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ÚVOD 

 

Študijné texty sú vytvorené pre učiteľov a asistentov učiteľa vzdelávajúcich sa v projekte 

Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy (kód ITMS projektu 

26130130095). Určené sú aj ostatným učiteľom, rodičom a odborným zamestnancom, ktorí 

chcú zlepšovať aj zlepšujú spoločné a rovnocenné vzdelávanie všetkých detí v materských 

školách bez rozdielu, vrátane detí z marginalizovaných rómskych komunít. Študijné texty 

obsahujú len niektoré z nosných tém inkluzívnej edukácie a integrujú viaceré stratégie 

efektívnej a optimálnej edukácie výnimočných (individuálne aj sociokultúrne jedinečných, 

neopakovateľných) detí. Obsah študijných textov a otázky z nich vyplývajúce učiteľov 

podporujú v uvažovaní o rozmanitých súvislostiach inkluzívnej edukácie, avšak ani zďaleka 

neposkytujú všetky odpovede na vážne otázky a skúsenosti učiteľov, ktoré vzišli 

z každodenného uskutočňovania inkluzívnej edukácie.  

Učitelia vedia dopĺňať a vysvetľovať teoretické vyjadrenia svojimi skúsenosťami a poznanie 

v témach diskutovať a obohacovať. V konečnom dôsledku o to vo vzdelávaní učiteľov ide, 

aby mali príležitosť opakovane sa stretávať, vymieňať si skúsenosti a získavať poznatky o 

inkluzívnej edukácii detí v súlade s rozmanitými podmienkami a právnymi rámcami. 

Inkluzívne vzdelávanie je predovšetkým o ľuďoch, t.j. dotýka sa osobnosti učiteľa a jeho 

pripravenosti a otvorenosti pre vzdelávanie výnimočných detí a spoluprácu s ich rodičmi, 

zákonnými zástupcami i odborníkmi a rôznymi subjektmi. 

 

Inkluzívne vzdelávanie detí z marginalizovaných rómskych komunít podobne ako u iných detí 

má svoje špecifiká. Niektoré z nich sú v študijných textoch priblížené, aj keď nie je vylúčené, 

že neplatia pre všetky detí v inkluzívnej edukácii. Veď každé dieťa má svojské možnosti 

a schopnosti aj iné sociokultúrne zázemie, ktoré sú v edukácii diagnostikované a 

zohľadňované v zmysle princípu „prispôsobovanie edukácie dieťaťu a nie dieťa nastaveným 

kritériám edukácie, aby každé dieťa v edukácii prosperovalo, cítilo sa spokojné a šťastné.“  

 

Ústrednou myšlienkou študijných textov je podpora inkluzívneho vzdelávania v rámci 

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

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

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

potrebujú tak, ako iné deti zasa niečo iné.“  
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1 INKLUZÍVNE VZDELÁVANIE DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH 

RÓMSKYCH KOMUNÍT V MATERSKEJ ŠKOLE 

 

Inkluzívne vzdelávanie 

 

Spoločné (rovnoprávne) prijatie a vzdelávanie všetkých detí bez rozdielov je inklúzia v škole 

(inkluzívna edukácia - vzdelávanie). Chápe sa ako obohacujúce spolužitie a kooperácia 

jedinečných (výnimočných, odlišných, hodnotných) osobností s osobitými vnútornými 

podmienkami, ktoré do školy prichádzajú z rôznorodého kultúrneho, jazykového 

aj  sociálneho prostredia. V materskej škole pre všetky deti sa uplatňujú postupy 

a spôsoby, ktoré (na)pomáhajú aktívnemu, kvalitnému životu a úspešnému vzdelávaniu 

sa každého jednotlivého dieťaťa i skupín detí. Je v nej prijímaná rozmanitosť detí aj 

dospelých osôb tak, ako je to v humánnom živote a v demokratickom svete prirodzené. Všetci 

zúčastnení na seba vzájomne pôsobia a obohacujú sa svojou inakosťou, učia sa od seba 

a pomáhajú si hodnotnými, pozitívnymi spôsobmi. Inklúzia neznamená prispôsobovanie či 

asimilácia osoby v podmienkach majoritnej populácie alebo pozitívna diskriminácia v podobe 

poskytovania výhod, znižovania nárokov.  

 

Inkluzívne vzdelávanie poskytuje rovnaké šance, výhody pre všetkých, nielen pre tých, 

ktorí majú odborne vymedzené špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Upúšťa sa od 

vyhľadávania chýb a nedostatkov v osobnosti a pristupuje sa k odhaľovaniu zdrojov 

individuálneho rozvoja. Inkluzívne vzdelávanie je zamerané na individualizovaný rozvoj 

dieťaťa v podmienkach skupinovej kultúrnosti, spája deti rôznych rás, národov, pohlaví, 

náboženských vyznaní, zdravotného stavu, rôznych schopností, potrieb a záujmov 

v edukačnom prostredí a tým učí deti žiť, zdieľať a rozvíjať uznávané hodnoty. 

 

Viac, než na ktoromkoľvek inom stupni vzdelávania je inklúzia najviac realizovateľná 

v materskej škole. Priaznivé pre ňu sú podmienky v emocionálnom vývine detí aj začiatočné 

sociálne skúsenosti, čím deti v tomto veku nemajú predsudky, najviac sú otvorené 

rozmanitým kontaktom, prejavujú dôveru voči iným aj ochotu spolupracovať. Inkluzívne 

vzdelávanie znamená vzdelávanie všetkých detí v bežných, nie špeciálnych materských 

školách a príležitosť pre učiteľov, deti aj rodičov spoločne sa stretávať a spolupracovať na 

jednom mieste, čo najbližšie k rodine a bydlisku dieťaťa.  
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Princípy (pravidlá, požiadavky) inkluzívneho vzdelávania  

 

Na inkluzívnu edukáciu v materskej škole sa kladú viaceré požiadavky a rešpektujú sa v nej 

dôležité pravidlá, napríklad aj tie, ktoré sú ďalej uvedené. 

Rovnocennosť. Všetky deti sú si rovné v hodnote osobnosti, dôstojnosti aj v právach a preto 

žiadne dieťa nemôže byť rozhodnutím zodpovedných odborníkov v pedagogike a špeciálnej 

pedagogike oddelené od vzdelávania sa s rovesníkmi, inými deťmi. 

Výnimočnosť. Inkluzívna edukácia učí deti žiť spoločne s rešpektovaním jedinečnosti 

a neopakovateľnosti každého z nich. Každé dieťa je niečím výnimočné, a tým, aké je, môže 

iných obohacovať aj meniť, učiť ich o skutočných hodnotách života a o jeho rozmanitosti. 

Primeranosť. Zameranosť na rozvoj osobnosti dieťaťa dôsledným uplatňovaním 

individuálneho prístupu, aby sa uspokojovali individuálne potreby detí, každé dieťaťa 

osobnostne napredovalo, kultivovalo a osamostatňovalo sa do najvyššej možnej miery. 

Profesionalita. Vzdelaní a ďalej sa vzdelávajúci pedagogickí a odborní zamestnanci 

materskej školy, ktorí vykonávajú svoju prácu na vysokej úrovni kvality, efektívne riešia 

špecifiká edukácie a rozvoja osobnosti detí tímovým prístupom. 

 

V materskej škole s inklúziou sa uskutočňuje predprimárne vzdelávanie a socializácia detí tak, 

aby všetky deti napredovali čo najlepšie, a aby sa každý svojou jedinečnosťou podieľal na 

pozitívnej klíme spolupatričnosti. Deti sa učia žiť spolu a obohacovať druhých a paralelne 

sa učia prijímať obohacovanie druhými, aby v spolužití každý osobnostne rástol vďaka 

darom a nadaniu ostatných. Deti sa vzdelávajú na úrovni osobného maxima a nie na 

úrovni porovnateľného priemeru a  získavajú skúsenosti s reálnym ľudským svetom, ktorý 

je typický psychickou, fyzickou aj hodnotovou rozmanitosťou jednotlivcov. Pedagogickí 

a odborní zamestnanci deti učia aj im prakticky ukazujú, že všetci ľudia sú si rovní 

v dôstojnosti, slobode aj zodpovednosti, vedú ich k vzájomnej tolerancii, solidarite a k 

slušnému správaniu, ktoré rešpektuje odlišnosť a neporušuje práva iných ľudí. 

 

Deti z marginalizovaných rómskych komunít  

  

Marginalizované rómske komunity sa chápu ako sociálne vylúčené spoločenstvá ľudí, ktorí 

sú oproti iným ľuďom znevýhodnení chudobou alebo kultúrou a žijú v osadách, častiach obcí 

či miest, t.j. v prostredí, ktoré ich znevýhodňuje v osobnostnom napredovaní a životných 
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podmienkach. Znevýhodňujúce sociálne, jazykové a kultúrne prostredie podmieňuje 

variabilitu individuálnych potrieb a podmienok dieťaťa, ktoré pedagogickí a odborní 

zamestnanci diagnostikujú aj zohľadňujú vo výchovno-vzdelávacom alebo terapeutickom 

procese, pedagogickom a odbornom poradenstve deťom a ich rodičom, zákonným zástupcom.  

 

Deti z marginalizovaných rómskych komunít sú tak, ako iné deti, výnimočné. Majú 

schopnosti, návyky, vedomosti, osobnostné vlastnosti, ktoré sú typické pre detský vek, ale aj 

také, ktorými sa od iných detí odlišujú, a ktoré ich  v skupinovej kultúrnosti v materskej škole 

určitým spôsobom znevýhodňujú najmä, ak sú ich špecifiká neakceptované. Často sú 

považované za problémové, ale môžu byť aj ľutované, keď emocionálne, výchovne alebo 

materiálne strádajú, keď sú zanedbávané nezodpovednosťou rodičov. Učitelia reflektujú 

problémy a dôsledky socioekonomického a kultúrneho zázemia a znevýhodnenia detí. 

Opisovanie niektorých ozajstných príbehov detí z marginalizovaných rómskych komunít 

niekedy navonok vyznieva ako negatívny postoj učiteľa k nim, ale v skutočnosti môže ísť 

o signál bezradnosti, lebo osudy detí im nie sú ľahostajné a preto zámerne svojimi úprimnými 

výpoveďami upozorňujú na podstatu neľahkých podmienok a spôsobu života týchto detí, 

ktorý je dyskomfortný pre dieťa samé, ale aj ostatných, ktorí mu v inklúzii pomáhajú. Deti z 

marginalizovaných rómskych komunít sú v školskom systéme považované za deti zo sociálne 

znevýhodňujúceho prostredia a to za určitých podmienok.  

 

Dieťa zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia 

 

Dieťa zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia je znevýhodňované chudobou, kultúrou 

a nepodnecovaním vývinu a toto znevýhodňovanie sa nepriaznivo odráža v jeho výchove 

a vzdelávaní v školskom prostredí a celkovo v rozvoji osobnosti. Dieťa zo sociálne 

znevýhodňujúceho prostredia je „dieťa, žijúce v prostredí, ktoré vzhľadom na sociálne, 

kultúrne, ekonomické a kultúrne podmienky nedostatočne podnecuje rozvoj mentálnych, 

vôľových, emocionálnych vlastností dieťaťa, nepodporuje jeho socializáciu a neposkytuje mu 

dostatok primeraných podnetov pre rozvoj jeho osobnosti“ (Zákon č. 245/2008 Z. z. 

o výchove a vzdelávaní). 

Podľa Vyhlášky o materskej škole č. 306/2008 § 4, ods. 4 sa deti zo sociálne 

znevýhodňujúceho prostredia zaraďujú do triedy spolu s ostatnými deťmi. Ak samostatnú 

triedu tvoria len deti zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia, v triede môže byť najviac 16 
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detí. V zmysle § 28 ods. 9 Školského zákona (2008) „do samostatných tried pre deti so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami nie je možné zaradiť deti výlučne z dôvodu, že 

pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia.“ 

 

Sociálne znevýhodňovanie dieťaťa spôsobuje viacero činiteľov. Najmä chudoba rodiny, ak 

sú jeden alebo obidvaja rodičia (alebo opatrovníci) dlhodobo nezamestnaní a patria do 

skupiny znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. V dôsledku hmotnej núdze potom 

nedokážu optimálne uspokojovať fyziologické potreby dieťaťa, zabezpečovať mu štandardné 

bytové, hygienické aj stravovacie podmienky života. Znevýhodňujúco tiež môžu pôsobiť 

kultúrne špecifiká, ak determinujú problémové správanie dieťaťa, nepriaznivo ovplyvňujú 

proces i výsledky vzdelávania aj jazykovú komunikáciu v školách. K sociálnemu 

znevýhodňovaniu sa tiež pridružuje nepodnecovanie vývinu dieťaťa neposkytovaním 

hodnotných príležitostí a podnetov pre jeho učenie sa.  

 

Napriek znevýhodňujúcim podmienkam v rodinách a komunitách majú deti právo 

navštevovať materskú školu  bez ohľadu na rozdiely v socioekonomickom zázemí (či rodičia 

majú alebo nemajú finančné prostriedky na úhradu nákladov spojených s dochádzkou dieťaťa 

do materskej školy) alebo etnickú príslušnosť. Pri prekonávaní dôsledkov sociálneho 

znevýhodnenia im majú v materských školách pomáhať pedagogickí a odborní zamestnanci 

prostredníctvom vhodných podmienok edukácie aj uplatňovaním individuálneho prístupu. 

 

Individuálny prístup v edukácii detí zo sociálne znevýhodňujúceho 

prostredia 

 

Typickým znakom pomáhajúceho vzťahu učiteľa a dieťaťa je individuálny prístup, keď 

učiteľ obracia pozornosť k dieťaťu a k jeho výnimočným, špecifickým kvalitám osobnosti, 

potrebám a vývinovým podmienkam. 

Môže mať úroveň: 

1. situačnú – pomoc v konkrétnom čase, situácii, činnosti, keď to dieťa potrebuje, 

2. adaptačnú – sústavné prispôsobovanie výchovy a vzdelávania (plánovaním, realizáciou a 

hodnotením) do najvyššej možnej miery všetkým deťom v triede, v skupine, aby sa každé 

dieťaťa optimálne rozvíjalo podľa svojich možností a schopností v spoločnom 

(kooperatívnom) učení sa s ostatnými,   



9 

 

3. komplexnú (adresnú) – vopred premyslené ciele, prostriedky a podmienky učenia sa 

konkrétneho dieťaťa, ktoré zohľadňujú jeho aktuálne rozvojové dispozície, možnosti učiť 

sa, t.j. individuálny výchovno-vzdelávací program „šitý na mieru konkrétneho dieťaťa.“ 

Individuálny prístup predchádza zlyhaniu, neúspešnosti dieťaťa vo výchove a vzdelávaní, 

umožňuje dieťaťu získavať pre sebarozvoj čo najviac kvalitných a primeraných podnetov.  

 

Individuálny prístup v inkluzívnej edukácii je založený na princípe pozitívnej orientácie na 

dieťa čo si vyžaduje zmenu myslenia učiteľa od deficitného modelu dieťaťa (s chybami, 

nedostatkami, postihnutím) k disponovanému modelu dieťaťa (s jeho prednosťami, kvalitami, 

schopnosťami a možnosťami). Uznanie a obhajovanie hodnoty dieťaťa, ktoré je schopné, 

spôsobilé, mení obraz o jeho potencialitách. Učiteľ týmto postojom významne prispieva 

k zmene pohľadu na dieťa nielen v jeho okolí, ale aj u dieťaťa samého.  

 

Učiteľ v rámci individuálneho prístupu k deťom zo sociálne znevýhodňujúceho 

prostredia (Huľová, 2009): 

 uskutočňuje proces (re)diagnostikovania osobnostných aj sociokultúrnych podmienok 

dieťaťa, 

 prispôsobuje proces výchovy a vzdelávania dieťaťa vzhľadom k diagnostickým zisteniam, 

 facilituje (uľahčuje, obohacuje) učenie sa dieťaťa, 

 situačne reaguje na zmeny správania a nálad dieťaťa vo výučbe,  

 komunikuje s dieťaťom na úrovni jeho myslenia a jazykovej zdatnosti vo vyučovacom 

jazyku materskej školy.  

 

Učiteľ berie do úvahy že: 

 každá rodina je iná, má vlastné potreby a hodnoty, zabezpečuje iné výchovné vplyvy aj 

životné podmienky pre dieťa, 

 rodičia vychovávajú svoje deti v limitovaných podmienkach napr. podľa zaužívanej 

skupinovej kultúry (napr. v rómskych osadách) v zdravotne a hygienicky nevhodných 

podmienkach, materiálne skromných priestoroch apod., 

 nie všetci rodičia majú rovnaké predpoklady a záujem spolupracovať vo výchove 

a vzdelávaní dieťaťa, ale určite si svojím spôsobom vysvetľujú a želajú dobro a úspechy 

svojho dieťaťa, dobro dieťaťa želané učiteľom a rodičmi sa ale nemusia zhodovať, čo je 

častou príčinou nedorozumení, 
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 rodičia v prvom rade vidia svoje dieťa, presadzujú jeho potreby a dobro v zmysle hodnôt, 

ktoré uznávajú a preto nie sú schopní tak, ako učiteľ vidieť, zaujímať sa a presadzovať 

dobro všetkých detí v triede, 

 nie v každej rodine je rovnakým spôsobom uznávaná autorita učiteľa, a preto ide 

o dlhodobý proces získavania si dôvery dieťaťa aj jeho rodičov, zákonných zástupcov, 

 jazykový deficit dieťaťa vo vyučovacom jazyku materskej školy môže znižovať jeho 

vzdelávacie výsledky a socioemocionálne spôsobilosti. 

 

Učiteľ poznáva špecifiká sociálne znevýhodnenej rodiny napr.: 

 nízky záujem rodičov o spoločné hry s deťmi, 

 preferenciu fyzických činností pred intelektuálnymi, 

 neschopnosť poskytovať primerané rozvojové podnety, 

 komunikáciu v inom, než štátnom jazyku, nízku úroveň slovnej zásoby a vyjadrovania sa 

aj v materinskom jazyku, 

 chýbajúce materiálne a priestorové podmienky pre hry, nedostatok hračiek, kníh,  

 suplovanie rodičovskej opatery cez súrodeneckú starostlivosť,  

 živelný a emocionálne ladený výchovný prístup,   

 nepochopenie zákonitých potrieb a vekových osobitostí dieťaťa, 

 a iné. 

 

Učiteľ modifikuje negatívne prejavy správania sa a konania dieťaťa: 

 drobné krádeže, ničenie a poškodzovanie vecí, 

 sebapresadzovanie sa bez ohľadu na iných,  

 živelnosť, impulzivitu a konfliktnosť,   

 emocionálnu labilitu, hnev, výbušnosť, slovnú a fyzickú agresivitu, 

 nesystematický a neproduktívny postup v hrách a edukačných činnostiach, 

 a iné. 

 

Učiteľ vo výchove a vzdelávaní poskytuje dieťaťu oporu: 

 prispôsobuje sa jeho jazykovým a komunikačných schopnostiam,  

 vytvára situácie, v ktorých zažíva úspech a emocionálne uspokojenie, 

 uprednostňuje individuálne činnosti a komunikáciu s dieťaťom, 

 dôveru a záujem dieťaťa získava prirodzenou a nie vynútenou autoritou, 
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 pomáha dieťaťu, keď vidí, že to potrebuje alebo o to žiada, 

 zapája do edukácie niektoré prvky kultúry, blízke dieťaťu z rodiny. 

 

Učiteľ v edukácii detí zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia využíva programy a 

aktivity: 

 stimulačné – intenzívne a systematicky podporuje napredovanie dieťaťa v oblastiach 

rozvoja alebo čiastkových schopnostiach, v ktorých sa oneskoruje (napr. v reči, 

grafomotorike, koordinácii pohybov, vedomostiach apod.), 

 preventívne – vyrovnáva, predchádza tie negatívne vplyvy, ktoré dieťa ohrozujú a môžu 

spôsobiť u neho postihnutie alebo narušenie (napr. v oblasti učenia, prejavov správania, 

správnej výživy, pravidelnej hygieny apod.),  

 adaptačné – aby si dieťa osvojovalo žiaduce sociálne role a vzory správania. 

 

Tak, ako deti, tak aj ich rodiny potrebujú rozličné prístupy (individuálne porozumenie). Je 

isté, že učiteľ nemôže významne ovplyvniť rodinné podmienky dieťaťa. Môže ale zlepšiť jeho 

situáciu a prežívanie tým, že dieťaťu v materskej škole poskytne prostredie s emocionálnou 

oporou a podnetmi, do ktorého sa bude tešiť, rado sa vracať.  

 

Otázky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akými osobnostnými aj sociokultúrnymi hodnotami a kvalitami  osobnosti sa 
vzájomne obohacujú deti vo Vašej triede? 
 
Akými spôsobilosťami a osobnostnými vlastnosťami sú deti  z 
marginalizovaných rómskych komunít výnimočné? 
 
Aké dôsledky sociálneho znevýhodňovania detí zohľadňujete a kompenzujete 
individuálnym prístupom? 
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2 PODMIENKY INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ 

Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT V MATERSKEJ 

ŠKOLE 

 

Podmienky vzdelávania ovplyvňujú kvalitu a efektivitu predprimárneho vzdelávania  

a fungovania materskej školy. Zahŕňajú komplex vnútorných a vonkajších, hmotných aj 

nehmotných činiteľov, vytvárajú priestor pre interakciu dieťaťa s edukačným prostredím 

a jeho súčasťami tak, aby bol zabezpečený rozvoj vnútorných zdrojov a učenie sa dieťaťa 

v zmysluplných edukačných aktivitách v rámcoch cieľov a obsahu vzdelávania vymedzených 

programom vzdelávania (štátnym, školským alebo individuálnym).  

Podmienky inkluzívneho vzdelávania detí sú viaceré: 

 individuálne, 

 personálne, 

 materiálne a priestorové, 

 sociálne a psychosociálne, 

 kultúrne, 

 finančné. 

 

Individuálne podmienky vzdelávania detí zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia tvoria: 

a) vzdelávanie podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu, 

b) úprava organizácie výchovy a vzdelávania, 

c) úprava prostredia, v ktorom sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje, 

d) využitie špecifických metód a foriem výchovy a vzdelávania. (bližšie Školský zákon č. 

245/2008 Z. z., §107, ods. 1 – 4) 

Individuálne podmienky vzdelávania detí zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia 

prispievajú k eliminácii alebo kompenzácii nepriaznivých vplyvov a bariér sociálneho 

znevýhodňovania, aby sa dosiahol primeraný rozvoj ich schopností pre školské vzdelávanie 

a plnohodnotný život.  

 

Personálne podmienky, t.j. vzdelaní (a kontinuálne sa vzdelávajúci) učitelia pre inkluzívnu 

edukáciu, aby sa už vo vysokoškolskej príprave učili diagnostikovať i vzdelávať osobnostne 

i sociokultúrne jedinečné deti v kooperácii s tímom odborníkov participujúcich vo funkčnej 

a efektívnej inklúzii. Na úspešnej inkluzívnej edukácii sa majú spolupodieľať odborní 
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zamestnanci (špeciálni pedagógovia, psychológovia, sociálni pedagógovia, logopédi) aj 

asistenti učiteľa priamo v triedach a špecializovaných učebniach materskej školy 

v kooperácii s rodičmi, zákonnými zástupcami. Inkluzívna edukácia spája viaceré subjekty 

vo výchove a vzdelávaní detí z vládneho aj mimovládneho sektoru (bližšie nasledujúca 

schéma). 

 

Schéma: Subjekty participujúce v inkluzívnej edukácii v materskej škole. 

 

Učitelia majú v inkluzívnej edukácii veľkú zodpovednosť, avšak nemožno žiadať, aby ju 

niesli v plnej miere. Učiteľ úzko spolupracuje s odbornými zamestnancami aj rodičmi, 

zákonnými zástupcami dieťaťa a to najmä pri vypracúvaní, realizovaní a prehodnocovaní 

individuálnych výchovno-vzdelávacích programov detí.  

 

Materiálne a priestorové podmienky spojené so životnými a edukačnými skúsenosťami detí 

predškolského veku sa zabezpečujú pre aktívnu, činnostnú výučbu, aby dieťa mohlo predmety 

a javy multisenzoricky vnímať, experimentovať a narábať s nimi v procese učenia sa. Vhodné 

priestory sú dôležité pre skupinové aj individualizované učenie (sa) detí. Špecializované 
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učebne v materských školách okrem tried treba na intervencie, ktoré reagujú na výchovno-

vzdelávacie záujmy a potreby jedinečných detí. Špecializované učebne sú zamerané na rozvoj 

špecifických (špeciálnych) schopností, vedomostí, postojov a osobnostných vlastností detí 

pod vedením odborných zamestnancov aj pre činnosti krúžkov v kompetencii kmeňových 

učiteľov materskej školy. Miesta pre špecializovaný rozvoj detí z marginalizovaných 

rómskych komunít v materskej škole majú zvýšiť kvalitu individuálneho prístupu 

a stimulovať deti v oneskorenom alebo nerovnomernom vývine (napr. terapeutická miestnosť 

– logopéd, psychológ či špeciálny pedagóg; rodičovské centrum pre hry s deťmi 

a poradenstvo, knižnica, telocvičňa, výtvarná dielňa ap.)  

 

Sociálne  podmienky  tvorí  koexistencia viacerých subjektov edukácie. Ide o trvalejšie 

vzťahy a kooperáciu medzi subjektmi edukácie vo všeobecnosti a aj v čiastkových 

edukačných situáciách, ktoré vznikajú na základe kooperácie, komunikácie a vzájomnej 

interakcie niektorých konkrétnych subjektov. Dobré sociálne podmienky zabezpečujú 

edukačnú kontinuitu a spoluprácu  vo viacerých rovinách, napr. rodinou a materskou školou, 

rodinou a inštitúciami informálnej a nonformálnej edukácie, materskou školou a základnou 

školou, materskou školou a inštitúciami nonformálnej edukácie a podobne. Sociálna 

podmienky vyplývajú zo situácií stretávania sa, kontaktov, spolupráce a interakcie v edukácii 

zúčastnených subjektov.  

 

Psychosociálne podmienky vznikajú vytváraním a udržiavaním priaznivej sociálnej 

a emocionálnej klímy v triede aj celkovo v materskej škole. 

Sociálna klíma je prežívaná autenticky v interakcii a komunikácii, preto je hodnotená 

z pozície rôznych subjektov edukácie (t.j. dieťaťa, učiteľa, rodiča, vychovávateľa aj iných.) 

v inej kvalite a osobnej spokojnosti. V spätnej väzbe sa vnímanie sociálnej klímy premieta do 

osobnej angažovanosti subjektov edukácie vo vzájomnej spolupráci a osobnostnom 

obohacovaní sa.   

Edukačná klíma tvorí významné podmienky pre (seba)rozvoj dieťaťa, vo všeobecnosti pre 

jeho šťastie, spokojnosť zvedavosť, sociálnu a emocionálnu stabilitu v edukácii. Zahŕňa 

vzájomne prepojený systém sociálnych interakcií subjektov edukácie (sociálnu klímu), ktoré 

priaznivo vytvára, podporuje a využíva za účelom optimálneho rozvíjania osobnosti dieťaťa 

v edukačných procesoch. Predstavuje skryté kurikulum konkrétnej materskej školy.                           

K pozitívnej edukačnej klíme prispievajú : 

 zážitkové, skúsenostné učenie sa detí v zmysluplnom životnom kontexte, 
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 aplikácia a rekonštrukcia predchádzajúcich edukačných skúseností v nových podmienkach 

a súvislostiach, 

 otvorenosť voči tvorivosti a kreatívnemu mysleniu detí, 

 atmosféra partnerstva, akceptácie a vzájomnej tímovej spolupráce, 

 divergentné učebné úlohy, 

 slobodné myslenie a aktivita v poznávaní, 

 empatické porozumenie, 

 radosť z hry a tvorby ako produktu detskej iniciatívy, 

 prostredie bohaté na podnety, s priestorom na objavovanie a objasňovanie skúseností 

a poznatkov, 

 premyslená organizácia učebných aktivít detí, 

 neformálne vzťahy, otvorená komunikácia, 

 povzbudzovanie a motivovanie detí, permanentná spätná väzba atď. 

Sociálna a edukačná klíma pozostávajú zo situácií stretávania sa, kontaktov, spolupráce 

a interakcie v edukácii zúčastnených subjektov. Pre tieto situácie je príznačný celý sled 

činností a udalostí, v ktorých sa mení edukačná atmosféra. Rozmanitosť a relatívna stabilita 

atmosféry formuje celkovú sociálnu a edukačnú klímu materskej školy, prípadne jej časti, 

napr. skupiny, triedy a pod. 

 

Kultúrne podmienky určujú predškolskej edukácii, aby reagovala na multifaktoriálne 

kombinácie osobitostí prostredia, v ktorom deti aktuálne vyrastajú. Uplatňuje sa princíp 

interkultúrnej edukácie, určenej pre všetky deti z rôznych sociálnych vrstiev aj kultúrnych 

prostredí. Zároveň reaguje na rôznu kvalitu podnetov, ktoré na dieťa pôsobia, v tom zmysle 

nielen pre dieťa prospešné, optimálne, ale aj negatívne podnety. Predškolská edukácia má  

rešpektovať a reflektovať hodnoty, zvyky, tradície a prístupy k životu, ktorými je dieťa 

ovplyvňované a rozvíjané v rodine, v určitom sociálnom  a kultúrnom spoločenstve, regióne 

alebo na inej úrovni (napr. náboženskej, rasovej, generačnej, národnej atď.). V prípade 

patologicky pôsobiacich podnetov a vplyvov má predškolská edukácia reagovať 

preventívnym aj korigujúcim, t.j. pre dieťa prospešným a obohacujúcim  spôsobom. 

 

Finančné podmienky môže zlepšiť Ministerstvo školstva, keď poskytne zriaďovateľom škôl 

príspevok na skvalitnenie podmienok výchovy a vzdelávania detí zo sociálne 
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znevýhodňujúceho prostredia. Príspevok sa poskytuje podľa počtu detí zo sociálne 

znevýhodňujúceho prostredia. Obsahuje dotáciu na stravu a školské potreby. 

Dotáciu spresňuje Vyhláška MŠ SR č. 649/2008 Z. z. o účele použitia príspevku na žiakov zo 

sociálne znevýhodneného prostredia. V § 1 sa konkretizuje použitie príspevku: 

 na mzdy asistentov učiteľa, na sociálne poistenie a poistné na povinné verejné zdravotné 

poistenie, 

 na vybavenie miestnosti pre vyučovanie didaktickou technikou, učebnými pomôckami, 

kompenzačnými pomôckami, 

 na vzdelávanie v špecializovaných triedach, 

 a iné podľa osobitných predpisov. 

Ďalšou kompenzáciou sociálneho znevýhodnenia dieťaťa je neuhrádzanie príspevku za dieťa 

v materskej škole, ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad 

o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke k hmotnej núdzi 

(Školský zákon, 2008, § 28, ods. 7). 

Podmienky pre výchovu a vzdelávanie detí v materských školách určuje explicitne legislatíva 

a implicitne podmienky detí, materskej školy, aj regiónu, v ktorom sa nachádza. V každom 

prípade ide o určené pravidlá podpory a zabezpečovania optimálnej a efektívnej edukácie 

v materskej škole. Patrí sem i vymedzenie a kontrola dodržiavania práv a povinností vo 

výchove a vzdelávaní dieťaťa zo strany rodičov, pedagogických a odborných zamestnancov 

i participujúcich subjektov. 

 

Niektoré špecifické podmienky inkluzívneho vzdelávania detí 

z marginalizovaných rómskych komunít v materských školách 

 

Špecifické podmienky inkluzívneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych 

komunít v materskej škole sú také prispôsobenia rôznych druhov a kvality edukačných 

podmienok, ktoré zohľadňujú a uspokojujú individuálne aj sociokultúrne podmienené 

výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa.  

 

Inkluzívnemu vzdelávaniu detí z marginalizovaných rómskych komunít v materských 

školách by určite pomohlo: 

 vytvorenie dostatku miest v bežných materských školách pre všetky deti vo veku od 3 do 

6, resp. 7 rokov, 
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 bezplatné vzdelávanie všetkých detí v materských školách, 

 finančné zvýhodňovanie materských škôl, ktoré vzdelávajú deti z chudobných, zdravotne 

a sociálne znevýhodnených skupín obyvateľstva podľa reálnych potrieb detí, materskej 

školy aj regiónu, v ktorom sa vzdelávanie zabezpečuje,  

 zamestnávanie špeciálnych pedagógov, liečebných pedagógov, školských psychológov, 

logopédov a sociálnych pedagógov priamo v materských školách, 

 zriaďovanie rodičovských centier v materských školách pre úzku spoluprácu vo výchove 

a vzdelávaní detí s rodičmi, zákonnými zástupcami aj po skončení vyučovania 

v celodennej, rozšírenej starostlivosti a spolupráci, 

 zákonom vymedzená a finančne zabezpečená kooperácia materských škôl so 

sociálnymi, mimovládnymi a zdravotníckymi inštitúciami v edukácii a celodennej 

starostlivosti o deti, 

 špecializované vzdelávanie učiteľov materských škôl v oblasti špecifík výchovy 

a vzdelávania detí zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia, aj konkrétne z 

marginalizovaných rómskych komunít. 

 

Špecifické podmienky inkluzívneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít 

v materskej škole integrujú parciálne pedagogické javy a procesy s hmotnými i nehmotnými  

súčasťami, ktoré vyplývajú zo sociálneho znevýhodňovania detí. Medzi najdôležitejšie patria: 

 dochádzka detí z marginalizovaných rómskych komunít do materskej školy, 

 akceptácia rómskych detí rodičmi, zákonnými zástupcami nerómskych detí,  

 adaptácia detí z marginalizovaných rómskych komunít v materskej škole, 

 zmierňovanie sociálneho znevýhodnenia detí z MRK v materskej škole, 

 asistent učiteľa pre deti z marginalizovaných rómskych komunít.  

 

Dochádzka detí z marginalizovaných rómskych komunít do materskej školy  

 

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

z rozhodnutia rodičov a zároveň za legislatívne určených podmienok zvýhodnená (bezplatná, 

uprednostňujúca) u detí jeden rok pred nástupom do základnej školy a u detí s odloženým 

začiatkom povinnej školskej dochádzky. V niektorých mestách a obciach nedokážu uspokojiť 

záujem všetkých rodičov o dochádzku detí do materskej školy z kapacitných dôvodov, čo 

spôsobila najmä racionalizácia siete škôl v 90-tych rokoch minulého storočia. Z tohto dôvodu, 
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samozrejme aj z iných dôvodov sa deti z  marginalizovaných rómskych komunít (podobne 

ako iné deti mladšie ako 5 rokov) často do materskej školy nedostanú. Riaditelia materských 

škôl sú pri prijímaní detí zaviazaní postupmi v zmysle legislatívy. Dochádzku všetkých detí 

predškolského veku, aj detí z marginalizovaných rómskych komunít do materskej školy však 

môžu významne zlepšiť zriaďovatelia (okresné, obecné či mestského úrady) a to vytváraním 

potrebných personálnych, priestorových, materiálnych i finančných podmienok aj vzhľadom 

ku kompenzovaniu sociálneho znevýhodňovania detí.  

Učiteľ sústavne a dlhodobo presviedča rodičov o výhodách dochádzky dieťaťa do 

materskej školy napríklad: 

 osobným pozývaním rodičov na deň otvorených dverí alebo na návštevy v materskej 

škole, 

 vysvetľovaním pravidiel spolužitia detí v materskej škole,  

 rozhovormi o prospešnosti edukačných činností v rozvoji osobnosti dieťaťa aj 

poukazovaním na pokroky dieťaťa,  

 informovaním rodičov o sociálnych výhodách napr. pri stravovaní, zabezpečovaní 

pomôcok, o možnosti odpustenia poplatku za materskú školu, 

 zapájaním rodičov do slávností, športových a kultúrnych akcií, projektov školy a regiónu, 

 poskytovaním poradenstva o výchove a vzdelávaní dieťaťa podľa záujmu rodičov 

a potrieb dieťaťa, 

 a iné. 

Zapisovanie a dochádzka detí z marginalizovaných rómskych komunít do materskej školy sa 

majú uskutočňovať v zmysle zásady „čím skôr, tým lepšie,“ 

 

Akceptácia rómskych detí rodičmi, zákonnými zástupcami nerómskych detí  

 

Bariérou inklúzie detí z marginalizovaných rómskych komunít môže byť premiestňovanie 

detí rodičmi, ktorí nepochádzajú z marginalizovaných rómskych komunít do iných 

materských škôl, ak sa počty detí z marginalizovaných rómskych komunít v materskej škole 

zvýšia. Tento jav nasvedčuje, že inklúzia nie je len záležitosťou materskej školy, ale 

i rodičov, ktorí sa v súčasnosti dobrovoľne rozhodujú pre zapísanie a dochádzku dieťaťa do 

materskej školy a to nielen v mieste bydliska dieťaťa. Dobrovoľnosť je ale výsadou inklúzie 

a právom, ktoré sa nedá vynútiť, a preto učitelia musia úzko spolupracovať s rodičmi, 

zákonnými zástupcami, aby ich presvedčili o význame a prínose inklúzie pre všetky deti. Ide 
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najmä o presviedčanie rodičov z rôznych kultúrnych a socioekonomických prostredí ohľadom 

porozumenia, pomoci a spolupráce pri spoločnej výchove a vzdelávaní detí                                        

z marginalizovaných rómskych komunít. Je samozrejmé zabezpečenie inkluzívnej edukácie 

v zmysle zásady „výkonom práv dieťaťa nemôžu byť porušované práva iného dieťaťa ani 

učiteľa“ (Školský zákon, 2008). 

 

Adaptácia detí z marginalizovaných rómskych komunít v materskej škole 

 

Proces adaptácie dieťaťa z marginalizovaných rómskych komunít v materskej škole sa 

zvyčajne viaže na začiatok dochádzky dieťaťa do materskej školy, denný program plánovaný 

a organizovaný učiteľom, zmenené učebné prostredie, činnosť, ktorú má dieťa aktuálne 

realizovať, ale aj na nepredvídané momenty a deje v okolitom prostredí. Proces sťaženej 

adaptácie týchto detí sa prejavuje problémami v komunikácii, lebo nekomunikujú štátnym 

jazykom, vyučovacím jazykom materskej školy, v socializácii, keď nerozumejú inštrukciám 

a komunikačným zámerom učiteľa aj ostatných detí, s ťažkosťami spolupracujú, v sústredení 

sa, pretože potrebujú činnosti striedať v rýchlom časovom slede, hry obsahovo nerozvíjajú, 

nedokážu akceptovať pravidlá hier a v sebaobslužných návykoch pri stolovaní, vykonávaní 

hygienických potrieb, obliekaní, obúvaní a vyzliekaní sa, pretože majú problémy so 

zachovávaním postupnosti ich uskutočňovania, prípadne potrebné návyky nemajú utvorené. 

Adaptačné ťažkosti detí z marginalizovaných rómskych komunít signalizujú plačlivosť, hnev, 

útočnosť, impulzívne (nepredvídateľné) správanie, strach a úzkosť, nezáujem, nezapájanie sa 

do hier a činností, odmietanie stravy, úteky z materskej školy a taktiež somatické a neurotické 

ťažkosti (zvracanie, bolesti brucha, hlavy, pomočovanie a pod.). 

Rodičia a učitelia uľahčujú adaptáciu detí z marginalizovaných rómskych komunít 

krátkodobými návštevami dieťaťa s rodičom v materskej škole ešte pred vstupom do 

materskej školy, konzultáciami a informačnými stretnutiami rodičov dieťaťa, vedúceho 

pedagogického zamestnanca a učiteľov triedy na začiatku jeho dochádzky do materskej školy, 

a osobnou asistenciou rodiča svojmu dieťaťu pri prekonávaní adaptačných problémov 

v materskej škole.  

K zmierneniu, prekonávaniu adaptačných ťažkostí prispievajú asistenti učiteľa ako aj 

osvedčené stratégie, napr.: 

 prejavy záujmu učiteľa o dieťa, napr. privítanie dieťaťa v triede podaním ruky, 

úsmevom, pohladením, vyjadrením potešenia z opätovného stretnutia,  

 krátky rozhovor s dieťaťom o ponuke hier a činností s cieľom motivovať dieťa k nim, 
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 ranný kruh, v ktorom dieťa môže komunikovať s inými deťmi a vyjadriť svoje 

myšlienky, pocity, názory voľne alebo k témam edukačných projektov, 

 orientácia na hrové záujmy dieťaťa, umožniť mu hrať sa hry, ktoré ho bavia, ale 

hodnotným, pozitívnym spôsobom, 

 nenútenie dieťaťa, ale ho zaujať obsahom aj predmetnými súčasťami hry, činnosti, 

 relaxovanie dieťaťa, umožniť mu relaxovať, venovať sa sebe, keď to potrebuje na 

uvoľnenie negatívnych emócií v relaxačnom kútiku s vankúšmi a mäkkou podložkou, 

 chválenie dieťa za pozitívne prejavy správania a ochotu spolupracovať, hranie sa s inými 

deťmi, 

 zabezpečenie priestorov proti úrazu a úteku dieťaťa. 

 

Učitelia by nemali uľahčovať adaptáciu dieťaťa prísnymi rozhodnutiami a správaním, 

násilným odlúčením dieťaťa od rodičov pri ranom preberaní, vyčleňovaním dieťaťa 

z činnosti, keď prejavuje negatívne emócie a ponechaním dieťaťa v nich, čakaním, kým si 

zvykne, neumožnením rodičovi zúčastňovať sa adaptačného pobytu dieťaťa apod. 

V momentálnej situácii môžu niektoré z nich zaúčinkovať, ale pre dlhodobé psychické 

zdravie dieťaťa nemusia byť priaznivé. Predchádzaniu dlhšie trvajúcim problémom detí 

s adaptáciou napomáha aj Vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole. V § 3 sa 

uvádza, že do materskej školy možno dieťa prijať na čas adaptačného pobytu, v ktorom rodič, 

zákonný zástupca privádza dieťa postupne na jednu hodinu, dve a najviac na štyri hodiny 

a spolupracuje s pedagogickými zamestnancami. Ak sa dieťa po určitom čase v materskej 

škole zadaptuje, môže riaditeľ materskej školy po dohode s rodičom, zákonným zástupcom 

rozhodnúť o prijatí dieťaťa do materskej školy a jeho dochádzke v určitom čase. Pri zníženej 

adaptačnej schopnosti dieťaťa môže riaditeľ po prerokovaní s rodičom, zákonným zástupcom 

rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas.  

 

Asistent učiteľa  pre deti z marginalizovaných rómskych komunít  

 

V edukácii detí zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia je významná kooperácia učiteľa 

predprimárneho vzdelávania a asistenta učiteľa. Bližšie je definovaná v Metodickom pokyne 

č. 184/2003-095 schváleného MŠ SR zo dňa 6. 12. 2003 k zavedeniu profesie asistent učiteľa 

pri výchove a vzdelávaní detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

v predškolských zariadeniach, základnej škole a špeciálnej základnej škole.  
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Pedagogický asistent (asistent učiteľa) je pedagogický zamestnanec, ktorý sa podľa 

požiadaviek učiteľa podieľa na uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu materskej 

školy, najmä utváraním rovnosti príležitostí vo výchove a vzdelávaní, na prekonávanie 

architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych 

bariér u detí (Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch č. 

317/2009 Z. z.). 

Asistent učiteľa sa priamo v triede podieľa aj na výchove a vzdelávaní detí z MRK 

v kooperácii a pod vedením učiteľa. Deťom a učiteľovi asistuje pri: 

 komunikácii, tlmočení z rómskeho jazyka do vyučovacieho jazyka materskej školy 

a naopak, 

 adaptácii, najmä v začiatkoch dochádzky do materskej školy je deťom blízkou jazykovou 

i emocionálnou oporou, 

 rozvíjaní schopností detí tak, aby ich neskôr uplatňovali samostatne, 

 v individuálnom prístupe vo výučbe, 

 výmene informácií a spolupráci materskej školy s rodičmi, zákonnými zástupcami 

dieťaťa, 

 návštevách v rodine a pri aktivitách s komunitou, z ktorej deti pochádzajú. 

 

Asistent učiteľa v edukácii detí z MRK má byť: 

 vzorom (vzdelaním a prácou) pre ostatných členov marginalizovaných rómskych 

komunít,  

 spolupracovníkom rodičov aj učiteľov v prospech úspechov a spokojnosti detí,  

 sprostredkovateľom rómskej kultúry, života, jazyka a potrieb detí v materskej škole.  

Asistent učiteľa uľahčuje socializáciu a učenie sa dieťaťa, venuje sa mu, aby cítilo istotu a 

bezpečie.  

Riaditeľ materskej školy v zmysle legislatívy do pracovnej náplne asistenta učiteľa začlení 

činnosti, ktoré budú napĺňať potreby detí v súlade s podmienkami materskej školy i 

marginalizovanej rómskej komunity. 

 

Špecifické podmienky inkluzívneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít 

v materských školách prispievajú k zmierňovaniu  sociálneho znevýhodňovania detí rodinou 

alebo komunitou. V spolupráci materskej školy s nimi sa majú realizovať edukačné, 

poradenské, kompenzačné a preventívne programy. 



22 

 

Otázky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koľko detí zo sociálne znevýhodneného prostredia vzdelávate v materskej škole 
podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu a aké máte s tým 
skúsenosti? 
 
Aké špecifické metódy a formy využívate v ich vzdelávaní? 
 
Ktorí odborní zamestnanci sa spolupodieľajú na výchove a vzdelávaní detí 
z marginalizovaných rómskych komunít v materskej škole? 
 

 

S ktorými nadáciami, organizáciami a združeniami spolupracujete 
v inkluzívnej edukácii a ktoré konkrétne aktivity sa Vám osvedčili?   
 
Aké  špecifické materiálno-priestorové podmienky ste vytvorili pre vzdelávanie 
detí z marginalizovaných rómskych komunít v materskej škole? 

 
Aké máte skúsenosti so zabezpečovaním finančných podmienok pre 
vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia v materskej škole? 
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3  DIFERENCOVANÁ A KOOPERATÍVNA VÝUČBA AKO ZÁKLAD 

INKLUZÍVNEJ EDUKÁCIE V MATERSKEJ ŠKOLE 

 

Princípy, metódy a formy inkluzívnej edukácie 

 

Filozofický základ inkluzívnej edukácie tvoria humanistické ideály, konkretizované 

v osobnostne orientovanom prístupe k dieťaťu. V zmysle týchto hodnôt sa eliminujú 

diskriminujúce (spoločenstvami umelo vytvárané) spôsoby rozlišovania („nálepkovania“) detí 

v zmysle zdravotnej, sociálnej a emocionálnej normality a abnormality. 

Osobnostne orientovaná edukácia je jednou z ciest optimalizácie rozvoja dieťaťa, aby sa 

cítilo zdravé, šťastné, spokojné a úspešné, aby sa mohlo učiť pre seba čo najefektívnejším 

spôsobom, tempom a takou metódou, prostredníctvom ktorej môže získať čo najviac na 

úrovni svojho osobného maxima. „Aby učiteľ vyučoval čo najlepším spôsobom preto, aby 

sa dieťa ľahko (na)učilo“ (Švec, 1995). Subjektívna pohoda uľahčuje dieťaťu zachovávať 

rovnováhu medzi sebou samým (slobodným a jedinečným sebarozvojom) a svetom (inými 

ľuďmi, kultúrnymi a etickými hodnotami, požiadavkami sociálneho a kultúrneho prostredia). 

Osobnostný rast dieťaťa v sociálnych podmienkach a spoločne zdieľaných hodnotách sa 

uskutočňuje aktívnym učením sa predovšetkým v hrách a v rozmanitých životných 

činnostiach a situáciách, v ktorých na seba pôsobia a kooperujú slobodné a jedinečné 

osobnosti.  

 

Humánne a demokratické myšlienky osobnostne zameranej - inkluzívnej edukácie u učiteľov 

vyvolávajú otázku „ako je možné ich napĺňať pri počte 20 až 25 detí v triede?“ Odpoveďou 

je zmena didaktickej koncepcie učiteľa a tímový prístup viacerých pedagogických 

a odborných zamestnancov v kooperácii s rodičmi, zákonnými zástupcami detí aj 

s inštitúciami informálnej a nonformálnej edukácie poskytovaním adekvátnej výučby 

pre všetky deti podľa viacerých vzdelávacích a rozvojových programov. Tu platí požiadavka 

„poskytnúť dieťaťu vo výučbe to, čo potrebuje a nielen to, čo je finančne, personálne alebo 

inak možné.“ Ak platí druhá alternatíva, potom všetko v edukácii jedinečných detí „leží na 

pleciach učiteľa,“ čo nie je inklúzia, ale živelná integrácia, bez adekvátnej podpory viacerých 

subjektov edukácie v komplexnej starostlivosti o dieťa. 
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V inkluzívnej edukácii je dôležité: 

- nepretvárať dieťa na obraz dospelého, pretože dieťa je osobnosť odlišná od dospelého, 

- vytvárať spektrum edukačných situácií, aby sa učilo v spolupráci, komunikácii a vzťahoch 

s inými deťmi aj dospelými, 

- často dieťaťu poskytovať príležitosti na učenie sa v realite,  

- dieťa učiť realitou tak, aby sa program učiteľa stal zmysluplným programom dieťaťa, t.j. 

aby sa dieťa z vlastnej vôle a vlastnou aktivitou učilo, 

- oceňovať činnosť, ktorú dieťa vyvoláva a samé riadi, t.j. iniciatívu, angažovanosť 

a samostatnosť dieťaťa na podklade zvedavosti a záujmov, 

- zabezpečovať harmóniu, stav bez stresu a konfliktov, 

- zahrnúť prvky kultúry života dieťaťa do výučby, 

- a iné (Bruceová, 1996). 

 

V didaktickej rovine sa v inkluzívnej edukácii predpokladá:  

 zmena filozofie edukácie a didaktického myslenia pedagógov, 

 spolupráca profesionálov, rodičovskej a spoločenskej verejnosti  v edukácii, 

 modifikácia cieľov a obsahu vzdelávacích programov podľa individuálnych aj 

sociokultúrnych potrieb detí, 

 pripravovanie a uplatňovanie rozmanitých edukačných prostriedkov (metód, foriem, 

stratégií) a podmienok vzhľadom k rozmanitosti edukačných potrieb a osobnostných 

možností a schopností detí. 

 

Inkluzívna edukácia sa v didaktickej rovine uskutočňuje ako zámerné a premyslené 

vytváranie primeraných situácií učenia (sa) detí v edukačných aktivitách, v ktorých 

dochádza k sociálnym interakciám a komunikácii. Proces inkluzívnej edukácie sa opiera 

o sústavu explicitných a logicky štrukturovaných učebných kontextov (učebných situácií 

v interakcii), v ktorých má dieťa ako „kognitívny subjekt“ možnosť učiť sa prostredníctvom 

sociálnych vzťahov, komunikácie, spolupráce a kooperácie v činnosti spolu s nástrojmi, ktoré 

tieto činnosti a interakcie reprezentujú. V nich by malo dochádzať k formovaniu 

a kultivovaniu schopností, vedomostí a hodnôt dieťaťa tak, aby ich bolo schopné čoraz 

samostatnejšie získavať, reflektovať a používať v rozmanitých situáciách bežného života aj  

procese zámerného učenia.  
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Výučba v procese inkluzívneho vzdelávania 

 

Podstatu inkluzívnej edukácie v materskej škole tvoria tri navzájom prepojené spôsoby 

organizácie výučby: 

1. aktívna, činnostne zameraná výučba, 

2. diferencovaná výučba, 

3. kooperatívna výučba.  

 

Aktívna výučba má tieto typické charakteristiky (Oravcová, 2006): 

 je participatívna – dieťa sa učí cez vlastnú aktivitu v rozmanitých hrách, činnostiach, 

situáciách v reálnych spoločenských a prírodných podmienkach, 

 je spolupracujúca – dieťa si schopnosti, vedomosti, postoje a hodnoty zdokonaľuje 

v spoločnej činnosti, komunikácii a interakcii s inými deťmi a dospelými, 

 je zážitková – dieťa získava mravné zážitky, skúsenosti v priamom kontakte s ľuďmi aj 

okolitým svetom, pričom tieto uvedomele prežíva a hodnotí, 

 je tvorivá – dieťa má príležitosti na uplatnenie divergentného myslenia, na kreatívne 

riešenie úloh, problémov a sebavyjadrenie hodnotnými spôsobmi,  

 je hravá - hranie sa je účinným zdrojom učenia sa dieťaťa a hlavnou metódou vyučovania 

učiteľom v materskej škole. Dieťa cíti, že sa hrá a učiteľ presne vie, čo sa v hre dieťa 

(na)učí.  

 

V aktívnej výučbe ide o zámerné a premyslené vytváranie primeraných situácií učenia sa detí, 

aby sa spolu hrali, komunikovali, uskutočňovali činnosti a upevňovali si pozitívne vzťahy 

k sebe, iným aj svetu. Učenie učiteľa by malo u dieťaťa vyústiť v naučenie sa niečomu s 

rešpektovaním viacerých potrieb (kurikula, učiteľa aj dieťaťa). Táto závislosť tvorí podstatu 

zmyslupného učenia (sa) teda výučby. Ak učiteľ uvažuje o zmyslupnosti výučby, potom 

z hľadiska potrieb dieťaťa zohľadňuje: 

 aktuálnu úroveň rozvoja osobnosti dieťaťa – čo sa dieťa (na)učilo, čo vie, je schopné 

urobiť, ako sa správa a koná samé bez pomoci dospelého, 

 obsah učenia (sa) – čo sa dieťa má (na)učiť na vyššej úrovni už naučeného, akú 

vedomosť, schopnosť, postoj, vlastnosť potrebuje získať alebo si upevniť s pomocou 

dospelého, 
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 potenciálnu úroveň rozvoja osobnosti – čo by sa dieťa mohlo (na)učiť, bude sa učiť, 

pretože ešte nemá potrebnú vedomosť, schopnosť, postoj, ale má na to predpoklady aj to 

potrebuje, aby ich vo výučbe nadobudlo. 

Jednoducho, ale výstižne to napísal Vygotskij (1978, s. 313): „To, čo dnes dieťa vykoná 

s pomocou dospelých, bude v blízkej budúcnosti schopné vykonať samostatne.“  

 

Učiteľ učí dieťa o realite aj v realite t.j. vedecké poznanie, zručnosti, skutočnosti a „pravdy“ 

v podmienkach blízkych životu, poznaniu a záujmom detí, ktoré má vo svojej triede. Vedecké 

poznanie zosúlaďuje s fantáziou a tvorivosťou detí a rešpektuje individuálne detské teórie 

poznávania sveta, pretože dieťaťu poskytujú zmysluplné a zrozumiteľné vysvetlenia najmä 

v tých oblastiach, v ktorých má nedostatočnú životnú skúsenosť a neúplné vedomosti a 

zručnosti. Typicky sa u dieťaťa prejavujú vlastnými pojmami (nelogizmami) a fantazijnými 

predstavami (konfabuláciami). Priamy kontakt a narábanie dieťaťa s realitou (predmetnou, 

spoločenskou, kultúrnou, vedeckou a inou) zvyšujú dispozície dieťaťa hľadať optimálne 

poznávacie postupy a meniť svoje naivné teórie poznania v zmysle objektívne akceptovaných. 

Tu je významná úloha učiteľa, aby medzery aj záujmy dieťaťa v poznávaní napĺňal vedeckým 

poznaním a dieťa neučil trebárs to, čo učiť vie, pretože má v tom dobré skúsenosti, až rutinu. 

 

Učiteľ dieťaťu asistuje v učení sa, pripravuje a sprostredkúva mu učivo v zodpovedajúcich 

učebných situáciách a podmienkach vo vzťahu pomáhajúcom, uľahčujúcom učení sa a nie 

dominantnom – učivo odovzdávajúcom a ani autoritatívnom. Učiteľ učí dieťa aktívne sa učiť, 

napr. ako ovládať proces vlastného učenia sa, kooperovať na dosahovaní spoločných 

výsledkov, hľadať alternatívy riešenia úloh a problémov atď.  

 

Učiteľ nesie zodpovednosť za to, čo dieťa v materskej škole učí, aj ako sa to (na)učí. 

Vyučovanie má umožniť deťom, učiť sa cez zážitky a skúsenosti v podnetných 

podmienkach rozmanitých prostredí a hlavne vlastnou činnosťou. Podľa Douškovej 

(2011) zážitok je výsledkom citového i rozumového prežívania vo forme skúsenosti. 

Skúsenosti dieťaťa predškolského veku sú hlavnými zdrojmi jeho poznatkov formovaných v 

priebehu hier a učebných činností založených na princípe hry (hrových činností). Dieťa nemá 

preberať poznatky v hotovej podobe, vyrovnávať sa s tokom informácií a v mozgu ich 

spracúvať, ale učenie sa má byť procesom formovania myšlienok, ktoré sa vytvárajú 

a transformujú v súvislosti so vstupom a spracúvaním informácií kognitívnymi schopnosťami 

dieťaťa (bližšie Pupala, 2001). Súčasne ale dieťa musí rekonštruovať doterajšie poznatky, 
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pretože do nich musí zaradiť, zakomponovať poznatky nové. Preto každé dieťa jedinečným 

spôsobom vníma a interpretuje nové poznatky aj ich uplatňuje v praktickej rovine rozmanitých 

činností. Učiteľ má deťom poskytovať dostatok príležitostí na skúmanie rôznych myšlienok 

a zážitkov, často viesť s deťmi o nich rozhovory, aby si ich deti uvedomovali aj o nich ďalej 

rozmýšľali.  

 

Učiteľ pripravuje učebné prostredie adaptované na ciele a obsah edukačných projektov. 

V interiéroch materskej školy si rozmanitosť edukačných činností a situácií učiteľ premyslí 

vzhľadom na podmienky stabilných centier, kútikov v triede. K nim dočasne vytvorí ďalšie 

centrá, kútiky, prípadne využije špecializované miestnosti tak, aby dieťa v rámci edukačného 

projektu realizovalo viacero činností s rôznymi hračkami a učebnými pomôckami aj viacerými 

deťmi či dospelými osobami. Úprava prostredia a pracovná atmosféra v triede na prvý pohľad 

svedčia o aktivitách detí v téme projektu edukačnej aktivity. Adaptované prostredie na situácie 

učenia sa detí je taká trieda, kde sú len tie učebné centrá, kútiky, hračky a didaktické pomôcky, 

ktoré podporia učenie sa detí v témach a obsahoch edukačného projektu a efektívnym 

spôsobom napomôžu dosiahnuť stanovené ciele. Nie je to trieda podnetmi predimenzovaná, 

ale účelne, rôznym druhom a úrovniam učenia sa detí pripravená. V (seba)rozvoji má mať 

dieťa rozmanité materiálno-priestorové príležitosti. Nemusí ísť o finančne nákladné trendové 

hračky a vybavenie, ale o spojenie výučby s bežným životom detí a s jeho predmetnými 

súčasťami. S vytvorením podmienok pre tvorivé objavovanie, bádanie, vynaliezanie, teda 

aktivitu detí. Napr. na zdokonalenie schopnosti plynulej chôdze či prekonávania prekážok 

učiteľke rovnako dobre poslúži vychádzka s deťmi do prírody, než umelé prekážky z drahej 

stavebnice rozložené na koberci v triede. Učiteľ vo výučbe využíva mnohorakú predmetnú 

životnú realitu – okolitý svet a jeho materiálne prvky. Deťom umožnia názorne a cez 

skúsenosti poznávať a rozvíjať svoje schopnosti (napr. les, park, hospodársky dvor, ZOO, 

pošta, obchod, lekáreň, dielňa, pekáreň, cukráreň, múzeum, knižnica, základná škola, športový 

areál, plaváreň, hokejový štadión atď.).  

 

Učiteľ učí deti s rozvojovým efektom a nie pre efekt. Teda nie učenie pre jednorazové 

ukážky toho, aké je dieťa múdre a šikovné, ale pre aktuálne i budúce porozumenie a využitie 

(na)učeného v rozmanitých situáciách aj v ďalšom učení (sa). Okamžité a viditeľné efekty 

výučby sú často žiadané najmä rodičmi a hlavne v edukačných službách, ktoré pre dieťa 

finančne zabezpečujú napr. v podobe krúžkov, kurzov alebo aj vyučovania. Pre učiteľa by 

ukážkové efekty výučby nemali byť cieľom, aj keď dosvedčujú jeho pedagogickú prácu. 
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Cesta, akou sa k rýchlym efektom výučby prichádza, často pre dieťa znamená trénovanie, 

nechápanie zmyslu toho, čo sa učí a prečo sa to učí, reprodukovanie naučeného. Učiteľ má 

preto rodičom vysvetľovať a radiť, aké sú skutočné hodnoty a prínosy výučby v materskej 

školy pre terajší i perspektívny rozvoj osobnosti dieťaťa. Príkladom učenia pre efekt je 

nárazové vypracúvanie pracovných zošitov na konci školského roka, aby rodičia videli, že sa 

všetko stihlo. 

 

Učiteľ deťom pripravuje spektrum hier, aby sa s nimi zoznámili, aj aby sa v nich učili. 

Pestrou ponukou hier, zapájaním detí do ich „scenárov,“ vedením a uľahčovaním hier, učí 

deti hrať sa. Aby to robil v prospech detí, v súlade s ich hravými potrebami, musí neustále 

zdokonaľovať vlastné hravé spôsobilosti, aby sa vedel s deťmi hrať, mal pre hry nadšenie, 

s deťmi ich prežíval aj rozvíjal. Hranie sa detí a hranie sa učiteľa s deťmi je zdrojom 

neformálnej komunikácie a vzťahov. Učiteľ pre hranie sa s deťmi potrebuje a prejavuje 

spontánne „herecké“ danosti. Cit učiteľa pre dramatizáciu, vcítenie sa do hrovej situácie – 

deja hry dieťa presviedča o opravdivosti jeho hrania sa a prežívania hry. Vtedy dieťa vníma 

učiteľa ako partnera v hre a nie ako autoritu, ktorá na jeho hru dohliada. Učiteľ sa v hre 

s dieťaťom zníži na úroveň jeho myslenia, komunikácie a spôsobov činností, ale nadväzuje 

len na pozitívne, pre rozvoj dieťaťa hodnotné prejavy. Negatívne prejavy dieťaťa v hre 

koriguje vhodnými metódami a stratégiami. 

          

Učiteľ učí deti hrať sa vybrať si zmysluplnú hru, spontánne hru rozvíjať aj sa prispôsobovať 

pravidlám hry. Ide o dôležité ciele vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít 

v materskej škole. Učenie detí hrať sa v ponuke, repertoári prostriedkov a obsahov hier 

v materskej škole má dvojaký význam. Prvým sú príjemné pocity a zážitky dieťaťa pri hraní 

sa s deťmi v materskej škole a druhým využitie skúseností z týchto hier v podmienkach hrania 

sa dieťaťa v rodine a komunite. Učiteľ má deťom poskytovať príležitosti k tvorivým hrám 

s prírodninami a technickými (odpadovými) materiálmi a symbolickým hrám s dostupnými 

predmetmi z domácnosti. 

 

Aktívna výučba je u detí z MRK prostriedkom kompenzačnej edukácie. Slúži na 

vyrovnávanie deficitov vo vývine a skúsenostiach detí aj pri zžívaní sa s kultúrou materskej 

školy. Súčasťou kompenzačnej edukácie sú viaceré programy zamerané na stimuláciu 

a sociálnu adaptáciu detí z MRK v materskej škole. Aktívna výučba je v praktickej rovine 

spojená s diferencovanou a kooperatívnou výučbou.  
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Diferencovaná a kooperatívna výučba v materskej škole 

 

Podstatou diferencovanej a kooperatívnej výučby je zmysluplnosť učenia sa detí. 

Uskutočnenie určitej činnosti, do ktorej učiteľ deti zapája, musí dieťa chápať a zdôvodniť 

príčinu jej uskutočnenia. Zmysluplnosť výučby zabezpečujú primerané učebné činnosti 

a úlohy vzhľadom k vedomostiam, schopnostiam, postojom a osobnostným vlastnostiam 

dieťaťa. Pri určovaní vyššej úrovne náročnosti nových učebných činností a úloh, učiteľ vždy 

vychádza z toho, čo dieťa doteraz pozná, je schopné vykonať, aký postoj dokáže zaujať 

a vlastnosť prejaviť v zmysle myšlienky Márie Montessori „pomôž mi, aby som to dokázal 

sám!“  

Ďalšou podmienkou diferencovanej a kooperatívnej výučby je rozmanitosť podnetov 

(príležitostí) pre učenie sa detí s možnosťou výberu z nich, podľa záujmov, schopností 

a možností dieťaťa. V tejto súvislosti sa často používajú pedagogické pojmy otvorené 

vyučovanie alebo slobodné učenie sa. Jeho podstatou sú dva aspekty, aby sa dieťa ľahko 

učilo, ale zároveň sa dobre bavilo, cítilo sa spokojne a šťastne. Príťažlivé hry a činnosti 

prirodzene povzbudzujú zvedavosť dieťaťa a jeho aktivitu, preto je treba systematicky 

a cieľavedome meniť učebné prostredie, aby boli deti vnútorne motivované k hraniu sa a tým 

pádom k učeniu sa v zmysle myšlienky J. A. Komenského „učenie hrou.“  

Pri výbere z rozmanitých podnetov je dôležitá pomoc a podpora zo strany učiteľa aj detí 

navzájom, aby prevzali na seba zodpovednosť a robili rozhodnutia s oporou iných osôb tak, 

ako je to v živote bežné.  

Zodpovednosť je viazaná so samostatnosťou dieťaťa, ktorá má byť vo výučbe podporovaná 

príležitosťami na samostatné a spontánne hry a činnosti. Ich prostredníctvom si môžu deti 

precvičovať a aplikovať získané vedomosti, zručnosti a postoje. Ak ich však dieťa nemá 

osvojené, je úžitok samostatnej práce veľmi malý. Naopak je treba, aby sa dieťa hralo 

a pracovalo pod vedením a dohľadom učiteľa alebo skúsenejšieho dieťaťa. 

 

Diferencovaná výučba reaguje na odlišnosti detí vo vlastnostiach, schopnostiach, záujmoch 

atď. Diferencovaný prístup učiteľa k deťom znamená, že deti zoskupuje podľa určitých 

kritérií, aby výchovno-vzdelávací proces bol čo najefektívnejší (kritériom môže byť napr. 

vek, pohlavie, záujem, špecifické schopnosti, učebné štýly, celkové nadanie a pod.). 

Diferencovaný prístup môže učiteľ realizovať aj tak, že vytvorí skupiny detí s rôznou 
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náročnosťou úloh, činností podľa ich záujmov, možností a schopností a podľa toho aj deťom 

pomáha (Turek, 2004). Pritom využíva prostriedky diferenciácie. Učiteľ môže: 

 meniť počet úloh, ktoré deti riešia, uskutočňujú, 

 meniť zložitosť (náročnosť) úloh, činností detí, 

 meniť stupeň pomoci deťom pre realizácii činností, 

 meniť metódu a formu činnosti detí, 

 uvedené prostriedky zlučovať a kombinovať. 

Diferencovaný prístup učiteľ uskutočňuje tak, že vytvorí skupiny detí s rôznou náročnosťou 

úloh, činností podľa ich možností a schopností a podľa toho aj deťom pomáha (Turek, 2008). 

 

Kooperatívna výučba (alebo kooperácia pri učení sa) deťom pomáha riešiť spoločné úlohy 

a zároveň ich sociálne adaptuje, umožňuje im získavať skúsenosti v interakcii a komunikácii 

s inými ľuďmi. V kooperácii sa deti učia deliť sa o svoje myšlienky, prostriedky činnosti, 

podporovať a dohodovať sa, spoločne postupovať v riešeniach. Podstatou kooperácie je 

proces dosahovania spoločných cieľov, ktorý sa v  spoločnej činnosti dohoduje i modifikuje 

(upravuje, mení) v postupoch.  

 

V diferencovanej a kooperatívnej výučbe sa deti učia jeden od druhého, obohacujú sa svojim 

talentom. Aj tútorstvo šikovnejších detí menej šikovným pomáha, avšak do tejto pozície musí 

dieťa vstupovať dobrovoľne. K efektívnemu učeniu prispieva rôzne členenie aj vybavenie 

prostredia podnetného a alternatívneho pre spoločné aj skupinové učenie sa a hry detí. 

Vyučovanie realitou a učenie sa v realite, je blízke skúsenostiam detí z MRK, aby sa hrali a 

učili zmysluplným spôsobom a s dostupnými materiálmi aj v rodinnom prostredí.  

    

Otázky 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akým postupom plánujete, realizujete a hodnotíte diferencovanú 
a kooperatívnu výučbu?   
 
Aké vedomosti a osobnostné vlastnosti učiteľ musí mať, aby realizoval 
diferencovanú a kooperatívnu výučbu v triede? 
 
Aké situácie zo života môže učiteľ využiť vo výučbe ? 

 
 



31 

 

Projekt edukačnej aktivity realizovaný formou diferencovanej a kooperatívnej výučby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov, pomenovanie (téma) edukačnej aktivity zrozumiteľné a motivačné pre deti: 

1. Edukačná situácia  
Názov hry, edukačnej činnosti zrozumiteľný a motivačný pre deti: 
Konkretizovaný špecifický cieľ výučby: 
 
Určená predovšetkým pre skupinu detí (mená): 
 
Uskutoční sa kútiku, v centre učenia: 
Výstižný metodický postup hry, edukačnej činnosti (opis činností učiteľa 
a aktívneho učenia sa detí, spôsoby organizácie, predpokladané činnosti, 
produkty a výstupy aktívneho učenia sa detí  (odpoveď na otázku ako učím ja, 
učiteľ a ako sa učia deti):                                  

 

2. Edukačná situácia  
Názov hry, edukačnej činnosti zrozumiteľný a motivačný pre deti: 
Konkretizovaný špecifický cieľ výučby: 
 
Určená predovšetkým pre skupinu detí (mená): 
 
Uskutoční sa kútiku, v centre učenia: 
Výstižný metodický postup hry, edukačnej činnosti (opis činností učiteľa 
a aktívneho učenia sa detí, spôsoby organizácie, predpokladané činnosti, produkty 
a výstupy aktívneho učenia sa detí  (odpoveď na otázku ako učím ja, učiteľ a ako sa 
učia deti):                                  

 

3. Edukačná situácia  
Názov hry, edukačnej činnosti zrozumiteľný a motivačný pre deti: 
Konkretizovaný špecifický cieľ výučby: 
Určená predovšetkým pre skupinu detí (mená): 
Uskutoční sa kútiku, v centre učenia: 
Výstižný metodický postup hry, edukačnej činnosti (opis činností učiteľa a aktívneho učenia sa detí, spôsoby organizácie, predpokladané činnosti, produkty a výstupy 
aktívneho učenia sa detí  (odpoveď na otázku ako učím ja, učiteľ a ako sa učia deti):                                  

 

4. Edukačná situácia  
Názov hry, edukačnej činnosti zrozumiteľný a motivačný pre deti: 
Konkretizovaný špecifický cieľ výučby: 
Určená predovšetkým pre skupinu detí (mená): 
Uskutoční sa kútiku, v centre učenia: 
Výstižný metodický postup hry, edukačnej činnosti (opis činností učiteľa a aktívneho učenia sa detí, spôsoby organizácie, predpokladané činnosti, 
produkty a výstupy aktívneho učenia sa detí  (odpoveď na otázku ako učím ja, učiteľ a ako sa učia deti):                                  

 

 

5. Edukačná situácia  
Názov hry, edukačnej činnosti zrozumiteľný a motivačný pre deti: 
Konkretizovaný špecifický cieľ výučby: 
Určená predovšetkým pre skupinu detí (mená): 
Uskutoční sa kútiku, v centre učenia: 
Výstižný metodický postup hry, edukačnej činnosti:                                  
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4 TÍMOVÝ PRÍSTUP V INKLUZÍVNOM VZDELÁVANÍ DETÍ 

Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT 

 

Tímová práca znamená sústredenie pracovnej sily určitých ľudí do skupiny a ich spolupráca, 

kooperácia, aby sa efektívne dosiahli spoločné ciele, aj keď pritom každý z nich plní vlastné 

úlohy. Tím nie je skupina individualít síce pracujúcich spolu, ale s rozdielnymi cieľmi. 

Podstatou tímovej práce je delegovanie zodpovednosti na jednotlivých členov skupiny, 

z ktorej vyplýva právomoc samostatne sa rozhodovať, byť autonómny vo svojich 

činnostiach. Zodpovednosť a právomoci sú rôzne koordinované nadriadenými, zodpovednými 

osobami, tímami, ale k plneniu každej úlohy ich netreba žiadať o schválenie. Jednoducho 

povedané, každý člen tímu podľa delegovanej zodpovednosti vie, čo sa od neho vyžaduje, čo 

má robiť, aké spôsobilosti k tomu potrebuje, aké činnosti má vykonávať, aby zaistil riadne 

splnenie úloh. Tímová práca sa preto značne líši od autoritatívneho vedenia pracujúcich ľudí.  

 

Manažér tímu je facilitátorom úspechov tímovej práce, zabezpečuje pre ňu rozmanité 

podmienky a pre ľudí v tíme je oporou. Každému členovi tímu umožňuje maximálne 

využívať svoje vzdelanostné predpoklady a skúsenosti, aj mu poskytuje spätnú väzbu, 

ocenenie a výhody. V tíme existujú silné a pozitívne väzby každého člena k skupine a ich 

identifikovanie sa jeden s druhým, vnímanie tímu ako „my“ a nie „ja.“  

 

Znaky dobre fungujúceho tímu: 

 pozitívne interakcie, 

 vzájomná  a jasná komunikácia, 

 učenie sa v tíme, 

 inovácie (proces zmien, vývoj) v práci a zodpovedné plnenie úloh, 

 spoločné presvedčenie o úspechoch. (Hayes, 2005) 

 

Zásady dobre fungujúceho tímu (modifikované na podmienky materskej školy podľa 

Hayes, 2005): 

 ústretovosť a otvorenosť komunikovať, vyjednávať a dohodnúť sa, 

 blízko k dieťaťu a jeho rodičom, zákonným zástupcom, 

 autonómia, zodpovednosť a sebakontrola pri práci každého profesionála, 

 pozitívna kultúra v materskej škole (priaznivý duch), 
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 jasne vymedzené a kontrolované pravidlá a hodnoty, 

 práca len v rámci vzdelanostných predpokladov zamestnanca (držanie sa vlastného 

„remesla“), nepreberanie a nezasahovanie kompetencií iného profesionála, 

 počet zamestnancov adekvátny k uspokojovaniu individuálnych aj skupinových potrieb 

detí, 

 súdržnosť a flexibilita v tíme. 

 

Pedagogickí zamestnanci aj odborní zamestnanci v inkluzívnej edukácii sú 

vysokošpecializovanými jednotlivcami, ktorí pracujú v tíme. Participujú na výchove 

a vzdelávaní jedinečných detí v súlade s ich individuálnymi aj sociokultúrnymi podmienkami 

a potrebami. Majú spoločnú profesijnú kultúru, aj keď ich vzdelanie a činnosti sú rozdielne. 

V inkluzívnej edukácii pracujú tímy pedagogických a odborných zamestnancov v internom aj 

externom prostredí materskej školy podľa legislatívnych, etických aj pracovných 

požiadaviek a pravidiel. 

 

Tím odborných zamestnancov poradenských zariadení  

 

Na Slovensku funguje sieť školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie. V § 130 

Školského zákona (2008) sa píše, že v týchto zariadeniach sa venuje osobitná starostlivosť 

deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami prostredníctvom psychologických, 

pedagogických, špeciálnopedagogických, logopedických, liečebnopedagogických 

a sociálnych činností odborných zamestnancov.  

 

Základnými zložkami systému výchovného poradenstva a prevencie sú: 

 centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, 

 centrum špeciálnopedagogického poradenstva a prevencie. 

Obidve zložky sú organizačne a obsahovo prepojené. Úzko spolupracujú s rodinou, školou, 

školským zariadením, zamestnávateľmi, orgánmi verejnej správy a občianskymi združeniami. 

 

V poradenských zariadeniach sa vykonávajú odborné činnosti: 

 diagnostické, 

 poradenské, 

 terapeutické, 
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 preventívne, 

 rehabilitačné. 

Poradenské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je orgán miestnej štátnej správy v školstve, 

poskytujú deťom, zákonným zástupcom, zamestnancom škôl a školských zariadení odborné 

činnosti bezplatne. 

 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie poskytuje: 

 komplexnú starostlivosť všetkým deťom, okrem detí so zdravotným znevýhodnením, 

 poradenské služby ich zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom, 

 metódy psychologickej a pedagogickej diagnostiky, psychologického a výchovného 

poradenstva, prevencie, reedukácie, rehabilitácie a psychoterapie, 

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

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

a porúch správania týchto detí.  

 

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva: 

 poskytuje komplexnú špeciálno-pedagogickú a psychologickú činnosť v oblasti 

diagnostiky, poradenstva, rehabilitácie, prevencie, metodiky výchovy a vzdelávania detí 

so zdravotným znevýhodnením, 

 súbor špeciálno-pedagogických intervencií deťom so zdravotným znevýhodnením vrátane 

detí a vývinovými poruchami osobnosti a sociálnu integráciu, 

 spolupracuje so zákonnými zástupcami detí, 

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

 zabezpečuje kompenzačné, reedukačné a špeciálne učebné pomôcky deťom podľa ich 

individuálnych potrieb, učí ich tieto používať a prehodnocuje účinnosť ich využívania 

u užívateľa, 

 zabezpečuje ambulantnú poradenskú činnosť pre deti v škole alebo školskom zariadení 

vrátane poskytovania odbornej pomoci deťom a pedagogickým zamestnancom terénnym 

špeciálnym pedagógom aj formou krátkodobých pobytov dieťaťa alebo zákonných 

zástupcov s dieťaťom v tomto zariadení (Školský zákon, 2008). 
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Poradenstvo pedagogickým zamestnancom  

 

Odborní zamestnanci zariadení výchovného poradenstva a prevencie poskytujú pri výchove 

a vzdelávaní detí poradenstvo pedagogickým zamestnancom materských škôl v týchto 

oblastiach a formách:  

 posudzovanie a konzultácie ohľadom školskej zrelosti detí, 

 spoluprácu v predprimárnom vzdelávaní detí s odkladom povinnej školskej dochádzky, 

 pomoc pri tvorbe, realizácii a prehodnocovaní individuálnych výchovno-vzdelávacích 

programov detí, 

 organizovanie prednášok, vzdelávacích a konzultačno-metodických akcií, 

 poradenstvo pri vedení povinnej dokumentácie detí so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami v materskej škole, 

 vypracúvanie a poskytovanie metodických materiálov,  

 sprostredkúvanie spolupráce so subjektmi pomáhajúcimi vo výchove a vzdelávaní detí 

napr. z tretieho sektora ap. 

 

Podľa Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 325/2008 Z. z. o školských 

zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie (§ 6, ods. 2) tieto zariadenia zabezpečujú 

zapožičiavanie kompenzačných, reedukačných a špeciálnych učebných pomôcok školským 

špeciálnym pedagógom, aby sa dostali k deťom do terénu materských škôl. 

 

Tím pedagogických a odborných zamestnancov v materskej škole  

 

Optimálne reagovanie na potreby individuálneho rozvoja dieťaťa znamená, sústrediť tím 

odborníkov, ktorí sa budú spolupodieľať vo výchovno-vzdelávacej aj terapeutickej 

starostlivosti. Tento proces je cieľovo, obsahovo a organizačne premyslený, striedajú sa 

v ňom aktivity viacerých profesionálov. Odborní zamestnanci v internom tíme nemusia byť 

zamestnancami materskej školy. Pracujú v externých školských alebo klinických inštitúciách, 

ale odborné aktivity so svojimi klientmi vykonávajú v podmienkach materskej školy, napr. 

klinický logopéd, logopedický asistent, odborný zamestnanec poradenského centra, učiteľ 

cudzieho jazyka, tanca, muzikoterapeut a pod. Inkluzívna edukácia tiež zainteresúva rodičov 

(zákonných zástupcov) v podporných aktivitách aj v edukačnom procese svojho dieťaťa.  
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Tím kooperujúcich partnerov v edukácii dieťaťa sa pravidelne stretáva a komunikuje 

o pokrokoch a potrebách dieťaťa, aby sa aktualizovali zmeny v jeho výchove 

a vzdelávaní.  

 

Tímová spolupráca je nasmerovaná: 

 k zjednocovaniu edukačných cieľov a postupov smerom k efektívnej (účinnej) edukácii 

dieťaťa, 

 aj k prispôsobovaniu edukačných cieľov, prostriedkov a podmienok vzhľadom k 

možnostiam a schopnostiam dieťaťa, aby edukácia bola pre dieťa optimálna (vhodná 

a priaznivá, „ušitá na mieru“). 

 

Úzka spolupráca v tíme je: 

 zameraná na dieťa, pomoc a jeho pokroky v osobnostnom raste,  

 partnerská, činnosti aj rozhodnutia sú rovnocenné, 

 kooperujúca, dosahujú sa spoločné ciele, partneri nepracujú „popri sebe,“ ale jeden 

s druhým, 

 ústretová, ľudsky aj odborne sa partneri podporujú, medzi sebou nesúťažia. 

 

Pedagogické a odborné služby deťom v materskej škole sú internými aj externými subjektmi 

monitorované a hodnotené. Ich výsledky slúžia na aktualizáciu edukačných aj terapeutických 

prístupov k dieťaťu. Vhodné je, ak sa kooperácia v tíme podporí inventarizáciou výsledkov 

a (medzi)prenosom písomných informácií z pedagogických a odborných činností s dieťaťom 

v komunikačnom katalógu alebo portfóliu.  

 

Efektívne poradenstvo v tíme podporujú spoločné rozhodnutia, najmä v dôležitých otázkach 

výchovy a vzdelávania dieťaťa by sa členovia tímu mali radiť a dohodnúť riešenia, ktoré 

zastáva väčšina a sú k riešeniu konštruktívne. Obsah ich rád má vyplývať u odborných 

spôsobilostí každého člena tímu, aby na seba nepreberali zodpovednosť niektorého iného 

subjektu v tíme, nezastupovali jeho miesto a poslanie v poradenstve. 

 

Tím spolupracujúcich subjektov v poradenstve a inkluzívnej edukácii treba rozširovať, čo 

znamená, získavať ďalších partnerov, aby sa zabezpečila komplexná starostlivosť o deti 

v materskej škole, aby boli do najvyššej možnej miery uspokojované individuálne edukačné 
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potreby detí v prospech ich osobnostného rozvoja. Keďže inkluzívna edukácia detí je tímovo 

realizovaná, učitelia si musia osvojovať spôsobilosti potrebné pre spoluprácu s odborníkmi – 

špecialistami, napr. pri diagnostikovaní dosiahnutej vývinovej úrovne dieťaťa, pri tvorbe, 

realizácii edukačných programov a ich vyhodnocovaní. Zároveň sa od nich vyžaduje, aby 

ustavične inovovali metodické postupy, profesijne a osobnostne sa rozvíjali tak, aby svojimi 

kompetenciami pomáhali prakticky uskutočňovať inkluzívnu edukáciu v materských školách.  

 

V inkluzívnej edukácii veľa záleží na kooperácii zainteresovaných partnerov. Ide o náročnú 

prácu permanentného zlaďovania rozmanitých činností. Koordinácia činností odborníkov 

a partnerov v tíme sa uskutočňuje na úrovni manažmentu materskej školy aj v triede zo strany 

učiteľov. Ide o presviedčanie, získavanie a zapájanie partnerov do spolupráce, aj 

organizovanie činností, aby boli do najvyššej možnej miery uspokojované individuálne aj 

špeciálne edukačné potreby detí.   

 

Učiteľ vie identifikovať mnoho ďalších spôsobilostí, ktoré mu umožňujú zvládať náročné 

a rozmanité činnosti v pedagogickej praxi, sú zviazané s poznaním viacerých vied aj 

hodnotnými a pre život detí dôležitými oblasťami spoločenských skúseností. Pri tejto 

rozmanitosti nárokov na profesiu učiteľa materskej školy nemožno žiadať, aby suplovali a 

koordinovali rozmanité služby v špeciálno – pedagogickej, sociálnej starostlivosti a tiež v 

rodinnej výchove detí, ale aby spolupracovali na dosahovaní spoločných cieľov v tíme 

viacerých subjektov v prospech životnej spokojnosti a vzdelávacích úspechov detí.   

 

Otázky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ktoré konkrétne aktivity sa Vám osvedčili v tímovej spolupráci 
v materskej škole aj  so zamestnancami poradenských zariadení? 
 
Aké znaky má dobre fungujúci tím zamestnancov? 
 
Aké opatrenia by ste prijali na zlepšenie tímovej spolupráce 
v materskej škole? 
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5 SPOLUPRÁCA UČITEĽOV S RODINAMI DETÍ 

Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT 

 

Pedagogickí zamestnanci rodičov a zákonných zástupcov detí považujú za rovnocenných 

partnerov vo výchove a vzdelávaní dieťaťa, vytvárajú s nimi vzťah založený na vzájomnom 

rešpekte, dôvere, otvorenosti a zdieľanej zodpovednosti za výchovu a vzdelávanie dieťaťa. 

Pedagogickí zamestnanci si uvedomujú, že rodičia nesú hlavnú zodpovednosť za dieťa a jeho 

výchovu a majú právo spolupodieľať sa na všetkom, čo sa v triede, v materskej škole s 

dieťaťom deje. Pedagogickí zamestnanci preto zapájajú rodičov do aktivít materskej školy, 

umožňujú im spolupodieľať sa na rozmanitých aktivitách podľa dohodnutých pravidiel. 

 

Spolupráca materskej školy s rodinou sú spoločné činnosti pedagogických a odborných 

zamestnancov materskej školy a rodičov, zákonných zástupcov, ktoré súvisia so 

skvalitňovaním podmienok a procesu edukácie a slúžia k obojstrannej pomoci 

a zjednocovaniu sa v otázkach a postupoch výchovy a vzdelávania detí. Spolupráca s rodinou 

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

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

ktorého sú každodennou súčasťou.  

 

Spolupráca je determinovaná pripravenosťou a ústretovosťou učiteľov a rodičov zvyčajne 

v štyroch kvalitách: 

 formálne, ústretovo spolupracujúci typu: „vybaviť, urobiť všetko čo treba, ale viac nie,“ 

 neformálne, ústretovo spolupracujúci typu: „vybaviť, urobiť všetko čo treba, aj na viac, 

lebo nás spolupráca baví a osobnostne obohacuje,“ 

 spolupracujúci s problémami, keď je nutné zvýšené úsilie jedného z partnerov v spolupráci 

vzhľadom k druhému partnerovi, občas bez želaného účinku, so sklamaním alebo 

dostaním sa do problémov, 

 nespolupracujúci, kde spolupráca zo známych i neznámych príčin nefunguje na obidvoch 

stranách partnerov napr. učitelia rodičov vidia zriedka, ak deti do materskej školy 

privádzajú iné osoby alebo naopak, učitelia neposkytujú rodičom priestor na spoluprácu 

ap.  
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Spolupráca učiteľov a rodičov má byť vyvážená, aby kontakty a aktivity boli v optimálnom 

množstve aj kvalite, zainteresovaných nepreťažovali a hlavne prispievali k zlepšovaniu 

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

 

Niektoré bariéry v spolupráci učiteľov a rodičov v materskej škole 

 

V určitých prípadoch sa spolupráci učiteľov a rodičov nedarí, ak dominujú tieto prekážky:  

 

Nedôvera alebo nezáujem, keď niektorý z partnerov v potrebnej spolupráci má negatívny 

postoj k nej alebo k osobe, s ktorou má spolupracovať. Učitelia môžu spoluprácu odmietať na 

základe predsudkov voči rómskym rodičom a rodičia učiteľovi a materskej škole nedôverujú, 

pretože ich pôsobenie nepovažujú za prospešné pre dobro svojho dieťaťa, nestotožňujú sa 

s istými výchovno-vzdelávacími činnosťami, javmi alebo metódami. U učiteľov môže 

prevládať názor, ktorý sa často zovšeobecňuje, že s rómskymi rodičmi sa spolupracovať nedá, 

lebo nechcú. Dôvodov nedôvery a nezáujmu v spolupráci je veľa, pretože sú determinované 

osobnými skúsenosťami, vzťahmi a sympatiami aj mierou ústretovosti k spolupráci a 

vzájomnej komunikácii. 

 

Bariéry v komunikácii, keď sa partneri v spolupráci nedokážu dorozumievať v rovnakom 

jazykovom kóde alebo prejavujú rôzny intelektuálny a hodnotový potenciál v komunikácii. 

Vážnym dôvodom je nerozumenie si v otázkach hodnôt výchovy a vzdelávania dieťaťa, ktoré 

sa môžu značne líšiť v rodine a v materskej škole. Ak sa rodičia a učitelia vzájomne 

„nepočúvajú“ a neučia sa o hodnotách svojho výchovného pôsobenia, nedokážu sa ani 

pochopiť. Komunikáciu preto nemožno viesť na úrovni protipólov vhodné – nevhodné, dobré 

– zlé, príjemné – nepríjemné, sympatické – nesympatické ..., ale na úrovni ich prienikov, 

kompromisov a hľadaní spoločných riešení slušným spôsobom v prospech dobra a prosperity 

dieťaťa. 

 

Preceňovanie autority. Učitelia často nie sú ústretoví k takým požiadavkám a názorom 

rodičov, s ktorými nie sú osobne stotožnení. Možno aj vplyvom názoru, že rodičia nemôžu 

učiteľom „diktovať“ čo a ako treba s dieťaťom robiť. Keď svoje dieťa učiteľom zverili, tak sa 

majú prispôsobiť hodnotám a spôsobom edukácie, ktoré materská škola v garancii štátu 

presadzuje. Preceňovanie autority učiteľa v spolupráci môže vyplývať aj z pocitu ohrozenia, 
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ak rodič pozerá, kontroluje, čo sa v triede detí deje, ako učiteľ učí, akú emocionálnu 

atmosféru vytvára. Vysoká miera autority a autonómie materskej školy a jej zamestnancov nie 

je spolupráci s rodičmi prospešná rovnako, ako prílišná ústretovosť k zasahovaniu rodičov do 

programov výchovy a vzdelávania detí. V spolupráci materskej školy s rodinou ide 

o nachádzanie rovnováhy autority obidvoch inštitúcií, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú 

rozvoj osobnosti dieťaťa aj ústretové vzťahy učiteľov a rodičov. 

 

Obranné reakcie, ktoré vyplynuli z negatívnej skúsenosti, zo sklamania alebo nedostatočnej 

komunikácie s partnerom v spolupráci. Obranné reakcie naštrbujú vzťah vzájomnej dôvery 

a úprimnosti aj v zmysle myšlienky, že „odpustiť sa dá, ale zabudnúť nie.“ Rodič alebo učiteľ 

aj priaznivú situáciu už nedokážu priaznivo vnímať a prežívať, k partnerovi v spolupráci sú 

podozrievaví a reagujú obranou, útokom alebo vyhýbaním sa spolupráci možno v súlade 

s myšlienkou, že „mať pokoj je výhodnejšie, ako mať problémy a negatívne city.“ Obranné 

reakcie môžu rodičia uplatňovať vo vzťahu k učiteľovi, lebo sa pri ňom cítia neisto, stiesnene 

aj pri plnení povinností, ktoré im vyplývajú zo školského poriadku. Učitelia zas neprežívajú 

spriaznenosť pri rodičoch, ktorí poškodzujú ich dobré meno ohováraním, neoprávneným 

sťažovaním sa, znižovaním ich autority pred deťmi, neplnením si povinnosti voči dieťaťu aj 

materskej škole apod. 

 

Bariéry v spolupráci môžu byť iné u každého rodiča aj učiteľa a nedajú sa zovšeobecňovať 

v každom prípade, aj keď je možné ich pomenovať. Bariéry v spolupráci učiteľov  a rodičov 

spôsobujú aj predsudky, ktoré vzišli z negatívnych skúseností alebo z názoru iných osôb, resp. 

väčšiny v určitom území, kde sú marginalizované rómske komunity početne zastúpené 

v obyvateľstve a kde skúsenosti s nimi nie sú najlepšie. Negatívne postoje učiteľov voči 

rodičom detí z MRK môžu byť i prejavom rezignácie, keď dlhodobo venujú pomoci deťom 

z MRK svoju energiu, ale cítia sa v tejto pomoci osamotení, nedostávajú zo strany iných, 

pomáhajúcich subjektov, inštitúcií či manažmentu v školstve adekvátnu podporu a po čase už 

nevládzu, stratia entuziazmus v tejto náročnej práci, takže už nie sú schopní vidieť ju celkovo 

pozitívne, aj keď niektoré svetlé stránky tejto práce reflektujú. Rovnako ako práva detí 

a rodičov musia byť vo vzdelávaní napĺňané aj práva pedagogických zamestnancov, aby sa 

v profesii necítili ohrození a diskriminovaní na úkor pozitívnej diskriminácie iných. 

Rovnoprávnosť je základom dobrej spolupráce učiteľov a rodičov v inkluzívnej edukácii. 
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Pravidlá spolupráce s rodičmi, zákonnými zástupcami detí 

z marginalizovaných rómskych komunít 

 

Pravidlá spolupráce znamenajú určenie práv aj povinností, podľa predpisov, ale aj 

očakávaní a možností, aby bola spolupráca žiadaná a výhodná. Tiež, aby sa nepresiahli 

pravidlá autonómie a autority materskej školy a učiteľov v edukácii detí v prevencii 

neodborným zásahom, aby sa spolupráca zosúladila s legislatívou, plánom materskej školy 

a školským poriadkom.  

 

Niektoré pravidlá spolupráce pedagogických a odborných zamestnancov materských škôl 

s rodičmi detí z marginalizovaných rómskych komunít sú charakterizované ďalej. 

 

Učiteľ ochraňuje svoje pedagogické pôsobenie pred neodbornými zásahmi a výchovu 

a vzdelávanie detí pred patologickými vplyvmi. Skúsený učiteľ sa opiera 

o spoluzodpovednosť rodičov v edukácii, pritom zachováva autonómiu svojej práce 

a koordinuje priame i nepriame zásahy rodičov v súlade s etickými hodnotami a školským 

výchovno-vzdelávacím programom. Spoluprácu s rodičmi učiteľ koordinuje v súlade s ďalej 

uvedenými zásadami. 

 

Akceptácia rodičov ako partnerov vo výchove a vzdelávaní dieťaťa je v prvom rade 

počúvanie rodičov, ktorí majú už konkrétne skúsenosti so starostlivosťou o svoje dieťa, 

zdieľajú isté hodnoty, v rodine žijú svojským štýlom, ktorý učiteľ nemá právomoc meniť, 

môže ho však ovplyvňovať v oblasti výchovy a vzdelávania dieťaťa, keď rodičom poskytuje 

permanentné pozitívne vzory v spolupráci a poradenstvo vo výchove a vzdelávaní.  

 

Prediskutovanie hodnôt a zamerania materskej školy. Ešte pred začatím spolupráce by 

mali rodičia rozumieť filozofii materskej školy, aby sa predchádzalo nedorozumeniam, najmä, 

ak sú predstavy učiteľov a rodičov o výchove a vzdelávaní detí aj o spolupráci rozdielne. 

O vlastných očakávaniach aj ponúkaných riešeniach sa majú obojstranne informovať                    

v rozhovoroch, otvorených listoch alebo na rodičovských združeniach.  
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Pravidelné konzultácie s rodičmi, zákonnými zástupcami o situácii dieťaťa vo vopred 

dohodnutom čase a v prostredí, kde nie sú rušení, aby mali čas na otvorený rozhovor, pokojné 

vysvetlenia aj riešenia úloh a problémov.  

 

Spolupodieľanie sa rodičov, zákonných zástupcov v edukácii, pričom sa podmienky 

vopred dohodnú. Predprimárne vzdelávanie dieťaťa sa môže uskutočňovať so súhlasom 

riaditeľa materskej školy aj s priamou účasťou zákonných zástupcov vo výchove a vzdelávaní 

(Zákon o výchove a vzdelávaní č. 245/2008). Rodič, zákonný zástupca svojmu dieťaťu 

poskytuje individuálnu pomoc a starostlivosť, asistuje dieťaťu pri podávaní liekov, stolovaní, 

hygiene, obliekaní, mobilite a iných potrebných úkonoch.  

 

Zohľadňovanie kultúrnych, ekonomických a etnických rozdielov rodičov, zákonných 

zástupcov detí v spolupráci. Spolupráci neprospieva, ak sa v správaní, činoch 

a komunikačných zámeroch učiteľa vyskytujú narážky na národnostný a etnický pôvod 

rodičov a detí, na ich sociálnu a ekonomickú situáciu, náboženské a morálne hodnoty rodiny. 

Tiež nie je v spolupráci presvedčivé, ak učiteľ ako odborník v tejto oblasti hovorí, verejne 

deklaruje niečo iné, než ukazuje súkromným životom.  

 

Formy spolupráce materskej školy s rodičmi, zákonnými zástupcami detí 

z marginalizovaných rómskych komunít 

 

Pri plánovaní a uskutočňovaní rôznych aktivít spolupráce učiteľov a rodičov, zákonných 

zástupcov detí sa žiada, premyslieť a zorganizovať spôsoby starostlivosti o deti počas ich 

priebehu. Účasť rodičov v spoločných akciách materskej školy sa určite zvýši, ak sa ich môžu 

zúčastniť spolu s deťmi alebo sa aj na tento čas zabezpečí starostlivosť o deti učiteľmi alebo 

asistentmi učiteľa. 

 

1. Aktivity spolupráce v triedach a priestoroch materskej školy priamo v priebehu výučby 

alebo po jej skončení: 

 Informovanie o dieťati pri preberaní a odovzdávaní rodičom, táto aktivita však 

neumožňuje riešenie a vysvetľovanie problému a situácie dieťaťa do podrobností, lebo 

v triede má učiteľ ďalšie deti, ktoré jeho pomoc a vedenie potrebujú.  
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 Rodičovské združenie. Je záležitosťou formálneho informovania o priebehu a výsledkoch 

výchovy a vzdelávania v triede detí celkovo. Informácie o jednotlivých deťoch nemôžu 

byť zverejňované pre ostatnými rodičmi, len v rámci konzultácií v individuálnom 

rozhovore. 

 Slávnosti. Spolupodieľanie sa rodičov na príprave a organizácii slávností v materskej 

škole, angažovanosť rodičov v realizácii edukačných projektov napr. karneval, vianočná 

besiedka, ukončenie školského roka a iné. Aktívna účasť rodičov sa nechápe v pozícii 

divákov, ale v spoločných vystúpeniach, hrách, podieľaní sa na príprave rekvizít, 

občerstvenia, zabezpečovania dozoru, organizačného výboru a iné. 

 Hranie sa rodičov s deťmi. Učitelia pripravia hry rodičov s deťmi podľa pravidiel aj bez 

nich. Môžu to byť napr. konštruktívne hry s rôznymi stavebnicami, kde spolupracujú 

viaceré deti a rodičia spolu v skupine. Rodičia môžu byť ďalej zapojení do hudobno- 

pohybových, divadelných hier aj verejných vystúpení ich detí. 

 Deň otvorených dverí, myslíme tým nie štylizované akcie a reakcie detí, ale ukážky 

edukačných hier a činností tak, ako sa bežne v triede aj v exteriéry materskej školy 

uskutočňujú. Patrí sem i prezentácia spektra aktivít v materskej škole v rámci 

pedagogického poradenstva a marketingu. 

 Dni zdravej výživy. Príťažlivé pre rómskych rodičov môžu byť dni zdravej výživy, napr. 

príprava a ochutnávanie pomazánok, šalátov, sezónnych jedál z ovocia a zeleniny.  

 Tvorivé dielne poskytujú priestor na neformálnu spoluprácu v spoločných aktivitách 

učiteľov, detí a ich rodičov. Sú príležitosťou na nepriame poradenstvo o tom, ako deti 

výchovne viesť a učiť ich zmysluplne sa zabávať. Učitelia s rodičmi môžu vyrábať rôzne 

hračky, šiť bábiky, panáčikov, vankúšiky, povlečenie na postieľky detí, vyrábať kostýmy 

pre hry a iné. Spolu s deťmi môžu maľovať, tvoriť predmety pre výzdobu v materskej 

školy alebo pre hry detí v rodine. 

 Besedy. Môže ísť o besedy s osobnosťami z rómskych osád, ktoré majú zaujímavé 

skúsenosti, či podajú svedectvo o ich kultúre a živote alebo s odborníkmi, psychológom, 

logopédom, špeciálnym pedagógom, lekárom v otázkach výchovy a vzdelávania detí 

z MRK. 

 Príprava a realizácia projektov v edukácii, napr. tak, že učiteľ a rodič vytvoria 

podmienky pre učenie sa detí v realite a v obsahu, ktorý môže rodič svojou prácou, 

záujmovou činnosťou deťom ukázať, sprostredkovať, napr. včelárstvo, výroba košíkov, 
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pečenie chleba a koláčov, predvádzanie tradičných ľudových remesiel, starostlivosť 

o domáce zvieratá atď. 

 Predajné výstavy výrobkov rodičov a detí, burzy alebo zbierky hračiek a detského 

oblečenia obracajú pozornosť učiteľov, rodičov a detí na pomoc a solidaritu v rôznych 

projektoch materskej školy napr. pri zbierkach na pomôcky, hračky, zaplatenie školného 

deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia, aj v spolupráci s inými inštitúciami napr. 

s domovmi sociálnych služieb, charitou, cirkvou a pod. 

 

2. Aktivity spolupráce v rodičovskom centre zriadenom v miestnosti materskej školy, ktoré 

môže mať funkciu:  

 konzultačnú – rozhovory pedagogických a odborných zamestnancov  s rodičmi o rôznych 

stránkach výchovy a vzdelávania dieťaťa, stretnutia k prehodnocovaniu a aktualizovaniu 

individuálnych výchovno-vzdelávacích programov, 

 poradenskú – inštruktáže, prednášky a poradenské stretnutia o výchove a vzdelávaní detí, 

ktoré vedú pedagogickí alebo odborní zamestnanci materskej školy napr. ako používať 

učebné, rehabilitačné pomôcky, ako predchádzať problémom a pod.,  

 informačnú – ako možnosť pre rodičov študovať odbornú literatúru, metodické materiály, 

časopisy o predškolskej výchove a pod., 

 komunitnú – stretávanie sa rodičov detí z materskej školy na výmenu skúsenosti 

s výchovou a vzdelávaním detí a na neformálne rozhovory napr. pri čakaní rodičov na 

deti, ktoré sú na krúžku apod. 

Rodičovské centrum je aj miestom čakania dieťaťa, ktoré má v materskej škole skrátený 

pobyt alebo sa zúčastňuje odborných intervencií. Námety na aktivity v rodičovskom centre by 

mali vychádzať zo záujmov rodičov, ktoré učitelia zistia dotazníkom alebo rozhovorom. 

 

3. Sprostredkované aktivity spolupráce materskej školy s rodičmi, zákonnými 

zástupcami 

 Oznamy a informácie na nástenkách a prezentačných výveskách. 

 Schránka návrhov a pripomienok. 

 Školský časopis, informujúce listy  (bulletiny) a letáky. 

 Nástenka o pomáhajúcich subjektoch (napr. sponzoroch) a aktivitách spolupráce. 
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 Výstavy tvorivej činnosti detí, ktoré sa sezónne aj vzhľadom k realizácii edukačných 

projektov flexibilne menia, najmä na miestach v materskej škole, popri ktorých rodičia 

a deti denne prechádzajú. 

 Komunikačné katalógy, ktoré umožňujú prenášanie, výmenu informácií medzi 

pedagogickými zamestnancami, odbornými zamestnancami v iných zariadeniach 

a rodičmi, o činnostiach a pokrokoch dieťaťa v edukácii aj terapiách. Do komunikačného 

katalógu by sa mali vkladať napr. pracovné listy, úlohy na precvičovanie, záznamy 

o realizovaných aktivitách a dosiahnutých výsledkoch s dieťaťom a pod.  

 

4.  Aktivity spolupráce mimo materskej školy 

 Návšteva v rodine. 

 Slávnosti v komunite, meste, obci.   

 Exkurzie. 

 Výlety. 

 Čitateľské aktivity detí a rodičov v knižnici.  

 Športové akcie – napr. spoločné korčuľovanie, športové dni - úlohy na stanovištiach 

v športových areáloch, detské olympiády a iné. 

 Konferencie, odborné semináre, ktorých sa učitelia  môžu zúčastniť spolu s rodičmi, ktorí 

majú záujem o témy súvisiace s výchovou a vzdelávaním svojich detí. 

Aktivity spolupráce materskej školy a rodičov, zákonných zástupcov detí z MRK je možné 

rozšíriť ich prácou na fungovaní a údržbe materskej školy v rámci aktivačných prác alebo 

absolventskej praxe po skončení štúdia v koordinácii s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny.  

 

Každá materská škola má mať vypracovaný celoročný plán spolupráce a partnerstva s 

rodinou a komunitou, ktorý zastreší kvantitatívnu i kvalitatívnu stránku vzájomných aktivít, 

poradenstva a pomoci. Spolupráca materskej školy s rodinami detí s MRK má byť 

premyslená, koncepčne v materskej škole pripravovaná, realizovaná aj prehodnocovaná. 

Nemá vznikať náhodne a tobôž nie až pri riešení prepuknutých problémov. Tiež má 

vychádzať z potenciálu rodičov spolupracovať, aby aktivity nepresiahli ich reálne možnosti 

a záujem. Učitelia majú hľadať tie príležitosti k spolupráci, ktoré sú realizovateľné a nebudú 

zaťažujúce či diskriminujúce pre jedného z partnerov alebo obojstranne. Na začiatku 

školského roka sa učitelia môžu rodičov dotazníkom alebo rozhovorom opýtať, aké záujmy 

v spolupráci majú, čo vedia ponúknuť a čo v spolupráci očakávajú. Urobiť si prieskum 
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a analýzu potenciálu k spolupráci patrí medzi východiská tvorby plánu spolupráce 

a partnerstva materskej školy s rodinou a komunitou. Ak takéto plány jednostranne deklarujú 

potreby, záujmy a dispozície materskej školy a učiteľov, nemožno hovoriť o spolupráci, ale 

o nadiktovaní podmienok spolupráce, ktorej sa rodičia majú prispôsobiť. 

 

 Otázky 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aká je ochota rodičov spolupracovať s materskou školou, o aké typy 
aktivít javia najväčší záujem? 
 
Máte v materskej škole vypracovaný plán spolupráce s rodičmi? Ak 
áno, aké aktivity v ňom prevládajú? 
 
Aké bariéry v spolupráci učiteľov s rodičmi v materskej škole 
prekonávate? 
 
S akými pravidlami spolupráce učiteľov a rodičov máte dobré 
skúsenosti? 
 
Ktoré formy spolupráce s rodičmi sa Vám v materskej škole 
osvedčili? 
 
Aké máte skúsenosti s vydávaním školského časopisu? 
 
Čo zvyčajne býva obsahom násteniek v materskej škole? 
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6  PORADENSTVO UČITEĽOV RODIČOM  

 

Zodpovednosť v pedagogickom poradenstve 

 

Zodpovednosť v poradenskej práci učiteľa. Nie v každej téme a probléme môže učiteľ 

pomáhať a radiť, nie všetko môže byť jeho poradenskou „starosťou,“ pretože v niektorých 

situáciách dieťaťu a jeho rodine nedokáže poskytnúť vhodnú, dostatočnú poradenskú 

starostlivosť. Napriek tomu, že často ide o naliehavé a vážne situácie, ktoré učiteľ s deťmi 

prežíva, treba ich zveriť do starostlivosti iných odborníkov alebo posúdiť, či sú z hľadiska 

jeho kompetencií vôbec riešiteľné (napr. ak sú rodičia v rozvodovom konaní a dieťa 

emocionálne stráda alebo ak sú rodičia mentálne postihnutí a nedokážu dieťa vhodne 

stimulovať apod.). Zdeněk Matějček (1991) túto skutočnosť vystihol myšlienkou, že „prípad 

dieťaťa, ktorý riešime, nie je len jeho prípadom, ale je prípadom celej rodiny, všetkých 

sociálnych systémov, v ktorých dieťa žije.“ Nie na všetky systémy starostlivosti a edukácie 

dieťaťa má učiteľ dosah a kompetencie, aby ich ovplyvňoval či do nich zasahoval. Ako píše 

Věra Vojtová (2003, s. 181) „učiteľ má poznať hranice svojich možností v poradenskej práci 

a pokiaľ je to v záujme dieťaťa, mal by pre neho včas vyhľadať zodpovedajúcu podporu 

u iných odborníkov.“  

 

Objektívna pravda v pedagogickom poradenstve 

 

Objektívna pravda o deťoch a rodičoch z MRK je relatívna, teda je podmienená 

v platnosti tými, čo ju hodnotia a tými, ktorých sa týka. Aj pri objektívnych ukazovateľoch 

vzdelávania detí z MRK a rodinnej výchove existujú isté pomery ich pravdivosti, závislosti 

a vzťahy, ktoré môžu byť viacsmerne zažívané, poznávané a posudzované. Skúseností 

a názorov o tej istej skutočnosti môže byť mnoho, lebo sú subjektívne podmienené a preto 

každý má svojim spôsobom pravdu či istý podiel na nej. V poradenstve platí, že každá osoba 

zainteresovaná do poradenstva a edukácie dieťa, má istý diel pravdy a preto treba brať do 

úvahy každého, ktorý môže a vie pomáhať, zlepšovať životnú aj vzdelávaciu situáciu 

dieťaťa. Poradca v relatívnej pravde nehľadá „definíciu“ toho, čo v prípade dieťaťa a jeho 

rodiny platí, ale to, čo skutočne poslúži k porozumeniu a pomoci dieťaťu.  
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Príkladmi jednostrannosti pravdy o situácii, probléme dieťaťa sú výroky niektorých učiteľov: 

„..nechcú počuť pravdu o svojom dieťati...,“ 

„rodičia sú nie vždy ochotní prijať pravdu o svojom dieťati,“ 

 

Informovanie (sa) učiteľa o dieťati  

 

Osobné a krátke informovanie rodičov, zákonných zástupcov aj kolegov v materskej škole 

o situácii dieťaťa sa deje každodenne pri jeho preberaní aj odovzdávaní iným osobám. 

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 rodičov musí byť časovo ekonomické, lebo 

učiteľ má na zodpovednosti deti a výchovno-vzdelávací proces v triede. Z tohto dôvodu 

nemôže pred rodičmi otvárať zložité témy a problémy dieťaťa, pretože nemá priestor na 

konštruktívnu diskusiu a objektívne poradenstvo. Tieto musí riešiť konzultáciami. Ide 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 a netreba 

rodičov navykať, aby všetko o dieťati ním riešili. Aj v tomto smere má poradenstvo pravidlá 

a treba s nimi rodičov oboznámiť na úvodnom rodičovskom združení. 

Informovanie (sa) v materských školách sa zvyčajne uskutočňuje: 

 webovou stránkou materskej školy. 

 telefonickým rozhovorom, 

 rodičovským združením, 

 školským časopisom, 

 listami pre rodičov, 

 prednáškami, 

 premietaním filmov, 

 nástenkami a letákmi apod. 

Informovanie (sa) v poradenskom procese prispieva k získavaniu poznatkov o konkrétnom 

dieťati. Spája sa s pedagogickým diagnostikovaním dieťaťa, pretože všetky informácie 

slúžia ku kompletizácii poznania o dieťati a k následným zmenám, modifikáciám jeho 

edukácie a pedagogickej starostlivosti.  
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Konzultácie v pedagogickom poradenstve 

 

Pravidelné konzultácie s rodičmi, zákonnými zástupcami o situácii dieťaťa sa realizuje vo 

vopred dohodnutom čase a v prostredí, kde nie sú rušení, aby mali čas na otvorený rozhovor, 

vysvetlenia a riešenia úloh a problémov.  

- Nehovorte o dieťati, o jeho problémoch a zdravotnom stave pred ním, pokiaľ ho 

nechválite za pokroky.  

- Snažte sa situáciu dieťaťa s rodičmi nielen analyzovať, ale zároveň z nej vyvodiť isté 

úlohy, postupy, ktoré budete spoločne vo výchove a vzdelávaní dieťaťa realizovať. 

- Reagujte na potreby  a očakávania rodičov, podajte im zdôvodnenia, pokiaľ ich nemôžete 

naplniť.  

- O vážnych rozhodnutiach a odporúčaniach vždy urobte písomný záznam, do ktorého 

rodičia napíšu svoje stanovisko.  

 

Obmedzenia mlčanlivosti v pedagogickom poradenstve 

 

V poradenstve má mlčanlivosť isté obmedzenia. Dryden (2008) ich nazýva hranicami 

absolútnej mlčanlivosti, o ktorých treba klientov jasne informovať ešte pred začatím 

poradenského procesu. Výnimky z požiadavky absolútnej mlčanlivosti sú najčastejšie tieto: 

 učiteľ informuje príslušnú tretiu stranu, ak zistí, že klient výrazne ohrozuje svoj život 

alebo nerobí žiadne opatrenia na jeho ochranu, 

 učiteľ informuje príslušnú tretiu stranu, ak zistí, že klient ohrozuje život alebo zdravie 

iného človeka, dieťaťa, viacerých detí, ľudí, 

 učiteľ klienta informuje a dá mu vždy prečítať záznamy a správy vyhotovené na 

poskytnutie iným odborníkom, inštitúciám, 

 klient vždy musí udeliť súhlas s tým, ak sa učiteľ rozhodne zhotoviť zo stretnutia zvukový 

alebo obrazový záznam a najmä podpísať informovaný súhlas s jeho poskytnutím 

konkrétnym osobám či inštitúciám, 

 učiteľ ako poradca musí poskytnúť zápisy z poradenských stretnutí, ak je k tomu riadne 

vyzvaný súdom. 

Dôvera medzi poradcom a klientom je kľúčovým predpokladom pre úspech poradenského 

procesu a všetky informácie sú považované za dôverné, avšak informovanie klienta 

o obmedzeniach mlčanlivosti patrí k profesionalite poradenskej práce.  
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Príkladmi obmedzení hraníc mlčanlivosti u detí sú týranie dieťaťa, zanedbávanie starostlivosti 

o dieťa, sexuálne zneužívanie dieťaťa a iné prípady porušovania povinností rodičov. 

Zneužívanie práv detí môže každý oznámiť orgánu sociálnoprávnej ochrany detí, obci alebo 

súdu. (Zákon z 19. januára 2005 o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov) 

 

Opravdivosť poradenstva 

 

Učitelia by v poradenstve nemali mať dve „tváre.“ Rodičom, kolegom či iným 

spolupracujúcim subjektom deklarovať, že prijímajú ich názory aj kritiku, ale keď ich 

v skutočnosti vyjadria tak, sa správajú vzťahovačne a urážlivo. Názory a kritiku zo strany 

rodičov majú učitelia riešiť konštruktívne sebareflexiou a diskusiou, nemajú ich prenášať na 

spávanie sa a postoj k ich deťom. Keďže túto väzbu viacerí rodičia predpokladajú, v mnohých 

prípadoch zastávajú názor, že lepšie je vydržať, nič neriešiť, aby ich dieťa nemalo problémy. 

Rešpektovanie učiteľa ako odborníka na výchovu a vzdelávanie detí možno u rodičov 

dosiahnuť tým, že to, čo učiteľ pre nimi deklaruje ako hodnoty a potreby v spolupráci 

a poradenstve, tak sa aj správa a koná. Učiteľ má rodičov v prvom rade prijímať ako 

dôveryhodných ľudí, ktorí majú rovnaký záujem o dobro dieťaťa, ako on. 

 

Otázky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prečo musí učiteľ radiť a pomáhať deťom aj rodičom 
z marginalizovaných rómskych komunít zodpovedne? 
 
Ako si učiteľ zisťuje a overuje objektívnu pravdu o deťoch a rodičoch 
z marginalizovaných rómskych komunít? 
 
Aké spôsoby krátkeho informovania (sa) využívate v materskej 
škole? 
 
Aké máte skúsenosti s uskutočňovaním konzultácií v materskej 
škole? 
 
Akú sú obmedzenia mlčanlivosti v pedagogickom poradenstve? 
 
Čo znamená opravdivosť poradenstva vo vzťahu k deťom a rodičom 
z marginalizovaných rómskych komunít? 
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7  PRÁVA A POVINNOSTI DETÍ A RODIČOV V INKLUZÍVNOM 

VZDELÁVANÍ  

 

Práva detí a rodičov, zákonných zástupcov v inkluzívnej edukácii (podľa Zákona č. 

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní): 

a.) rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu, 

b.) bezplatné vzdelávanie v základných a stredných školách, 

c.) bezplatné vzdelanie pre 5 ročné deti pred začiatkom plnenia povinnej školskej 

dochádzky v materských školách, 

d.) vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom školským 

zákonom, 

e.) individuálny prístup rešpektujúci schopnosti a možnosti dieťaťa, jeho nadanie 

a zdravotný stav v rozsahu ustanovenom týmto zákonom, 

f.) bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov pre povinné vyučovacie 

predmety, 

g.) úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti, 

h.) poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním, 

i.) výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí, 

j.) organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom,   

zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny, 

k.) úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému 

a sexuálnemu násiliu, 

l.) na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi 

možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom, 

m.) na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov, 

n.) na individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených školským zákonom. 

 

Povinnosti dieťaťa v inkluzívnej edukácii (podľa Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní): 

a.) neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa na výchove 

a vzdelávaní, 

b.) dodržiavať školský poriadok a ďalšie vnútorné predpisy školy alebo školského 

zariadenia, 
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c.) chrániť pred poškodením majetok školy alebo školského zariadenia, 

d.) chrániť pred poškodením učebnice, učebné texty a učebné pomôcky, ktoré mu boli 

bezplatne zapožičané, 

e.) pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať, ak školský 

zákon neustanovuje inak, 

f.) konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť 

ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní, 

g.) ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy alebo školského 

zariadenia, 

h.) rešpektovať pokyny zamestnancov školy alebo školského zariadenia, ktoré sú v súlade 

so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými 

mravmi. 

Rodič, zákonný zástupca má právo vybrať pre svoje dieťa školu, školské zariadenie, ktoré 

poskytne výchovu a vzdelávanie podľa školského zákona, zodpovedajúce schopnostiam, 

zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti 

a etnickej príslušnosti. Právo na slobodnú voľbu školy, školského zariadenia možno 

uplatňovať v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy. 

 

Práva rodičov, zákonných zástupcov v inkluzívnej edukácii (podľa Zákona č. 245/2008 Z. 

z. o výchove a vzdelávaní): 

a) žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole alebo v školskom zariadení 

poskytovali deťom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so 

súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania 

podľa školského zákona, 

b) oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy alebo školského zariadenia 

a školským poriadkom, 

c) byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa, 

d) na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa, 

e) zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy 

alebo školského zariadenia, 

f)    vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy alebo školského zariadenia, 

g) byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom 

súhlase riaditeľa školy alebo školského zariadenia. 
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Rodič, zákonný zástupca je v inkluzívnej edukácii povinný (podľa Zákona č. 245/2008 Z. 

z. o výchove a vzdelávaní): 

a) vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na 

plnenie školských povinností, 

b) dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené 

školským poriadkom, 

c) dbať na kultúrne a sociálne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-

vzdelávacie potreby, 

d) informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti svojho 

dieťaťa, jeho zdravotných problémoch a iných závažných skutočnostiach, ktoré by 

mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania, 

e) nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil. 

Rodič, zákonný zástupca je povinný oznámiť škole, školskému zariadeniu bez zbytočného 

odkladu príčinu neprítomnosti dieťaťa, prečo sa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní. 

 

Predprimárne vzdelávanie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa môže 

uskutočňovať so súhlasom riaditeľa materskej školy aj s priamou účasťou zákonných 

zástupcov vo výchove a vzdelávaní. (Zákon o výchove a vzdelávaní č. 245/2008 Z. z.) Rodič 

svojmu dieťaťu poskytuje individuálnu pomoc a starostlivosť, asistuje dieťaťu pri podávaní 

liekov, stolovaní, hygiene, obliekaní, mobilite a iných potrebných úkonoch.  

Rodičia okrem materskej školy môžu za službami s dieťaťom dochádzať do rôznych zariadení 

podľa terapeutických indikácií špecialistov v zdravotníctve alebo odporúčaní odborných 

zamestnancov v školstve.  

Podpora včasnej zaškolenosti detí zo sociálne znevýhodneného prostredia v materských 

školách sa rieši v rámci Metodického usmernenia z 22. januára 2004 schváleného MŠ SR pod 

č. CD-2004-566-1:091. V čl. 2. Podporuje sa zriaďovanie prípravných tried v kombinácii 

s priamou účasťou matiek v pedagogickom procese v materskej škole pri dodržiavaní 

základných pedagogických, hygienických a bezpečnostných podmienok. Výchovu 

a vzdelávanie detí v materskej škole je možné realizovať v kombinácii s domácou 

predškolskou výchovou v spolupráci s rodičmi. 

 

Práva a povinnosti detí, rodičov, zákonných zástupcov sa zapracúvajú do školského 

poriadku materskej školy. (§ 153, ods. 1, písm. a) Školského zákona č. 245/2008). Výkon 

práv a povinností vyplývajúci z tohto zákona musí byť v súlade s dobrými mravmi. Nikto 
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nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého dieťaťa. Škola a školské 

zariadenie nesmie dieťa postihovať alebo znevýhodňovať preto, že uplatňuje svoje práva 

podľa školského zákona.  

 

Práva a povinnosti detí, rodičov, zákonných zástupcov podľa Zákona č. 36/2005 Z. z. 

o rodine.  

Rozhodujúcu úlohu vo výchove dieťaťa majú rodičia s právom vychovávať deti v zhode                    

s vlastným náboženským a filozofickým presvedčením. Na výchove dieťaťa sa podieľa aj 

manžel, ktorý nie je rodičom dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v domácnosti. Rodičia majú 

právo použiť pri výchove dieťaťa primerané výchovné prostriedky tak, aby nebolo ohrozené 

zdravie, dôstojnosť, duševný, telesný a citový vývoj dieťaťa. Nevhodné správanie detí, ako 

aj porušovanie povinností rodičov vyplývajúcich z ich rodičovských práv a povinností, 

alebo zneužívanie ich práv môže každý oznámiť orgánu sociálnoprávnej ochrany detí, 

obci alebo súdu. Rovnako môže každý oznámiť tomuto orgánu, obci alebo súdu skutočnosť, 

že rodičia nemôžu plniť povinnosti vyplývajúce z rodičovských práv a povinností. 

V záujme maloletého dieťaťa súd rodičom obmedzí výkon ich rodičovských práv, ak žijú 

trvalo neusporiadaným spôsobom života, vôbec si neplnia rodičovské povinnosti alebo 

nezabezpečujú výchovu maloletého dieťaťa. V rozhodnutí o obmedzení výkonu rodičovských 

práv podľa odseku 2 súd uvedie rozsah práv a povinností, na ktoré sa obmedzenie vzťahuje. 

 

Ak rodič zneužíva svoje rodičovské práva a povinnosti najmä týraním, zneužívaním, 

zanedbávaním maloletého dieťaťa alebo iným zlým zaobchádzaním s maloletým dieťaťom, 

alebo výkon rodičovských práv a povinností napriek predchádzajúcim upozorneniam 

závažným spôsobom zanedbáva, súd pozbaví rodiča výkonu rodičovských práv. Maloleté 

dieťa, ktoré je schopné s ohľadom na svoj vek a rozumovú vyspelosť vyjadriť samostatne svoj 

názor, má právo vyjadrovať ho slobodne vo všetkých veciach, ktoré sa ho týkajú.                           

V konaniach, v ktorých sa rozhoduje o veciach týkajúcich sa maloletého dieťaťa, má maloleté 

dieťa právo byť vypočuté. Názoru maloletého dieťaťa musí byť venovaná náležitá pozornosť 

zodpovedajúca jeho veku a rozumovej vyspelosti.  
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8  ETICKÁ KOMUNIKÁCIA A SPRÁVANIE V INKLUZÍVNOM 

VZDELÁVANÍ  

 

Etika je teória morálky, zahŕňa učenie o morálke. Morálka sa chápe ako systém základných 

hodnôt, noriem, pravidiel, požiadaviek, podľa ktorých by sa mali ľudia v každodennom živote 

správať a konať vo vzťahu k sebe, iným a svetu. Morálku tvoria normy správania, motívy 

konania, kritériá morálneho konania, morálne hodnoty, formy medziľudských vzťahov. 

Morálka človeka vedie, aby sa správal určitým spôsobom a zároveň mu zdôvodňuje, prečo sa 

má správať tak a nie inak. Základným pojmom morálky je mravnosť, ktorá má individuálny 

rozmer rozhodovania sa človeka pre určité správanie a konanie podľa morálnych hodnôt, 

noriem, pravidiel a požiadaviek, ktoré má zvnútornené alebo sa od neho vyžadujú 

v spoločnosti, istých prostrediach, situáciách alebo oblastiach života napríklad v profesijnej 

etike. (Žilínek, 2001) 

 

Etika profesijná (v pragmatickej rovine morálka profesionála) obsahuje pravidlá a hodnoty 

správania a konania príslušníka určitej profesie, zahŕňajúca jeho práva aj povinnosti vo 

vzťahu ku klientovi, spolupracovníkovi, rodine a všetkým osobám, ktorí sú súčasťou jeho 

profesijných činností. Etika učiteľa materskej školy je zameraná na dobro všetkých detí, 

osoby zúčastnené a pomáhajúce v ich výchove a vzdelávaní aj vlastné dobro. Základ 

profesijnej etiky tvoria mravné hodnoty a normy dané legislatívou, ale i nepísaným sociálnym 

poriadkom založeným na láske, spravodlivosti a slušnosti, ktoré učiteľ zosúlaďuje so svojím 

svedomím a činmi. 

 

Učiteľ ako vzor mravnosti a odbornej erudovanosti – expertnosti.  

 

Profesia (povolanie, sociálny status, odbornosť) učiteľa je pomáhajúce, verejne viditeľné 

a hodnotené pôsobenie. Pre deti, rodičov aj iných ľudí poskytuje „ideál“ mravnej dokonalosti 

a odbornej dôkladnosti, zodpovednosti a skúsenosti. Učiteľ si uvedomuje mravné i právne 

dôležité normy a hodnoty vo svojich profesijných spôsobilostiach a činnostiach a na ich 

základe mení vlastné morálne kvality. Ich uplatňovaním rozvíja mravné vzťahy k životu, 

práci, k druhým ľuďom, k sebe samému a k svetu, plní si povinnosti, záväzky aj si uplatňuje 

práva.  
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V mravnom vedomí, sebavedomí, správaní a konaní učiteľa sa nachádzajú najvšeobecnejšie 

mravné hodnoty, akými sú blaho, dobro a zlo, spravodlivosť, povinnosť, zodpovednosť, česť 

a dôstojnosť, šťastie a zmysel života, svedomie, tolerancia, mier. Odrážajú sa v profesijnej 

(odbornej) komunikácii a správaní sa učiteľa vo vzťahu k deťom, rodičom, zákonným 

zástupcom a subjektom z odbornej i laickej verejnosti.  

Blaho predstavuje stav životnej zmysluplnosti, radosti a životnej pohody učiteľa, zahŕňa 

všetko, čo mu prináša spokojnosť. 

Dobro a zlo vyjadrujú morálne hodnotenie učiteľa, ktorými rozlišuje čo je dobré (mravné) 

a zlé (nemravné). 

Spravodlivosť je miera pravdivého – objektívneho hodnotenia učiteľa, ktoré sleduje blaho 

a dobro, dôstojnosť a česť u seba aj iných ľudí. 

Povinnosť zaväzuje učiteľa k plneniu mravných požiadaviek, príkazov vyplývajúcich 

z rôznych aspektov profesie aj jeho života v spoločnosti, ktoré nie sú protirečivé osobnej 

slobode učiteľa. 

Zodpovednosť učiteľovi umožňuje vyjadriť mieru uvedomenia mravného konania vo vzťahu 

k všeobecným normám a mravným požiadavkám (pocit zodpovednosti za svoje činy aj 

vzhľadom k profesijnej etike) (Žilínek, 2001). 

 

Učiteľ v správaní a konaní vyjadruje svoj vzťah k deťom a rodičom z MRK. Ak má 

z osobného života o nich zlú mienku, táto do istej miery zasahuje jeho profesijnú etiku. 

Zaujatosť, negatívne vnímanie, deformované predstavy učiteľa vo vzťahu k tejto skupine 

obyvateľov môžu, ale i nemusia byť podložené reálnymi skúsenosťami s nimi. Niekedy 

predsudky učiteľov voči deťom a rodičom z MRK vyplývajú zo skupinového názoru 

a predsudkov majoritnej skupiny, ktorej sú učitelia súčasťou a ktorá problematiku života osôb 

z marginalizovaných rómskych komunít denne vníma a zažíva. Negatívne postoje učiteľov 

môžu byť i prejavom rezignácie, keď dlhodobo venujú pomoci deťom z MRK svoju energiu, 

ale cítia sa v tejto pomoci osamotení, nedostávajú zo strany iných, pomáhajúcich subjektov, 

inštitúcií či manažmentu v školstve adekvátnu podporu a po čase už nevládzu, stratia 

entuziazmus v tejto náročnej práci, takže už nie sú schopní vidieť ju celkovo pozitívne, aj keď 

niektoré svetlé stránky tejto práce reflektujú. Rovnako ako práva detí a rodičov musia byť vo 

vzdelávaní napĺňané aj práva pedagogických zamestnancov, aby sa v profesii necítili ohrození 

a diskriminovaní na úkor pozitívnej diskriminácie iných.  
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V inkluzívnej edukácii sa od pedagogických zamestnancov očakáva, že budú „bez chyby“ 

plniť množstvo rôznorodých povinností a činností, niekedy aj protichodných úloh. Učiteľ je 

človek a má právo na dobré aj zlé dni, môže mať názory iné, ako sú uznávané spoločnosťou, 

lebo má slobodnú vôľu aj zodpovednosť. Na druhej strane nemôže prezentovať svoje 

negatívne postoje voči iným členom spoločnosti v prostredí detí, lebo vo vzdelávaní garantuje 

hodnoty, ktoré sú pozitívne, eticky akceptované a právne vymedzené, vedúce k tolerancii, 

porozumeniu, rovnosti a slušnosti. (bližšie Obrst, 2002; podľa Rosinský, 2008)  

 

Pri etickej komunikácii a spolupráci s deťmi a rodičmi z MRK sú si učitelia vedomí dvoch 

základných skutočností, že existuje právny a sociálny poriadok, ktorý je platný pre všetkých 

občanov nielen Slovenskej republiky, ale aj Európskej únie a je založený na princípoch 

slobody a zodpovednosti, humanizmu a demokracie, solidarity a spravodlivosti a preto nikto 

nemôže byť diskriminovaný. Každé užšie spoločenstvo ľudí si aj pod „tlakom“ týchto vyšších 

noriem tvorí vlastné pravidlá žitia a hodnôt a zachováva tie, ktoré sú historicky prenášané 

z generácie na generáciu, a ktoré sú iné, než u iných spoločenstiev ľudí. Platí to aj v živote 

a vzdelávaní Rómov. V etickej komunikácii a spolupráci s deťmi a rodičmi z MRK učitelia 

neustále hľadajú rovnováhu medzi etickými pravidlami spolužitia a hodnôt rôznych 

spoločenstiev ľudí, z ktorých deti do materskej školy prichádzajú a kultúru, ktorých do 

materskej školy prenášajú. Nie je preto možné, aby sa učitelia orientovali len na hodnoty 

a pravidlá užších spoločenstiev ľudí, ale musia učiť, správať sa a komunikovať aj v súlade 

s tými, ktoré sú uznávané v právnom štáte a konkrétne aj v rámci vzdelávania v školskom 

systéme. V praktickom dôsledku učitelia prispôsobujú výchovu a vzdelávanie 

individuálnym aj sociokultúrnym podmienkam jednotlivých detí, ale zároveň 

prispôsobujú a učia deti tomu, čo je spoločne hodnotné, slušné a spravodlivé, aby mohli 

žiť rôzni ľudia, rôznych kultúr a odlišností spoločne, v rovnocenných a kooperatívnych 

vzťahoch. Táto požiadavka platí aj pre výchovu a vzdelávanie detí z MRK v materskej škole. 

 

Základné etické pravidlá komunikácie a spolupráce  

 

Úcta a tolerancia k názorom a prejavom, otvorenosť voči kritike a názorom iných, 

slobodné rozhodnutia s mravnou zodpovednosťou, pokiaľ nie sú na úkor porušovania slobody 

a práv iného človeka. 
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Vzťah vzájomnej úcty a dôvery znamená prejavy a činy vyplývajúce z úprimnosti, 

slušnosti a viery v úspešnú spoluprácu aj hodnotu osoby, s ktorou spolupracujeme. Tento 

vzťah je založený na ostatných etických pravidlách práce učiteľa a najmä na dôvernosti, ale 

i na empatii, aby sa učiteľ „pozeral na svet, problém, situáciu očami dieťaťa a rodiča 

z MRK.“  

Dôvernosť, diskrétnosť pri získavaní aj uchovávaní informácií z rozhovorov alebo 

študovania správ a dokumentácie o dieťati a jeho rodine. Bez súhlasu rodičov, zákonných 

zástupcov tieto nie je možné slobodne sprostredkúvať tretím osobám, ani o nich nezáväzne 

hovoriť – klebetiť. 

Objektívnosť komunikácie a vzťahu, ktoré sú podložené skutočnými pravdami a nie 

klebetami, informáciami „z druhej ruky.“ Treba brať do úvahy i objektívne príčiny bariér 

v spolupráci napr. vplyvom mentálneho postihnutia, poruchy osobnosti rodiča, pocitu 

menejcennosti, chudoby a iných. 

Spravodlivosť umožňuje rodičom aj učiteľom komunikovať a spolupracovať nie podľa 

„privilégií“ napr. sponzora školy, rodinných väzieb, vzdelania, spoločenského statusu  ap., 

ale na základe rovnosti príležitostí a rovnocennosti, nech už majú akékoľvek ekonomické, 

sociálne a kultúrne zázemie a podmienky. 

Akceptácia rodičov, zákonných zástupcov takých, akí sú, s vedomím, že nie každý z nich má 

rovnaké osobnostné aj sociokultúrne dispozície komunikovať a spolupracovať, nesnažiť sa 

meniť rodičov, ani ich neodsudzovať, skôr vytvárať také príležitosti pre spoluprácu, v ktorých 

sa budú cítiť dobre, sebaisto a budú úspešní.  

Dobrovoľnosť, nedirektívny prístup. Nenútiť komunikovať a spolupracovať rodičov, 

zákonných zástupcov ani podľa prísneho harmonogramu ani z povinnosti a donútenia, ale 

z presvedčenia, ktorému majú učitelia napomáhať vhodným poradenstvom a inovačnými 

formami spolupráce. 

Bezplatnosť všetkých foriem spolupráce, pomoci a poradenstva učiteľov rodičom, 

zákonným zástupcom. 

Prejavy uznania a ocenenia. Nerozprávať o deťoch pre nimi, pokiaľ ich nechválite za 

pokroky. Neinterpretovať a nehodnotiť výsledky činností detí a rodičov, ale poskytnúť im 

možnosť na sebavyjadrenie a sebahodnotenie. Za akúkoľvek pomoc každému osobitne 

poďakujte. Odmietnuté návrhy rodičom podrobne zdôvodnite.  

Sebareflexia so zameraním sa nie na kontrolu a hodnotenie rodičov, zákonných zástupcov, 

ale pohľad do seba, začatie hodnotenia u seba, či nie je príčina problému v učiteľovi. 
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Sebareflexia pomáha k formovaniu sebaovládania a sebakontroly, v prejavoch negatívnych 

emócií a postojov a v predchádzaní a riešení konfliktov.  

Spätná väzba 

Učitelia určite oceňujú spätnú väzbu na svoju prácu, pretože im pomáha v osobnostnom 

i profesijnom raste. Spätnú väzbu učiteľom poskytujú viaceré kontrolné i metodické subjekty, 

ale i rodičia detí vo verbálnej i neverbálnej podobe komunikácie. Názory a postoje rodičov 

detí z marginalizovaných rómskych komunít sú pre učiteľa rovnako hodnotné. Nesú v sebe 

informácie, hodnotenie, názory a postoje, ktoré priamo vyjadrujú spokojnosť či nespokojnosť, 

ale i nepriamo vypovedajú o vzťahu a dôvere rodičov a detí k učiteľovi. Spätnú väzbu si môžu 

učitelia poskytovať aj sprostredkovane napr. prejavmi uznania, verejným poďakovaním, 

publikovaným príspevkom v knihe, časopise, periodiku, na internete a inak.  

 

Otázky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aké hodnoty sa Vám spájajú s pojmom morálka a najmä v súvislosti 
s učiteľom? 
 
Prečo má byť učiteľ vzorom mravnosti a odbornej erudovanosti? 
 
Ktoré sú základné etické pravidlá komunikácie a spolupráce 
učiteľov a rodičov? 
 
Môže učiteľ určitým spôsobom riešiť zanedbávanie povinností rodičov 
vo vzťahu k dieťaťu? Máte s touto skutočnosťou konkrétne 
skúsenosti? 
 
Akým spôsobom, znením zapracúvate práva a povinnosti rodičov, 
zákonných zástupcov do školského vzdelávacieho programu alebo inej 
dokumentácie materskej školy? 
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ZÁVER 

 

Vybrané témy a stratégie inkluzívnej edukácie prispievajú k zhromažďovaniu poznania a 

k vysvetľovaniu jej čiastkových javov a procesov. Zameranie obsahu študijných textov na deti 

z marginalizovaných rómskych komunít je len malou časťou poznania o inkluzívnom 

vzdelávaní vôbec, ale aj v súvislosti s materskou školou a pôsobením učiteľov. Napriek tomu 

boli v textoch analyzované viaceré myšlienky, názory a skúsenosti z praxe, na základe 

ktorých je možné uviesť nasledujúce zovšeobecnenia poznania špecifík inkulzívnej edukácie 

detí z marginalizovaných rómskych komunít. 

- Inkluzívne vzdelávanie poskytuje deťom z MRK rovnaké šance, aké sa poskytujú iným 

deťom. 

- Deti z MRK svojou výnimočnosťou môžu prispievať k obohateniu spolužitia a kooperácie 

jedinečných osobností v materskej škole. 

- Deti z MRK žijú v sociokultúrnom prostredí, ktoré ich môže v materskej škole istým 

spôsobom znevýhodňovať oproti iným deťom. 

- Individuálny prístup učiteľa pomáha deťom z MRK, aby boli vo vzdelávaní úspešné, cítili 

sa v materskej škole spokojne a šťastne. 

- Učiteľ má vzdelávanie detí z MRK obohacovať o stimulačné, preventívne a adaptačné 

programy. 

- Sociálne znevýhodňovanie detí je možné v materskej škole kompenzovať 

zabezpečovaním vhodných podmienok vzdelávania. 

- Je treba systémovo podporovať zapisovanie a dochádzku detí z MRK do materských škôl 

a uľahčovať ich adaptáciu a vzdelávanie v materskej škole aj prostredníctvom asistentov 

učiteľa. 

- Diferencovaná a kooperatívna výučba aj vzdelávanie podľa individuálneho výchovno-

vzdelávacieho programu sú základom inkluzívneho vzdelávania. 

- V inkluzívnom vzdelávaní je nevyhnutný tímový prístup a spolupráca viacerých 

špecialistov, rodiny a komunity. 

- Aktivity spolupráce majú vychádzať z reálnych potrieb detí, rodín a zamestnancov 

materskej školy a nemajú byť formálne, diktované dostupnými možnosťami. 

- Učitelia podporujú inkluzívne vzdelávanie adekvátnym poradenstvom, rešpektovaním 

práv, plnením povinností a etickou komunikáciou. 
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