné vzdelávanie, a  

- inovačné vzdelávanie.  

Za absolvovanie programov kontinuálneho vzdelávania, tak isto ako aj ostatným 

pedagogickým zamestnancom má asistent učiteľa priznané kredity poskytovateľom 

daného vzdelávacieho programu a riaditeľ materskej školy mu tieto kredity uzná na 

účely vyplácania kreditového príplatku, pokiaľ ich asistent učiteľa absolvoval pre 

príslušnú kategóriu a podkategóriu, v ktorej je zaradený, v závislosti od potrieb a 

zamerania materskej školy a v súlade s plánom kontinuálneho vzdelávania.  

Proti nepriznaniu kreditov poskytovateľom kontinuálneho vzdelávania alebo neuznaniu 
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kreditov riaditeľom školy na účely vyplácania kreditového príplatku môže asistent 

učiteľa podať sťažnosť do 15 dní od doručenia písomného vyjadrenia o nepriznaní 

kreditov alebo o neuznaní kreditov. Na preskúmanie sťažností je príslušný okresný úrad 

v sídle kraja.  

Kto teda môže byť asistentom učiteľa materskej školy? 

Asistentom učiteľa materskej školy môže byť osoba, ktorá spĺňa kvalifikačné predpoklady 

stanovené v Prílohe 1 Časť XVII. vyhlášky 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 vyhlášky MŠ SR 

č. 170/2010 Z. z. a vyhlášky MŠ SR č. 366/2010 Z. z.  

Pre pedagogického asistenta učiteľa vychovávateľa alebo majstra odbornej výchovy sú 

ustanovené tieto kvalifikačné predpoklady: 

A. Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa  

1. v študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika  

2. v študijnom programe v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov, 

učiteľstvo profesijných predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných 

predmetov  

3. v študijnom programe v študijnom odbore pedagogika  

4. v študijnom programe špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo 

neučiteľský smer  

5. v študijnom programe zameranom na vychovávateľstvo  

6. v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti  

D. Úplné stredné odborné vzdelanie  

1. v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo  

2. úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti  

3. úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v 

metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010  

aspi://module='ASPI'&link='170/2010%20Z.z.'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='366/2010%20Z.z.'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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Tak, ako aj v prípade ostatných pedagogických zamestnancov, ak je na vykonávanie 

pedagogickej činnosti asistenta učiteľa materskej školy prijatá osoba, ktorá nezískala 

počas svojho predchádzajúceho štúdia pedagogickú spôsobilosť, je aj asistent učiteľa 

materskej školy povinný začať vzdelávanie na získanie pedagogickej spôsobilosti podľa 

§ 8 ods. 1 písm. a) zákona č. 317/2009 Z. z. najneskôr do dvoch rokov od vzniku prvého 

pracovného pomeru pedagogického zamestnanca a najneskôr do štyroch rokov 

pracovného pomeru je povinný ho ukončiť v súlade s § 8 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z.  

Dňa 25. 11. 2013 bola zmluvnými stranami v zastúpení poverených osôb podpísaná 

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní 

postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri 

výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov na rok 2014. 

Pracovný čas  zamestnanca je 37 a ½ hodiny týždenne, u zamestnanca, ktorý má 

pracovný čas rozvrhnutý tak, že pravidelne vykonáva prácu striedavo v oboch zmenách v 

dvojzmennej prevádzke na 36 a ¼ hodiny týždenne. 

Dovolenka riaditeľa školy, riaditeľa školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia, 

riaditeľa špeciálneho výchovného zariadenia a ich zástupcov, učiteľa, pedagogického 

asistenta, majstra odbornej výchovy a vychovávateľa je deväť týždňov v kalendárnom 

roku a to bez ohľadu na počet rokov praxe. 

Ako som už spomenula, asistent učiteľa materskej školy je pedagogický zamestnanec, 

ktorý vykonáva pedagogickú činnosť v medziach zákona č. 317/2009 Z. z. 

Pedagogickou činnosťou sa pritom rozumie súbor pracovných činností vykonávaných 

priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou a ostatnými činnosťami s ňou súvisiacimi, 

ktoré zamestnávateľ ustanovuje v pracovnom poriadku. Hodina priamej vyučovacej 

činnosti v materskej škole trvá 60 minút. Hodina priamej vyučovacej činnosti prevyšujúca 

základný úväzok pedagogického zamestnanca sa považuje za jednu hodinu práce nadčas.  

Týždenný pracovný čas asistenta učiteľa určuje riaditeľ školy najviac na obdobie 

školského roka. Týždenný pracovný čas asistenta učiteľa materskej školy tvorí čas: 

- v ktorom asistent vykonáva priamu vyučovaciu činnosť a čas,  
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- v ktorom asistent vykonáva ostatné činnosti súvisiace s jeho priamou vyučovacou 

činnosťou.  

Priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou sa rozumie priama vyučovacia činnosť, ktorou 

sa uskutočňuje školský vzdelávací program.  

Riaditeľ školy môže povoliť asistentovi učiteľa materskej školy, rovnako, ako aj ostatným 

pedagogickým zamestnancom vykonávanie ostatných činností súvisiacich s priamou 

vyučovacou činnosťou a ďalším vzdelávaním aj mimo pracoviska za podmienok 

ustanovených v pracovnom poriadku školy. Ak materská škola nie je právny subjekt, 

pracovný poriadok materskej školy vypracúva zamestnávateľ, t. j. zriaďovateľ materskej 

školy. 

Rozsah, v ktorom asistent učiteľa materskej školy vykonáva priamu vyučovaciu činnosť, 

teda základný úväzok, je určený v nariadení vlády SR č. 422/2009 Z. z., ktorým sa 

ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti 

pedagogických zamestnancov v znení nariadenia vlády SR č. 433/2012 Z. z.  

Základný úväzok asistenta učiteľa materskej školy je rovnaký ako základný úväzok 

učiteľa materskej školy, teda 28 hodín týždenne. 

Asistent učiteľa môže vykonávať svoju pedagogickú činnosť aj vo viacerých triedach, 

v súlade s rozpisom pracovného času, ktorý mu určí riaditeľ materskej školy. 

Zaradenie asistenta učiteľa materskej školy do príslušnej platovej triedy závisí od 

získaného stupňa vzdelania a jeho zaradenia do príslušného kariérového stupňa: 

Kategória PZ Stupeň vzdelania Kariérový stupeň Platová trieda 

Pedagogický 

asistent 

ÚSO nekvalifikovaný 7 

ÚSO začínajúci 7 

ÚSO samostatný 8 

VŠ I. stupňa nekvalifikovaný 8 

VŠ I. stupňa začínajúci 8 

VŠ I. stupňa samostatný 9 
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Doposiaľ som hovorila o platnom právnom stave. Ale dôležité je povedať si aj to, aká je 

reálna prax v niektorých lokalitách. 

Najčastejšie: 

- sa nerešpektuje ustanovený rozsah vyučovacej činnosti asistenta, 

- sa nerealizuje adaptačné vzdelávanie asistenta, 

- sa asistentovi určuje vykonávanie činností nad rámec platného právneho stavu – sám 

vykonáva pedagogickú činnosť, alebo vykonáva činnosti, ktoré s jeho pracovným 

zaradením nemajú nič spoločné, sú v rozpore s opisom pracovnej činnosti, 

- sa nerešpektuje právo a povinnosť asistenta učiteľa kontinuálne sa vzdelávať, 

- ak pred prijatím za asistenta učiteľa už vykonával pedagogickú činnosť ako učiteľ, 

nezapočítava sa mu táto pedagogická prax, 

- je opakovane „nútený“ si robiť adaptačné vzdelávanie ako asistent učiteľa, aj keď už 

má napr. adaptačné vzdelávanie ako vychovávateľ, či učiteľ materskej školy, 

- sa nerešpektuje jeho nárok na 9 týždňov dovolenky a týždenný pracovný čas 

v prípade práce na zmeny v zmysle kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa atď. 

Tak, ako je pre úspešné predprimárne vzdelávanie nenahraditeľná učiteľka materskej 

školy, tak rovnako dôležitým odborníkom je aj asistent/asistentka učiteľa materskej 

školy. Bez vzájomného rešpektu učiteľov a asistentov učiteľov nie je možné zabezpečiť 

pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a osobitne pre deti zo sociálne 

znevýhodneného prostredia plnohodnotné predprimárne vzdelávanie. Preto majme na 

pamäti tieto múdre slová: „človek sa môže pozerať na druhého zhora iba vtedy, keď mu 

chce pomôcť.“ 

Kontaktná adresa 

PhDr. Viera Hajdúková, PhD. 

Ministerstvo školstva, vedy,  

výskumu a športu Slovenskej republiky 

Stromová 1 

813 30 Bratislava 

viera.hajdukova@minedu.sk  
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PRIPRAVENOSŤ PROSTREDIA V PROSPECH SOCIÁLNEJ INKLÚZIE 

DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT 

Barbora Kováčová 

Abstrakt: Príspevok popisuje poznatky, ktoré vychádzajú z aktuálnych výskumných zistení 

realizovaných v slovenských materských školách. Na konkrétnych príkladoch 

a výskumných zistení je prezentovaná pripravenosť prostredia na prijatie dieťaťa z rómskej 

komunity  z rozličných rovín. Na jednotlivých numerických ukazovateľoch týkajúcich sa 

roviny priestoru, osobnej roviny, skupinovej roviny a intervenčnej roviny je popisovaná 

aktuálna situácia pripravenosti prostredia na akceptáciu dieťaťa z rómskej komunity. 

Výskumu sa zúčastnilo 72 pedagógov materských škôl z 56 slovenských materských škôl. 

Jednotlivé zistenia boli zozbierané prostredníctvom interview, Ischikawa diagramu 

(Diagram príčin a následkov) a SWOT-analýzy. Aktuálne získané výsledky poukazujú na 

fakt, že prostredie (pedagógovia a deti) inštitúcií je vnímané ako bariéra voči rómskej 

komunite, ktorá je vo vyššej miere ovplyvnená predsudkami spoločnosti, rodičov 

a samotnou nepripravenosťou prostredia ako takého.  

 

Vstup do problematiky inklúzie v prostredí školy 

O inklúzii možno hovoriť ako o reforme kultúry školy v prospech znevýhodnených skupín. 

V podstate ide o vytváranie možností na podporu edukačných stratégii, ktoré nebudú 

začlenenie považovať za formálny akt, ale pôjde o aktívny spôsob akceptácie detí so 

znevýhodnením. To si vyžaduje nielen nadobúdanie celoživotných skúseností a zručností 

zo strany pedagóga, ale predovšetkým ide o prípravu detí, aj prostredia, v ktorom sa 

vzájomne všetci akceptujú a vzájomne kooperujú. Komplexne ide o vytváranie a 

posilňovanie väzieb organizácií a inštitúcií, ktoré žiaduce pri zvýšení a podpore príležitostí 

k sociálnemu začleneniu detí ako vo formálnom, tak i neformálnom priestore (Kováčová, 

2010). 

V procese inklúzie hovoríme teda o jednej heterogénnej skupine, v ktorej sú všetci 

zúčastnení rovní. Začlenenie je procesom, ktorý poskytuje dieťaťu možnosť spoznávať 

heterogenitu človeka. Na základe spoločných zážitkov sa dané rozdiely stierajú, 

»odlišnosť« sa stáva normalitou, zároveň prebieha profylaxia v prospech destigmatizácie 



NP MRK 2  Metodicko-pedagogické centrum 

17 

a voči vytváraniu negatívnych predsudkov, fám. Skupinovými či kooperatívnymi hrami 

dieťa (ne)vedome prijíma hodnoty, ktoré sa neskôr objavujú pri vytváraní nových 

komunít, kde začlenením všetkých získava spoločnosť priestor pre chápanie inklúzie v 

bežnom živote.  

Začlenenie detí s »odlišnosťami« a bez »odlišností« si vyžaduje plnú podporu v prostredí, 

v ktorom je žiaduca kooperácia všetkých zúčastnených strán. Deťom v inkluzívnom 

prostredí ponúkame príležitosť učiť sa a hrať spoločne. Začleňovanie detí v kontexte 

podpory inklúzie je potrebné začať už pri narodení dieťaťa - v rodine ako inštitúcií. 

Samotné úsilie rodičov v ranom detstve v prospech začlenenia detí s »odlišnosťami« a 

včasná odborná starostlivosť podporujú osobnostný rast dieťa v komunite, v ktorej sa 

dieťa neskôr pohybuje.  

Výskumné zistenia a podnety k jednotlivým rovinám posudzovania 

Realizácia inklúzie má prebiehať formou systematického plánovania, ktoré sme využili 

ako súčasť prezentovaného výskumu.  

Prvou fázou bolo vymedzenie zamerania – t.j. čo všetko je žiaduce pozorovať, aby bolo 

možné vyvodiť závery v súvislosti s inklúziou detí z rómskej komunity. Ktoré podmienky 

musia byť splnené v rámci sociálnej inklúzie? Ktoré otázky majú byť riešené z pohľadu 

integračných snáh v priestore pripravenosti materských škôl? Zároveň je potrebný aj 

monitoring problematiky z pohľadu empirických ukazovateľov. Aký je súčasný stav 

v pripravenosti prostredia na inklúziu dieťaťa z rómskej komunity v rovine proestoru, 

v osobnej, skupinovej a intervenčnej rovine? Aký je aktuálny stav dotknutého prostredia – 

integratibilita (pripravenosť) organizácii na prijímanie konkrétnej skupiny detí?  

Druhou fázou je hodnotenie šancí a rizík vzhľadom na dotknuté prostredie (materská 

škola) a skupiny populácie, ktoré budú zámerom dotknuté? Každé  plánovanie nesie určité 

šance a riziká, ktoré je nevyhnutné pomenovať a priblížiť na konkrétnych snímkach 

v praktickom kontexte. Šance a riziká v rámci participácie všetkých dotknutých strán je 

možné zhodnotiť prostredníctvom posudzovania dostupných informácií a údajov pre ten-

ktorý región či oblasť. Pre tento výskum bol použitý Diagram príčin a následkov a SWOT-

analýza pripravenosti podmienok – vnútorných a vonkajších. Na sumárnom 

minihodnotení participovali pedagógovia. Komplexné maxihodnotenie už vychádzalo z 
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explicitne získaných  a ukotvených údajov vychádzajúcich z interview a pozorovaní 

v prostredí tried detí 5-6 ročných v slovenských materských školách.  

Výskumnú vzorku tvorili 72 pedagógov predprimárneho vzdelávania aktuálne pôsobiacich 

v rôznych MŠ. Pre výber respondentov sme použili viaceré kritériá, aby výskumná vzorka 

reprezentovala rozmanitosť z hľadiska stupňa vzdelania, dĺžky praxe v odbore, kariérovej 

pozície, veľkosti MŠ podľa počtu tried, právneho postavenia MŠ a podľa účelovosti 

budovy. Zámerná rozmanitosť respondentov pôsobiacich v rôznych MŠ bola 

predpokladom získania širšieho spektra pohľadov, praktík, postojov a skúseností pre 

reálnu identifikáciu vonkajších a vnútorných faktorov inklúzie, ich polaritu a významnosť, 

ktorá môže reprezentovať obec pedagógov MŠ. 

Vo výskumnej vzorke boli zastúpení pedagógovia MŠ podľa vzdelania (vyššie stredné 

vzdelanie, pomaturitné neuniverzitné vzdelanie, univerzitné vzdelanie I. stupňa, 

univerzitné vzdelanie II. stupňa); podľa kariérového stupňa (začínajúci pedagogický 

zamestnanec, samostatný pedagogický zamestnanec, pedagogický zamestnanec s prvou 

atestáciou); podľa kariérovej pozície (pedagogický zamestnanec bez kariérovej pozície, 

pedagogický zamestnanec špecialista - triedny učiteľ, vedúci metodického združenia, 

vedúci pedagogický zamestnanec - riaditeľ, zástupca) a podľa dĺžky praxe (od 1 roku do 

30 rokov). 

Vo výskumnej vzorke boli zastúpené bežné MŠ podľa statusu (bez právnej subjektivity 

ako súčasť obce, s právnou subjektivitou ako právnické osoby zriadené obcou, ako súčasť 

ZŠ); podľa zriaďovateľa (obec - vidiek, mestské časti); podľa počtu tried (dvojtriedna MŠ, 

trojtriedna MŠ, štvortriedna MŠ, šesťtriedna MŠ); podľa vhodnosti budovy (účelovo 

projektovaná stavba ako MŠ, prispôsobenie pôvodných bytových priestorov pre 

prevádzku MŠ). 

Vybraná výskumná vzorka respondentov predstavovala určité možné variácie pedagógov 

pôsobiacich v bežných MŠ, čím sme zaistili sukcesívne mienky, stanoviská a presvedčenia 

o aktuálnych vonkajších a vnútorných podmienkach predškolského integračného (niekedy 

aj inkluzívneho) vzdelávania.  

Vo výskumnom zisťovaní sme využili metódu Ischikawa diagram (Diagram príčin 

a následkov, bližšie Kováčová, 2010a) a SWOT-analýzu (Novák, 2004).  
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Ischikawa-diagram, ako uvádza Kováčová (2010a), má stromčekový tvar, pomenúva sa 

tiež ako diagram príčiny a účinku, diagram rybej kosti a pod. Primárne sa používa 

v priemysle a vo výrobe, kde umožňuje graficky zobraziť vzťahy medzi problémami 

a možnými príčinami ich vzniku (tamtiež). Závadský (in Mateides a kol. 2006) tvrdí, že 

Ischikawa diagram ukazuje na prvý pohľad tú časť systému, ktorá najviac prispieva 

k vzniku problému, identifikuje pravdepodobné základné príčiny problému a sporné 

systémové požiadavky, ktoré sú možným dôvodom problému. Hlavu ryby Ischikawa 

diagramu, podľa Kováčovej (2010b), tvorí základný problém, v prípade merania kvality 

inkluzivity ide o problém začlenenia dieťaťa s odlišnosťou a chrbticu ryby utvárajú rebrá, 

ktoré sa vnímajú ako všeobecne definované príčiny predchádzajúce vzniku problému, 

napr. personálne zdroje, materiálne vybavenie, metodické vybavenie alebo priestorové 

vybavenie. K rebrám – príčinám sa ďalej pripisujú konkrétne koreňové príčiny následku, 

ktoré už netreba ďalej rozpracovať, ale navrhnúť konkrétne opatrenia k ich odstráneniu 

(tamtiež).      

SWOT-analýza, je strategická analýza východiskového stavu organizácie. Analyzuje 

vnútorné možnosti organizácie (rozoberá a hodnotí súčasný stav, vnútorné prostredie) 

a jej vonkajšie prostredie (aktuálnu situáciu okolia organizácie).  

V jednotlivých ukazovateľoch (bližšie Tabuľky) uvádzame najčastejších vyskytujúcich sa 5 

kategórií, ktoré boli hodnotiteľmi uvádzané. Jednotlivé kategórie sme na základe pilotnej 

analýzy vygenerovali a diferencovali sme ich na vonkajšie a vnútorné faktory pripravenosti 

materských škôl (tak ako ich ďalej uvádzame v texte). 

Na posudzovanie inklúzie sme použili roviny, ktoré Petillon (1993) popísal, a to 

nasledovne: 

 Rovina ekologickej perspektívy/Rovina prostredia zohľadňujúca rolu dospelého 

(pedagóga, rodiča, dobrovoľníka), vymedzenie priestoru a časovej dotácie, inštitúcie  

špecifická pre realizáciu danej aktivity. 

 Osobná rovina dieťaťa  zacielená predovšetkým k vytváraniu vzťahu k sebe samého, 

vnímania takého aký som a vo vzťahu k ostatným ľuďom. 

 Skupinová rovina zameraná na vytváraní vhodných podmienok potrebných 

k pozitívnemu fungovaniu skupiny. 
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 Interakčná rovina s cieľom analyzovať správanie sa skupiny a jej členov v nej. 

Jednotlivé roviny sa vo výskumných zisteniach prelínajú a zároveň tak vytvárajú možnosť 

viacrozmernej optiky nazerania na problematiku začlenenia dieťaťa z rómskej komunity. 

Rovina priestoru – výskumné zistenia a podnety 

Rovina priestoru alebo rovina ekologickej perspektívy popisuje pripravenosť dospelých na 

proces sociálnej inklúzie a na pripravenosť prostredia, v ktorom sa inklúzia odohráva. 

Začiatok a úspešnosť inklúzie pozorujeme v rámci inštitucionálneho začleňovania, 

»odlišnosť« má byť považovaná za normalitu, nie za akýsi módny experiment  spoločnosti, 

od ktorej sa požaduje byť inkluzívnou - ústretovou voči všetkým jej členom. Danú 

inštitucionálnu usporiadanosť v prospech inklúzie je legislatívne nutné (aj nevyhnutné) 

podchytiť tak, aby bolo možné posúdiť rozsah úspešnosti v procese začlenenia všetkých. 

Na danej základni podporiť reformy, ktorých prioritou je  sociálne začleňovanie v plnom 

rozsahu rezortov tej- ktorej krajiny, štátu či republiky.  

Tabuľka: SWOT – analýza roviny priestoru 

Vonkajšie podmienky integrácie Šanca Riziko Význam Σ z 

1  Celospoločenský trend +55 -17 4 +220 

2  Postoje pedagógov k dieťaťu z rómskej komunity +35 -37 2 -74 

3  Kariérne vzdelávanie a možnosti +30 -42 4 -168 

4  Spolupráca s poradenskými pracovníkmi + 25 -47 3 + 75 

5 Spolupráca s rodičmi +4 -68 5 -340 

SPOLU +149 -211  -62 

LEGENDA 

Hodnotiaca škála: 1 =veľmi  nízke, 2 = nízke, 3=stredné,  4 = vysoké,  5 = veľmi vysoké 

+ (šanca) pozitívne vonkajšie podmienky integrácie 

- (riziko) negatívne vonkajšie podmienky integrácie 

Σ z – sumár najvyššej hodnoty v položke šanca/riziko násobené hodnotou významnosti 

Celkovým hodnotením kategórií, ktoré sme získali od pedagógov materských škôl sme 

vybrali prvých 5 najčastejších bez ohľadu na fakt, či boli posudzované v položke šanca 

alebo riziko. Na základe výsledkov možno tvrdiť, že prostredie nie je pripravené na 

vzdelávanie detí z rómskych komunít. Je žiaduce posilniť prípravu pedagógov na 

skutočnosť, že kolektívy sú čoraz viac heterogénne. 
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Prostredníctvom výskumných metód bolo vygenerovaných 26 položiek z toho 14 

posudzovaných ako limitové/rizikové. Pri prepočte numerických hodnôt na percentuálne 

spracovanie sme získali nasledovné položky (nasledujúci graf) a zároveň zobrazené 

položky považujeme za tie, ktoré sú nevyhnutnosťou k vytváraniu inkluzívneho prostredia 

pre dieťa z rómskej komunity. 

Graf: Limity v rovine priestoru  

 

 

Podnety v rámci roviny prostredia pri  tvorbe inkluzívneho prostredia 

• 1. Učitelia potrebujú repertoár zručností, expertíz, poznatkov, pedagogických 

prístupov, adekvátnych didaktických metód, materiál a čas, keďže chcú správne a 

efektívne zvládnuť diverzitu/heterogenitu.  

• 2. Učitelia potrebujú vnútornú aj vonkajšiu podporu, správne vedenie z pozície 

riaditeľa školy, štátnej školskej inšpekcie, komunity, celoštátnych podmienok, pre 

efektívnu inklúziu je úplným základom spolupracovať medzi sebou navzájom a rodičmi.  

• 3. Štát by mal vyjadriť jasný pohľad – stanovisko k inklúzii a nastaviť adekvátne 

podmienky, ktoré dovoľujú flexibilné používanie zdrojov.  

Osobná rovina – výskumné zistenia a podnety 

Dieťa v ranom veku vstupuje do rôznych priestorov s určitým kvantom informácii a 

skúseností (často aj predsudkov), ktoré sa naučilo v rodine a v bližšom okolí. Časom svoje 

spôsobilosti (kompetencie) použije, napr. v materskej škole, v rôznych iných inštitúciách a 

spoločenstvách, ktoré mu poskytujú prirodzený priestor pre nácvik už spomenutých 

spôsobilostí. Spoznáva iné deti, zoznamuje sa s nimi, pozoruje ich správanie sa a získava 

pozitívne i negatívne skúsenosti vyplývajúce z interakcií.  
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Deti predškolského veku si skôr nevšímajú odlišnosti (vzájomné rozdiely medzi nimi), 

zvyčajne ich vnímajú ako prirodzenú súčasť skupiny. Deti v skupine využívajú vo svojom 

správaní také reakcie, s ktorými sa stretlo najmä u svojich rodičov, v svojom prostredí, ale 

i v masovokomunikačných prostriedkoch (napr. Muž tmavšej pleti ohrozoval pokladničku 

zbraňov a neskôr so sumom x-eur opustil budovu banky.“ – ten, kto má tmavú pleť je 

zlodej. Pre deti platí, kto má tmavšiu pleť je zlodej a klamár. a pod.). Uvádzame niekoľko 

konkrétnych príkladov z  praxe: 

 Jazyk ako bariéra: Deti iných národností a štátnych príslušností boli prijaté do 

slovenskej MŠ, samozrejme neovládali slovenský jazyk. Napriek tomu našli „spoločnú 

reč“ v procese hry. Postupne vznikali medzi nimi kamarátstva, ktoré ostatné deti 

verbalizovali napr. „my s Nadom chceme sedieť spolu v autobuse; budeme spolu na 

izbe“; „Marlen mi zablahoželá za dievčatá a Pedro za chlapcov (bližšie Radakovičová, 

2012)“. 

 Pleť ako bariéra: Jozef nastúpil do materskej školy rok pred nástupom do materskej 

školy. Nemal osvojené základné hygienické návyky, na jedlo sa vrhal bez toho, aby 

počkal na ostatné deti; nos si utieral do rukáva, niekedy sa mu stalo, že nestihol ísť na 

WC. Deti ho spočiatku medzi seba prijali, neskôr im jeho správanie čoraz viac 

prekážalo. Neboli ochotné akceptovať jeho „nekultúrnosť“. Jozef bol Róm, bez 

akéhokoľvek kognitívneho či somatického znevýhodnenia. Bol zaradený do materskej 

školy z dôvodu podpory sociálnych návykov v peer skupinách.  

 Agresia ako bariéra: Fati svojím vzrastom prevyšuje spolužiakov. Má problémy s 

motorikou, komunikuje cez zvuky a gestiku. Emocionálne prežívanie prejavuje len 

fyzicky, čo väčšina detí v triede mu nerozumie, odmietajú ho akceptovať. Fatiho 

považujú za „nekamaráta“ a z hry ho vylučujú. Ich segregačná stratégia je ovplyvnená 

Fatiho agresívnymi prejavmi, bezdôvodným napádaním, škriabaním a pod. Ako skupina 

sa dohodli a vymysleli Fatiho trest, a to, že počas hier si ho nevšímajú.  

Osobná rovina popisuje prijatie dieťaťa iným dieťaťom, situácie, s ktorými sa stretlo a bolo 

stigmatizované. Najčastejšími situáciami, čo sa týka dieťaťa z rómskej komunity sú tri 

bariéry – neznalosť slovenského jazyka, farba pleti a agresívne prejavy voči ostatným 

deťom. 
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Tabuľka: SWOT – analýza osobnej roviny 

Vnútorné podmienky inklúzie Šanca Riziko Význam Σ z 

1  Predsudky  +30 -42 3 - 126 

2  Čiastočná (dočasná) akceptácia +35 -37 3 -121 

3  Izolovanosť v rámci hier +30 -42 4 -84 

4  Priama skúsenosť z rozličných prostredí +33 -39 3 - 117 

5  Bezvýhradné prijatie +25 -47 3 +75 

SPOLU +153 -207  -54 

LEGENDA 

Hodnotiaca škála: 1 =veľmi  nízke, 2 = nízke, 3=stredné,  4 = vysoké,  5 = veľmi vysoké 

+ (šanca) pozitívne vonkajšie podmienky integrácie 

- (riziko) negatívne vonkajšie podmienky integrácie 

Σ z – sumár najvyššej hodnoty v položke šanca/riziko násobené hodnotou významnosti 

Celkovým hodnotením kategórií, ktoré sme získali od pedagógov materských škôl sme 

vybrali prvých 5 najčastejšie sa vyskytujúcich. Na základe výsledkov možno tvrdiť, že 

osobná rovina v súvislosti s hodnotením je posudzovaná ako riziková (-54). 

Prostredníctvom výskumných metód bolo vygenerovaných 13 položiek z toho 8 bolo 

posudzovaných ako limitové/rizikové. Pri prepočte numerických hodnôt na percentuálne 

spracovanie sme získali nasledovné položky (nasledujúci graf) a zároveň zobrazené 

položky považujeme za tie, ktoré sú nevyhnutnosťou k vytváraniu inkluzívneho prostredia 

pre dieťa z rómskej komunity. 

Graf: Limity v osobnej rovine  

 

Podnety k tvorbe inkluzívneho prostredia 

• Každé dieťa má právo na proinkluzívny tímový edukačný prístup  - prostredníctvom 
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• Každé dieťa má právo dostať odpoveď na otázku ohľadom odlišnosti.  

• Každé dieťa má právo vybrať si kamaráta bez predsudkov. 

Skupinová rovina – výskumné zistenia a podnety k tvorbe hier 

Ak vznikne situácia, kedy je dieťa iným dieťaťom, príp. skupinou detí odmietané, napr. 

kvôli jeho odlišnosti („je Turek“, „Róm“ „šušle“, „smrdí“) je žiaduce, aby vzniknutú situáciu 

riešil pedagóg spoločne s deťmi. Základným pilierom skupinovej práce na podporu 

akceptácie inakosti (či odlišnosti, alebo rôznorodosti atď.) je systematicky cielene viesť 

členov skupiny k dodržiavaniu pravidiel vzájomného spolužitia bez ohľadu na ich prípadné 

znevýhodnenie.  

Inklúzia v kontexte skupinovej roviny závisí na učiteľovom prístupe k dieťaťu , na jeho 

schopnosti podporiť sociálne vzťahy, na jeho pohľade na odlišnosti v triede a jeho ochote 

vyrovnávať sa efektívne s týmito odlišnosťami.  

Skupinové hry sú koncipované tak, aby spĺňali nasledovné podmienky:  

 vytvárať pozitívnu perspektívu na rozvoj detskej osobnosti, ako súčasti ľahšieho 

zvládania prekážok, 

 vytvárať spoločné zážitky, príležitosti pre vzájomnú pomoc a pocit bezpečia, 

 ponúkať možnosti tvorivo myslieť a konať; poskytnúť deťom priestor samostatne sa 

rozhodnúť; 

 propagovať prínos medziľudských vzťahov,  

 napomáhať pri utváraní zdravého sebavedomia, s dôrazom brať ohľad na iných, 

 stanoviť si jasné pravidlá spolupráce (Cohen et al., 1994, Comstock-Galagan, 2008). 

Pravidlá pre prácu v skupine s dôrazom na podporu inakosti  

1. Každé dievča i chlapec má právo „vstúpiť“ a byť súčasťou skupiny. Tým, že vzniká 

priestor pre začlenenie (inklúziu) pre všetkých bez toho, aby boli akýmkoľvek 

spôsobom porovnávané, diskriminované, či stigmatizované. 

2. V skupine je podporovaná vzájomná spolupráca, úcta a spolupatričnosť. 

3. Počas hry sa ráta s každým dieťaťom, lebo: 

- deti v skupine majú viac spoločného (teda toho, čo ich spája), ako toho, čím sa 

odlišujú, bez ohľadu na ich schopnosti, 
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- deti v skupine sa učia najlepšie jeden od druhého, pri spoločných činnostiach 

podporujúcich skúsenosti každodenného života, 

- deti sa optimálne rozvíjajú v takom prostredí, v ktorom sú zohľadňované 

a uspokojované ich špecifické individuálne schopnosti a potreby. 

4. Pedagóg je neodmysliteľnou súčasťou inklúzie – je potrebný a prospešný. Je tým, ktorý, 

učí a podporuje inkluzívne povedomie detí, je súčasťou „tímu dospelých“ formujúcich 

ich životné kompetencie. (modif. podľa Schwartz, Odom, 2000; Baďuríková, 2006, 

Kováčová, 2010, 2011). 

Pri práci so skupinou sú začiatky práce zacielené na podporu kohézie a súdržnosti v 

skupine. Prostredníctvom úvodných aktivít je prvoradé venovať pozornosť vzájomnému 

spoznávaniu sa, pozorovaniu správania sa detí v skupine. Základom prvotných hier je 

dieťaťu/deťom adekvátne (na ich vývinovej úrovni) objasniť začlenenie každého člena 

skupiny bez segregačných tendencií.  

Skupinové hry s zdôrazňujú autentické prežívanie účastníkov. Ide o alternatívnu formu 

podpory znevýhodnených skupín v prostredí materských škôl. V kontexte s inklúziou v 

školách Hájková a Strnadová (2010) popisujú konkrétne formy podpory, ktorými sú: 

epizodická, obmedzená, rozsiahla alebo úplná podpora. 

1. Epizodická podpora je typom podpory, kedy jednotlivec zo znevýhodnenej skupiny 

potrebuje krátkodobú starostlivosť. Ide o využitie tzv. rozohrievacích, úvodných či 

motivačných aktivít je vhodná pri začiatkoch podpory inkluzívneho prostredia v materskej 

škole. Raná podpora inklúzie pri práci s »odlišnosťou« zvyčajne »štartuje« s aktivitami 

zameranými na diferencovanie vizuálne vnímaných –fyzických »odlišností« (konkr. ide o 

odlišné telesné dispozície dotýkajúce sa napr. farby očí, tvaru uší, výšky či hmotnosti).  

2. Obmedzená podpora je časovo striktne oklieštená. Súčasťou je príprava jednotlivca so 

znevýhodnením na zamestnanie. Ide o prechodné začlenenie jednotlivca so 

znevýhodnením, napr. počas hier (sociálna inklúzia), súčasť tvorivých dielní, a pod. 

Liebmanová (2005) odporúča tzv. energizéry, ktoré sú koncipované na kombinácii 

dramatickej, hudobnej, pohybovej i výtvarnej expresie.  
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3. Rozsiahla podpora je typom podpory, ktorá je realizovaná priebežne. Môže to byť 

stimulačný program na podporu inkluzívneho prostredia, napr. v MŠ súčasť zamestnania, 

v ZŠ súčasť triednických hodín, v ZUŠ súčasť prípravy na koncertné vystúpenie.  

4. Úplná podpora je typom podpory charakterizovaná vysokou intenzitou inklúzie 

prostredia, v ktorom sa človek so znevýhodnením nachádza. V praxi ide o programy s 

konkrétnym zameraním sa na jednotlivé oblasti podpory inklúzie (Kováčová, 2011), napr.  

 Práca s predsudkami: aktivity na podporu kvality života detí v skupine zameranej na 

dramatizáciu príbehov, ktoré sa v skupine odohrávajú. Zvyčajne ide o verbálno-zvukové 

metódy s doplnením o dramatizačné vsuvky (napr. Naratívna pantomíma, dabing, 

práca s rozprávkou bez slov, so zvukmi, so spevom). Ide o verbalizáciu predsudkov, ich 

redukciu prostredníctvom zážitkových aktivít, kde je možnosť pracovať s konkrétnymi. 

Skúse-nosťami, s pripomínaním udalostí či skutkov, ktoré vznikli alebo sústavne 

pretrvávajú so snahou potvrdiť hodnoty identity každého dieťaťa (Každý sme niečím 

odlišní, ale zároveň sme takí rovnakí). 

 Práca s »nálepkami«: aktivity sa zameriavajú na objasnenie »nálepiek« s následnou 

konfrontáciou sebavnímania verzus skupinového vnímania konkrétne vytvorenej 

»nálepky«. Sú to aktivity, v ktorých deti reálne prežívajú skutočnosť mať nálepku 

(etiketu) na ktorej je niečo zobrazené (najskôr nalepíme etiketu na viditeľné miesto tak, 

aby aj nositeľ bol informovaný o jej obsahu, neskôr možno aktivitu modifikovať tak, že 

etiketu umiestnime na časť tela bez možnosti fyzického odstránenia, likvidácie zo strany 

dieťaťa), následne prebieha reflektívny dialóg t.j. práca s verbálne formulovanými 

nálepkami, ktoré majú imaginárnu podobu vzhľadom na nositeľa, ale o to výraznejší 

stigmatizačný charakter. 

Zásadným významom v rovine skupiny je prvých rokoch života dieťaťa modelovať 

inkluzívne povedomie a stabilitu postojov voči »odlišnosti« v spoločnosti. Možno tvrdiť, 

že inkluzívne povedomie (Kováčová, 2011) je neodmysliteľnou súčasťou človeka 

existujúceho v spoločnosti, ktorá smeruje k inklúzii svojou kultúrou, politikou, reformami 

a pod. Je základom ľudského uvedomovania si niečoho, príp. vedomosť o niečom v 

prospech všetkých a všetkého. U každého človeka má byť inkluzívne povedomie 

konštruované s cieľom akceptovať akéhokoľvek človeka s »odlišnosťou« práve z dôvodu 

jemu vlastnej »odlišnosti«. Principiálnym pochopením existencie »odlišnosti« ako takej, 
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možno pozdvihnúť inkluzívne povedomie na vyšší stupeň uvedomenia si, ktorý nie je len 

inkluzívnym povedomím dotýkajúci sa individuality, ale ide o kolektívny jav v prospech 

požadovaného celosvetového inkluzívneho povedomia.  

Interakčná rovina – výskumné zistenia a podnety 

Zámerom interakčnej roviny je analyzovať správanie sa skupiny a jej členov voči 

konkrétnej odlišnosti. V podstate ide o monitoring v konaní, myslení a v celkovom 

správaní sa detí v peer-skupine voči odlišnosti, a to dieťaťu z rómskej komunity.  

Interakčné posudzovanie triedy môže byť inšpirované technikami sociometrie (Karty), 

projektívnymi technikami (Naša trieda), konceptmi terapeutickej pomoci (Ďakujem, že 

si..), ale tiež technikami, ktoré v rámci inkluzívnej edukácie využívajú školy v zahraničí 

(Kruh priateľstva a Mapa života). Pravidlom všetkých techník je jednoduchosť, ktorá 

umožňuje ich modifikáciu vzhľadom k vekovej skupine detí.  

Záver 

Realita v inklúzií je práve v samotnom nazeraní na človeka ako rovnocenného člena v 

hre, vo vzťahoch, v živote a i.  Vzájomné sociálne skúsenosti, potreba byť akceptovaný a 

ochota akceptovať, že druhí sú »iní«, je ukotvené v (pre)budovaní etického povedomia 

každého jednotlivca, čo považujeme za rozhodujúce pri funkčnom začlenení do 

spoločnosti. V spoločnom živote s najrôznejšími »odlišnosťami« sa u človeka rozvíja 

individualita každého jednotlivca, v danej societe je každý donorom a akceptorom 

skúseností, ktoré prináša život postupujúci od segregácie cez integráciu k inklúzii.  
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TÍMOVÁ SPOLUPRÁCA V PREDPRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ DETÍ 

Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT 

Milena Lipnická 

Abstrakt: Tímová spolupráca je nevyhnutnou súčasťou inkluzívneho vzdelávania detí 

z marginalizovaných rómskych komunít. Prispieva k napĺňaniu filozofie inkluzívneho 

vzdelávania prostredníctvom vzájomných činností zainteresovaných profesionálov aj 

mimovládnych subjektov v spolupráci so zákonnými zástupcami detí. Koncepcia tímovej 

spolupráce v inkluzívnom vzdelávaní je založená na objektívnych dôvodoch aj princípoch 

fungovania. Tieto determinujú ciele, metódy a formy kooperácie viacerých subjektov 

smerom k zjednocovaniu a optimalizácii cieľov, prostriedkov a podmienok edukácie tak, 

aby bola pre každé dieťa vhodná a prospešná.  

 

Úvod 

Analýza vzdelávacích potrieb pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov          

v predprimárnom vzdelávaní detí z marginalizovaných rómskych komunít (2013) ukázala, 

že pre inkluzívne vzdelávanie učitelia požadujú podporný servis odborných 

zamestnancov a iných subjektov v teréne materských škôl a takisto právne vymedzenú 

systémovú pomoc zo strany štátu záväznú pre subjekty a inštitúcie zo školského, 

sociálneho a zdravotníckeho rezortu vlády aj mimovládneho sektora. Táto požiadavka 

učiteľov súvisí s konštruktívnym konštituovaním tímov priamo v materských školách, aby 

sa predprimárne vzdelávanie detí z marginalizovaných rómskych komunít realizovalo 

efektívne a optimálne. Ide o „realizačné, vyjednávacie – dohodujúce sa tímy“ (Hayes, 

2005, s 23), zložené zo subjektov školskej i mimoškolskej oblasti, rodiny a mimovládneho 

sektora, ktoré vzájomne komunikujú a spolupracujú v inkluzívnom vzdelávaní jedinečných 

detí.  

V nadväznosti na výskumné zistenia prezentované v Analýze vzdelávacích potrieb 

pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v predprimárnom vzdelávaní 

detí z marginalizovaných rómskych komunít (2013) bola vypracovaná daná štúdia. Cieľom 

štúdie je vysvetliť podstatu, identifikovať subjekty, navrhnúť ciele a oblasti, a tiež popísať 

formy a pomenovať metódy tímovej spolupráce v inkluzívnom vzdelávaní detí 
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z marginalizovaných rómskych komunít v materských školách. Sú uvádzané vo všeobecnej 

rovine uvažovania, ale je ich  možné modifikovane aplikovať na podmienky konkrétnych 

materských škôl.   

Tímová spolupráca  

Tím je skupina ľudí spojená vedomím „my,“ ale funguje cez subjektívne „ja“ jednotlivých 

členov, ktorí plnia parciálne (rozdelené a rozdielne) úlohy, aby celkový proces aj výsledky 

tímovej práce boli úspešné. Mnohorakosť odborných a osobnostných predpokladov 

a skúseností ľudí v tíme umožňuje ľahšie a rýchlejšie dosahovanie spektra cieľov, 

presnejšie rozhodovanie, účinnejšie riešenie problémov aj redukovanie chýb 

a nedostatkov. Ak sa k tomu podľa určitých kritérií členovia tímu povyberajú, či náhodne 

zídu, musia vzájomne zladiť pracovné sily, aby každý svojim dielom prispel k efektívnemu 

dosiahnutiu spoločných cieľov v priaznivých medziľudských vzťahoch a koordinovaných 

činnostiach.  

 

 

 

 

 

 

 

Podstatou tímovej spolupráce je delegovanie, napĺňanie a prehodnocovanie 

zodpovednosti nadriadenými či zodpovednými osobami (koordinátormi, tútormi) alebo 

na základe diskusií a dohôd v tíme. Zodpovednosť vychádza z právomocí a spôsobilostí 

každého člena tímu, aby riadne plnil patričné úlohy, ktoré mu vyplývajú z pracovnej 

náplne, povinností, alebo ku ktorým sa dobrovoľne zaviazal. Tímová spolupráca okrem 

práv a povinností zahŕňa očakávania a možnosti všetkých členov tímu, výhody a ocenenia 

do takej miery, aby sa neporušovali predpisy, edukačná autonómia materskej školy, aj sa 

chránili pedagogickí a odborní zamestnanci pred neodborným zasahovaním iných 

partnerov v tíme a naopak.   

Podľa Hayesa (2005) v dobre fungujúcej tímovej spolupráci prevláda:   

 ústretovosť a otvorenosť v komunikácii,  

 vyjednávanie a dohodovanie sa, 

 sebakontrola a svedomitosť v práci, 

 učenie sa v tíme, 

 slušnosť a solidarita,  

 nezasahovanie do kompetencií iného člena tímu,  

 súdržnosť a flexibilita. 
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Podstata tímovej spolupráce v inkluzívnom vzdelávaní 

Hodnoty, ktorým sa deti v inkluzívnom vzdelávaní učia, majú sa uplatňovať tímovej 

spolupráci. Preto ju nemožno obmedziť len na kvalitné a kvalifikované výkony 

participujúcich subjektov. Vzťahy medzi členmi tímu sú rovnako dôležité, ako kvalita ich 

práce, avšak táto nemôže byť dobrým vzťahom podriadená. Priaznivé medziľudské 

vzťahy ovplyvňujú prospešnú prácu členov tímu a tým úspešný proces a výsledky 

inkluzívneho vzdelávania. K tomu prispieva rešpektovanie zásadných požiadaviek, ktoré 

tímovú spoluprácu udržiavajú v hodnotách inkluzívneho vzdelávania, napomáhajú jej 

zmysluplnému fungovaniu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uvedené princípy determinujú konštruktívne konštituovanie tímov aj 

procesy dosahovania cieľov, výber, dohodovanie a uplatňovanie prostriedkov 

aj podmienok tímovej spolupráce, aby sa zosúladili s prijatou koncepciou inkluzívneho 

vzdelávania v školskom systéme aj podmienkami konkrétnej školy.  

Niektoré aspekty zodpovednosti v tímovej spolupráci v inkluzívnom vzdelávaní 

Tímovú spoluprácu charakterizujú koordinované činnosti a spoločné rozhodnutia. Aj keď 

každý člen tímu kompetentne pôsobí a rozhoduje v rámci delegovanej zodpovednosti, 

kľúčové rozhodnutia vyplývajú z objektívneho poznania a dohôd, ktoré vzišli z diskusií 

a reprezentujú skúsenosti a názory väčšiny členov tímu. Berie sa do úvahy stanovisko 

každého člena tímu podľa jeho kompetentnosti, práv i povinností, aby sa predchádzalo 

Princípy tímovej spolupráce v inkluzívnom vzdelávaní: 

 partnerstvo, zúčastnené subjekty sú rovnako dôležité a rovnocenné, 

 kooperácia, partneri súčinne dosahujú spoločné ciele,  

 výhradné zameranie na uspokojovanie edukačných potrieb detí, 

 služby a vzdelávanie podľa možností, schopností a záujmov detí,  

 rešpektovanie platnej legislatívny a kurikulárnych dokumentov, 

 zabezpečovanie pestrosti a optimálnosti služieb vo vzdelávaní, 

 rozvoj aktívne sa učiaceho spoločenstva, hodnôt a ducha školy, 

 vytváranie prospešných vzťahov medzi školou, rodinou a komunitou, 

 uplatňovanie morálnych hodnôt a pravidiel kultúry školy a iné. 
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subjektívnym a neodborným rozhodnutiam a postupom v inkluzívnom vzdelávaní aj 

v tímovej spolupráci.  

Z týchto skutočností vyplýva, že: 

 každý člen tímu má právo spolupodieľať sa na rozhodnutiach o predprimárnom 

vzdelávaní dieťaťa, ak s ním pracuje, 

 v edukácii dieťaťa podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu je vždy 

členom tímu rodič, zákonný zástupca dieťaťa, 

 informovaný súhlas rodiča, zákonného zástupcu je treba uplatňovať v dôležitých 

rozhodnutiach o dieťati a podľa Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. a v znení niektorých 

zmien a doplnkov Vyhlášky MŠ SR 308/2009 Z. z. o materskej škole, 

 členovia tímu si vzájomne prejavujú úctu, problémy riešia spoločne, na verejnosti 

a pred rodičmi, zákonnými zástupcami neznižujú váhu odbornosti a hodnotu 

osobnosti iných členov tímu, 

 každý člen tímu vo vlastných činnostiach a rozhodnutiach rešpektuje platné 

legislatívne dokumenty, schválený školský vzdelávací program, plán práce školy, 

školský poriadok, prevádzkový poriadok školy, pracovný poriadok zamestnancov a 

interné predpisy školy, 

 riešenie problémov, chýb a nedostatkov v práci niektorého člena tímu sa začína 

kritickou a priateľskou diskusiou s ním, až v prípade jeho neschopnosti či neochoty 

napraviť ich sa situácia rieši s nadriadenými. 

Zodpovednosť v tímovej spolupráci má byť proporcionálne rozdelená. Práva a povinnosti 

jednotlivých subjektov tímovej spolupráce majú byť v relatívnej rovnováhe, aby ich 

vzájomné kontakty a aktivity prebiehali v optimálnom množstve aj kvalite, prispievali 

k zlepšovaniu procesu a výsledkov edukácie detí v materskej škole aj v rodine.  

Subjekty tímovej spolupráce v inkluzívnom vzdelávaní v materskej škole  

Každé dieťa má právo na výchovu a vzdelávanie primeranú jeho veku, schopnostiam, 

záujmom i zdravotnému stavu v súlade so zásadami psychohygieny (Zákon č. 245/2008 Z. 

z. o výchove a vzdelávaní). Individuálna aj sociokultúrna odlišnosť detí je determinantom 

zabezpečovania rozmanitých služieb a podnetov vo vzdelávaní, aby vzdelávacia ponuka 

školy bola pestrá, spojená so životom a vývinom detí aj okolitým svetom.  
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Optimálne reagovanie na potreby rozvoja detí v predprimárnom vzdelávaní znamená 

zapojenie viacerých subjektov z interného aj externého prostredia materských škôl do 

výchovno-vzdelávacieho procesu, pedagogickej a odbornej starostlivosti. Ide o 

koordinované pôsobenie nielen vzdelaných expertov v školskom systéme, ale aj rodiny, 

subjektov zo školského i mimoškolského sektora (bližšie nasledujúca tabuľka). 

Tabuľka: Subjekty tímovej spolupráce v inkluzívnom vzdelávaní v materskej škole 

Pedagogickí a odborní 

zamestnanci v školstve 

Rodina Školský sektor Mimoškolský sektor 

Pedagogickí zamestnanci                           

kategórie: 

- učiteľ, 

- pedagogický asistent,  

- vychovávateľ, 

- zahraničný lektor, 

- tréner športovej školy 

a športovej triedy, 

- korepetítor. 

rodičia, 

zákonní 

zástupcovia, 

Školy 

Pedagogickí a odborní 

zamestnanci pre:  

- školy pre deti a žiakov so 

špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami, 

- základné školy, 

- základné umelecké školy. 

- jazykové školy. 

Subjekty z registrovaných 

cirkví a náboženských 

spoločenstiev.  

 

Odborní zamestnanci 

kategórie: 

- psychológ,  

školský psychológ, 

- školský logopéd, 

- špeciálny pedagóg,  

školský špeciálny 

pedagóg, 

terénny špeciálny 

pedagóg, 

- liečebný pedagóg, 

- sociálny pedagóg  

(Zákon  č. 317/2009 Z. z. 

o pedagogických 

zamestnancoch 

a odborných 

zamestnancoch 

a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov). 

 Školské výchovno-vzdelávacie 

zariadenia 

Vychovávatelia a zamestnanci 

pre: 

- školské strediská záujmovej 

činnosti, 

- centrum voľného času, 

- školský internát. 

 

 

Občianske združenia, 

právnické osoby alebo 

fyzické osoby vykonávajúce 

činnosť zameranú na deti 

napr. tréneri, lektori 

športových výcvikov, 

terapeuti pre hypoterapiu, 

arteterapiu, kanisterapiu,  

a iné terapie,  

lektori špecifickej krúžkovej 

činnosti, 

lektori jazykových kurzov 

ap. 

Špeciálne výchovné zariadenia 

Odborní zamestnanci pre: 

- diagnostické centrum, 

- liečebno-výchovné sanatórium. 

 

Subjekty zo sociálnych 

služieb: 

- terénni sociálni pracovníci, 

- pracovníci komunitných 

centier. 

(Zákon č. 448/2008 Z. z. 

o sociálnych službách 

a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov). 

 Školské zariadenia výchovného 

poradenstva a prevencie: 

Odborní zamestnanci pre: 

- centrum pedagogicko-

psychologického poradenstva 

a prevencie, 

Subjekty z rezortu 

zdravotníctva: 

lekári,  

logopédi, 

psychológovia, 

zdravotné sestry, 
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- centrum špeciálno-

pedagogického poradenstva. 

rehabilitační pracovníci 

a iní. 

Školské účelové zariadenia: 

Vychovávatelia a zamestnanci 

pre: 

- škola v prírode, 

- zariadenia školského 

stravovania, 

- stredisko služieb škole  

(Zákon č. 245/2008 Z. z. 

o výchove a vzdelávaní 

a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov). 

Verejné inštitúcie napr. 

polícia, hasiči, ale aj iní 

profesionáli, ochotní 

a spôsobilí spestriť 

vzdelávací proces 

v materskej škole. 

 

V predprimárnom vzdelávaní sú pedagogickí a odborní zamestnanci základom tímu. 

Subjekty z rodiny, školského i mimoškolského sektora sa do tímovej spolupráce zapájajú  

podľa cieľov a úloh, ktoré treba splniť, aby sa zabezpečila komplexná starostlivosť o deti 

v materskej škole. Variabilitu individuálnych a sociokultúrnych potrieb detí nemôžu 

učitelia uspokojovať sami, bez špeciálneho pôsobenia iných profesionálov a subjektov 

blízkych životu detí.  

Spôsobilosti pre tímovú spoluprácu sú tak nevyhnutnou súčasťou kompetenčných 

predpokladov pedagogických a odborných zamestnancov materských škôl, aby 

kvalifikovane a eticky pôsobili na požadovanej úrovni pedagogickej profesie, dokázali 

uplatňovať silné stránky svojej osobnosti a odbornosti. 

Ciele tímovej spolupráce v inkluzívnom vzdelávaní  detí z marginalizovaných rómskych 

komunít v materskej škole 

Ciele sú vo všeobecnom a zjednodušenom chápaní určitou predstavou o očakávanom 

výsledku, ktorý treba dosiahnuť. V cieľoch tímovej spolupráce v inkluzívnom vzdelávaní 

majú byť transformované potreby (štátne, inštitucionálne, individuálne), ktoré je nutné 

uspokojiť. Existujú v hierarchii od všeobecných, východiskových potrieb k špecifickým 

edukačným potrebám jednotlivých detí. Uvedomenie si prioritných potrieb v spleti 

rozmanitých potrieb v inkluzívnom vzdelávaní uľahčuje formulovanie cieľov aj v oblasti 

tímovej spolupráce.   
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Tímová spolupráca je výhodná najmä v tom, že umožňuje zjednocovanie sa členov tímu 

pri dosahovaní spoločných  cieľov,  ktoré hodnotne (z)menia dieťa, jeho životnú 

a edukačnú situáciu. Tímová spolupráca je prevenciou roztrieštenosti a neprimeranosti 

cieľov v inkluzívnom vzdelávaní, aby neprebiehalo nenadväzujúce – „viackoľajné“  

edukačné ovplyvňovanie dieťaťa viacerými subjektmi. 

Oblasti, formy a metódy tímovej spolupráce v inkluzívnom vzdelávaní detí 

z marginalizovaných rómskych komunít v materskej škole 

S cieľmi súvisia oblasti tímovej spolupráce, ktoré sa v obsahu napĺňajú vhodnými 

metódami a formami. Slúžia ako prostriedky skvalitňovania výchovy a vzdelávania detí.  

Oblasti tímovej spolupráce sa formulujú ako všeobecné (pre všetky deti v materskej škole) 

aj konkrétne (pre jednotlivé deti a skupiny detí), vzťahujú sa k strategickému plánu 

rozvoja materskej školy, školskému vzdelávaciemu programu aj plánu práce materskej 

školy. Ďalej sú uvedené hlavné oblasti tímovej spolupráce pre deti pochádzajúce 

z marginalizovaných rómskych komunít. 

 

Všeobecné ciele tímovej spolupráce v inkluzívnom vzdelávaní  detí 

z marginalizovaných rómskych komunít v materskej škole: 

 Vytvárať vhodné podmienky na ich úspešné vzdelávanie v materských školách 

a triedach spolu s majoritnou populáciou. 

 Zvyšovať vzdelanostnú úroveň týchto detí a predchádzať problémom ich 

osobnostného vývinu.   

 Zlepšovať dochádzku týchto detí do materskej školy, ich vzdelávacie výsledky 

a správanie. 

 Zabezpečiť spektrum primeraných podnetov a príležitostí pre optimálny rozvoj ich 

osobnosti v systéme rozšírenej – celodennej výchovno-vzdelávacej starostlivosti. 

 Kompenzovať ich sociálne znevýhodňovanie prostredím, v ktorom vyrastajú. 

 Spestriť a podporiť záujmové činnosti detí, rozvíjať ich predpoklady a talent.  

 Radiť a pomáhať ich zákonným zástupcom pri výchove a vzdelávaní, zapájať ich do 

spolupráce v inkluzívnom vzdelávaní. 
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Spoločné činnosti pedagogických a odborných zamestnancov materskej školy a rodičov, 

zákonných zástupcov prispievajú k zlepšovaniu podmienok a procesu edukácie, slúžia 

k obojstrannej pomoci a zjednocovaniu sa v otázkach a postupoch výchovy a vzdelávania 

detí. Spolupráca s rodinou je pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom 

daná zo zákona. Rodičia vstupujú do spolupráce dobrovoľne a s presvedčením, že je to 

v záujme dobra ich dieťaťa aj pod váhou zodpovednosti a spolupatričnosti v prostredí, 

ktorého sú každodennou súčasťou.  

Počas školského roka sú medzi pedagogickými zamestnancami, odbornými 

zamestnancami, rodičmi, zákonnými zástupcami predovšetkým uplatňované tieto formy 

tímovej spolupráce: 

 koordinované diagnostikovanie, 

 realizovanie vzdelávacích programov, 

 vedenie pedagogickej dokumentácie, 

 organizovaná účasť rodičov, 

 konzultácie,  

 krátke osobné informovanie (sa), 

 krátke neosobné informovanie (sa). 

Koordinované diagnostikovanie 

Diagnostikovanie má byť záležitosťou nielen učiteľov v triede detí. Dôležitá je koncepcia 

diagnostikovania detí vytvorená a prijatá metodickým združením. Je to aj za účelom, aby 

sa informácie a zistenia z diagnostikovania neprekrývali, nezískavali tými istými metódami 

Hlavné oblasti tímovej spolupráce v inkluzívnom vzdelávaní  detí 

z marginalizovaných rómskych komunít v materskej škole 

Zabezpečovanie podmienok úspešného inkluzívneho vzdelávania. 

Prevencia problémov osobnostného vývinu detí. 

Tvorba a využitie efektívnych a optimálnych programov vzdelávania. 

Zlepšovanie prijímania a dochádzky detí do materských škôl. 
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či v tých istých oblastiach rozvoja dieťaťa, ale aby sa dopĺňali, spresňovali a špecializovali 

či už podľa odborného zamerania zamestnancov alebo možností a podmienok 

diagnostikovania. Získa sa tým komplexnejšie poznanie o dieťati. Tento proces má 

sledovať metodik a koordinátor diagnostikovania v materskej škole, ktorý koordinuje 

vymedzovanie cieľov diagnostikovania, výber adekvátnych metód na ich dosiahnutie, 

rozdeľuje úlohy v diagnostikovaní, dohoduje a zabezpečuje vhodné podmienky 

diagnostikovania, zistenia o deťoch kompletizuje a predkladá na konzultácie v tíme 

partnerov zainteresovaných do diagnostikovania a vzdelávania dieťaťa. Stretnutia tímu 

pre diagnostikovanie koordinátor iniciuje poľa schváleného plánu aj operatívne, na 

základe určitých dôvodov. Ide o diagnostickú prácu, určenú nie pre evidenciu, splnenie 

povinnosti, ale pre zabezpečovanie kvalitného, inkluzívneho vzdelávania detí v materskej 

škole. Do systému koordinovaného diagnostikovania patria i záznamové hárky pre 

pedagogické a odborné diagnostikovanie a dohodnutá štruktúra odborných portfólií 

o vývine a edukácii detí, v ktorých sa sústredia všetky dostupné informácie, dotazníky, 

správy a záznamové hárky z diagnostikovania aj osobný spis dieťaťa. 

Realizovanie vzdelávacích programov 

Týka sa najmä o tímovej spolupráce pri tvorbe, realizácii a prehodnocovaní školského 

vzdelávacieho programu, plánov výchovno-vzdelávacích činností v triede a individuálnych 

výchovno-vzdelávacích programov detí so špeciálnymi-výchovno-vzdelávacími potrebami. 

V materských školách sa vypracúvajú a realizujú podľa štátneho kurikula predprimárneho 

vzdelávania a platných právnych predpisov. 

Vzhľadom k individuálnym a sociokultúrnym potrebám detí sa dané programy a plány 

v materských školách môžu rozšíriť o špecifické a špeciálne programy podpory a pomoci 

deťom z marginalizovaných rómskych komunít vo vzdelávaní:  

 stimulačné – rozvíjajú oneskorené funkcie a spôsobilosti dieťaťa, 

 preventívne – predchádzajú poruchám personálneho aj sociálneho vývinu detí,  

 terapeutické – naprávajú deficity a patológie vývinu osobnosti dieťaťa, 

 kompenzačné – vyrovnávajú znevýhodňujúce vplyvy z rodiny a iného prostredia.   

Tieto programy rozširujú obsahové štandardy vzdelávania detí z marginalizovaných 

rómskych komunít najmä v podoblastiach, ktoré sú kľúčové pre ich osobnostný a sociálny 
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rozvoj (napr. hygiena a sebaobslužné činnosti, komunikačné konvencie a iné). 

Špecializácia na určité oblasti rozvoja osobnosti dieťaťa, vzdelávania, liečenia alebo 

starostlivosti o dieťa v rámci daných programov predurčujú personálne zabezpečenie ich 

realizácie, od čoho sa odvíja zloženie tímu i spolupráca v ňom. 

Vedenie pedagogickej dokumentácie 

Za vedenie dokumentácie v materskej škole zodpovedá riaditeľ. Iní zamestnanci materskej 

školy vedú pedagogickú dokumentáciu podľa legislatívnych pravidiel a z poverenia 

riaditeľa. Pedagogická dokumentácia môže byť povinná, vyplývajúca zo Školského zákona 

(2008, § 11) aj interná, prijatá na úrovni materskej školy. Učitelia v triede spolupracujú pri 

vedení triednej knihy, osobného spisu dieťaťa a plánov výchovno-vzdelávacích činností. 

Čo sa týka tímovej spolupráce pri vedení pedagogickej dokumentácie, tak ide najmä 

o individuálny výchovno-vzdelávací program individuálne začleneného žiaka, návrh na 

prijatie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími do špeciálnej materskej školy 

a písomné vyjadrenie k školskému začleneniu.  

Individuálny výchovno-vzdelávací program sa vypracúva, prehodnocuje a aktualizuje 

v rozsahu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb konkrétneho dieťaťa. Vypracúva ho 

triedny učiteľ v spolupráci so špeciálnym pedagógom a podľa potreby s ďalšími, do 

prípadu dieťaťa zainteresovanými odborníkmi. Dôležité je, aby sa o individuálnom 

výchovno-vzdelávacom programe dieťaťa pravidelne viedli konzultácie s jeho rodičmi, 

zákonnými zástupcami. Tím zainteresovaných spolupracovníkov v rámci individuálneho 

výchovno-vzdelávacieho programu dieťaťa zhromažďuje základné informácie o dieťati 

a vplyve jeho diagnózy na výchovno-vzdelávací proces, vymedzuje požiadavky na úpravu 

prostredia materskej školy a triedy, prispôsobuje obsah vzdelávania špeciálnym potrebám 

dieťaťa, dohoduje pre dieťa najvýhodnejšie výchovno-vzdelávacie metódy a stratégie aj 

navrhuje špecifiká organizácie a foriem výchovy a vzdelávania, požiadavky na 

zabezpečenie kompenzačných pomôcok a špeciálnych učebných pomôcok. 

V neposlednom rade zabezpečenie servisu odborníkov – špeciálneho pedagóga, 

liečebného pedagóga, psychológa, logopéda a iných špecialistov, tiež rodičov pri realizácii 

a aktualizácii individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu dieťaťa. 
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Organizovaná účasť rodičov  

Uskutočňuje sa priamo v triede materskej školy alebo na akciách organizovaných pod 

záštitou materskej školy. Ide o presne dohodnuté pravidlá účasti rodičov buď na 

pozorovaní dieťaťa alebo vo výučbe a akciách triedy, materskej školy, ako asistenta, 

dobrovoľníka. Vždy túto formu spolupráce odobruje riaditeľ školy, aj sa koná s jeho 

vedomím či pod jeho vedením v určitých termínoch, aby neboli obmedzené práva iných 

detí, rodičov aj učiteľov. Organizovanie účasti rodičov v triede pre riaditeľa a učiteľov 

znamená, aby si dohodli ciele aj spôsoby tejto formy tímovej spolupráce, ktoré po jej 

realizácii zhodnotia a z nich vyvodia ďalšie postupy v edukácii a vedení dieťaťa.  

Táto forma spolupráce by nemala mať podobu voľného posedenia si zákonného zástupcu 

v triede, lebo môže vyústiť do produkovania jeho subjektívnych - neodborných názorov na 

edukačný proces aj prácu učiteľa. Konkrétne metódy organizovanej účasti rodičov v triede, 

v materskej škole sú napríklad: pozorovanie výučby počas dňa otvorených dverí, slávenie 

sviatkov a významných dní, tvorenie výrobkov, hranie sa s deťmi, športové hry, úprava 

a zveľaďovanie prostredia brigádami, príprava a prezentácia zdravých jedál, rozhovory 

s významnými osobnosťami, ukážky práce rôznych profesionálov, záchranných zložiek,  

zbierky a predaj oblečenia, príprava a realizácia edukačných projektov, kultúrnych 

podujatí a iné.  

Konzultácie 

Konzultácie sú zamerané na (po)radenie sa, prezentovanie názorov a postojov, výmenu 

skúseností o priebehu a výsledkoch výchovy a vzdelávania dieťaťa, o možnostiach 

podpory a pomoci dieťaťu, skupine detí.  

Konzultácie sa zvyčajne uskutočňujú ako: 

 informačné –zámerne a premyslene sa partneri v tíme informujú (napr. o situácii 

dieťaťa a jeho rozvoji, výsledkoch v edukačnom procese, diagnóze a jej vplyve do 

vzdelávania dieťaťa, o zisteniach z diagnostikovania...), sprostredkúvajú si osvedčené 

poznatky, skúsenosti, postupy v edukácii platné pre určitú kategóriu špeciálnych 

výchovno-vzdelávacích potrieb detí i vo vzťahu ku konkrétnemu prípadu dieťaťa, 

 preventívne – partneri v tíme konzultujú rôzne podoby aktivít, ktoré sú účinné vo 

výchove a vzdelávaní konkrétneho dieťaťa alebo skupiny detí, dohodujú si ďalšiu 

prácu, koordinujú spoločné pôsobenie, zjednocujú sa v cieľoch aj postupoch, aby 
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predchádzali diagnostikovaným rizikám, ohrozeniam rozvoja osobnosti dieťaťa, 

zvažujú a dohodujú rozširovanie odbornej starostlivosti o deti podľa ich špeciálnych 

potrieb, 

 intervenčné – partneri v tíme konzultujú spôsoby pomoci, vedenia a vzdelávania 

dieťaťa, skupiny detí v materskej škole, spolupracujú na tvorbe, realizácii a hodnotení 

individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu dieťaťa, oboznamujú sa so 

spôsobmi uplatňovania individuálneho, špecifického alebo špeciálneho prístupu,  

dohodujú spoločné postupy špeciálneho vzdelávania dieťaťa s rodičmi, so zákonnými 

zástupcami.   

Konzultácie sú prostriedkom dohodovania a reflexie spoločných krokov a rozhodnutí, 

môžu sa uskutočňovať na pôde materskej školy aj poradenských zariadení (v centre 

pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie alebo v centre špeciálno-

pedagogického poradenstva). Podľa Školského zákona (2008) majú ich odborní 

zamestnanci povinnosť poskytovať pedagogickým zamestnancom a terénnym špeciálnym 

pedagógom poradenstvo ohľadom výchovy a vzdelávania detí, ktoré vzdelávajú a tieto sú 

zároveň klientmi konkrétneho poradenského zariadenia. Odbornú a poradenskú 

pôsobnosť poradenských zariadení v školstve vymedzuje Vyhláška Ministerstva školstva 

Slovenskej republiky č. 325/2008 Z. z. o školských zariadeniach výchovného poradenstva 

a prevencie.  

Krátke osobné informovanie (sa) 

Osobné a krátke informovanie sa medzi pedagogickými a odbornými zamestnancami 

a rodičmi, zákonnými zástupcami býva v materskej škole veľmi časté. Ide o formu tímovej 

spolupráce, ktorá vyplýva z neodkladnosti informácií, ale nevyžaduje dlhší časový priestor 

na rozhovor a riešenie. Deje sa najmä pri preberaní a odovzdávaní detí medzi partnermi 

spolupráce (napr. učiteľom a špeciálnym pedagógom, rodičom, terapeutom aj naopak). 

Zvyčajne obsahuje krátku správu o dieťati, rekapituláciu podstatných či neodkladných 

skutočností, ktoré majú vplyv na jeho rozvoj, správanie, zdravie a hlavne nadväzujúce 

pôsobenie a starostlivosť. Krátke informovanie musí byť časovo ekonomické, lebo učiteľ, 

odborník má na zodpovednosti iné deti vo výchovno-vzdelávacom alebo terapeutickom 

procese. Z tohto dôvodu nemôže otvárať zložité témy a problémy, pretože nemá priestor 

na konštruktívnu diskusiu a objektívne poradenstvo. Tieto musí riešiť konzultáciami. Ide 
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o vážny komunikačný akt, ktorý vychádza z kognitívneho rozhodovania sa učiteľa, aký 

obsah a akým spôsobom ho sprostredkuje. Pritom dbá, aby krátke informovanie bolo 

v záujme dieťaťa, aby nebolo jeho „obžalobou“ či vynesením súdu nad dieťaťom. Krátke 

informovanie (sa) často nazývané ako „(po)radenie sa medzi dvermi“ nemá nahrádzať 

konzultácie. Toto pravidlo treba v tímovej spolupráci zaviesť medzi prvými.  

 

Krátke neosobné informovanie (sa) 

Krátke informácie týkajúce sa výchovno-vzdelávacích či záujmových aktivít realizovaných 

s deťmi materskej školy v internom alebo externom prostredí, môžu byť zverejnené na 

webovom sídle materskej školy, školskom časopise, informačných letákoch, listoch pre 

rodičov, nástenkách či v školskom časopise. Ak v edukácii a odbornej starostlivosti o dieťa 

participuje viacero odborníkov a informácie medzi nimi sprostredkúvajú rodičia, môže 

osožne pomôcť slovník aktivít alebo podrobnejší katalóg odborných činností s výsledkami 

prác dieťaťa, zvukovými alebo obrazovými dokumentmi. Pri prijímaní dieťaťa do materskej 

školy aj pri aktualizácii poznania o dieťati sa vhodne uplatňujú dotazníky pre rodičov. 

V priebežnej spolupráci najmä pre zachovanie anonymity názorov a požiadaviek 

odborníkov a rodičov je vhodné vo verejných priestoroch materskej školy inštalovať 

schránku pripomienok, názorov a návrhov. 

Návrh plánu tímovej spolupráce v inkluzívnom vzdelávaní detí z marginalizovaných 

rómskych komunít 

Riaditeľ materskej školy môže poveriť pedagogického alebo odborného zamestnanca 

koordinovaním aktivít subjektov tímovej spolupráce. Zvyčajne pôsobí aj ako koordinátor 

inkluzívneho vzdelávania v materskej škole. Rôznymi formami vedie tímovú spoluprácu 

tak, aby sa určili jej priority, aby sa naplánovala a reálne uskutočňovala, aj sa podľa 

dohodnutých pravidiel prehodnocovala.  

Koordinátorom pre inkluzívne vzdelávanie detí z marginalizovaných rómskych komunít 

môže byť podľa Zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch (§ 33, ods. g) aj pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec - 

špecialista zameraný na výchovu a vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného 

prostredia.  
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Pre tímovú spoluprácu v inkluzívnom vzdelávaní detí z marginalizovaných rómskych 

komunít môže koordinátor vypracovať plán. Spolu s ostatnými členmi tímu ho konzultuje 

a priebežne aktualizuje, dopĺňa.  

Tabuľka: Návrh plánu tímovej spolupráce v materskej škole na 1 mesiac 

Plán tímovej spolupráce v inkluzívnom vzdelávaní detí z MRK na šk. rok:  

Názov materskej 
školy:  

Ciele tímovej spolupráce: 
 
 
 
 

Oblasti tímovej spolupráce: 

Meno a priezvisko zodpovedného koordinátora  tímovej spolupráce v materskej škole : 

Obdobie 
tímovej  
spolupráce 

Formy tímovej 
spolupráce 

Metódy tímovej 
spolupráce 

Zloženie tímu Hodnotenie realizácie 

September  
2014 

Koordinované 
diagnostikovanie. 

Vstupné 
diagnostikovanie. 

učitelia, 
špeciálny 
pedagóg 

 

Realizovanie 
vzdelávacích 
programov. 
 

Stimulačný program 1 
 
Stimulačný program 2 
 
Preventívny 
a terapeutický program 
1 

učitelia, asistent 
učiteľa, 
špeciálny  
pedagóg, 
logopéd 
 

 

Vedenie 
pedagogickej 
dokumentácie. 
 

Tvorba IVVP detí so 
ŠVVP 
 
 
 
Vypracovanie 
osobných spisov detí. 

učitelia, 
špeciálny 
pedagóg, 
klinický logopéd, 
lekár .................. 
učitelia, 
špeciálny 
pedagóg 

 

Organizovaná 
účasť rodičov. 

Adaptačné 
a diagnostické pobyty 
detí. 
 
Tvorivé dielne - 
keramika. 
 
Hry detí a rodičov 
s LEGO DACTA. 

Rodičia a učitelia, 
špeciálny 
pedagóg, 
psychológ. 
Učitelia, rodičia, 
výtvarník. 
 
Učitelia, rodičia, 
vyškolený lektor. 

 

Konzultácie.  
 

Vyhodnocovanie 
výsledkov vstupného 
diagnostikovania. 
 
Tvorba realizácia 
individuálnych 
výchovno-vzdelávacích 
programov a plánov 
výchovno-vzdelávacích 
činností so zameraním 
na inkluzívne 
vzdelávanie. 

učitelia, 
špeciálny 
pedagóg, 
klinický logopéd, 
lekár .................. 
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Krátke osobné 
informovanie 
(sa). 
 

Z logopedických 
cvičení. 
 
Z krúžku anglického 
jazyka. 

učitelia, logopéd,  
 
 
učitelia, lektor 

 

Krátke neosobné 
informovanie 
(sa). 

Založenie portfólií detí. učitelia, asistenti 
učiteľov 

 

 

 

 

 

Zhrnutie 

Rozmanitosť vzdelávacích potrieb, špecifík osobnostného vývinu a sociokultúrneho 

znevýhodňovania detí z marginalizovaných rómskych komunít určuje, že na inkluzívnom 

vzdelávaní týchto výnimočných detí musia participovať viaceré subjekty v tímovej 

spolupráci. Budovanie a efektívne fungovanie tímov je naliehavou a náročnou 

kompetenciou, ktorej sa školy, pedagogickí a odborní zamestnanci permanentne učia. Pre 

túto zmenu potrebujú systémové riešenia a finančnú podporu zo strany štátu aj 

zriaďovateľov, ale i vlastné profesijné dispozície a presvedčenie.  

Subjekty tímovej spolupráce kooperujú viacerými formami a metódami, učia sa v tíme, 

vzájomne konzultujú, informujú sa a uskutočňujú vzdelávacie programy v súlade so 

stanovenými cieľmi a oblasťami tímovej spolupráce, prakticky uplatňujú hodnoty 

inkluzívneho vzdelávania vo vzťahoch i kvalite vlastnej práce.   
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INKLÚZIA VO VYBRANÝCH ŠKOLSKÝCH DOKUMENTOCH 

MATERSKÝCH ŠKÔL  

Monika Miňová 

Abstrakt: Príspevok je zameraný na analyzovanie a prezentovanie získaných informácii 

z vybraných materských škôl a ich základných dokumentov v podobe školských 

vzdelávacích programov a plánov práce školy. Analýze a hodnoteniu sme podrobili 22 

materských škôl a ich základných dokumentov, ktoré patria medzi primárne dokumenty 

predprimárnej inštitúcie.  

 

Úvod  

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. 

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.  Cieľom inklúzie 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.  

Prezentácia výsledkov analýzy 

Hlavný cieľ:  

Evalvácia a identifikácia explicitne preukázateľných znakov inklúzie v základných 

dokumentoch materských škôl zapojených do projektu MRK II.  

Čiastkový cieľ:  

Hľadať prvky inkluzívneho vzdelávania v materských školách zapojených do projektu MRK 

2.  

V súlade s projektom sme za prvky inkluzívneho vzdelávania považovali akúkoľvek 

zmienku o deťoch z MRK alebo o inklúzii vo vybraných školských dokumentoch. 
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Analyzované boli školské vzdelávacie programy a plány práce 22 vybraných materských 

škôl na školský rok 2013/2014. Analýza prebiehala v dvoch etapách: 

1. Primárna analýza: anketári analyzovali dokumenty na základe inštrukcií evalvátorov 

a zistené zaznamenávali do tzv. infolistov. 

2. Následná analýza: spracovanie zistení zaznamenaných v infolistoch.  

 

Analýza školských vzdelávacích programov (ŠkVP) 

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 školský vzdelávací program je základným kurikulárnym dokumentom 

školy, podľa ktorého sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v škole. Materské školy sa 

práve kvôli 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. 

Hľadali sme každú zmienku o deťoch z MRK a o inklúzii v týchto častiach ŠKvP: 

- 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, 
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- materiálno-technické a priestorové podmienky zohľadňujúce potreby konkrétnych 

detských skupín. 

Uvedené povinné časti školského vzdelávacieho programu nám poslúžili ako indikátory 

hodnotenia, ktoré sú v tabuľke 1 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.  

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

Indikátory  1 
 

2 3 4 5 6 7 

Špecifické 
kritériá 

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

Spolu: 5 5 12 5 8 9 0 0 0 22 2 20 0 5 17 0 4 18 0 0 22 0 

 

Komentár k vyhodnoteniu siedmich indikátorov 

Tabuľka: Vymedzenie  vlastných cieľov školy s akcentom na deti pochádzajúce z rómskych 
marginalizovaných komunít 

Kritéria hodnotenia n % 

1 - áno, je vymedzených 3 - viac cieľov 5 22,27 

2 - áno, sú vymedzené 1 - 3 ciele 5 22,27 

3 - nie,  nie sú vymedzené 12 54,54 

Spolu: 22 100 

 

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. 
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Tabuľka: Citácie zo ŠkVP k vlastným cieľom školy 

Kód 
materskej 
školy 

Formulácia cieľa 

008  Vzdelávanie všetkých detí, aj detí z marginalizovaných rómskych komunít rozvíjať 
prirodzenou cestou. 

010 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. 

024  Pripraviť deti na život  v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, znášanlivosti, 
tolerancie, rovnosti pohlaví a    priateľstva  medzi  národmi, národnostnými menšinami. 

 

Tabuľka: Vymedzenie  zamerania školy s ohľadom na deti pochádzajúce z rómskych marginalizovaných 
komunít   

Kritéria hodnotenia n % 

1 - áno, sú vymedzené  5 36,36 

2 - sú  z časti vymedzené 8 22,27 

3 - nie,  nie sú vymedzené 9 40,90 

Spolu: 22 100 

 

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.  

Tabuľka: Citácie zo ŠkVP k zameraniu školy  

Kód 
materskej 
školy 

Formulácia zamerania 

010 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. 

036 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.  

044 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. 
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Tabuľka:  Personálne zabezpečenie z hľadiska kvalifikačných predpokladov a profesijných kompetencií z 
hľadiska potrieb výchovy a vzdelávania   detí   pochádzajúcich z rómskych marginalizovaných komunít 

Kritéria hodnotenia n % 

1 - všetci učitelia sú kvalifikovaní a v MŠ je aj pedagogický asistent (ďalej len PA) 0 0 

2 - všetci učitelia sú kvalifikovaní, ale bez PA 0 0 

3 - nie sú všetci kvalifikovaní a ani nemajú PA 0 0 

4 - informácie sú všeobecné bez identifikácie na MRK 22 100 

Spolu: 22 100 

 

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: Údaje o personálnom zabezpečení evalvovaných materských škôl podľa údajov zo štatistického 
hárku  

Možnosti výberu Počet 

MŠ 

Počet 

PZ 

Počet pedagogických zamestnancov ovládajúcich rómsky jazyk 12 20 

Počet pedagogických zamestnancov - učiteľov, ktorí absolvovali vysokoškolské 

vzdelávanie zamerané na prácu s deťmi z MRK 

4 6 

Počet pedagogických zamestnancov - učiteľov, ktorí v súčasnosti absolvujú vysokoškolské 

vzdelávanie zamerané na prácu s deťmi z MRK 

3 5 

Počet pedagogických zamestnancov - asistentov učiteľa, ktorí absolvovali vysokoškolské 

vzdelávanie zamerané na prácu s deťmi z MRK 

2 2 

Počet pedagogických zamestnancov - asistentov učiteľa, ktorí v súčasnosti absolvujú 

vysokoškolské vzdelávanie zamerané na prácu s deťmi z MRK 

1 1 

 
Tabuľka: Materiálno-technické a priestorové podmienky z hľadiska ich vplyvu na plnenie cieľov a poslania 
školy s deťmi pochádzajúcimi z rómskych marginalizovaných komunít 

Kritéria hodnotenia n % 

1 - áno, sú takto formulované 2 9,09 

2 - nie, nie sú takto formulované 20 90,91 

3 - tento indikátor sa v ŠkVP nenachádza  0 0 

Spolu: 22 100 
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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: Citácia zo ŠkVP k materiálno-technickým a priestorovým podmienkam  

Kód materskej 
školy 

Formulácia 

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

 

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: Kapacita evalvovaných materských škôl  

Priestorová kapacita MŠ Počet MŠ 

vyhovuje záujmu rodičov o vzdelávanie detí 18 

nepostačuje záujmu rodičov o vzdelávanie detí 4 

 

Tabuľka: Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí vo vzťahu k dodržiavaniu práv dieťaťa 

Kritéria hodnotenia n % 

1 - áno, sú takto formulované 5 9,09 

2 - nie, nie sú takto formulované 17 90,91 

3 - tento indikátor sa v ŠkVP nenachádza  0 0 

Spolu: 22 100 

 

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 
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je všeobecná a my uvedieme niekoľko príkladov citácií z tých materských škôl, ktoré majú 

túto časť v ŠkVP adekvátne naformulovanú. 

Tabuľka:  Citácie zo ŠkVP k vnútornému systému kontroly a hodnoteniu detí  

Kód 
materskej 
školy 

Formulácia 

029 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). 

036  Vhodnými výchovnými metódami v úzkej spolupráci s rodičmi sa škola naží predchádzať 
všetkým formám diskriminácie a ostatným formám intolerancie vo vzťahu k rómskym deťom a 
naopak. Rešpektuje práva dieťaťa a v rámci možností aj požiadavky rodičov (zákonných 
zástupcov). Dôraz je kladenyý na celý rad činiteľov, ktorý výrazne ovplyvňuje činnosť detí a ich 
reálne výchovno-vzdelávacie výsledky. K takýmto činiteľom patrí najmä klíma školy a 
atmosféra triedy.   

044  Pre integrované deti využívajú osobitný systém kontroly a hodnotenia a osobitný plán. 

 

Tabuľka 13: Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov  vo vzťahu k dodržiavaniu práv dieťaťa 

Kritéria hodnotenia n % 

1 - áno, sú takto formulované 4 18,18 

2 - nie, nie sú takto formulované 18 81,81 

3 - tento indikátor sa v ŠkVP nenachádza  0 0 

Spolu: 22 100 

 

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: Citácia zo ŠkVP k vnútornému systému kontroly a hodnoteniu zamestnancov 

Kód materskej 
školy 

Formulácia 

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

 
Tabuľka: Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie z hľadiska potrieb výchovy a vzdelávania detí 
pochádzajúcich z rómskych marginalizovaných komunít 

Kritéria hodnotenia n % 

1 - áno, sú takto formulované 0 0 

2 - nie, nie sú takto formulované 22 100 

3 - tento indikátor sa v ŠkVP nenachádza  0 0 

Spolu: 22 100 
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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:  Údaje o pedagogických zamestnancoch evalvovaných materských škôl 

Možnosti výberu Počet 
MŠ 

Počet 
PZ 

Počet pedagogických zamestnancov - učiteľov, ktorí absolvovali kontinuálne vzdelávanie 
zamerané na prácu s deťmi z MRK 

1 5 

Počet pedagogických zamestnancov - učiteľov, ktorí v súčasnosti absolvujú kontinuálne 
vzdelávanie zamerané na prácu s deťmi MRK 

4 8 

Počet pedagogických zamestnancov - asistentov učiteľa, ktorí absolvovali kontinuálne 
vzdelávanie zamerané na prácu s deťmi z MRK 

0 0 

Počet pedagogických zamestnancov - asistentov učiteľa, ktorí v súčasnosti absolvujú 
kontinuálne vzdelávanie zamerané na prácu s deťmi z MRK 

5 5 

Iné vzdelávanie učiteľov/pedagogických asistentov 4 2/1 
8/1 
0/1 
2/2 

 

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 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 
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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.  

Plán práce MŠ je vhodným dokumentom, v ktorom by mali byť rozpracované ciele alebo 

akékoľvek iné zmienky o inklúzii „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.  

Tabuľka:  Identifikácia spoločných kategórií z plánu práce školy so zameraním na inklúziu alebo prácu 
s deťmi z MRK 

Kategória Počet Kategória Počet 

Úvod o MŠ/ prostredie  2/1 Hlavné úlohy:  

 školy  

 VVP 

 
12 
4 

Program integrácie  1 Opatrenia z analýzy  3 

Ľudské práva  2 Úlohy pre učiteľky 1 

Východiská plánu  práce 
školy  

5 Čiastkové ciele  1 

Koncepcia a profilácia 
MŠ  

4 Charakteristika 
a zameranie MŠ  

1 

Úlohy v oblasti riadiacej 
práce  

3   

Oblasť výchovno-
vzdelávacej práce 
a kompetencie: 

 Kognitívna  

 Socio-emocionálna 

 Perceptuálno-
motorická  

 Kompetencie dieťaťa  

 Všeobecne oblasť 

 Všeobecne 
kompetencie  

 

 
 

 
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 
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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 tabuľke č. 18 uvedieme konkrétny 

prehľad aktivít, ktoré deklaruje 22 materských škôl zapojených do projektu MRK II vo 

svojich plánoch práce školy.  

Tabuľka: Ukážka formulácie a aktivít z Plánu práce školy 

Kód 
MŠ 

Kategória Konkrétna formulácia danej kategórie/Aktivita 

071  Hlavné úlohy výchovy 
a vzdelávania 

 

 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. 

034  Plány spolupráce 
 

 ,,Mamulienka moja zlatá“  - ,,Mamo miri mamo“ - príprava 
tanečného vystúpenia v kultúrnom dome s deťmi so slovenskou 
aj rómskou tematikou - pre všetky mamky 

027  Ľudské práva 
 

 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 35 veľa formulácií je všeobecných. Konkrétne aktivity nachádzame až pri 

plánoch spolupráce, oblastiach súvisiacich s výchovno-vzdelávacou a riadiacou prácou 

v materskej škole. 

Záver  

V tejto časti sme analyzovali dva vybrané dokumenty, ktoré patria do základnej školskej 

dokumentácie materskej školy. V ŠkVP sme podrobili analýze 7 bodov z celkového počtu 

15 (pre MŠ platí 14 bodov), ktoré určuje Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove vzdelávaní 

(školský zákon) §7 bod 4. Z analýzy týchto dokumentov z 22 materských škôl zapojených 

do projektu MRK 2 môžeme konštatovať: 

 v analyzovaných indikátoroch v ŠkVP chýba explecitne zameranie na deti z MRK, 
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 v analyzovaných ŠkVP obsahovo nenadväzujú na seba jednotlivé časti, napr. 

zameranie MŠ by sa malo odraziť vo vlastných cieľoch školy, 

 analyzované ŠkVP sú písané veľmi formálne, nekonkrétne, nerešpektujúc špecifiká 

regiónu a lokalitu, v ktorej sa nachádzajú, 

 analyzované plány práce školy nemajú rovnakú štruktúru,   

 v analyzovaných plánoch práce školy chýba konkretizácia do podoby merateľných 

výstupov. 

 

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 SR. 

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. 

Pri ďalšej tvorbe či revidovaní školských vzdelávacích programov materských škôl sa 

inšpirovať Modelom tvorby inkluzívne zameraného školského vzdelávacieho programu. 

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 materiálno-technickému 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 

školskom vzdelávacom programe ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie a z vlastného 

zamerania materskej školy; 
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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; 

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; 

8. plánovať kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov a stanoviť požiadavky 

na ich profesijný vývin so zameraním na špecifické výchovno-vzdelávacie potreby detí 

z marginalizovaných romskych komunít, na utváranie inkluzívnych podmienok a na 

inkluzívne vzdelávanie. Spolupracovať pri tom s Metodicko-pedagogickým centrom, 

vyhľadávať možnosti kontinuálneho vzdelávania 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 
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medzi povinnú pedagogickú dokumentáciu nepatrí plán práce školy, odporúčame 

materským školám naďalej spracovávať tieto plány práce školy. 
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VÝZNAM A PRÍNOS ASISTENTA UČITEĽA V MATERSKEJ ŠKOLE  

Eva Sobinkovičová 

Abstrakt: Príspevok poukazuje na význam a prínos asistenta učiteľa pri výchove 

a vzdelávaní detí z marginalizovaných rómskych komunít podľa získaných a spracovaných 

údajov z evalvácie implementácie inkluzívneho modelu vzdelávania v rámci NP MRK 2. 

Viac o získaných informáciách a evalvačných údajov v Kolektív autorov: Evalvačná správa 

z implementácie inkluzívneho modelu vzdelávania v materských školách. Bratislava: 

Metodicko-pedagogické centrum, 2014, ISBN 978-80-565-0639-4, dostupné aj na 

http://www.npmrk2.sk/sites/default/files/Evalva%C4%8Dn%C3%A1%20spr%C3%A1va.pdf   

 

Úvod 

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  materských školách zapojených do NP MRK 2  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, 

tzn. že 9 asistentov učiteľa v materských školách pracovalo už pred začatím projektu. 

Počet asistentom učiteľa v materských školách všeobecne nelichotivo 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.“ Podľa údajov Centra vedecko-

technických informácií za školský rok 2013/2014 táto možnosť z rôznych dôvodov nie je 

dostatočne využitá, čo potvrdzuje nesledujúca tabuľka. 
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Tabuľka: Počet asistentov učiteľa v  materských školách v SR podľa údajov k 15. 09. 2013 

Počet materských škôl v SR spolu 2 870 

Počet asistentov učiteľa v týchto materských školách spolu 174 

Z toho počet asistentov učiteľa v materských školách v NP MRK 2  110 

 

Ako dôvod absencie asistenta učiteľa materské školy zapojené do NP MRK 2 uvádzali 

predovšetkým nedostatok financií. Toto zistenie konkretizujú nasledujúce vyjadrenia 

zástupcov materských škôl:  

 „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.“ 

 „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“  

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. 

Zákon č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov uvádza, že pedagogický asistent sa podľa 

požiadaviek učiteľa podieľa na uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu školy 

najmä utváraním rovnosti príležitostí vo výchove a vzdelávaní, na prekonávaní 

architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych 

bariér. Asistent učiteľa vo výchove a vzdelávaní detí z marginalizovaných rómskych 

komunít má byť (Lipnická, 2014, s. 21): 

- „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.“ 
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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 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. 

Respondenti evalvačných prieskumov v rámci NP MRK 2 boli prevažne vedúci pedagogickí 

zamestnanci. Tí zo svojich pozícií a na základe svojich doterajších skúseností špecifikovali 

kvalifikačné i osobnostné predpoklady asistenta učiteľa. Vychádzajúc zo zistení je možné 

konštatovať, že pre asistenta učiteľa je najdôležitejšie vedieť komunikovať s rodičmi 

z marginalizovaných rómskych komunít 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 a poznanie 

miestnej rómskej komunity. Prekvapujúco menej označených možností bolo pri potrebe 

ovládať rómsky jazyk a potrebe zamestnávať ako asistenta Róma. Keďže materské školy 

zapojené do NP MRK 2 sa nachádzajú v rôznych lokalitách Slovenska, predpokladáme, že 

všetci 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.  

Aký by mal byť asistent učiteľa? 

Z prieskumu názorov na predpoklady asistenta učiteľa pre prácu s deťmi 

z marginalizovaných rómskych komunít vyplýva, 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. 
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Pokiaľ si to miestne podmienky vyžadujú, hovorí rómskym jazykom a disponuje 

osobnostnými predpokladmi dôležitými pre inkluzívnu výchovu a vzdelávanie.  

Prínos asistenta učiteľa v materskej škole 

Ďalej 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. 

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 inkluzívne 

zameraného školského vzdelávacieho programu, 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: 

- najčastejšie sa respondentky zhodli vo výpovedi, že do príchodu asistenta sa 

nevykonávala vôbec alebo len sporadicky návšteva rodín detí z marginalizovaných 

rómskych komunít.  

- komunikácia v rómskom jazyku. Tento prínos vystihuje vyjadrenie MŠ:  

„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. Konkrétne respondentky napísali:  

„Máme viac času sa venovať deťom z MRK, individuálny prístup je omnoho 

intenzívnejší.“  

„Asistent napomáha osobnému rastu jednotlivých rómskych detí. Máme viac priestoru 

na individuálny prístup k jednotlivým deťom.“  

- zapájanie rómskych rodičov do výchovno-vzdelávacej činnosti. Túto skutočnosť 

respondentky argumentovali takto:   
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„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.“  

 „Komunikácia s rodičmi, ktorá sa prejavuje vyššou účasťou rodičov na spoločných 

školských aktivitách a rodičovských združeniach, čo prispieva ku skvalitneniu 

spolupráce školy s rodičmi.“  

- viaceré odpovede vysvetľovali stav, že všetky činnosti sa vykonávali, no napriek 

odpovedi potvrdili prínos asistenta vo svojej materskej škole:  

„Od príchodu asistenta sú tieto činnosti vykonávané na vyššej úrovni.“ 

 „Vykonávali sa všetky, ale teraz sa môžu vykonávať ešte dôkladnejšie.“ 

 „Snažili sme sa o vykonávanie všetkých činností, len príchodom asistenta máme na ne 

viac priestoru a môžeme ich vykonávať intenzívnejšie.“  

Respondenti mali možnosť konkretizovať aj prínosy asistenta učiteľa prijatého v rámci 

NP MRK 2 pre materskú školu. Najčastejšie sa 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.“  

„Asistent napomáha osobnému rastu jednotlivých rómskych detí. Máme viac priestoru na 

individuálny prístup k jednotlivým deťom.“  

„Uľahčená práca, pretože veľa individuálnej práce zvláda asistentka a učiteľ sa môže 

plnohodnotne venovať väčšine.“  

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:  
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„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.“ 

 „Komunikácia s rodičmi, ktorá sa prejavuje vyššou účasťou rodičov na spoločných 

školských aktivitách a rodičovských združeniach, čo prispieva ku skvalitneniu spolupráce 

školy s rodičmi.“ „Možnosť kontaktovať rodičov, ktorí nemajú žiadny záujem o dianie 

v MŠ.“  

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 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.“ 

 „Prínosom je samotné pôsobenie asistenta na materskej škole, spolupráca s učiteľom, 

ktorý svoju činnosť môže skvalitniť.“  

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.“  

- 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.“  
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- zlepšenie dochádzky detí z marginalizovaných rómskych komunít do materských škôl: 

„Väčší záujem o dochádzku detí do MŠ od nástupu asistentky.“  

- zvýšenie bezpečnosti pri výchovno-vzdelávacej činnosti: „Asistent je nápomocný pri 

zabezpečovaní dozoru pri náročnejších aktivitách, pobytoch vonku, pri popoludňajšom 

odpočinku.“ 

- príprava učebného prostredia a učebných pomôcok: „Asistentka je veľkým prínosom 

pre materskú školu v tvorbe digitálnych učebných pomôcok.“  

- pomoc pri hygiene a sebaobslužných prácach detí: „Uľahčuje prácu učiteliek najmä pri 

obliekaní detí, pri hygiene.“  

- návštevy v rodinách: „To, že nemusím ja ako riaditeľka školy navštevovať rodiny pri 

nepravidelnej dochádzke, ako som to do jej príchodu robila.“ 

 „Prevádza návštevy do rodín z MRK za účelom pravidelnej dochádzky detí do MŠ.“ 

„Odbremenenie učiteľky od nevyhnutných návštev rodiny v prípade potreby – 

ochorenie dieťaťa, zlá dochádzky...“  

- skvalitnenie klímy a atmosféry v triede: „Uvoľnenejšia atmosféra v triede, deti 

v prítomnosti asistentky strácajú zábrany, sú aktívnejšie.“ 

 „Posilňuje u rómskych detí pocit bezpečia, väčšej dôvery.“ 

 „Prínosy vidíme najmä pri zlepšení vzťahov medzi rómskymi a nerómskymi deťmi 

v škole, ale aj mimo nej.“  

- Iné: „Zvýšil sa počet detí z rómskeho prostredia.“ 

 „... zvyšovanie sebaúcty Rómov, že aj z ich komunity sa môže niekto dostať do 

pracovného pomeru na istú pozíciu.“ 

 „... posilnenie spoločenského postavenia rómskej komunity.“  

- žiaden prínos: „Žiaľ, nemáme žiadne veľké prínosy spojené s prácou asistenta.“ 

„Momentálne žiadny prínos, časom očakávame relatívne zlepšenie.“ „... žiadne.“  

Tu však 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. 

Respondentom sme dali priestor k vyjadreniu svojich návrhov a podnetov vzhľadom 

na pôsobenie  asistenta v materskej škole na základe ich doterajších skúseností. Až 42 
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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. Respondenti - 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.“  

„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.“ 

 „Predovšetkým by to mala byť osoba, ktorá má pedagogické vzdelanie, najlepšie ak pozná 

aspoň čiastočne ako pracovať s deťmi. 

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. V rámci tejto 

návštevy účastníci mali pozorovať a následne písomne zdokumentovať v správe 

o výmenných stážach aj prácu asistenta učiteľa v materskej škole. Za všetky vyjadrenia, 

ktoré sú zdokumentované v evalvačnej správe NP MRK 2, vyberáme jedno:  

„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.“ 

Záver 

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 
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triede je splnenie tejto podmienky jedným pedagogickým zamestnancom viac ako 

nemožné. 

Podľa úrovne spokojnosti a prínosu asistenta učiteľa v materských školách 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 výchovno-vzdelávacími 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“ (Földešová, Knapíková, Miňová, Petrovičová, 2013, s. 31). 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. 

Na záver mi dovoľte, aby som sa ako odborná garantka NP ale aj za celý projektový tím 

poďakovala všetkým aktérom, ktorí sa podieľajú na výchove a vzdelávaní detí 

v materských školách zapojených do NP, t.j. vedúcim pedagogickým zamestnancom, 

učiteľkám i asistentom učiteľa. Často ich prácu sťažujú rôzne faktory, či je to nedostatok 

finančných prostriedkov, momentálna „zmätená“ reformná situácia školstva  a iné 

miestne problémy. Napriek tomu sa v materských školách pristupuje s láskou, 

s toleranciou i pochopením ku všetkým deťom, pedagógovia vytvárajú všetkým deťom 

rozvíjajúce a podnetné prostredie. Požiadavka inkluzívnej materskej školy vychovávať 

a vzdelávať rôzne spektrum detí spoločne kladie na všetkých zúčastnených značné nároky, 

ktoré je potrebné zvládnuť, pretože všetky deti bez rozdielu si zaslúžia mať dobrú pani 

učiteľku/učiteľa, dobrú pani asistentku/asistenta a dobrú materskú školu. 
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„Dobrá škola sa neobjaví ako hotová zmrazená večera, ktorú vložíme na pätnásť sekúnd 

do mikrovlnnej trúby; vzniká pomalým miernym varom starostlivo miešaných prísad.“  

Ted Sizer 

Tieto prísady miešajú všetci pedagogickí zamestnanci materských škôl, no aj sami sú 

dôležitou prísadou dobrej školy. 
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,,POD BOCIANÍM HNIEZDOM“ 

Silvia Hrehová 

Abstrakt: Predprimárne vzdelávanie je už dlhodobo uznávané ako nevyhnutný začiatok 

vzdelávacej dráhy najmä u detí z tzv. sociálne znevýhodňujúceho prostredia. Materská 

škola poskytuje systematické výchovno-vzdelávacie pôsobenie na dieťa predškolského 

veku, zabezpečuje socializáciu dieťaťa – učí ho komunikovať s cudzími, dosiaľ neznámymi 

dospelými, s druhými deťmi, vzdávať sa svojich výhod v prospech druhých. Z tohto aspektu 

je materská škola pre dieťa nenahraditeľná, pretože ho vlastne pripravuje nielen na vstup 

do základnej školy, ale ide aj o prípravu dieťaťa predškolského veku na život v spoločnosti. 

 

Edukácia rómskych detí v materskej škole predstavuje výchovu a vzdelávanie, ktoré 

akceptuje kultúru, národnosť a osobitosť všetkých detí, ktoré sú v triede. Vhodnou 

motiváciou, kladnými príkladmi, vytváraním priateľských a kamarátskych vzťahov medzi 

deťmi dochádza k vytváraniu základných postojov na celý život. V nadväznosti sú prvky 

edukácie obsiahnuté v hlavných cieľoch predškolskej výchovy a to je okrem iného vytvoriť 

deťom také prostredie pre výchovu a vzdelávanie, ktoré odpovedá ich špecifickým, 

jazykovým, kultúrnym a psychickým potrebám. Keďže rómske deti prichádzajú do 

neznámeho prostredia materskej školy, je dôležité, aby sa v jej prostredí cítili dobre, isto a 

bezpečne. Pomáha tomu hlavne vhodná adaptácia. 

Hlavným cieľom tejto osvedčenej pedagogickej skúsenosti je adaptácia rómskeho dieťaťa 

pri vstupe do materskej školy, vplyv rodiny na život a vzdelávanie rómskeho dieťaťa, súlad 

pôsobenia školy a rodiny v adaptačnom období dieťaťa v materskej škole.  

Aktivity z našej materskej školy môžu slúžiť pre učiteľov predprimárneho vzdelávania 

rómskych i nerómskych detí. Môžu poslúžiť aj ako východisko pri tvorbe vlastných 

edukačných aktivít začínajúcim učiteľom, alebo aj študentov predškolskej a elementárnej 

pedagogiky, pripravujúcich sa na pedagogickú prax.  

Naša materská škola sa nachádza v centre mesta. Je to pavilónová účelová budova so 

šiestimi triedami, z toho je v prevádzke 5 tried, šiesta trieda je vyžívaná momentálne na 

školské akcie, pretože nie je zrekonštruovaná. K objektu materskej školy patrí rozsiahly 
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oplotený areál s veľkým množstvom stromov. Kapacita materskej školy na 5 tried, je 120 

detí. 

Počet učiteliek: 11  

Počet asistentiek: 2 v rámci projektu MRK 2. Obidve asistentky sú Rómky. Vzdelanie 

asistentiek: jedna z nich študuje na VŠ v Prešove diaľkovo špeciálnu pedagogiku, druhá má 

strednú pedagogickú školu a momentálne taktiež študuje na VŠ v Prešove predškolskú 

pedagogiku. 

Počet nepedagogických pracovníkov: 9   

Zameranie  školského vzdelávacieho pogramu je na environmentálnu výchovu, pre deti 

tvoríme mnoho edukačných projektov zameraných práve na ňu. Názov  nášho školského 

vzdelávacieho pogramu ,,Pod bocianím hniezdom”, vznikol podľa hniezdiacich bocianov 

bielych na našom komíne starej kotolne materskej školy. 

Pred vstupom do NP MRK 2, ako každá materská škola, ktorú navštevujú deti z málo 

podnetného prostredia, sme mali nadmerné problémy v týchto oblastiach: 

- problémy s adaptáciou, 

- problémy s ovládaním slovenského jazyka, 

- problémy s dochádzkou, 

- problémy so stravovacími návykmi a  hygienickými návykmi, 

- problémy s ochranou a starostlivosťou o svoje okolie. 

Adaptácia a komunikácia 

Prínos v rámci projektu v tejto oblasti bol najmä zo strany asistentiek, a to z niekoľkých 

dôvodov: 

- komunikácia nielen s deťmi ale aj rodičmi sa zlepšila. Reakcia rodičov na to, že tam je 

niekto z ich kultúrneho zázemia bola veľmi pozitívna. Začali smelšie komunikovať  aj 

s učiteľkami, zaujímali sa o to, čo deti jedli, ako sa hrali....Ako keby sa odbúrala taká 

nepísaná bariéra medzi učiteľkami a rodičmi v komunikácii zo strany rodičov. Ak deti 

vidia, že učiteľka, či asistentka komunikujú s ich rodičmi, cítia väčšiu dôveru a sú 

smelšie a sebaistejšie.  

- komunikačná bariéra detí sa oveľa ľahšie odstránila za spoluúčasti asistentiek, najmä 

pri preklade z rómskeho jazyka do slovenského, aby učiteľka porozumela dieťaťu, 
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ktoré neovláda slovenský jazyk. Tak isto aj naopak, kedy asistentky  tlmočia  deťom do 

rómčiny rôzne pokyny zadávané učiteľkou. 

- ďalšie pozitívum práce asistentiek je aj v tom, že sa učiteľka má viac priestoru pre 

individuálnu prácu s deťmi. 

Niektoré aktivity, ktorými podporujeme komunikačné a adaptačné schopnosti: spoločný 

zápis do materskej školy za spoluúčasti novoprijatých detí aj s ich rodičmi, spoločné 

aktivity s rodičmi aj s deťmi ,, Punčová Lucia, zdobenie perníkov“ atď., predčitateľské 

aktivity so školákmi zo ZŠ, scénky, oslavy narodenín ,, Môj deň“, ale aj rôzne pútavé akcie 

napr.: Deň s políciou a hasičmi, cvičný požiarny poplach, hudobné rozprávky, návštevy 

ZUŠ s poznávaním hudobných nástrojov a iné...  
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Dochádzka do materskej školy 

Prítomnosť asistentiek v materskej škole sa pozitívne odzrkadlila v dochádzke detí z MRK 

nielen vo zvýšenom počte prijatých detí, ale aj v tom, že rodičia začali prihlasovať svoje 

deti do materskej školy aj od 3 rokov. Doteraz sme mali viac menej deti z MRK v triedach 

5-6 ročných detí a len na dopoludňajší pobyt. V tomto školskom roku  máme už len tri 3 

detí z MRK na poldenný pobyt ostatní sú prihlásení na celodenný pobyt, čo pozitívne 

ovplyvňuje tieto deti po všetkých oblastiach, či už kognitívnej, sociálno-emocionálnej 

a perceptuálno-motorickej. Dlhoročná prax nám ukázala, že pokiaľ sa v našej materskej 

škole konajú nové a pútavé aktivity, ktoré robíme pre deti a s deťmi aj dochádzka je 

lepšia.  
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Utváranie a upevňovanie hygienických návykov 

Domáce prostredie neumožňuje mnohým deťom z MRK vôbec, alebo dokonale zvládnuť 

hygienické návyky. Preto ide v našej materskej škole o cieľavedomý a sústavný proces 

realizovaný na stupni dieťa a rodič.  Do aktivít zapájame častejšie aj rodičov, nielen deti 

samotné napr. Deň ústneho zdravia, beseda s RúVZ vo Vranove nad Topľou, Veselé zúbky 

spojené s prednáškou dentálnej hygieničky pre rodičov.... 

Dôležitá je aj každodenná rutina pri hygienických návykoch v materskej škole, akými sú  

umývanie zubov, umývanie zubnej kefky, umývanie rúk, hygiena po toalete (splachovanie 
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záchodíkov), pretože základom nie je len samotné umytie, ale naučiť deti týmto 

hygienickým   návykom a poznať ich význam.  

              

          

Vytváranie správnych stravovacích návykov a sebaobslužných návykov 

Deti v materských školách získavajú stravovacie návyky, ktoré sú pre ich vývoj veľmi 

dôležité. V metodike skladby jedálnych lístkov v materskej škole sú obsiahnuté zložky 

potrebné pre rast a vývoj detí v predškolskom veku, preto je dôležité, aby sa na 

stravovacích návykoch detí podieľali pracovníčky školských jedální, pedagogickí 

zamestnanci materských škôl, ale aj rodičia detí. Nesprávne stravovacie návyky detí spolu 

s vysedávaním pri počítači a televízii sú hlavnou príčinou nezdravého životného štýlu. 

Takmer vôbec nekonzumujú zeleninu, ovocie, ryby, mlieko a mliečne výrobky, čo vyplýva 

u detí z MRK aj z ich kultúrneho zázemia ovplyvneného finančnou situáciou. V našej 

materskej škole vytvárame a upevňujeme stravovacie návyky u detí, ale aj u ich rodičov. 

Každoročne organizujeme za spolupráci so školskou jedálňou deň pomazánok a šalátov 

spojený s ich ochutnávkou pod názvom ,, Deň zdravej výživy“. Rodičia si často pýtajú 
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recepty na pomazánky aj rôzne šaláty. Organizujeme akcie varme zdravo s Tuperware, 

pečieme, ale aj zavárame s deťmi atď. ..... veď práve priamy zážitok a praktická skúsenosť 

upevní v deťoch dobré základy stravovania sa. Učiteľky stolujú priamo s deťmi pri stoloch 

a v nemalej miere dbáme aj o pitný režim. 
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Interaktívna tabuľa 

Práca s interaktívnou tabuľou uľahčuje prácu nielen učiteľkám, ale hlavne pripravuje deti 

na prácu s tabuľou v 1. ročníku. Deti takto získavajú praktické skúsenosti a pri zápise alebo 

priamo na vyučovacích hodinách v ZŠ môžu využiť tieto schopnosti s prácou na tabuli. Nie 

je to pre deti už neznámym pojmom alebo skúsenosťou. 

 

         

Starostlivosť o prírodu a jej ochrana 

S environmentálnou výchovou začíname od najútlejšieho veku pri rešpektovaní vekových 

a individuálnych zvláštnosti detí. I keď sa s touto problematikou zaoberáme v našej 

materskej škole dlhodobo, v rámci projektu MRK 2 sa s ňou stretneme o trochu menej, ale 

i napriek tomu si myslím že hrá veľmi dôležitú rolu pri utváraní poznatkov o prírode a jej 

ochrane dôležitú úlohu. V predškolskom veku sú deti k všetkému navôkol omnoho 

citlivejšie a vnímavejšie ako dospelí. Sú prístupnejšie novým názorom, podnetom a 

nápadom. Čím skôr začneme formovať ich správanie sa voči prírode, tým väčší je 

predpoklad na dosiahnutie pozitívnych cieľov.  

Pri poznávaní prírody ako organickej súčasti životného prostredia, pôsobíme najmä na 

emocionálnu a vôľovo-aktívnu stránku osobnosti dieťaťa. Vytvárame vhodné podmienky 

pre pozitívne citové zážitky detí (zážitkové učenie). Environmentálna výchova má byť 

pestrá činnosť. Napriek tomu by mala byť zaujímavou a hravou činnosťou. Uvádzam 

niektoré aktivity akými sú : Deň Zeme, Vítanie štyroch ročných období, Očisťme si svoju 

Zem, stretnutie s ornitológom, Eko deň, každoročné sadenie stromčekov, ,,Aby v zime 
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vtáčatá nehladovali“ a mnoho iných aktivít, ktoré vyplývajú z nášho ŠkVP a Plánu práce 

školy. 
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Každá materská škola, ktorú navštevujú deti z MRK sa musí popasovať s rôznymi 

problémami, ktoré sú spojené s inklúziou týchto detí. Z vlastných skúseností môžeme 

skonštatovať, že pre deti z MRK, ktoré sú včlenené do kolektívu medzi ostatné deti, ale 

v menšom počte prináša inklúzia svoje ovocie. Deti sa učia novým vzorom, nachádzajú 

a upevňujú si nové priateľstvá, deti sú sebaistejšie, smelšie, sebavedomejšie 

a zodpovednejšie k plneniu svojich povinností. Deti sa navzájom učia tolerancii voči sebe, 

prosociálnemu správaniu sa bez predsudkov a vzájomnej akceptácií.  

Kontakt: 

 Mg. Silvia Hrehová 

Materská škola 

Budovateľská 428/4 

Hanušovce nad Topľou 

mshanusovce@gmail.com  
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SKÚSENOSTI ASISTENTA UČITEĽA V MATERSKEJ ŠKOLE 

Eunika Boldiová 

Všetkým Vám želám príjemný deň, volám sa Eunika Boldiová, pochádzam z Jelšavy, kde 

pracujem ako pedagogický asistent v materskej škole. Vyštudovala som v Revúcej 

Literárne gymnázium. Momentálne študujem externe v Banskej Bystrici na univerzite 

UMB predškolskú a elementárnu pedagogiku. Na túto pozíciu som sa dostala 

prostredníctvom výberového konania, ktorého som sa zúčastnila ako jediná Rómka.  

Ovládam základy rómskeho jazyka. Dostať sa na toto miesto mi pomohli predošlé 

skúsenosti a práca s rómskymi deťmi. Pracovala som v centre voľného času, kde som 

viedla tanečný a divadelný krúžok. V končenom dôsledku som bola hrdá, keď sa rómske 

deti prezentovali a tým šírili pozitívne meno tomuto etniku. Keďže som miestna 

obyvateľka, dobre poznám rómske rodiny, ich mentalitu a sociálne prostredie, dovolím si 

povedať, že s väčšinou mám aj priateľské vzťahy. Vedenie materskej školy s celým 

pedagogickým kolektívom ma prijali pozitívne, a aj rodičia, za čo som im vďačná. 

Zástupkyňa riaditeľa ma oboznámila s mojou pracovnou náplňou a ochotne mi ponúkla 

svoju pomoc a rady. Rodičia ma poznajú, takže mi dôverujú, otvorene so mnou 

komunikujú. Zdôveria sa mi s menšími aj väčšími problémami. Pomáham pri ich riešení. 

Informujem rodičov  o priebežnom vývoji dieťaťa v materskej škole.  Keď je to potrebné, 

tak ich aj navštívim, dokonca aj za účelom pochvaly. Na to, aby práca s rodičmi bola 

úspešná, si vyžaduje v prvom rade  humánny prístup.  

Naša materská škola v Jelšave je zlúčená so základnou školou. Materskú školu v Jelšave  

navštevuje 72 detí. Detí, ktoré pochádzajú z marginalizovaných rómskych komunít, je 31, 

čo je 43% z celkového počtu. Deťom pomáham pri  osvojovaní si sebaobslužných 

a hygienických návykov. Pomáham deťom prekonávať komunikačné bariéry a rozširovať si 

slovnú zásobu v štátnom jazyku. Občas, keď je to potrebné, preložím im pokyny a 

požiadavky do rómskeho jazyka.  Asistujem učiteľke pri plnení cieľov prostredníctvom 

didaktických aktivít. Zúčastňujem sa tematických vychádzok, hier a hrových činností aj 

popoludňajších aktivít. Pomáham deťom z marginalizovaných rómskych komunít 

adaptovať sa na prostredie materskej školy a eliminovať nedostatky, s ktorými  

prichádzajú do materskej školy.  
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Z praxe som zistila, že väčšina detí z marginalizovaných rómskych komunít potrebuje 

individuálni prístup, ktorý je pri vysokom počte detí v materskej škole ťažko 

realizovateľný. A tu sa cítim prínosom, pretože mám možnosť individuálne pracovať 

s deťmi a tým pomáham učiteľke pri jej práci.  

Nacvičovala som rómsky tanec, s ktorým sme vystupovali v mestskom dome kultúry 

v Jelšave. Toto vystúpenie malo veľmi  pozitívny ohlas od občanov v našom meste.  

Túto prácu vnímam ako náročnú. Každé dieťa má iné záujmy a potreby.  Vyžaduje si to 

niekedy veľkú dávku trpezlivosti. Nájdu sa deti, pri ktorých je potrebné využiť viac metód 

opakovane, vyžadujú si väčšiu pozornosť a dlhší  čas, kým sa nepreukáže zlepšenie. Pri 

tejto práci je dôležitá empatia, aby sme racionálne pochopili, prečo je dieťa také, aké je a 

správnym spôsobom mu  pomohli. Je pri tom dôležitá láska a vzťah k deťom.  

Ja osobne cítim zodpovednosť voči tejto práci, pretože rodičia nám zverujú to 

najdôležitejšie, čo majú  a to sú ich deti. Zároveň mám výsadu podieľať  sa  na formovaní a 

ovplyvňovaní dieťaťa v začiatočnom období jeho života, ktoré vnímam ako veľmi 

podstatné. Keď sa nám podarí naučiť dieťa niečo, čo mu pomôže byť lepším žiakom v 

prvom ročníku alebo lepším človekom v budúcnosti, môžeme byť hrdí, že robíme malé 

v úvodzovkách, ale veľké veci pre tieto deti, z ktorých raz vyrastú dospelí a zodpovední 

ľudia. Teší ma, keď sa dieťa na mňa usmeje, objíme ma, z  diaľky sa mi zdraví alebo už len  

s láskou spomína. Človek si vtedy  uvedomí, aká vzácna je táto práca a hoci  ma to niekedy  

vnútorne vyčerpá, poviem si: „Oplatilo sa to, malo to zmysel“. Vtedy sa človek cíti 

vnútorne naplnení svojou prácou. 

Kontakt 

Eunika Boldiová 

asistent učiteľa v materskej škole  

ZŠ s MŠ Jelšava 

Železničná 245, Jelšava 

zs.jelsava@gmail.com  

mailto:zs.jelsava@gmail.com
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PARTNERSTVO A SPOLUPRÁCA S RODINOU V ŠKOLSKOM 

VZDELÁVACOM PROGRAME MATERSKEJ ŠKOLY 

Lucia Seewaldová 

Ciele a princípy materskej školy 

 základnou filozofiou materskej školy je vychovávať deti podľa princípov humanistickej 

výchovy so zreteľom na jedinečnosť každého dieťaťa a možnosti poskytnutia zažitia 

pocitu úspechu a šťastia 

 pedagogické princípy a pôsobenie na dieťa je založené na procese humanizácie 

výchovy a vzdelávania, na rozvoji vlastnej individuality dieťaťa v súlade s Dohovorom o 

právach dieťaťa 

Hlavnou myšlienkou školského vzdelávacieho programu DÚHA je podporovať komplexný 

osobnostný rozvoj dieťaťa, aktivizovať ho a motivovať v rozvoji poznania a umožniť mu 

tvorivo realizovať svoje predstavy v každodenných aktivitách.                                        

Školský vzdelávací program DÚHA zabezpečí rozvoj kľúčových kompetencií dieťaťa a 

umožní dosiahnuť optimálnu emocionálnu, sociálnu a kognitívnu úroveň ako základ 

pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti“: 

 princípy školského vzdelávacieho programu sú založené na rozvíjaní a podporovaní 

zdravého sebavedomia, sebaistoty dieťaťa a rozvíjaní, podporovaní uvedomovania si 

vlastnej jedinečnosti 

  prioritou materskej školy je vytvárať pozitívnu sociálno-emocionálnu klímu, do 

výchovno-vzdelávacieho procesu zaraďovať najmä zážitkové, tvorivé, inovačné 

metódy a formy vzdelávania. 

Spolupráca s rodinou 

 základnou prioritou materskej školy je spolupráca s rodinou. 

Časový harmonogram spolupráce materskej školy s rodinou šk. rok 2013/2014: 

• September - Spoločné informatívne stretnutie rodičov v MŠ, oboznámenie sa 

s prostredím, dodržiavaním pravidiel spolupráce, dochádzky dieťaťa do materskej 

školy. Zahájenie adaptačného procesu – zapájanie rodičov do činnosti spolu 

s dieťaťom, skupinou detí. 
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Pedagogický asistent (ďalej PA) - Klásť dôraz na príjemnú atmosféru, pozitívne zážitky, 

pocity a dojmy. 

• Október - Spoločné stretnutie rodičov na tému „Jesenné tvorivé dielne - Tekvicové 

strašidlá“. Rodičia spolu s deťmi vyrezávajú, ozdobujú tekvice, vytvárajú z nich svoje 

strašidielka. 

PA - Pomáhať rodičom uvedomovať si dôležitosť trávenia voľného času so svojimi deťmi. 

Vnuknúť im námety ako voľný čas zmysluplne tráviť. 

• November - Individuálne konzultácie s rodičmi o adaptovaní dieťaťa, o pokrokoch 

a nedostatkoch dieťaťa, o otázkach súvisiacich s pobytom ich dieťaťa v materskej 

škole, o pocitoch a dojmoch z materskej školy (PA). 

• December - Stretnutie rodičov na tému „Vianočné tvorivé dielne“. Rodičia spolu 

s deťmi vytvárajú vianočné ozdoby, darčeky pre blízkych v triede materskej školy. 

PA -Spolupodieľať sa na vytváraní príjemnej vianočnej atmosféry, usmerňovať a pomáhať 

rodičom a deťom pri práci. 

• Január - Stretnutie rodičov na tému „Malý záchranár“ v spolupráci s Červeným 

krížom. Formou zážitkového učenia ukázať rodičom a ich deťom ako sa zachovať 

v krízových, život ohrozujúcich situáciách – kurz prvej pomoci. 

 PA - Usmerňovať diskusiu so záchranárom, učiť dieťa ako sa má zachovať v krízových 

situáciách ohrozujúcich jeho zdravie, zdravie iných a privolať pomoc dospelého. Upozorniť 

deti na nebezpečenstvo a poškodenie zdravia pri zakázanej manipulácií s niektorými 

predmetmi (zápalky, chemikálie,..). rozšíriť obzor rodiča o postupe pri poskytnutí prvej 

pomoci svojmu dieťaťu.(exkurzia). 

• Február - Stretnutie rodičov na tému „Tajomstvá vesmíru“. Formou zážitkového 

učenia priblížiť deťom a ich rodičom fakty o vesmíre, o našej Zemi, planétach, slnku, 

mesiaci, hviezdach, šíriť poznatky z oblasti astronómie, blízkych prírodných 

a technických vied. 

PA - Motivovať deti a rodičov, budovať elementárne predstavy o vesmíre, usmerňovať 

diskusiu (výlet). 

• Marec - Stretnutie rodičov na tému „Kniha je môj kamarát“. V spolupráci s mestskou 

knižnicou pripraviť prednášku spojenú s prezentáciou aktuálnych knižných detských 

titulov a možnosti vypožičania kníh. 
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PA - Prostredníctvom vplyvu rodičov získať a budovať pozitívny vzťah ku knihám, 

oboznámiť rodičov s vhodnou literatúrou (exkurzia). 

• Apríl - Stretnutie rodičov na tému „Deň Zeme“. Zapojenie sa do osláv Dňa Zeme. 

Cieľom akcie je budovať základné enviromentálne poznatky, prejaviť vzťah 

a ochranárske postoje k prírodnému prostrediu, vedieť sa starať o prírodu 

(nezahadzovať odpadky na zem, hrabať lístie, recyklácia, ekologické využitie 

odpadových materiálov). 

PA - Motivácia rodičov k zapojeniu sa do akcie, spolupráca pri príprave výrobkov. 

• Máj - Stretnutie rodičov na tému „Je vaše dieťa často choré“? V spolupráci 

s pediatrom oboznámiť a diskutovať o starostlivosti o dieťa – zdravá výživa, ochrana 

zdravia, kedy vyhľadať pediatra. 

PA - Usmerňovať diskusiu s pediatrom, rozšíriť obzor rodičov v otázkach zdravia, ochrany 

a prevencie (beseda). 

• Jún - Stretnutie rodičov na tému „Noc v MŠ“. Oboznámenie rodičov s priebehom 

akcie, pokynmi. Dieťa strávi noc v materskej škole bez účasti rodičov. 

PA - Spoločne s rodičmi motivovať deti k účasti, pomáhať pri obsahovom a organizačnom 

zabezpečení, výzdoba exteriéru na podujatie. Spontánne prejavovať radosť, umožniť 

deťom zážitky úspechu, podporiť rozvoj sebaistoty a samostatnosti. 

 Aby bol proces inklúzie úspešný je potrebné mať na zreteli, že materská škola má byť 

miestom radostného a aktívneho poznávania v bezpečnom a príjemnom prostredí. 

 V neposlednom rade v atmosfére, ktorá plne rešpektuje individualitu každého dieťaťa, 

rozvíja a podporuje sebaúctu, vzájomnú úctu, partnerstvo učiteľa a rodičov, vzťah 

učiteľa a detí založený na vzájomnom rešpekte, otvorenej komunikácii a dôvere. 

Kontakt 

Mgr. Lucia Seewaldová 

asistent učiteľa  

MŠ Handlová 

SNP 27, Handlová 

lucia.seewaldova@gmail.com  

 

 

mailto:lucia.seewaldova@gmail.com
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