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PREČO ÁNO INKLÚZII V MATERSKÝCH ŠKOLÁCH 

 
 
 
 
Inklúzia prináša rovnaké šance na úrovni partnerskej 
kooperácie, výhody pre všetkých. Upúšťa od vyhľadávania 
chýb a nedostatkov osobnosti a pristupuje k odhaľovaniu 
zdrojov individuálneho rozvoja.  

 
 
 
 
 
 
 
Spoločné rovnoprávne prijatie a vzdelávanie všetkých detí bez 
rozdielov je inklúzia v škole. Chápe sa ako obohacujúce 
spolužitie a kooperácia jedinečných osobností s osobitými 
vnútornými podmienkami, ktoré do školy prichádzajú z 
rôznorodého kultúrneho, jazykového aj sociálneho prostredia. 

 
 
 

 

Čo je inklúzia? 
 

Čo je inkluzívna edukácia? 
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Viac, než na ktoromkoľvek inom stupni vzdelávania, je inklúzia 
najviac realizovateľná v materskej škole. Priaznivé pre ňu sú 
podmienky v emocionálnom vývine detí i počiatočné detské 
sociálne skúsenosti, keďže deti v tomto veku nemajú 
predsudky, sú otvorené rozmanitým kontaktom, prejavujú 
dôveru voči iným, aj ochotu spolupracovať.   
 
Pobyt v materskej škole umožňuje deťom získavať vzájomné 
skúsenosti a zážitky, ktoré slúžia k uplatňovaniu pozitívnych 
stratégií pri zvládaní rozmanitých životných situácií v spolužití 
a vzdelávaní jednotlivcov i sociálnych skupín. 

Rôznorodosť sa stáva normou 
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Výhody pre deti – pravidelný 
kontakt s bežnou populáciou, 

pochopenie a prijatie rozdielov, 
lepšie pochopenie potrieb 

druhých, rešpektovanie práv 
druhých..., rané koncipovanie 

inkluzívneho povedomia. 
 

 
 

Výhody pre rodiny – škola v 
mieste bydliska, poskytovanie 

podpory iným rodinám, 
spoznávanie ťažkostí ale i 

radostí v druhých rodinách, 
spoznávanie iných kultúr, 

zvykov a spôsobov výchovy... 
 

Výhody pre učiteľov – tímová 
spolupráca, inovácie v 

metodických postupoch, 
zvyšovanie kvalifikácie, 
osobnostný i profesijný 

rozvoj... 
 

Výhody pre širšiu komunitu – 
otvorené medziľudské vzťahy, 

spolunažívanie, zlepšovanie 
celkovej kvality života 

obyvateľov... 

Výhody inkluzívnej 
edukácie 

Aké sú výhody inkluzívnej 
edukácie? 



 
PREČO ÁNO DEŤOM Z MARGINALIZOVANÝCH 

RÓMSKYCH KOMUNÍT 

 
 
 
 
Marginalizácia predstavuje vytváranie vzťahov sociálnej 
nerovnosti. Ide o celkové zníženie životných šancí a 
obmedzenie príležitostí podieľať sa na rozhodovaní, resp. 
možnostiach toto rozhodovanie ovplyvňovať. V konečnom 
dôsledku ide o vylúčenie z participácie na bežnom spôsobe 
sociálneho života, vrátane edukácie.  
 
Existuje marginalizácia ekonomická, ktorá súvisí s chudobou a 
vždy je spojená s hrozbou spoločenskej a kultúrnej izolácie. 
Symbolická marginalizácia zas súvisí s predsudkami a 
stereotypmi, ktoré vládnu v spoločnosti, napr. predsudky 
spojené s etnicitou.  

Čo je marginalizácia? 



 
PREČO ÁNO DEŤOM Z MARGINALIZOVANÝCH 

RÓMSKYCH KOMUNÍT 

Takéto dieťa má v dôsledku svojho sociálneho postavenia 
obmedzený prístup k niektorým spoločenským či materiálnym 
statkom. Jeho znakom môže byť psychická deprivácia, ktorá sa 
objavuje u dieťaťa z podnetovo chudobnejšieho prostredia. 
Navonok sa prejavuje intelektovou nevyspelosťou, vývojovou 
nerovnomernosťou a poruchami správania. 
Väčšina rómskych detí pochádza zo sociálne 
znevýhodňujúceho prostredia a vyrastá v prostredí 
marginalizovaných komunít. 

Čo je sociálne znevýhodňujúce 
prostredie? 

Aké je dieťa pochádzajúce zo sociálne 
znevýhodňujúceho prostredia? 

Je to také prostredie, ktoré vzhľadom na sociálne a jazykové 
podmienky nedostatočne stimuluje rozvoj mentálnych, 
vôľových a emocionálnych vlastností jednotlivca, nepodporuje 
jeho efektívnu socializáciu a neposkytuje dostatok primeraných 
podnetov pre rozvoj osobnosti. Spôsobuje sociokultúrnu 
depriváciu, deformuje intelektuálny, mravný a citový rozvoj 
jedinca. 
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RÓMSKYCH KOMUNÍT 

 
 nízka vzdelanostná úroveň, neskorý nástup do školy, 
 
 nemotivujúce až degradujúce prostredie, 
 
 nedostatok pozitívnych zdrojov podporujúcich jeho účasť na 

edukačnom procese, 
 
 podnety z prostredia nestačia na jeho primeraný rozvoj 

psychiky a motoriky, 
 
 nedostatočné hygienické a pracovné návyky, 
 
 nedostatočné spoznávanie etických systémov, vytváranie 

rebríčka hodnôt a primeraných foriem sociálneho správania, 
 
 individuálna nezodpovednosť za svoje činy, 

Aké sú obmedzenia/problémy rómskeho dieťaťa 
pochádzajúceho zo sociálne znevýhodňujúceho 
prostredia? 
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 časté neovládanie slovenského jazyka, no ani 

materinského, pretože jeho slovná zásoba aj v rómčine je 
nedostačujúca a jazykový kód obmedzený, 

 
 nedostatočná pripravenosť školského systému na 

osobitosti vzdelávania týchto detí, pôsobenie školy je 
protichodné s pôsobením rodiny, 

 
 vnímanie školy ako represívnej inštitúcie a nízka úroveň 

vzťahov medzi rómskymi rodinami a školami, 
 

 odmietanie kontaktov detí navzájom, 
 
 temperamentnosť a „živosť“ dieťaťa, čo môže v školskom 

prostredí vyvolávať negatívnu spätnú väzbu, tzn. rómske 
dieťa v školskom prostredí býva často neobľúbeným deťmi i 
pedagógmi. 

Aké sú obmedzenia/problémy rómskeho dieťaťa 
pochádzajúceho zo sociálne znevýhodňujúceho 
prostredia? 
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DIEŤAŤA 
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materská 
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dieťaťa 

Verejnosť, 
nadácie, 

združenia, 
organizácie 
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a špeciálneho 
poradenstva 
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Metodicko- 
pedagogické 

centrá 

Klinickí 
zamestnanci 

Regionálne 
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a iné 

vzdelávacie 
inštitúcie v 

regióne 

Jazykové, 
umelecké, 
športové 

školy, kluby, 
terapeuti 



 
Je to pedagogický zamestnanec, ktorý sa podľa požiadaviek 
učiteľa podieľa na uskutočňovaní školského vzdelávacieho 
programu materskej školy, najmä utváraním rovnosti 
príležitostí vo výchove a vzdelávaní, na prekonávaní 
architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, 
sociálnych alebo kultúrnych bariér u detí. 
 
Deťom a učiteľovi asistuje pri komunikácií a tlmočení z 
rómskeho do vyučovacieho jazyka a naopak, asistuje pri 
adaptácii dieťaťa v začiatkoch jeho dochádzky, ďalej pomáha 
rozvíjať schopností u detí tak, aby ich neskôr uplatňovali 
samostatne, je nápomocný v individuálnom prístupe pri 
výučbe dieťaťa. 
 
Sprostredkúva informácie a spoluprácu materskej školy s 
rodičmi dieťaťa, realizuje návštevy v rodinách a spolupodieľa 
sa na aktivitách v komunite. 
Pedagogický asistent uľahčuje socializáciu a učenie sa dieťaťa, 
venuje sa mu, aby cítilo istotu a bezpečie. 

 
PREČO TÍMOVÝ PRÍSTUP V INKLUZÍVNEJ EDUKÁCII 

DIEŤAŤA 

Kto je pedagogický asistent? 



 
INKLUZÍVNY MODEL VZDELÁVANIA NA 

PREDPRIMÁRNOM STUPNI ŠKOLSKEJ SÚSTAVY 
(MRK2) 

O NÁS 

Sme národný projekt, ktorý implementuje Metodicko-pedagogické centrum . Filozofiou projektu je dosiahnuť 
začlenenie čo najvyššieho počtu detí z marginalizovaných rómskych komunít do materských škôl a za aktívnej osvety 
rodičov zlepšiť ich pripravenosť pre vstup na primárny stupeň vzdelávania. 
 
Našou prioritou je preto vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov participujúcich na predprimárnej 
príprave detí, aby sme skvalitnením ich profesijných kompetencií prispeli k zvýšeniu šance detí z marginalizovaných 
rómskych komunít na ich sociálnu inklúziu. 
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