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ÚVOD 
 

Strategickým cieľom národného projektu Inkluzívny model vzdelávania                             

na predprimárnom stupni školskej sústavy (kód ITMS projektu 26130130095) je 

prostredníctvom vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 

zlepšiť vzdelanostnú úroveň detí pochádzajúcich z MRK a tým nadobudnúť potrebné 

kompetencie pre ich vstup na primárny stupeň vzdelávania. Špecifickým cieľom 

projektovej aktivity 1. 1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných 

zamestnancov je skvalitniť profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov a 

odborných zamestnancov podieľajúcich sa na edukácii detí pochádzajúcich                                     

z marginalizovaných rómskych komunít a tým podporiť ich sociálnu inklúziu                               

na predprimárnom stupni školskej sústavy. Vychádzajúc zo špecifického cieľa bol 

sformulovaný 7 cieľ aktivity 1.1, ktorým je vyškoliť pedagogických zamestnancov a 

odborných zamestnancov na osvojenie profesijných kompetencií potrebných                             

na uspokojovanie a rozvoj špecifických vzdelávacích potrieb detí pochádzajúcich                              

z marginalizovaných rómskych komunít a zámer podaktivít vytvoriť jeden inovačný 

vzdelávací program kontinuálneho vzdelávania pre pedagogických zamestnancov                        

a jeden aktualizačný vzdelávací program pre odborných zamestnancov, ktoré budú 

následne implementované. 

K dosiahnutiu cieľu projektu prispievajú aj tieto učebné texty. Cieľom učebných 

textov je syntetizovať poznanie o kompetenciách a činnostiach odborných 

zamestnancov, dôležitých v inkluzívnom vzdelávaní detí z marginalizovaných rómskych 

komunít (ďalej z MRK). V učebných textoch nie sú kompetencie a činnosti 

odborných zamestnancov rozlišované a vysvetľované podľa špecializácie. 

Poznanie v tejto problematike je sprostredkované vo všeobecnej platnosti pre 

odborných zamestnancov pôsobiacich v školských zariadeniach výchovného 

poradenstva a prevencie aj materských školách. Je samozrejmé, že v rozsahu 

učebných textov nemožno obsiahnuť všetky dôležité témy činností a povinností 

odborných zamestnancov v edukácii detí z MRK v materských školách a školských 

zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie. 

 

.  
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KĽÚČOVÉ VÝSKUMNÉ ZISTENIA O VZDELÁVACÍCH POTREBÁCH ODBORNÝCH 

ZAMESTNANCOV PRE PRÁCU S DEŤMI A RODIČMI Z MRK AKO VÝCHODISKÁ 

OBSAHU PROGRAMU KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA 

 

Analýza vzdelávacích potrieb odborných zamestnancov sa realizovala pre 

tvorbu programu kontinuálneho vzdelávania v rámci projektu Inkluzívny model 

vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy (kód ITMS projektu 

26130130095). Metódami dotazníka a rozhovoru sa zistili rôzne skutočnosti práce 

odborných zamestnancov v procese výchovy a vzdelávania detí z marginalizovaných 

rómskych komunít. Zovšeobecnenia výsledkov tohto výskumu vyprofilovali dôležité 

oblasti ich poradenskej práce s deťmi a rodičmi z marginalizovaných rómskych 

komunít:  

 metodické materiály,  

 diagnostické metódy,  

 intervenčné programy,  

 sociálno-psychologické výcviky,  

 supervízia,  

 terapia, 

 spolupráca s rodičmi 

(http://www.npmrk2.sk/sites/default/files/ANAL%C3%9DZA_1.1_0.pdfPri). 

Z výskumných zistení vyplýva, že odborní zamestnanci najviac potrebujú 

vhodné nástroje na objektívne diagnostikovanie detí z MRK aj  podporné služby 

iných subjektov a inštitúcií v spolupráci i priamo výchove a vzdelávaní detí 

z marginalizovaných rómskych komunít v materských školách. Táto požiadavka sa 

vzťahuje aj na zlepšenie právneho stavu v poradenskom, sociálnom a mimovládnom 

sektore, aby sa komplexne riešilo sociálne a kultúrne znevýhodňovanie detí z MRK. 

Odborní zamestnanci sa tiež zaujímajú o inovačné formy a metódy práce s deťmi aj 

rodičmi z marginalizovaných rómskych. Uvedomujú si, že musia kooperovať v tímoch 

s učiteľmi, rodičmi, terénnymi sociálnymi pracovníkmi, komunitnými centrami aj 

zriaďovateľmi materských škôl. Odborným zamestnancom chýbajú priaznivé 

podmienky pre prácu v teréne aj potrebné podmienky pre efektívne služby 

v poradenských zariadeniach.  

http://www.npmrk2.sk/sites/default/files/ANAL%C3%9DZA_1.1_0.pdfPri
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Odborní zamestnanci zapojení do výskumu poukázali na problémy                                

v komunikácií s rodičmi detí z MRK. Vyplývajú najmä z neochoty a nezáujmu týchto 

rodičov. Naopak, odborní zamestnanci majú dobré skúsenosti s rómskymi rodičmi 

žijúcimi medzi majoritnou skupinou. Na prácu s rómskymi deťmi sa odborní 

zamestnanci nesťažujú, ale vplyvy znevýhodňujúceho rodinného prostredia považujú                  

za nepriaznivé na vývin detí. Ako hlavnú prekážku poskytovania kvalitnej a včasnej 

odbornej starostlivosti vidia odmietanie spolupráce zo strany rodičov.   

Odborní zamestnanci z výskumnej vzorky sa zhodli, že nemajú „špecifické“ potreby 

pre prácu s rómskymi deťmi. Ani konkrétne návrhy pre kontinuálne vzdelávanie 

nevyjadrili, skôr všeobecne konštatovali, čo treba pre zlepšenie odbornej starostlivosti.  

Išlo o všeobecné návrhy ako: 

 navýšenie počtu odborných zamestnancov v školských zariadeniach výchovného 

poradenstva a prevencie,  

 finančné zabezpečenie nákupov nových diagnostických testov a metodických 

pomôcok, 

 dostupnosť a kreditové uznávanie akreditovaných vzdelávaní, ktoré odborní 

zamestnanci absolvujú v rámci svojho odboru.  

Odborní zamestnanci zapojení do výskumu očakávajú od kontinuálneho 

vzdelávania, že má zlepšovať ich doterajšie profesijné kompetencie, napríklad 

v oblasti diagnostikovania,  rodičovskej a tímovej spolupráce s pedagogickými 

a odbornými zamestnancami z materských škôl (podrobnejšie 

http://www.npmrk2.sk/sites/default/files/ANAL%C3%9DZA_1.1_0.pdfPri). 

Vo výskume odborní zamestnanci poukázali na problémy spolupráce s rodičmi detí 

z marginalizovaných rómskych komunít. Formy spolupráce pomenované v 2. kapitole 

ich zrejme nevyriešia, ale môžu byť východiskom diskusií odborných zamestnancov                

na vzdelávacích podujatiach.   

 

 

 

 

 

 

 

Otázky do diskusie: 

 Aké sú Vaše osobné vzdelávacie potreby pre prácu s deťmi a rodičmi 

z marginalizovaných rómskych komunít? 

 Ako ovplyvnili Vašu odbornú a poradenskú prácu absolvované programy 

kontinuálneho vzdelávania v tejto problematike? 

http://www.npmrk2.sk/sites/default/files/ANAL%C3%9DZA_1.1_0.pdfPri
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1  LEGISLATÍVNE VÝCHODISKÁ ODBORNEJ A PORADENSKEJ PRÁCE                                           

S DEŤMI  A RODIČMI Z MRK V PREDPRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ 

 

 Komplexná a včasná starostlivosť o deti z marginalizovaných rómskych 

komunít integruje pedagogické, klinické, sociálne aj poradenské služby v spolupráci                   

s rodinou. Pedagogická zložka komplexnej starostlivosti o deti z marginalizovaných 

rómskych komunít znamená predškolskú edukáciu v informálnych a nonformálnych 

inštitúciách a v materskej škole. Terajšia pedagogická prax komplexnej a včasnej 

starostlivosti o tieto deti je zrejme vzdialená od ideálneho stavu, čo potvrdzujú zistenia 

i riešenia v projektoch (MRK 1; MRK 2; PRINED) realizované prostredníctvom 

Metodicko-pedagogického centra v Bratislave.  

 Do systému komplexnej a včasnej starostlivosti o deti z marginalizovaných 

rómskych komunít patrí poradenstvo deťom, rodičom, učiteľom aj verejnosti. 

Odborníci zariadení výchovného poradenstva a prevencie sa preto špecializujú v tejto 

oblasti, aby poskytovali kvalitné služby orientované na osobnosť dieťaťa, jeho  

individuálne aj sociokultúrne osobitosti. Obsah a forma odbornej a poradenskej práce je  

legislatívne vymedzená, školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie aj 

odborní zamestnanci v nich  majú rozdelené právomoci a povinnosti. 

 

1. 2.  Kompetencie školských zariadení výchovného poradenstva 

a prevencie v zameraní na predprimárne vzdelávanie 

 

Rozdelenie právomocí a povinností v školskom poradenstve zabezpečuje, že 

deťom a rodičom budú poskytnuté náležité odborné a poradenské služby                         

na profesionálnej úrovni. Odborní zamestnanci v školskom systéme tak nemôžu 

zasahovať do kompetencií a činností iných profesionálov, ani ich neodborne suplovať, ak 

sú nedostupné.   

V súčasnosti na Slovensku funguje sieť školských zariadení výchovného 

poradenstva a prevencie. V týchto zariadeniach sa venuje osobitná starostlivosť 

deťom a mládeži so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami prostredníctvom 

psychologických, pedagogických, špeciálnopedagogických, logopedických, 

Špecifiká odbornej a poradenskej práce s deťmi a rodičmi z MRK 
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liečebnopedagogických a sociálnych činností. Poradenské služby sú ďalej poskytované 

rodičom a zákonným zástupcom detí aj pedagogickým zamestnancom škôl a školských 

zariadení.  

Základné zložky systému výchovného poradenstva a prevencie tvoria: 

 centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, 

 centrum špeciálnopedagogického poradenstva. 

K ďalším zložkám systému výchovného poradenstva a prevencie patrí: 

 výchovný poradca, 

 školský psychológ, 

 školský špeciálny pedagóg, 

 liečebný pedagóg, 

 sociálny pedagóg, 

 koordinátor prevencie (Zákon č. 245/ 2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, § 130).  

Títo špecialisti patria medzi kmeňových zamestnancov škôl, pričom v materských 

školách môžu byť podľa legislatívy zamestnaní školský psychológ, školský špeciálny 

pedagóg a liečebný pedagóg. Ich kompetencie definuje Zákon č. 317/2009 Z. z. 

o pedagogických a odborných zamestnancoch. Všetky zložky systému výchovného 

poradenstva a prevencie sú organizačne a obsahovo prepojené. Úzko spolupracujú 

s rodinou, školou, školským zariadením, zamestnávateľmi, orgánmi verejnej správy 

a občianskymi združeniami.  

Kompetencie zariadení výchovného poradenstva a prevencie aj odborné činnosti 

v nich uskutočňované upravuje Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky               

č. 325/2008 Z. z. o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie. V nej    

sa uvádza, že v školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie sa 

vykonávajú činnosti: 

 diagnostické, 

 poradenské, 

 terapeutické, 

 preventívne, 

 rehabilitačné. 

Poradenské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je orgán miestnej štátnej správy 

v školstve, poskytujú deťom, rodičom, zákonným zástupcom, zamestnancom škôl 

a školských zariadení odborné činnosti bezplatne. 
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Odborní zamestnanci materských škôl a školských zariadení výchovného 

poradenstva a prevencie pri zvládaní variability výchovno-vzdelávacích javov, situácií 

a problémov detí, majú byť spôsobilí: 

  informovať zákonných zástupcov detí o službách v komplexnej starostlivosti, 

  aj spolupracovať s tímom zamestnancov týchto zariadení.  

  Základom informujúcich činností odborných zamestnancov sú poznatky 

o delimitácii kompetencií jednotlivých zložiek komplexnej starostlivosti s presným 

prehľadom v pedagogickej zložke a hlavne v poradenstve. Podľa Vyhlášky Ministerstva 

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

poradenstva a prevencie sú ich kompetencie rozdelené nasledovne. 

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, 

 uskutočňuje 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 
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zamestnancom terénnym špeciálnym pedagógom aj formou krátkodobých pobytov 

dieťaťa alebo zákonných zástupcom s dieťaťom v tomto zariadení (Zákon č. 245/ 

2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní). 

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 a reedukačných aj špeciálnych učebných 

pomôcok školským špeciálnym pedagógom, teda aj do terénu materských škôl. 

 Odborní zamestnanci na základe procesu a výsledkov diagnostikovania 

dieťaťa vypracúvajú odborné správy. Učitelia, podobne ako rodičia 

diagnostikovaného dieťaťa majú právo, aby ich získali. Vysvetľujú to ďalej uvedené 

zákony. Podľa § 7, ods. 3 Zákona č. 428/2002 o ochrane osobných údajov sa súhlas 

dotknutej osoby nevyžaduje, ak sa osobné údaje spracúvajú na základe osobitného 

zákona, ktorý ustanovuje účel spracovania a použitia (sprístupňovania, zverejňovania) 

osobných údajov. V tomto zmysle sa v školskom zákone (§ 11, ods. 7, bod 7, 8, 2008) 

uvádza, že školy a školské zariadenia majú právo získavať a spracúvať osobné 

údaje o žiakoch týchto škôl a školských zariadení, týkajúce sa aj mentálnej 

úrovne, vrátane výsledkov pedagogicko-psychologickej aj špeciálnopedagogickej 

diagnostiky. Z toho vyplýva, že príslušné školské zariadenia výchovného poradenstva 

a prevencie nepotrebujú k poskytnutiu zistení a výsledkov z diagnostikovania 

dieťaťa materským školám súhlas zákonného zástupcu dieťaťa a preto by ich mali  

zasielať materským školám automaticky.   

 Súčasťou odborných správ a celkovo odbornej a poradenskej práce tiež býva 

odporúčanie i uplatňovanie spôsobov kompenzovania sociálneho znevýhodnenia detí 

z marginalizovaných rómskych komunít. 

 

1. 2  Spôsoby kompenzovania sociálneho znevýhodnenia detí z MRK 

v predprimárnom vzdelávaní  

 

Odborná a poradenská práca je zodpovedná aj v tom, že odporúčania odborných 

zamestnancov v písomných správach z  diagnostikovania aj hovorených 

poradenských aktivitách musia byť súladné s legislatívnymi ustanoveniami. Tým 

sa zaručuje, že sú realizovateľné v praxi, možno ich didakticky, personálne, materiálne aj 

finančne zabezpečiť. Ak odborní zamestnanci na základe komplexnej diagnostiky 
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zaradia dieťa zo sociálne znevýhodneného prostredia  do skupiny detí so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami, nesú za to zodpovednosť podľa legislatívy, 

odbornosti aj etiky. Odporúčaniami na kompenzácie sociálneho znevýhodnenia dieťaťa 

v materskej škole podľa legislatívy potom prispejú k lepšiemu uspokojovaniu výchovno-

vzdelávacích potrieb dieťaťa. 

Odborní zamestnanci môžu za dieťa zo sociálne znevýhodneného prostredia 

považovať dieťa, ktoré je znevýhodňované chudobou alebo kultúrou. V Štátnom 

vzdelávacom programe ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie (2008, s. 34) sa sociálne 

znevýhodnené prostredie definuje ako prostredie, ktoré vzhľadom na sociálne                               

a jazykové podmienky nedostatočne stimuluje rozvoj mentálnych, vôľových                                   

a emocionálnych vlastností dieťaťa, nepodporuje jeho efektívnu socializáciu                                   

a neposkytuje dostatok primeraných podnetov pre rozvoj osobnosti. Spôsobuje sociálnu 

a kultúrnu depriváciu, deformuje intelektuálny, mravný a citový rozvoj dieťaťa.  

Sociálne znevýhodnené prostredie je pre dieťa rodina, v ktorej:  

 aspoň jeden z rodičov (alebo opatrovník) patrí do skupiny znevýhodnených 

uchádzačov o zamestnanie,  

 najvyššie ukončené vzdelanie rodičov je základné alebo aspoň jeden z rodičov nemá 

ukončené základné vzdelanie,  

 dieťa žije v neštandardných bytových a hygienických podmienkach (napr. dieťa 

nemá vyhradené miesto na hru, nemá vlastnú posteľ, nie je zavedená elektrická 

prípojka a pod.).  

Deti z marginalizovaných rómskych komunít podľa uvedených legislatívnych 

vymedzení môžu patriť do skupiny detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, 

avšak ako samostatná skupina sa v legislatíve nevyčleňujú.  

Špecifickým cieľom výchovy a vzdelávania detí zo sociálne znevýhodneného 

prostredia je prostredníctvom eliminácie alebo odstránenia hendikepov vyplývajúcich 

zo sociálneho znevýhodnenia dosiahnuť primeraný rozvoj ich schopností tak, aby boli 

pripravené na školské vzdelávanie (Štátny vzdelávací program ISCED 0 – predprimárne 

vzdelávanie, 2008).  

V materskej škole sa podľa legislatívnych pravidiel uplatňujú viaceré spôsoby 

zmierňovania sociálneho znevýhodnenia detí.  

1. spôsob kompenzovania sociálneho znevýhodnenia detí je vzdelávanie v bežných 

materských školách. Podľa § 4 ods. 4 vyhlášky č. 308/2009 o materskej škole sa deti 
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zo sociálne znevýhodneného prostredia zaraďujú do triedy spolu s ostatnými deťmi. 

Ak samostatnú triedu tvoria len deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, môže 

byť v nej najviac 16 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.  

2. spôsob kompenzovania sociálneho znevýhodnenia detí je vytváranie 

individuálnych podmienok predprimárneho vzdelávania. V §107 ods. 1 – 4 

školského zákona (2008)  sa uvádza, že materská škola vytvára pre dieťa 

individuálne podmienky v oblasti:  

 vzdelávania podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu,  

 úpravy a organizácie výchovy a vzdelávania,  

 úpravy prostredia, v ktorom sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje,  

 využitia špecifických metód a foriem edukácie.  

3. spôsob kompenzovania sociálneho znevýhodnenia detí je príspevok                                      

na skvalitnenie podmienok výchovy a vzdelávania. Ministerstvo školstva môže 

zriaďovateľom materských škôl poskytnúť príspevok na skvalitnenie podmienok 

výchovy a vzdelávania detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Príspevok sa 

poskytuje podľa počtu detí zo sociálne znevýhodneného prostredia v materskej škole. 

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, 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.  

4. spôsob kompenzovania sociálneho znevýhodnenia detí je neuhrádzanie 

príspevku za dieťa v materskej škole. Je to v prípade, 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 (§ 28, ods. 7, školský zákon).  
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5. spôsob kompenzovania sociálneho znevýhodnenia detí je asistent učiteľa.                         

V edukácii detí zo sociálne znevýhodneného prostredia je významná kooperácia 

učiteľa predprimárneho vzdelávania a asistenta učiteľa. Bližšie je definovaná                          

v Metodickom pokyne č. 184/2003-095 schváleného MŠ SR 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. V materskej škole je možné zamestnať 

asistenta učiteľa na prekonávanie jazykových, sociálnych a kultúrnych bariér detí.  

Štátny vzdelávací program ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie (2008) 

uvádza ďalšie spôsoby eliminovania sociálneho znevýhodnenia dieťaťa                                       

v materskej škole:  

 realizovať v materskej škole programy na zlepšenie spolupráce s rodičmi detí,  

 zabezpečiť spoluprácu s neformálnymi komunitnými centrami, ktoré sa zaoberajú 

edukáciou, vrátane centier pre budúce matky a matky s deťmi,  

 pred prechodom na školské vzdelávanie zabezpečiť testovanie školskej 

spôsobilosti detí výlučne centrami pedagogického poradenstva a prevencie                      

na základe sociálno-kultúrne vhodných testov, ktoré rešpektujú špecifiká v oblasti 

poznania a skúseností detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. 

 vytváranie podmienok na začleňovanie detí zo sociálne znevýhodneného 

prostredia do materskej školy so zásadou „čím skôr, tým lepšie“.  Podpora 

včasnej zaškolenosti detí zo sociálne znevýhodneného prostredia v materských 

školách sa rieši  v rámci Metodického usmernenia MŠ SR z 22. januára 2004 č. CD-

2004-566-1:091. V článku 2 sa podporuje 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.  

Špecifiká vzdelávania detí zo sociálne znevýhodneného prostredia najnovšie 

zohľadňuje Zákon č. 38/2011, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 597/2008 Z. z. 

o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších 

predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ministerstvo školstva môže 

materských školám, ale i právnickým a fyzickým osobám, tiež občianskym 

združeniam a nadáciám poskytnúť dotáciu na činnosti súvisiace s výchovou 
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a vzdelávaním detí zo sociálne znevýhodneného prostredia podľa určených 

pravidiel. Zriaďovatelia materských škôl sa môžu na Ministerstve školstva uchádzať 

o financovanie rozvojového projektu v určených oblastiach výchovy a vzdelávania,                                 

do ktorých je možné situovať aj skvalitňovanie výchovy a vzdelávania detí zo sociálne 

znevýhodneného prostredia. 

Právne vedomie odborných zamestnancov v oblasti kompenzovania 

sociálneho znevýhodnenia detí, ale aj v iných oblastiach predprimárneho 

vzdelávania môže uľahčiť situáciu detí z marginalizovaných rómskych komunít 

v materských školách. Preto je potrebné uplatňovať legislatívne pravidlá v odbornej 

a poradenskej práci, aj si poznanie v tejto oblasti aktualizovať podľa legislatívnych 

zmien. Týka sa to i poznania práv a povinností detí a rodičov v materských školách. 

 

1. 3  Práva a povinnosti detí a rodičov v predprimárnom vzdelávaní  

 

 Na práva a povinnosti detí a rodičov v predprimárnom vzdelávaní sa odborní 

zamestnanci môžu tiež odvolávať v  písomných správach z diagnostikovania aj 

hovorených poradenských aktivitách. Legislatíva v tejto oblasti poskytuje viaceré 

riešenia i zdôvodnenia, aby sa predchádzalo problémom v edukácii detí aj spolupráci 

s rodičmi. 

 Práva detí v školskom vzdelávaní vymedzuje zákon č. 245/2008 Z. z.                         

o výchove a vzdelávaní. Podľa neho majú všetky deti právo na rovnoprávny prístup ku 

vzdelávaniu a nárok na bezplatné vzdelávanie v základných a stredných školách. Čo sa 

týka bezplatnosti vzdelávania detí v materských školách, je zabezpečené len pre 5 ročné 

deti pred začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky. Deti majú zároveň právo                  

na vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom školským 

zákonom aj individuálny prístup rešpektujúci schopnosti a možnosti dieťaťa, jeho 

nadanie a zdravotný stav, ale tiež v rozsahu ustanovenom týmto zákonom. Všetky deti 

majú právo na úctu k vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti                

a poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním. Ich výchova 

a vzdelávanie má prebiehať v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí a má byť 

organizovaná primerane k veku, schopnostiam, záujmom a zdravotnému stavu dieťaťa                   

v súlade so zásadami psychohygieny. Každé dieťa má právo na úctu k svojej osobe a                 

na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu,                          
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na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov aj                     

na individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených školským zákonom.  

 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ustanovil aj povinnosti 

dieťaťa v školskom vzdelávaní. V prvom rade dieťa nemôže obmedzovať svojím 

konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní a musí 

dodržiavať školský poriadok aj ďalšie vnútorné predpisy materskej školy. Povinnosťou 

dieťaťa je tiež chrániť pred poškodením majetok školy, učebnice a učebné pomôcky, 

ktoré mu boli bezplatne zapožičané. Podľa tohto zákona sa má dieťa pravidelne 

zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať, ak školský zákon 

neustanovuje inak, konať tak, aby neohrozovalo svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj 

zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní. Každé 

dieťa v školskom vzdelávaní má povinnosť ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov 

a zamestnancov školy alebo školského zariadenia, tiež rešpektovať pokyny 

zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi.  

 S právami a povinnosťami detí v školskom vzdelávaní súvisia aj práva 

a povinnosti rodičov.  Podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní majú 

rodičia právo vybrať pre svoje dieťa školu, ktorá poskytne výchovu a vzdelávanie 

podľa školského zákona, zodpovedajúcu schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a 

záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti. 

Právo na slobodnú voľbu školy si rodičia môžu uplatňovať v súlade s možnosťami 

výchovno-vzdelávacej sústavy. Právom rodičov je tiež žiadať, aby sa v rámci výchovy a 

vzdelávania v škole 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. Rodičia majú ďalej právo oboznámiť sa                            

s výchovno-vzdelávacím programom školy a školským poriadkom, informovať sa                      

o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa. Právo majú aj na poskytnutie 

poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa. Právom rodičov je aj  

zúčastňovanie sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy                 

a vyjadrovanie sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy.   

 Rodič je v školskom vzdelávaní svojho dieťaťa povinný (podľa Zákona                       

č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní) vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu                 

na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností, dodržiavať 
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podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským 

poriadkom a dbať na kultúrne a sociálne zázemie dieťaťa, rešpektovať jeho špeciálne 

výchovno-vzdelávacie potreby. Rodič je okrem toho povinný informovať školu o zmene 

zdravotnej spôsobilosti svojho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch a iných závažných 

skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania. Ak dieťa 

úmyselne spôsobí v škole škodu, je povinný ju nahradiť. Rodič je tiež povinný oznámiť 

škole, 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.). V tomto prípade rodič poskytuje svojmu dieťaťu 

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.  

 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 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.  

 Odborní zamestnanci sa pre starostlivú výchovu dieťaťa v rodine môžu 

odvolávať na práva a povinnosti rodičov ustanovené v zákone č. 36/2005 Z. z.                 

o rodine. V odbornej a poradenskej práci musia rešpektovať, že 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 
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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. 

Legislatívne ustanovenia sú v akejkoľvek oblasti spoločenského života v tom 

zmysle aj vzdelávania nevyhnutnými podmienkami bezproblémového priebehu. 

Odborná a poradenská práca bez nich nie je možná. Ak sa v nej nevenuje patričná 

pozornosť legislatívnym pravidlám, je viac než pravdepodobné, že nastanú problémy. 

Najmä v inkluzívnej edukácii sa sleduje, aby výkonom práv či pozitívnou diskrimináciou 

jedného dieťaťa alebo skupiny detí neboli obmedzované práva iných detí. Tiež, aby 

povinnosti neprináležali niekomu viac, než je primerané. Týka sa to i ochrany práv 

učiteľov, aby ich povinnosti neprevyšovali napríklad tým, že učiteľovi sa v jednej triede 

odporučí vzdelávanie viacerých detí s problémami a neposkytne sa mu k tomu náležitá 

podpora asistenta učiteľa a odborných zamestnancov, ale podobných príkladov z praxe 

je iste mnoho. 
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Otázky do diskusie: 

 Ako funguje systém komplexnej starostlivosti o deti marginalizovaných rómskych 

komunít v poradenskom zariadení alebo v materskej škole, kde pracujete?  

 Aké činnosti dominujú v odbornej a poradenskej práci s deťmi a rodičmi                                         

z marginalizovaných rómskych komunít na Vašom pracovisku? 

 Čo odporúčate pre skvalitnenie správ z odborného diagnostikovania podľa legislatívy 

aj praxe predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít? 

 O ktoré legislatívne ustanovenia sa v poradenskej práci najviac opierate v záujme 

inkluzívneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít? 

 Čo by ste potrebovali zapracovať do legislatívy na zlepšenie podmienok a procesu 

inkluzívneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít v materských 

školách?  

 Čo by ste potrebovali zapracovať do legislatívy na zlepšenie podmienok práce 

odborných zamestnancov? 

 Aké kompenzácie sociálneho znevýhodnenia podľa Vás potrebujú deti                                  

z marginalizovaných rómskych komunít v materských školách? 
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2  SPOLUPRÁCA ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV  

S RODIČMI DETÍ Z MRK 

 

 Pod spoluprácou školy, školského zariadenia s rodinou sa rozumejú spoločné 

činnosti pedagogických a odborných zamestnancov a rodičov, 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 je determinovaná pripravenosťou a ústretovosťou partnerov 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 jednej strane alebo obidvoch stranách partnerov.  

 Spolupráca odborných zamestnancov 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 škole aj rodine.  

 Spolupráca s odbornými zamestnancami je podľa zákona č. 245/2008 o výchove a 

vzdelávaní právom rodičov a spolupráca s rodičmi je podľa zákona č. 317/2009 Z. z. 

o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch povinnosťou odborných 

zamestnancov. Odborný zamestnanec má povinnosť poskytovať dieťaťu, žiakovi, 

poslucháčovi alebo ich zákonnému zástupcovi poradenstvo a odbornú pomoc 

spojenú s výchovou a vzdelávaním, ako aj pravidelne informovať dieťa a jeho 

zákonného zástupcu o priebehu a výsledkoch výchovy a vzdelávania, ktoré sa ho 

týkajú (Zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch č. 317/2009 Z. z., § 5  

a Školský zákon, č. 254/2008, § 144).  

Formy spolupráce odborných zamestnancov s rodičmi z MRK 
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Napĺňanie paragrafov zákonov môže mať rôzne podoby v závislosti od vnútorných 

a vonkajších podmienok edukácie dieťaťa aj spolupráce s rodičmi. Odborný 

zamestnanec tieto podmienky objektívne diagnostikuje a zodpovedne prehodnocuje. 

Podľa nich volí aj efektívne a optimálne formy spolupráce s rodičmi.  

Efektívna spolupráca odborných zamestnancov s rodičmi môže prispieť                   

k dosiahnutiu želaných, u dieťaťa čo najlepších výsledkov a pokrokov v rozvoji 

osobnosti, čo v najkratšom čase a s čo najmenšou námahou dieťaťa, odborného 

zamestnanca i rodiča. Spolupráca odborných zamestnancov a rodičov detí z MRK má 

preto hlavný cieľ, pomôcť dieťaťu  v úspešnom a šťastnom vzdelávaní a  živote.  

Základným východiskom efektívnej spolupráce je, že partneri ju vnímajú ako 

obojstranne prospešnú a primeranú vlastným možnostiam a schopnostiam. Ak je 

vynaložené úsilie partnerov v spolupráci nevyvážené, na úkor práv iného partnera, 

môžu nastať problémy. Tento názor čiastočne zdôvodňuje problémy v spolupráci 

odborných zamestnancov s rodičmi detí z marginalizovaných rómskych komunít. 

Niekedy rodičia podceňujú svoje možnosti, inokedy si uvedomujú komunikačné, 

finančné aj iné bariéry, či jednoducho spolupráci neveria, nechápu ju ako zmysluplnú. 

Naopak, odborní zamestnanci môžu stanoviť vysoké ciele pre spoluprácu s rodičmi.  

Ak spolupráca s rodičmi z marginalizovaných rómskych komunít nefunguje, 

odborní zamestnanci reflektujú dôvody, lebo je ich povinnosťou a spoločnosťou sú 

uznávaní ako pedagogickí a psychologickí odborníci (experti) na výchovu a vzdelávanie 

detí. Odborný zamestnanec si v tejto súvislosti kladie otázky typu: 

„Prečo spolupráca s rodičmi (ne)funguje?“ 

„Pomáha spolupráca najlepším spôsobom dieťaťu?“ 

„Čo sa dá ešte urobiť pre zlepšenie spolupráce?“ 

„Sú použité formy spolupráce pre rodičov vhodné?“ 

 Odborného zamestnanca v spolupráci s rodičmi z marginalizovaných 

rómskych komunít vedie dobro dieťaťa, aby sa mu pomohlo v takej oblasti života 

a vzdelávania, v ktorej to najviac potrebuje. Odborný zamestnanec za týmto účelom 

využíva etickú komunikáciu a správanie, aby rodičov presvedčil o riešeniach potrebných 

pre dieťa a zároveň im poskytol vzor, ako sa majú k nemu a dieťaťu správať. Ide 

o prejavy morálnych vlastností, akými sú spravodlivosť, zodpovednosť, čestnosť, 

svedomitosť, úctivosť, tolerantnosť, mierumilovnosť a iné. 
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 Odborný zamestnanec má pozitívne postoje k deťom a rodičom z MRK, aby 

im objektívne (nezaujate) pomáhal. Ak má z osobného života o nich zlú mienku, táto 

do istej miery zasahuje jeho profesijnú etiku. Zaujatosť, negatívne vnímanie, 

deformované predstavy odborného zamestnanca vo vzťahu k tejto skupine obyvateľov 

môžu, ale i nemusia byť podložené reálnymi skúsenosťami s nimi. Niekedy predsudky               

k deťom a rodičom z MRK vyplývajú z názorov majoritnej skupiny, ktorej sú odborní 

zamestnanci súčasťou. Negatívne postoje odborných zamestnancov 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. Od odborných zamestnancov sa 

očakáva, že budú „bez chyby“ plniť množstvo rôznorodých povinností a činností, 

niekedy aj protichodných úloh. Odborný zamestnanec je tiež len 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.  

 Odborný zamestnanec vo vzdelávaní a spolupráci 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 rodičmi z MRK sú si odborní zamestnanci 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, čo treba rešpektovať, 

ale v súlade s vyšším právnym a sociálnym poriadkom, aby sa neporušovali slobody a 

práva iného človeka, ľudí. Tento princíp sa má uplatňovať v spolupráci odborných 

zamestnancov s rodičmi z MRK aj v odporúčaniach a postupoch vzdelávania ich detí. 

 Pozitívny prístup odborných zamestnancov v spolupráci s rodičmi z MRK sa 

prejavuje:   



ITMS kód Projektu: 26130130095 

23 

 akceptovaním rodičov takých, akí sú, s vedomím, že každý z nich má iné 

osobnostné aj sociokultúrne podmienky, nesnažiť sa meniť rodičov, ani ich 

neodsudzovať, skôr vytvárať také príležitosti pre spoluprácu, v ktorých sa budú 

cítiť dobre, sebaisto,  

 pomáhaním rodičom tým, že nebudú nútení k spolupráci a komunikácii, ak sa 

rozhodnú spolupracovať tak z presvedčenia, ktoré im odborní zamestnanci 

pomohli získať vhodným poradenstvom, účelnými a zmysluplnými formami 

spolupráce,  

 nezištným poskytovaním všetkých foriem spolupráce, pomoci a poradenstva, 

 učením sa od rodičov, lebo ich názory a skúsenosti sú rovnako hodnotné, nesú                   

v sebe informácie o dieťati, hodnotenie odborného zamestnanca, ale i nepriamo 

vypovedajú o vzťahu a dôvere rodičov a detí k odbornému zamestnancovi.   

 Napriek sociálnym rizikám negatívnych postojov k deťom a rodičom z MRK 

sú odborní zamestnanci vzdelaní profesionáli s osobnostnými danosťami pre 

objektívnu odbornú a poradenskú prácu.  

 

2. 1  Zásady spolupráce odborných zamestnancov s rodičmi detí z MRK 

 

Podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch 

a odborných zamestnancoch je právom odborného zamestnanca, aby bol 

chránený pred neodbornými zásahmi rodičov. Na druhej strane je povinnosťou 

odborného zamestnanca spolupracovať s rodičmi v súlade s ich zodpovednosťou                        

za výchovu a vzdelávanie svojho dieťaťa. Výkon práva odborného zamestnanca v tejto 

oblasti potom znamená, že si zachováva autonómiu svojej práce a koordinuje priame 

i nepriame zásahy rodičov v súlade s etickými hodnotami, legislatívou, školským 

poriadkom a výchovno-vzdelávacím programom. Pritom však dodržiava viaceré zásady 

úspešnej spolupráce: 

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

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

zdieľajú isté hodnoty, v rodine žijú svojským štýlom, ktorý odborný zamestnanec nemá 

právomoc meniť, môže ho však pozitívne ovplyvňovať poradenstvom, ale len v oblasti 

výchovy a vzdelávania dieťaťa. 
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Preskúmanie potrieb rodičov v spolupráci, aké záujmy a potreby v spolupráci majú, 

čo vedia ponúknuť a čo v spolupráci očakávajú. Urobiť si prieskum a analýzu potenciálu 

partnerov k spolupráci patrí medzi východiská tvorby plánu spolupráce a partnerstva 

školy, školského zariadenia s rodinou a komunitou. Spoluprácu nemožno rodičom 

„nariadiť“ presadzovaním potrieb a záujmov poradenského zariadenia, materskej školy 

alebo pedagogických a odborných zamestnancov.  Potom nemožno hovoriť o spolupráci, 

ale o nadiktovaní podmienok spolupráce, ktorej sa rodičia majú prispôsobiť. 

Pravidlá spolupráce, aby sa určili práva aj povinnosti, explicitne sa vyjadrili očakávania 

a možnosti, za akých je spolupráca obojstranne žiadaná a výhodná. Tiež, aby sa 

nepresiahli pravidlá autonómie a autority poradenského zariadenia, školy a odborných 

zamestnancov. Tým sa predchádza neodborným zásahom rodičov do práce odborných 

zamestnancov a naopak neadekvátnym zásahom odborných zamestnancov do života 

rodiny. Pravidlá zosúlaďujú spoluprácu s legislatívou a právnymi dokumentmi školy, 

školského zariadenia.  

Participácia rodičov v edukácii a intervencii, keď sa podmienky vopred dohodnú 

a písomne ustanovia. Vzdelávanie dieťaťa v škole sa môže uskutočňovať s priamou 

účasťou rodičov vo výchovno-vzdelávacom procese, avšak len so súhlasom riaditeľa 

školy (Zákon o výchove a vzdelávaní č. 245/2008), aby rodič svojmu dieťaťu poskytoval 

individuálnu pomoc a starostlivosť, asistoval mu pri podávaní liekov, stolovaní, hygiene, 

obliekaní, mobilite a iných potrebných úkonoch. Účasť rodiča na diagnostikovaní 

a terapiách je tiež možná, podľa dohody s odborným zamestnancom v zmysle obvyklých 

podmienok školy alebo poradenského zariadenia. 

Zohľadňovanie kultúrnych, ekonomických a etnických rozdielov rodičov 

v spolupráci. Spolupráci neprospieva, ak sa v správaní, činoch a komunikačných 

zámeroch odborného zamestnanca vyskytujú narážky na národnostný a etnický pôvod 

rodičov a detí, ich sociálnu a ekonomickú situáciu, náboženské a morálne hodnoty 

rodiny. Tiež nie je v spolupráci presvedčivé, ak odborný zamestnanec ako expert na 

výchovu a vzdelávanie radí alebo verejne deklaruje niečo iné, než to súkromným 

životom navonok ukazuje. 

 Zásady spolupráce odborných zamestnancov a rodičov sú aj iné, vyplývajú                        

zo subjektívnych a objektívnych požiadaviek edukácie a života dieťaťa. Dodržiavaním 

zásad je možné eliminovať problémy v spolupráci, vyhýbať sa im a konštruktívne riešiť 



ITMS kód Projektu: 26130130095 

25 

to, čo je podstatné a užitočné pre dieťa. Niekedy však určité problémy v spolupráci 

odborných zamestnancov a rodičov môžu nastať.  

 

2. 2  Niektoré bariéry spolupráce odborných zamestnancov  

 s rodičmi detí z MRK 

 

 V určitých prípadoch sa spolupráci odborných zamestnancov a rodičov nedarí, ak 

sa vyskytujú niektoré prekážky. Môže to byť nedôvera alebo nezáujem spolupracovať, 

bariéry v komunikácii, preceňovanie autority a obranné reakcie. 

 Nedôvera alebo nezáujem spolupracovať. Vtedy má niektorý z partnerov 

negatívny postoj k spolupráci alebo k osobe, s ktorou má spolupracovať. Odborní 

zamestnanci môžu spoluprácu odmietať na základe predsudkov voči rómskym rodičom 

a rodičia zas odborným zamestnancom a inštitúcii nedôverujú, pretože ich pôsobenie 

nepovažujú za prospešné pre dobro svojho dieťaťa, nestotožňujú sa s istými výchovno-

vzdelávacími činnosťami, javmi alebo metódami. U odborných zamestnancov 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 odborní zamestnanci 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. Odborní zamestnanci často nie sú ústretoví k takým 

požiadavkám a názorom rodičov, s ktorými nie sú osobne stotožnení. Možno aj vplyvom 

názoru, že rodičia nemôžu odborným zamestnancom „diktovať“ čo a ako treba                              

s dieťaťom robiť. Keď svoje dieťa odbornému zamestnancovi zverili, tak sa majú 

prispôsobiť hodnotám a spôsobom edukácie, ktoré poradenské zariadenie alebo 
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materská škola v garancii štátu presadzuje. Preceňovanie autority v spolupráci môže 

vyplývať aj z pocitu ohrozenia odborného zamestnanca, ak rodič pozerá, kontroluje, čo 

a ako sa s dieťaťom robí. Vysoká miera autority a autonómie poradenského zariadenia, 

materskej školy a ich zamestnancov nie je spolupráci s rodičmi prospešná rovnako, ako 

prílišná ústretovosť k zasahovaniu rodičov do programov výchovy a vzdelávania detí 

a odborných intervencií. V spolupráci ide o nachádzanie rovnováhy autority odborných 

zamestnancov aj rodičov, ktorí ovplyvňujú rozvoj osobnosti dieťaťa aj ústretové vzťahy 

medzi sebou.  

 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 odborný zamestnanec aj priaznivú situáciu už nedokážu pozitívne 

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 odbornému zamestnancovi, lebo sa pri ňom cítia neisto, 

stiesnene, nepríjemne. Odborní zamestnanci zas neprežívajú spriaznenosť pri rodičoch, 

ktorí poškodzujú ich dobré meno ohováraním, neoprávneným sťažovaním sa, 

znižovaním ich autority pred deťmi, neplnením si povinnosti voči dieťaťu, 

poradenskému zariadeniu aj materskej škole apod.  

 Bariéry v spolupráci môžu byť iné u každého rodiča aj odborného 

zamestnanca a nedajú sa zovšeobecňovať v každom prípade, aj keď je možné ich 

pomenovať. Bariéry v spolupráci odborných 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.  

 Rovnako ako práva detí a rodičov musia byť vo vzdelávaní napĺňané aj práva 

odborných zamestnancov, aby sa v profesii necítili ohrození a diskriminovaní na úkor 

pozitívnej diskriminácie iných. Rovnoprávnosť je základom dobrej spolupráce 

odborných zamestnancov a rodičov v inkluzívnej edukácii. 
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2.  3 Formy spolupráce odborných zamestnancov s rodičmi detí z MRK 

 

 Pred uplatňovaním akejkoľvek odbornej činnosti, poradenstva aj formy 

spolupráce v predprimárnom vzdelávaní detí má byť rodič informovaný                               

o druhoch, rozsahu, trvaní, cieľoch a postupoch ponúkaných poradenských služieb pre 

dieťa aj rodiča. Do informácií tohto druhu spadajú aj všetky riziká a nevýhody, ktoré 

môžu vyplynúť z poskytovanej poradenskej služby, prospechu, ktorý je možné očakávať, 

aj možných následkoch toho, keď poradenská služba nebude poskytnutá.         

 Odborní zamestnanci poskytujú odborné a poradenské služby aj 

prostredníctvom rôznych foriem spolupráce s rodičmi. Formy spolupráce 

odborných zamestnancov a rodičov závisia viacerých okolností, napríklad aj od toho, či 

sa uskutočňujú v niektorom zo školských zariadení výchovného poradenstva 

a prevencie, alebo v podmienkach materskej školy.  

 Formy spolupráce odborných zamestnancov a rodičov sa uskutočňujú                         

na podporu pedagogickej starostlivosti o dieťaťa, zefektívnenie a optimalizáciu 

jeho výchovy a vzdelávania aj celkovo kvality jeho života. Vysoký počet cieľov 

spolupráce odborných zamestnancov a rodičov vo vzdelávaní detí a nízky počet 

odborných zamestnancov v poradenských zariadeniach a materských školách vedie 

k zefektívneniu foriem spolupráce. Napríklad, že sa uskutočňujú skupinovými formami a 

v kľúčových oblastiach výchovy a vzdelávania detí.  

Formy spolupráce odborných zamestnancov a rodičov môžu mať funkciu:  

 konzultačnú – rozhovory odborných zamestnancov s rodičmi o rôznych stránkach 

a problémoch výchovy a vzdelávania dieťaťa, stretnutia k prehodnocovaniu 

a aktualizovaniu individuálnych výchovno-vzdelávacích programov ap., 

 poradenskú – inštruktáže, prednášky a poradenské stretnutia o výchove 

a vzdelávaní detí, napr. ako používať učebné, rehabilitačné, kompenzačné pomôcky, 

ako deti vhodným spôsobom učiť a pod.,  

 komunitnú – stretávanie sa na výmenu skúseností s výchovou a vzdelávaním detí                  

v neformálnych rozhovoroch, praktické činnosti s deťmi a pre deti, napríklad výroba 

hračiek a iné. 

 

 Funkcie spolupráce napĺňajú jednotlivé formy spolupráce odborných 

zamestnancov a rodičov detí predškolského veku: 
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 konzultácie, 

 ukážky odborných činností, 

 účasť rodičov na terapiách a diagnostikovaní dieťaťa, 

 odborné semináre, 

 športové a kultúrne podujatia, 

 slávnosti, 

 hranie sa rodičov s deťmi, 

 deň otvorených dverí, 

 tvorivé dielne, 

 besedy s odborníkmi, 

 krátke informovanie o dieťati, 

 predajné výstavy výrobkov rodičov a detí,  

 návštevy v rodine, 

 vzdelávacie kurzy, 

 a iné. 

 Osobná spolupráca odborných zamestnancov a rodičov môže byť podporená 

formami sprostredkovanej spolupráce: 

 oznamy a informácie na nástenkách, prezentačných výveskách, webovom sídle školy, 

školského zariadenia, 

 schránka návrhov a pripomienok. 

 časopis, informujúce listy  (bulletiny) a letáky, 

 výstavy tvorivej činnosti detí, 

 a iné.  

 Vymenované boli najmä tie formy spolupráce, ktoré sú účelné pre rodičov 

z marginalizovaných rómskych komunít a sú realizovateľné v podmienkach 

poradenských zariadení. Odborní zamestnanci iste spolupracujú s rodičmi aj inými 

formami najmä, ak sú zamestnancami materských škôl. Tam sa spolupodieľajú                                 

na aktivitách spolupráce s rodičmi v súlade s cieľmi školského vzdelávacieho programu. 

Každú formu spolupráce odborných zamestnancov a rodičov je možné vysvetliť cez 

konkrétne spôsoby realizácie v praxi a preto je dôležité vymieňať si skúsenosti v tejto 

oblasti. Otázky pre diskusiu sú ďalej uvedené. 
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Otázky do diskusie: 

 Prečo je spolupráca odborných zamestnancov s rodičmi detí z marginalizovaných 

rómskych komunít potrebná? 

 Ako hodnotíte spoluprácu rodičov z marginalizovaných rómskych komunít s Vami?  

 Aké sú dôvody nespolupráce niektorých rodičov z marginalizovaných rómskych 

komunít s odbornými zamestnancami? 

 Čo by sa rodičia detí z marginalizovaných rómskych komunít mali naučiť                               

v spolupráci s odbornými zamestnancami? 

 Čo môžete osobne urobiť pre zlepšenie spolupráce s rodičmi z marginalizovaných 

rómskych komunít? 

 Ak porovnáte spoluprácu rómskych a nerómskych rodičov, aké sú rozdiely? 

 Čo ste sa v spolupráci s rodičmi z marginalizovaných rómskych komunít naučili o ich 

deťoch a životnej situácii? 

 Máte skúsenosti s neodborným zasahovaním rodičov z marginalizovaných rómskych 

komunít do Vašej odbornej a poradenskej práce? Uveďte niektoré príklady. 

 Ako skúmate potreby rodičov pre spoluprácu? 

 Ako zohľadňujete kultúrne, ekonomické a etnické rozdiely rodičov vo formách 

spolupráce? 

 Majú rodičia z marginalizovaných rómskych komunít bariéry v spolupráci? 

 Ktoré formy sa Vám osvedčili v spolupráci s rodičmi všeobecne, a ktoré s rodičmi                  

z marginalizovaných rómskych komunít? 

 Ako postupujete pri konzultáciách s rodičmi z marginalizovaných rómskych 

komunít?  

 Aké formy spolupráce s rodinou sú možné v kooperácii s komunitnými centrami 

a sociálnymi pracovníkmi? 

 Pozorujete, že rodič je impulzívny a emotívny v správaní. Budete ho informovať 

o problémoch dieťaťa priamo, alebo zvolíte diplomatický postup?  

 Rodič v komunikácii s Vami používa vulgarizmy. Ako reagujete?  

 Rodič sa príde sťažovať na Vašu prácu s jeho dieťaťom a pritom viete, že aj niektoré 

jeho postupy vo výchove dieťaťa sú nevhodné. Ako zareagujete? 

 Rodičia zanedbávajú hygienu dieťaťa. Ako rodičom poradíte, aby sa viac venovali 

hygiene? 

 



ITMS kód Projektu: 26130130095 

30 

 

 

 

3  SPOLUPRÁCA ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV  

S UČITEĽMI DETÍ Z MRK 

 

Základom dobrej spolupráce odborných zamestnancov s učiteľmi je 

vzájomná úcta a váženie si práce svojich kolegov. Názor, že moja práca je 

dôležitejšia, než tvoja, spolupráci neprospieva. V spolupráci nikto nikomu nie je 

nadriadený alebo podriadený, nikoho rady a pomoc nie sú významnejšie.  

Rovnocennosť a partnerstvo sú základné princípy spolupráce, uľahčujú 

riešenie problémov, vedú k dohodám aj pocitu zadosťučinenia, že spoločná práca má 

zmysel a dostavujú sa ňou dobré výsledky.  

Spoluprácu odborných zamestnancov s učiteľmi podmieňujú viaceré 

okolnosti. Odrážajú sa v nej nielen objektívne potreby detí, ale i pracovné ambície 

a osobnostné dispozície pedagogických a psychologických profesionálov. Rôzne 

kombinácie subjektívnych a objektívnych okolností spolupráce potom spôsobujú rôzne 

výsledky aj spokojnosť v tomto procese. Niektorí odborní zamestnanci a učitelia 

v krajných pozíciách hodnotenia spoluprácu vyzdvihujú, iní ju zavrhujú, ďalší vedia 

vymenovať mnoho jej nedostatkov najmä na strane partnera. 

Kvalita spolupráce odborných zamestnancov s učiteľmi je odrazom ich 

vzájomných vzťahov aj osobnostného naladenia sa na spoluprácu. Nadšenie 

a záujem o spoluprácu odborných zamestnancov a pedagogických zamestnancov 

rozhoduje, aké bude mať podoby, čo sa ňou dosiahne, aj ako budú partneri spolupráce 

v nej spokojní. 

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, 

 spolupráca v predprimárnom vzdelávaní detí s odkladom povinnej školskej 

dochádzky, 

 pomoc pri tvorbe, realizácii a prehodnocovaní individuálnych výchovno-

vzdelávacích programov detí, 

Spolupráca odborných zamestnancov s pedagogickými 

zamestnancami v edukácii detí z MRK 
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 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. (Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky 

č. 325/2008 Z. z. o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie). 

 Spolupráca odborných zamestnancov a pedagogických zamestnancov má 

väčšie možnosti, ak sú kmeňovými zamestnancami materskej školy. Nevýhodou 

externého poradenstva a spolupráce odborných zamestnancov poradenských zariadení 

a učiteľov z materských škôl je, že poradcovia niekedy nerozumejú realite inkluzívnej 

edukácie dieťaťa v každodenných súvislostiach. Odborní zamestnanci v poradenských 

zariadeniach zvyčajne pracujú s jedným dieťaťom alebo malými skupinami detí.  Učitelia 

by mali v ich spoluprácu, rady a pomoc väčšiu dôveru, keby videli, že odborník svoju 

prácu neovláda len teoreticky a metodicky, ale že je spôsobilý participovať                                    

na uskutočňovaní inkluzívnej edukácie v triede 20 či 25 detí.  

  Preto je dôležité, aby sa podporné služby odborných zamestnancov sústredili 

na pôde materskej školy. Odborní zamestnanci by boli v spolupráci a poradenstve 

presvedčivejší, keď by radili a rozhodovali o výchove a vzdelávaní konkrétneho dieťaťa 

alebo skupín detí na základe vlastných skúseností s nimi v materskej škole a nie podľa 

známych teórií či generalizovaných metodických postupov. Znamená to, aby odborní 

zamestnanci presunuli časť intervencií do reálnych podmienok vzdelávania v materskej 

škole, aby dieťa poznávali a učili v individuálnej práci aj v hrajúcej a učiacej sa skupine 

detí. 

Spolupráca odborných zamestnancov a pedagogických zamestnancov môže 

byť plánovaná aj neplánovaná, vychádza z potrieb terénu materských škôl 

(spolupráca typu zdola nahor) alebo z možností a ponuky poradenského zariadenia 

podľa potrieb klientov - detí, rodičov (spolupráca typu zhora nadol).   

Na začiatku školského roka poradenské zariadenia posielajú                                  

do materských škôl dotazníky, aby zistili potreby ich zamestnancov v celoročnej 

spolupráci s odbornými zamestnancami. Výsledky dotazníkového skúmania je 

vhodné porovnať s počtom a potrebami detí, klientov poradenského zariadenia, ktoré sa 
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vzdelávajú v materskej škole a zvoliť priority v spolupráci s materskými školami aj 

konkrétnymi pedagogickými zamestnancami.   

O spoluprácu môžu požiadať aj materské školy alebo jej zamestnanci. 

Zistenia z dotazníka aj žiadosti o spoluprácu z materských škôl sú podkladom pre 

zostavenie plánu aj foriem (spolu)práce v poradenskom zariadení.  

Súčasťou spolupráce pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov sú 

hmotné aj nehmotné informačné prepojenia medzi nimi. 

 

3. 1  Nehmotné prostriedky informačného prepojenia medzi 

pedagogickými a odbornými zamestnancami v edukácii detí z MRK  

 

 Nehmotné prostriedky informačného prepojenia medzi pedagogickými 

a odbornými zamestnancami v edukácii detí z MRK sú založené na interpersonálnej 

interakcii a komunikácii. Patria medzi ne hlavne konzultácie a krátke informovanie (sa). 

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

výmenu skúseností o priebehu a výsledkoch výchovy a vzdelávania dieťaťa, 

o možnostiach podpory a pomoci dieťaťu, skupine detí. Počas konzultácií odborný 

zamestnanec pôsobí v roli poradcu a partnera klientom (rodičom, kolegom, 

špecialistom), ktorí participujú na výchove a vzdelávaní dieťaťa aj naopak. Zachováva                  

v nich pravidlá spoločenského správania a kontaktovania sa (etiketu), ale aj viaceré 

poradenské princípy. Konzultácie môže iniciovať odborný zamestnanec, ale aj rodič 

a učiteľ dieťaťa. Z hľadiska stretávania sa partnerov v konzultáciách môžu byť 

pravidelné, v čase zverejnených hodín, občasné, s vopred dohodnutým termínom alebo 

akútne, podľa momentálnych potrieb v prípade dieťaťa. 

Konzultácie sa zvyčajne uskutočňujú ako: 

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

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

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

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

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

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

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

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

zvažujú a dohodujú rozširovanie odbornej starostlivosti o deti podľa ich špeciálnych 

potrieb, 

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

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

a hodnotení individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu dieťaťa, oboznamujú 

sa so spôsobmi uplatňovania individuálneho, špecifického alebo špeciálneho 

prístupu,  dohodujú spoločné postupy špeciálneho vzdelávania dieťaťa s rodičmi.   

  Konzultácie sú prostriedkom dohodovania a reflexie spoločných krokov a 

rozhodnutí, môžu sa uskutočňovať na pôde materskej školy aj poradenských zariadení 

(v centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie alebo v centre 

špeciálno-pedagogického poradenstva). Podľa školského zákona (2008) majú ich 

odborní zamestnanci povinnosť poskytovať pedagogickým zamestnancom a terénnym 

špeciálnym pedagógom poradenstvo ohľadom výchovy a vzdelávania detí, ktoré 

vzdelávajú a tieto sú zároveň klientmi konkrétneho poradenského zariadenia. Odbornú 

a poradenskú pôsobnosť poradenských zariadení v školstve vymedzuje Vyhláška 

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

výchovného poradenstva a prevencie.  

Krátke osobné informovanie (sa) 

  Osobné a krátke informovanie sa medzi pedagogickými a odbornými 

zamestnancami a rodičmi, zákonnými zástupcami býva v materskej škole veľmi časté. 

Ide o formu tímovej spolupráce, ktorá vyplýva z neodkladnosti informácií, ale 

nevyžaduje dlhší časový priestor na rozhovor a riešenie. Deje sa najmä pri preberaní 

a odovzdávaní detí medzi partnermi spolupráce (napr. učiteľom a špeciálnym 

pedagógom, rodičom, terapeutom aj naopak). Zvyčajne obsahuje krátku správu o dieťati, 

rekapituláciu podstatných či neodkladných skutočností, ktoré majú vplyv na jeho rozvoj, 

správanie, zdravie a hlavne nadväzujúce pôsobenie a starostlivosť. Krátke informovanie 

musí byť časovo ekonomické, lebo učiteľ, odborník má na zodpovednosti iné deti 

vo výchovno-vzdelávacom alebo terapeutickom procese. Z tohto dôvodu nemôže 

otvárať zložité témy a problémy, pretože nemá priestor na konštruktívnu diskusiu 

a objektívne poradenstvo. Tieto musí riešiť konzultáciami. Ide 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 
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jeho „obžalobou“ či vynesením súdu nad dieťaťom. Krátke informovanie (sa) často 

nazývané ako „(po)radenie sa medzi dvermi“ nemá nahrádzať konzultácie. Toto pravidlo 

treba v tímovej spolupráci zaviesť medzi prvými.  

Krátke neosobné informovanie (sa) 

  Krátke informácie týkajúce sa výchovno-vzdelávacích či záujmových aktivít 

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

zverejnené na webovom sídle materskej školy, školskom časopise, informačných 

letákoch, listoch pre rodičov, nástenkách či v školskom časopise. Ak v edukácii 

a odbornej starostlivosti o dieťa participuje viacero odborníkov a informácie medzi nimi 

sprostredkúvajú rodičia, môže osožne pomôcť slovník aktivít alebo podrobnejší katalóg 

odborných činností s výsledkami prác dieťaťa, zvukovými alebo obrazovými 

dokumentmi. Pri prijímaní dieťaťa za klienta poradenského centra alebo do materskej 

školy sa vhodne uplatňujú dotazníky pre rodičov. V priebežnej spolupráci najmä pre 

zachovanie anonymity názorov a požiadaviek odborníkov a rodičov je vhodné                             

vo verejných priestoroch materskej školy inštalovať schránku pripomienok, názorov 

a návrhov. 

Pravdivé informovanie (sa) sa deje aj týmito formami: 

 webovou stránkou, 

 elektronickou poštou, 

 telefonickým rozhovorom, 

 rodičovským združením, 

 časopisom, 

 listami pre rodičov, 

 prednáškami, 

 premietaním filmov, 

 nástenkami a letákmi aj inak. 

Pravdivé informovanie (sa) v poradenskom procese prispieva k získavaniu poznatkov 

o konkrétnom dieťati. Spája sa s diagnostikovaním dieťaťa, pretože všetky informácie 

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

edukácie, pedagogickej a odbornej starostlivosti.  

Krátke informovanie (sa) nemá nahrádzať konzultácie.  
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3. 2  Hmotné prostriedky informačného prepojenia medzi 

pedagogickými a odbornými zamestnancami v edukácii detí z MRK  

 

V praxi existujú komunikačné cesty, ktorými sa prenášajú informácie 

o dieťati v písanej alebo hovorenej podobe. V poradensko-odbornej práci sa 

využívajú najmä správy a komunikačné katalógy, zošity. 

Správy sú zrejme najbežnejšou formou informačného prepojenia medzi 

pedagogickými a odbornými zamestnancami v edukácii detí. Správy informujú rodičov a 

učiteľov o výsledkoch diagnostikovania dieťaťa aj edukačného a terapeutického procesu 

v poradenskom zariadení. Ich nevýhodou je, že sú vzhľadom k variabilite podmienok 

vzdelávania dieťaťa stručné a formálne, detailne nimi nie je možné vysvetliť potrebné 

metodické postupy a modifikácie vzdelávania dieťaťa. K nevýhodám odborných správ 

tiež patrí ich negatívne zameranie na dieťa, na uvádzanie jeho deficitov a problémov 

čím, môžu u prijímateľov vzbudzovať dojem, že na dieťati vlastne nič dobré nie je. 

Komunikačné katalógy (zošity) 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. Preto sú vhodné 

karisbloky, do ktorých je možné pridávať listy aj fólie na zasunutie grafických produktov 

dieťaťa. Posúvanie komunikačného katalógu medzi partnermi spolupráce by mali 

zabezpečovať rodičia.  

Hmotné prostriedky prenášania informácií o dieťati sú súčasťou komplexnej 

pedagogickej, odbornej a rodičovskej starostlivosti o dieťa. 

 

3. 3  Starostlivosť odborných zamestnancov o deti z MRK  

v predprimárnom vzdelávaní 

 

Starostlivosť je procesom pomoci dieťaťu a jeho vedenia vo vzdelávaní. Ide             

o individuálnu starostlivosť konkrétnych pedagogických zamestnancov a odborných 

zamestnancov vo vzdelávaní dieťaťa, ale aj skupinovú starostlivosť v tímovom prístupe.  

Do pedagogickej starostlivosti o dieťa patria formy vzdelávania aj všetky 

činnosti pedagogických a odborných zamestnancov, ktoré sú 
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legislatívne, pracovno-právne určené aj tímovo dohodnuté. Pedagogická 

starostlivosť o dieťa vo vzdelávaní končí tam, kde začína zodpovednosť iných 

profesionálov (zdravotníckych, sociálnych) a hlavne rodičov. Starostlivosť je teda 

súčasťou zodpovednosti, ktorá súvisí so starosťou o niečo, niekoho. Pedagogickí 

a odborní zamestnanci poskytujú dieťaťu takú starostlivosťou, ktorá vyplýva z ich 

starostí (kompetencií, povinností). Preto v niektorých oblastiach života a vzdelávania 

nedokážu dieťaťu poskytnúť náležitú pomoc a vedenie, lebo ju dokáže kvalitnejšie 

zabezpečiť iný odborník alebo rodič. 

Odborní zamestnanci v školstve majú rozdelené kompetencie podľa 

kvalifikačných predpokladov aj pracovného zaradenia v určitom druhu školy, 

školského zariadenia. Ďalej uvedené zameranie odborných zamestnancov 

v starostlivosti o deti je opísané vzhľadom k odborným službám a poradenstvu 

v predprimárnom vzdelávaní. 

Terénny špeciálny pedagóg je zamestnancom Centra špeciálnopedagogického 

poradenstva. Vykonáva poradenskú, preventívnu, výchovno-vzdelávaciu a metodickú 

činnosť spravidla v škole, rodine; ďalšie činnosti vykonáva spravidla v centre 

špeciálnopedagogického poradenstva. Poskytuje špeciálnopedagogické poradenstvo a 

konzultácie pedagogickým zamestnancom a zákonným zástupcom detí.  

Školský špeciálny pedagóg je kmeňovým zamestnancom materskej školy. Metodicky je 

usmerňovaný z Centra špeciálnopedagogického poradenstva. Vykonáva odborné 

činnosti v rámci špeciálnopedagogického individuálneho, skupinového alebo 

hromadného poradenstva a intervencie deťom s mentálnym, sluchovým, zrakovým, 

telesným postihnutím, narušenou komunikačnou schopnosťou, autizmom alebo ďalšími 

pervazívnymi vývinovými poruchami, viacnásobným postihnutím, chorým alebo 

zdravotne oslabeným deťom, deťom s vývinovými poruchami a poruchou správania. 

Poskytuje špeciálnopedagogické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom detí, 

zamestnancom materskej školy. Pripravuje podklady pre odborných zamestnancov 

poradenských zariadení.  

Psychológ je zamestnancom školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. 

Odborné činnosti môže uskutočňovať aj priamo v materskej škole. Realizuje 

psychologickú diagnostiku, individuálne, skupinové alebo hromadné psychologické 

poradenstvo, psychoterapiu, prevenciu a intervenciu u detí s osobitným zreteľom                                   

na proces výchovy a vzdelávania v materskej škole, vykonáva aj odborné činnosti 
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psychologického poradenstva v oblasti rodinných, partnerských a ďalších sociálnych 

vzťahov. Psychológ poskytuje psychologické poradenstvo a konzultácie zákonným 

zástupcom a pedagogickým zamestnancom.  

Školský psychológ je zamestnancom materskej školy. Realizuje orientačnú 

psychologickú diagnostiku, individuálne, skupinové a hromadné psychologické 

poradenstvo, psychoterapiu, prevenciu a intervenciu u detí s osobitným zreteľom                      

na proces výchovy a vzdelávania v materskej škole, vykonáva aj odborné činnosti 

psychologického poradenstva v oblasti rodinných, partnerských a ďalších sociálnych 

vzťahov. Poskytuje psychologické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom a 

pedagogickým zamestnancom. Pripravuje podklady pre odborných zamestnancov 

poradenských zariadení.  

Logopéd zabezpečuje v materskej škole individuálnu logopedickú starostlivosť. Je 

kmeňovým zamestnancom zariadenia výchovnej prevencie a poradenstva. Vykonáva 

odborné činnosti s deťmi v rámci logopedickej intervencie (diagnostiky, terapie, 

prevencie). Poskytuje logopedické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom detí 

a pedagogickým zamestnancom. 

Rozdelenie starostlivosti podľa kompetencií profesionálov v zamestnaných 

v školstve sa rovnako vzťahuje aj na predprimárne vzdelávanie detí 

z marginalizovaných rómskych komunít. Odborní zamestnanci participujú spolu 

s pedagogickými zamestnancami v starostlivosti o deti z marginalizovaných rómskych 

komunít v rámci foriem vzdelávania, optimálnej edukácie a intervencií v tímovej 

spolupráci.  

 

3. 4  Tímová spolupráca v predprimárnom vzdelávaní detí z MRK 

 

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 
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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 predprimárneho 

vzdelávania (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), 

 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. 
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 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. 

 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 potreby detí v prospech ich osobnostného rozvoja.  

 Tímová spolupráca je nevyhnutnou súčasťou inkluzívneho vzdelávania detí 

z marginalizovaných rómskych komunít. Prispieva k napĺňaniu filozofie inkluzívneho 

vzdelávania prostredníctvom vzájomných činností zainteresovaných profesionálov                   

aj mimovládnych subjektov v spolupráci so zákonnými zástupcami detí. Koncepcia 

tímovej spolupráce v inkluzívnom vzdelávaní je založená na objektívnych dôvodoch aj 

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

subjektov smerom k zjednocovaniu a optimalizácii cieľov, prostriedkov a podmienok 

edukácie tak, aby bola pre každé dieťa vhodná a prospešná.  

  Optimálne reagovanie na potreby individuálneho rozvoja detí 

v predprimárnom vzdelávaní znamená modifikácie výchovno-vzdelávacieho 

procesu, pedagogickej a odbornej starostlivosti o dieťaťa v súčinnom pôsobení 

vzdelaných expertov v školskom systéme, rodiny a subjektov z vládneho                               

i mimovládneho sektora podpory a pomoci v inkluzívnom vzdelávaní (tabuľka 1). 
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Tabuľka 1: Subjekty tímovej spolupráce v inkluzívnom vzdelávaní v materskej škole 

Pedagogickí a odborní 
zamestnanci v školstve 

Rodina Školský sektor  Mimoškolský sektor 

Pedagogickí zamestnanci                           
kategórie: 
- učiteľ, 
- pedagogický asistent,  
- vychovávateľ, 
- zahraničný lektor, 
- tréner športovej školy 
a športovej triedy, 
- korepetítor. 

rodičia, zákonní 
zástupcovia, 

Školy 
Pedagogickí a odborní 
zamestnanci pre:  
- školy pre deti a žiakov so 
špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami, 
- základné školy, 
- základné umelecké školy. 
- jazykové školy. 

Subjekty z registrovaných 
cirkví a náboženských 
spoločenstiev.  
 

Odborní zamestnanci 
kategórie: 
- psychológ,  
školský psychológ, 
- školský logopéd, 
- špeciálny pedagóg,  
školský špeciálny 
pedagóg, 
terénny špeciálny 
pedagóg, 
- liečebný pedagóg, 
- sociálny pedagóg  
(Zákon  č. 317/2009 Z. z. 
o pedagogických 
zamestnancoch 
a odborných 
zamestnancoch 
a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov). 

 Školské výchovno-vzdelávacie 
zariadenia 
Vychovávatelia a zamestnanci 
pre: 
- školské strediská záujmovej 
činnosti, 
- centrum voľného času, 
- školský internát. 
 
 

Občianske združenia, 
právnické osoby alebo 
fyzické osoby vykonávajúce 
činnosť zameranú na deti 
napr. tréneri, lektori 
športových výcvikov, 
terapeuti pre hypoterapiu, 
arteterapiu, kanisterapiu,  
a iné terapie,  
lektori špecifickej 
krúžkovej činnosti, 
lektori jazykových kurzov 
ap. 

Špeciálne výchovné zariadenia 
Odborní zamestnanci pre: 
- diagnostické centrum, 
- liečebno-výchovné 
sanatórium. 
 

Subjekty zo sociálnych 
služieb: 
- terénni sociálni 
pracovníci, - pracovníci 
komunitných centier. 
(Zákon č. 448/2008 Z. z. 
o sociálnych službách 
a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov). 

 Školské zariadenia výchovného 
poradenstva a prevencie: 
Odborní zamestnanci pre: 
- centrum pedagogicko-
psychologického poradenstva 
a prevencie, 
- centrum špeciálno-
pedagogického poradenstva. 

Subjekty z rezortu 
zdravotníctva: 
lekári,  
logopédi, 
psychológovia, 
zdravotné sestry, 
rehabilitační pracovníci 
a iní. 
 

Školské účelové zariadenia: 
Vychovávatelia a zamestnanci 
pre: 
- škola v prírode, 
- zariadenia školského 
stravovania, 
- stredisko služieb škole  
(Zákon č. 245/2008 Z. z. 
o výchove a vzdelávaní 
a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov). 

Verejné inštitúcie napr. 
polícia, hasiči, ale aj iní 
profesionáli, ochotní 
a spôsobilí spestriť 
vzdelávací proces 
v materskej škole. 
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 V predprimárnom vzdelávaní sú pedagogickí a odborní zamestnanci základom 

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

zapájajú podľa cieľov a úloh, ktoré treba splniť, aby sa zabezpečila komplexná 

starostlivosť o deti v materskej škole. Variabilitu individuálnych a sociokultúrnych 

potrieb detí nemôžu učitelia uspokojovať sami, bez špeciálneho pôsobenia iných 

profesionálov a subjektov blízkych životu detí.  

  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.  

  Podstata tímovej spolupráce sa rovnako týka pedagogických aj odborných 

zamestnancov. Tímová spolupráca v inkluzívnom vzdelávaní úzko prepája prácu 

odborných a pedagogických zamestnancov, teda poradenské zariadenia so školami. 

  Vydeľovanie sa odborných zamestnancov na poradenských a školských 

pracovníkov nemá v inkluzívnom vzdelávaní opodstatnenie. V tíme sú si partneri 

rovní a rovnako dôležití, majú spolupracovať, pravidelne sa stretávať a komunikovať 

o pokrokoch a potrebách dieťaťa, skupín detí, aby sa aktualizovali zmeny v edukácii 

a starostlivosti spoločne v školách aj poradenských zariadeniach.  

 

3. 4. 1  Formy tímovej spolupráce v predprimárnom vzdelávaní detí z MRK 

 

  Spoločné činnosti pedagogických a odborných zamestnancov materskej školy 

a rodičov prispievajú k zlepšovaniu podmienok a procesu edukácie, slúžia 

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

detí.  

  Počas školského roka sú medzi pedagogickými zamestnancami, odbornými 

zamestnancami a rodičmi predovšetkým uplatňované tieto formy tímovej 

spolupráce: 

 koordinované diagnostikovanie, 

 realizovanie vzdelávacích programov, 

 vedenie pedagogickej dokumentácie, 

 organizovaná účasť rodičov. 
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Koordinované diagnostikovanie 

  Diagnostikovanie má byť záležitosťou nielen učiteľov v triede detí. Dôležitá 

je koncepcia diagnostikovania detí vytvorená a prijatá metodickým združením                          

na úrovni školy aj v spolupráci s odbornými zamestnancami školy a poradenských 

centier. Je to aj za účelom, aby sa informácie a zistenia z diagnostikovania neprekrývali, 

nezískavali tými istými metódami či v tých istých oblastiach rozvoja dieťaťa, ale aby sa 

dopĺňali, spresňovali a špecializovali či už podľa odborného zamerania zamestnancov 

alebo možností a podmienok diagnostikovania. Získa sa tým komplexnejšie poznanie 

o dieťati. Tento proces má riadiť metodik a koordinátor diagnostikovania 

v materskej škole, ktorý koordinuje vymedzovanie cieľov diagnostikovania, výber 

adekvátnych metód na ich dosiahnutie, rozdeľuje úlohy v diagnostikovaní, dohoduje 

a zabezpečuje vhodné podmienky diagnostikovania, zistenia o deťoch kompletizuje 

a predkladá na konzultácie v tíme partnerov zainteresovaných do diagnostikovania a 

vzdelávania dieťaťa. Koordinátorom pre inkluzívne vzdelávanie detí 

z marginalizovaných rómskych komunít môže byť podľa zákona č. 317/2009 Z. z. 

o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch (§ 33, ods. g) aj 

pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec - špecialista zameraný                              

na výchovu a vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia.  

Stretnutia tímu pre diagnostikovanie koordinátor iniciuje podľa schváleného plánu aj 

operatívne, na základe určitých dôvodov. Ide o diagnostickú prácu, určenú nie pre 

evidenciu, splnenie povinnosti, ale pre zabezpečovanie kvalitného, inkluzívneho 

vzdelávania detí v materskej škole. Do systému koordinovaného diagnostikovania patria 

i záznamové hárky pre pedagogické a odborné diagnostikovanie a dohodnutá štruktúra 

odborných portfólií o vývine a edukácii detí, v ktorých sa sústredia všetky dostupné 

informácie, dotazníky, správy a záznamové hárky z diagnostikovania aj osobný spis 

dieťaťa. 

 

Realizovanie vzdelávacích programov 

  Týka sa najmä tímovej spolupráce pri tvorbe, realizácii a prehodnocovaní 

školského vzdelávacieho programu, plánov výchovno-vzdelávacích činností v triede 

a individuálnych výchovno-vzdelávacích programov detí so špeciálnymi-výchovno-

vzdelávacími potrebami. V materských školách sa vypracúvajú a realizujú 

podľa štátneho kurikula predprimárneho vzdelávania a platných právnych predpisov. 
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  Vzhľadom k individuálnym a sociokultúrnym potrebám detí sa dané programy 

a plány v materských školách môžu rozšíriť o špecifické a špeciálne programy 

podpory a pomoci deťom z marginalizovaných rómskych komunít vo vzdelávaní:  

 stimulačné – rozvíjajú oneskorené funkcie a spôsobilosti dieťaťa, 

 preventívne – predchádzajú poruchám personálneho aj sociálneho vývinu detí,  

 terapeutické – naprávajú deficity a patológie vývinu osobnosti dieťaťa, 

 kompenzačné – vyrovnávajú znevýhodňujúce vplyvy z rodiny a iného prostredia.   

  Tieto programy rozširujú obsahové štandardy vzdelávania detí 

z marginalizovaných rómskych komunít najmä v podoblastiach, ktoré sú kľúčové pre ich 

osobnostný a sociálny rozvoj (napr. hygiena a sebaobslužné činnosti, komunikačné 

konvencie a iné). Špecializácia na určité oblasti rozvoja osobnosti dieťaťa, vzdelávania, 

liečenia alebo starostlivosti o dieťa v rámci daných programov predurčuje personálne 

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

 

Vedenie pedagogickej dokumentácie 

  Za vedenie pedagogickej dokumentácie v materskej škole zodpovedá riaditeľ. Iní 

zamestnanci materskej školy vedú pedagogickú dokumentáciu podľa legislatívnych 

pravidiel a z poverenia riaditeľa. Pedagogická dokumentácia môže byť povinná, 

vyplývajúca zo školského zákona (2008, § 11) aj interná, prijatá na úrovni materskej 

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

najmä o individuálny výchovno-vzdelávací program individuálne začleneného 

žiaka, návrh na prijatie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími do špeciálnej 

materskej školy a písomné vyjadrenie k školskému začleneniu.  

Individuálny výchovno-vzdelávací program sa vypracúva, prehodnocuje a aktualizuje 

v rozsahu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb konkrétneho dieťaťa. Vypracúva 

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

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

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

zákonnými zástupcami. Tím zainteresovaných spolupracovníkov v rámci individuálneho 

výchovno-vzdelávacieho programu dieťaťa zhromažďuje základné informácie o dieťati 

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

na úpravu prostredia materskej školy a triedy, prispôsobuje obsah vzdelávania 

špeciálnym potrebám dieťaťa, dohoduje pre dieťa najvýhodnejšie výchovno-vzdelávacie 
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metódy a stratégie aj navrhuje špecifiká organizácie a foriem výchovy a vzdelávania, 

požiadavky na zabezpečenie kompenzačných pomôcok a špeciálnych učebných 

pomôcok. V neposlednom rade zabezpečenie servisu odborníkov – špeciálneho 

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

pri realizácii a aktualizácii individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu dieťaťa. 

 

Organizovaná účasť rodičov  

  Uskutočňuje sa priamo v triede materskej školy, na intervenciách v poradenskom 

zariadení aj na akciách organizovaných pod záštitou materskej školy či poradenského 

zariadenia. Ide o presne dohodnuté pravidlá účasti rodičov buď na pozorovaní dieťaťa 

alebo ako asistenta, dobrovoľníka. Vždy túto formu spolupráce odobruje riaditeľ školy, 

poradenského zariadenia, aj sa koná s jeho vedomím, či pod jeho vedením v určitých 

termínoch, aby neboli obmedzené práva iných detí, rodičov, pedagogických 

zamestnancov alebo odborných zamestnancov. Organizovanie účasti rodičov v procese 

edukácie a intervencií pre riaditeľa znamená, aby so zainteresovanými pedagogickými 

alebo odbornými zamestnancami dohodol ciele aj spôsoby tejto formy tímovej 

spolupráce, ktoré po jej realizácii zhodnotia a z nich vyvodia ďalšie postupy v edukácii 

a vedení dieťaťa.  

  Rozmanitosť vzdelávacích potrieb, špecifík osobnostného vývinu 

a sociokultúrneho znevýhodňovania detí z marginalizovaných rómskych komunít 

určuje, že na inkluzívnom vzdelávaní týchto výnimočných detí musia participovať 

viaceré subjekty v tímovej spolupráci. Budovanie a efektívne fungovanie tímov je 

naliehavou a náročnou kompetenciou, ktorej sa školy, pedagogickí a odborní 

zamestnanci permanentne učia. Pre túto zmenu potrebujú systémové riešenia 

a finančnú podporu zo strany štátu aj zriaďovateľov, ale i vlastné profesijné dispozície 

a presvedčenie.  

  Subjekty tímovej spolupráce kooperujú viacerými formami a metódami, učia sa 

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

so stanovenými cieľmi a oblasťami tímovej spolupráce, prakticky uplatňujú hodnoty 

inkluzívneho vzdelávania vo vzťahoch i kvalite vlastnej práce.  
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Otázky do diskusie: 

 Ktoré formy spolupráce s pedagogickými zamestnancami sa Vám najviac osvedčili 

v edukácii detí z MRK? 

 Ako zisťuje potreby pedagogických zamestnancov a materských škôl o spoluprácu 

v inkluzívnom vzdelávaní detí z MRK? 

 Aké máte skúsenosti s konzultáciami s učiteľmi detí z MRK? 

 Na čo sa zameriavate pri písaní správ z vyšetrení, diagnostikovania? 

 Ako by ste zlepšili spoluprácu s pedagogickými zamestnancami materských škôl 

v edukácii detí z MRK? 

 Ako na Vašom pracovisku funguje tímová spolupráca? 

 Ako si prenášate informácie s učiteľmi o deťoch z MRK? 

 Na ktoré etické pravidlá tímovej spolupráce si najviac dávate pozor? 

 Ak sa pozriete na tabuľku 1 (s. 40), s ktorými subjektmi sa Vám darí tímovo 

spolupracovať? 

 Ako realizujete koordinované diagnostikovanie v komplexnom poznávaní dieťaťa? 

 Ako participujete na tvorbe a realizácii individuálnych výchovno-vzdelávacích 

programov detí? 

 Ktoré terapeutické, preventívne, stimulačné a kompenzačné programy sa Vám 

najviac osvedčili v odbornej práci s deťmi z MRK? 

 Máte skúsenosti s rodičmi dobrovoľníkmi v edukácii detí z MRK v materských 

školách? 
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4 OBJEKTIVIZOVANÉ DIAGNOSTIKOVANIE DETÍ Z MRK  

 

Pedagogická a psychologická diagnostika je procesom, ktorý integruje                       

na seba nadväzujúci sled diagnostických aktivít a interakcií v cieľovo a metodicky 

premyslenom poznávacom a hodnotiacom postupe. Vynaložené diagnostické úsilie 

má byť zmysluplné, aby sa nedialo pre splnenie diagnostickej funkcie školy, zariadenia 

alebo diagnostickej práce učiteľa, odborníka, ale účelne podporovalo optimálny rozvoj 

dieťaťa. Z diagnostikovania majú vzísť objektívne (nezaujaté, pravdivé) výsledky a 

zistenia.  

Objektivita je predpokladom nepredpojatého skúmania, poznávania, 

posudzovania a hodnotenia a je opakom subjektivity. Týka sa aj kvality informácií a 

zistení z procesu diagnostikovania detí (Gavora, 2013). Objektivitu diagnostikovania 

zaručuje metóda diagnostikovania s istými vlastnosťami, ktoré je potrebné pri jej 

používaní dodržiavať, ale i nástroj diagnostikovania, ktorý je v rámci nej vytvorený a 

aplikovaný (napr. záznamový hárok pre pozorovanie, schéma pre rozhovor, pracovný 

list pre kresbovú skúšku a podobne) (Gavora, 1997).  

Pri používaní metód a nástrojov diagnostikovania detí majú diagnostici 

myslieť na ich reliabilitu a validitu, aby mohli tvrdiť, že poznatky a rozhodnutia o 

dieťati sú objektívne t.j. založené na platných a spoľahlivých informáciách a zisteniach a 

nevyplývajú zo zaujatého hodnotiaceho súdu učiteľa alebo inej osoby.  

Reliabilita sa chápe ako spoľahlivosť zistení a výsledkov diagnostikovania 

dieťaťa, ktoré sú aj pri viacnásobnom opakovaní určitej metódy diagnostikovania, 

totožné alebo aspoň približne rovnaké, málo odchylné od predchádzajúcich 

zistení, získaných tým istým spôsobom a postupom diagnostikovania.  

Validita kladie požiadavku na metódu diagnostikovania, aby zisťovala to, čo 

zisťovať má   v súlade so zámermi, cieľmi diagnostikovania. Diagnostikujúcu osobu 

núti uvažovať, do akej miery je diagnostická metóda platná a vhodná pre poznávanie 

istých schopností, vedomostí, postojov a osobnostných vlastností dieťaťa. Napríklad, ak 

sa zisťujú vedomosti detí o prírode, pripraví si test, ktorý zahŕňa, reprezentuje obsah,                

o ktorom sa deti učili. Ak sa budú zisťovať vedomosti detí, ktoré neboli predmetom 

vyučovania, test nebude obsahovo validný. Aby sa diagnostik utvrdil, že zistenia                            

Objektivizované diagnostikovanie detí z MRK 
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o dieťati sú skutočne objektívne, porovnáva zistenia z viacerých použitých metód a 

nástrojov diagnostikovania a nespolieha sa len na jednu metódu alebo nástroj. 

Ak sa diagnostik nezamýšľa nad reliabilitou a validitou vytváraných alebo od 

iných autorov preberaných a uplatňovaných metód a nástrojov diagnostikovania, 

potom musí počítať s tým, že diagnóza aj prognóza o dieťati sú do istej miery 

zasiahnuté subjektívnym názorom a niekedy aj postojom diagnostika. V prípade 

riešenia edukačnej situácie alebo problému dieťaťa v spolupráci s rodičmi, odborníkmi 

aj pedagogickými zamestnancami v tíme, diagnostik tým pádom nemá relevantné 

podklady (dôkazy) o pravdivosti a závažnosti svojich tvrdení a nedokáže poskytnúť 

adekvátne argumenty o svojej nezaujatosti v pomáhaní dieťaťu. Pri neobjektívnom 

diagnostikovaní diagnostik postupuje riziko, že partneri v tíme budú spochybňovať 

zistenia a výsledky z diagnostikovania, ale najmä, že bude diskriminované dieťa, 

neposkytovaním optimálnej výchovy a vzdelávania podľa jeho potrieb a možností.                      

Na druhej strane diagnostik nemôže byť za každých okolností výskumníkom v oblasti 

overovania validity a reliability metód a nástrojov diagnostikovania. Preto pri používaní 

tých, ktoré nie sú neštandardizované, opatrne komunikuje a zovšeobecňuje zistenia                    

o dieťati. Vtedy sú proces aj výsledky diagnostikovania dieťaťa len orientačne platné a 

spoľahlivé (sú len približnou, nie celkom platnou pravdou o dieťati).  

Objektivitu (pravdivosť, spoľahlivosť) diagnostikovania dieťaťa podporujú: 

 zmysluplné diagnostické ciele, aby bolo dieťa poznávané v tých oblastiach,                          

v ktorých je rozvíjané, t. j. v zmysle cieľov školského vzdelávacieho programu, plánov 

výchovno-vzdelávacích činností, terapií, stimulačných, preventívnych, 

rehabilitačných či kompenzačných programov ap., 

 podnetné prostredie k výberu a rozvíjaniu hier a činností prostredníctvom ktorých 

sa  diagnostikovanie dieťaťa realizuje, aby mohlo naplno preukázať svoje schopnosti, 

vedomosti, postoje a osobnostné vlastnosti s dostatkom hračiek, potrebných 

materiálov, pomôcok, vhodne pripravených interiérov alebo exteriérov, 

 kompletizovanie informácií o dieťati získanými viacerými metódami 

diagnostikovania napr.: 

 rozhovorom s dieťaťom a jeho zákonnými zástupcami, 

 hrou, 

 analýzou dostupnej dokumentácie, 

 testami a orientačnými skúškami, 
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 analýzou výsledkov činnosti dieťaťa, 

 porovnaním výsledkov pozorovania so závermi pozorovania iných 

diagnostikov, 

 konzultáciami s pedagogickými a odbornými zamestnancami škôl 

participujúcimi  v diagnostikovaní a rozvíjaní dieťaťa. 

V záujme objektivity diagnostikovania sa dbá, aby: 

 dieťa nevedelo, že je diagnostikované, diagnostické aktivity a úlohy má vnímať ako 

hrovú, zábavnú činnosť bez vedomia, že je pozorované, testované, skúšané, 

hodnotené,  

 za krátky čas sa zistilo čo najviac relevantných poznatkov a informácií o dieťati, aby 

sa diagnostikovalo najmä v edukačnom procese, nie v umelo vytvorených 

podmienkach diagnostických činností a situácií,  

 zisťovalo sa to, čo je pre nadväzujúce vzdelávanie a život dieťaťa skutočne dôležité,   

k tomu sa využívajú každodenne sa striedajúce situácie života a učenia, ktoré 

odkrývajú jedinečné momenty správania a komunikačných prejavov dieťaťa vo 

vzťahu k sebe aj iným i výkony dieťaťa. 

K objektivite procesu a výsledkov diagnostikovania dieťaťa prispieva 

uvedomovanie si subjektívnej zodpovednosti (eliminovanie subjektívneho 

hodnotenia) diagnostika. Konkrétne to znamená, že odborník diagnostikuje 

schopnosti a možnosti dieťaťa, neporovnáva dieťa s inými deťmi, ale s vopred 

vymedzenými internými či externými kritériami diagnostikovania. Diagnostikuje 

vedomosti, schopnosti, postoje a osobnostné vlastnosti dieťaťa v pozitívnom zameraní 

na ich rozvíjanie a zbytočne nevyhľadáva chyby a nedokonalé výkony dieťaťa. 

Diagnostik nemôže tiež diagnostikovanie podriadiť negatívnym postojom k dieťaťu 

alebo jeho rodine. V opise zistení z diagnostikovania eliminuje negatívne vyjadrenia t.j. 

slová s predponou ne- typu neschopný, nešikovný, neposlušný, neprispôsobivý atď., ale 

naopak, prezentuje aktuálnu úroveň spôsobilosti dieťaťa, teda čo dieťa vie, čo zvládne, 

je schopné vykonať, ako sa navonok prejavuje.  

Objektivitu diagnostikovania tiež ohrozuje, ak diagnostik nekriticky preberá 

subjektívne názory na dieťa od svojich kolegov či iných osôb a v ich zmysle potom 

dieťa posudzuje a hodnotí. Medzi kolegami a odborníkmi, ktorí dieťa diagnostikovali 

je naopak potrebné konzultovať a porovnávať výsledky a zistenia z diagnostikovania, 

aby boli nezaujaté, čo najmenej subjektívne.  
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Diagnostikovanie je procesom, ktorý si vyžaduje sústavné vzdelávanie sa 

diagnostika, aby ho realizoval odborne erudovaným spôsobom. Objektivita 

diagnostikovania preto patrí k témam, ktorým je potrebné venovať pozornosť v ďalšom 

vzdelávaní pedagogických a odborných zamestnancov.  

Pre skutočné poznanie dieťaťa je najdôležitejšie pokiaľ možno dlhodobejšie 

pozorovanie dieťaťa, s hodnotením jeho situačného správania a učenia sa v bežných 

životných a hrových situáciách. Týka sa to najmä reálnych podmienok, v ktorých dieťa 

je, alebo bude vzdelávané. Treba si pripomenúť, že výkony dieťaťa v danom vekovom 

období nie sú stabilné a že výrazne podliehajú záujmom, nálade a citom.  

Jednorázové testy a skúšky o dieťati príliš spoľahlivo nevypovedajú. Dieťa 

raného veku ani často nepovažuje predkladané diagnostické činnosti za významné a 

necíti potrebu úlohy splniť a nieto ešte so zvláštnym pracovným nasadením. Preto 

štandardizované skúšky odhalia predovšetkým značné a na prvý zreteľné odchýlky, 

avšak nezachytia jedinečnosť a osobnostné špecifiká dieťaťa (Opravilová, Gebhartová, 

1998, s. 16).  

Viac, než len občasné použitie štandardizovaných diagnostických nástrojov a 

skúšok, objektivitu diagnostikovania podporuje zámerné, systematické, 

opakované a komplexné diagnostikovanie dieťaťa viacerými metódami aj 

odborníkmi.  

 

4. 1  Diagnostikovanie dieťaťa predškolského veku hrou 

 

Pre aktivitu dieťaťa a spontánny prejav jeho osobnosti v diagnostickom 

procese je potrebné získať si jeho dôveru, nadviazať s ním pozitívny vzťah. Najmä 

v podmienkach miestností poradenského centra, ktoré dieťa dôverne nepozná, je to 

priam nutné. Ide o jednu z podmienok objektivity diagnostikovania. K tomuto slúži hra 

a je nevyhnutné, aby sa s deťmi predškolského veku hrali aj odborní zamestnanci 

poradenských centier.  

Hra je aj dominantnou diagnostickou metódou u dieťaťa v rannom 

a predškolskom veku, pretože je hlavnou činnosťou jeho sebarealizácie. Úroveň 

hry odzrkadľuje stav vývinu osobnosti dieťaťa (Jefereeová, 1986; podľa Vašek, 1991, s. 

130). Platí to aj o deťoch, ktoré sa vo svojom vývine výrazne odlišujú od intaktných detí, 

t. j. u detí so zdravotným a sociálnym znevýhodnením aj u detí s nadaním.  
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V hre možno poznávať, analyzovať a hodnotiť schopnosti, vedomosti, 

postoje, osobnostné vlastnosti dieťaťa a premenné (závislosti, vzťahy, príčiny, 

dôsledky, podmienky...), ktoré ich ovplyvňujú bez toho, aby bolo dieťa vytrhnuté                

zo svojej prirodzenej činnosti.  

Diagnostikovanie hrou je otvorený proces, v ktorom sa odhalí mnoho 

skutočností, často veľmi cenných, ktoré nie sú ani cieľom diagnostikovania, ale 

momentálne sa ukážu. Vývin a zrenie u detí predškolského veku prebieha individuálnym 

spôsobom. Z tohto dôvodu je nevyhnutné vedieť rozlíšiť, čo je možné u detí 

diagnostikou hry posúdiť, hodnotiť a zmerať. To je prirodzene odvodené od úrovne 

vedomostí diagnostika o všeobecných vývinových zákonitostiach hry, s vedomím 

jej charakteristických etáp, v porovnaní s aktuálnym vývinovým štádiom hry 

dieťaťa (Opravilová, Gebhartová, 1998).  

Proces poznávania dieťaťa v obsahu jeho hry, priebehu a spôsoboch jeho hrania sa, 

znamená diagnostikovanie hrou a to zvyčajne v dvoch základných podobách: 

 nezámerné – všímanie si všetkého, čo sa navonok u dieťaťa prejavuje, 

 zámerné – sústredenie sa len na niektoré, vopred vymedzené vedomosti, 

schopnosti, postoje a osobnostné vlastnosti dieťaťa.  

V prvom prípade Varholová, Maliňáková, Miňová, (2003) odporúčajú v hrách 

a hrových činnostiach dieťaťa pozorovať a zaznamenávať všetko tak, ako to prebieha, 

teda aj to, čo sa zdá ako nevýznamné. Nielen výber hračky, charakter, priebeh a obsah 

hry, ale aj všetky prejavy dieťaťa. Jeho pohybové schopnosti a výrazy, mimiku, gestá, 

komunikačné schopnosti, celkové správanie, sociálne kontakty, citové zaujatie pri hre, 

vôľové a povahové vlastnosti, záujmy, schopnosti, vlohy, skúsenosti, ale i tiky, grimasy, 

neobvyklé pohyby. Ide o poznávanie charakteristických znakov hry dieťaťa v súlade 

s poznávaním jeho osobnostných charakteristík, ktoré sú v hre evidentné.  

Zámerné a systematické diagnostikovanie obsahu hry a spôsobov hrania sa 

dieťaťa na druhej strane umožňuje sústredenie sa len na určité prejavy a 

charakteristiky dieťaťa. Vtedy je potrebné zachovať postupnosť diagnostikovania 

dieťaťa v hre vo fáze prípravnej, realizačnej a hodnotiacej a určiť si: 

 ciele diagnostikovania dieťaťa, 

 spôsob zaznamenávania informácií, 

 výber diagnosticky vhodných hier a organizovanie diagnostikovania, 

 kritériá spracovávania a vyhodnocovania získaných údajov, 
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 návrhy na optimalizáciu edukácie dieťaťa.  

V organizácii diagnostikovania si odborný zamestnanec (diagnostik) 

vzhľadom k diagnostickým dispozíciám hry zvolí vhodnú formu poznávania 

dieťaťa: 

 dieťa sa hrá, diagnostik pozoruje bez účasti v jeho hre, 

 dieťa sa hrá, diagnostik vstupuje do hry dieťaťa rozhovorom, 

 diagnostik sa hrá s dieťaťom a hru spoločne rozvíjajú, 

 dieťa sa hrá v skupine detí a diagnostik pozoruje bez účasti v hre, 

 dieťa sa hrá v skupine detí s aktívnou účasťou diagnostika v hre, 

 dieťa sa hrá s rodičom a diagnostik hru nestranne pozoruje. 

Diagnostikovanie hrou je spôsob poznávania dieťaťa, ktorý kombinuje 

nezúčastnené pozorovanie dieťaťa, s možnosťou priamej účasti diagnostikujúcej 

osoby v jeho hre. Do interaktívnych foriem nezámerného alebo zámerného 

diagnostikovania dieťaťa patria i kooperatívne formy hier s rodičmi a odbornými 

zamestnancami. Ide o výber tých najvhodnejších, ktoré poskytnú potrebné množstvo 

objektívnych informácií.  

 

Diagnostické dispozície niektorých hier v predprimárnom vzdelávaní 

Prirodzeným prostriedkom poznávania dieťaťa v predprimárnom vzdelávaní sú 

edukačné hry, ktoré umožňujú poznávať úroveň rozvoja dieťaťa v sociálno-

emocionálnej, kognitívnej a perceptuálno-motorickej oblasti. K tomu je dôležité vytvoriť 

vhodné edukačné hry alebo ich vybrať z recenzovaných a overených metodických 

príručiek.  

 

Príklady diagnostických dispozícií niektorých druhov hier  

 

Oblasť sociálneho a emocionálneho rozvoja dieťaťa (Aké dieťa je?) 

Rolové hry  - diagnostik poznáva, či je dieťa schopné komunikovať prijateľným 

spôsobom, vyjadrovať svoje pocity, riešiť vzniknutý konflikt, regulovať svoje správanie, 

brať ohľad na iných a pomáhať im, uplatňovať isté kultúrne a spoločenské návyky, 

napodobňovať činnosti blízkych ľudí ap.  

Sociodramatické hry – diagnostik poznáva, či je dieťa schopné slovne opísať 

a stvárniť bežné ľudské činnosti, rozlišovať pozitívne a negatívne emócie, charakterové 
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vlastnosti iných osôb, prejavovať emócie a uplatňovať vlastné nápady, komunikačne 

riešiť reálne aj fiktívne situácie, sociálne vzťahy ap.  

 

Oblasť kognitívneho rozvoja dieťaťa (Čo dieťa vie?) 

Vedomostné hry – diagnostik poznáva, či dieťa vie určiť časti tela a niektoré 

životne dôležité orgány, pomenovať, priradiť a triediť základné druhy predmetov bežnej 

potreby, dopravných prostriedkov, zdravých potravín, zvierat, kvetov, stromov a kríkov 

ap. 

Matematicko-logické hry – diagnostik poznáva, či dieťa vie priradiť, triediť, 

porovnávať a usporiadať predmety podľa farby, tvaru, veľkosti, určiť rovnaké 

a rozdielne množstvo prvkov v skupine, počítať od 1 do 10, vykonávať jednoduché 

operácie v číselnom rade od 1 do 10 v spojitosti s manipuláciou s predmetmi a hračkami, 

zostaviť jednoduché obrazce z častí, riešiť jednoduché problémové úlohy ap. 

Rečovo-jazykové hry – diagnostik poznáva, či dieťa vie počúvať s porozumením, 

reagovať slovne aj neslovne na otázky a inštrukcie, rozprávať o svojich pocitoch, 

zážitkoch, dojmoch, rozlišovať hlásky na začiatku a konci slova, deliť slová na slabiky 

rytmizáciou, vyslovovať správne a zreteľne všetky hlásky a hláskové skupiny,                                

na elementárnej úrovni a v spojení s vlastnými skúsenosťami používať synonymá, 

antonymá a homonymá, používať slová v gramaticky správnych tvaroch ap. 

Výtvarné hry – diagnostik poznáva, či dieťa vie experimentovať s vlastnosťami 

farieb, kresliť, maľovať, modelovať podľa vlastnej fantázie a predstáv, zobrazovať 

ľudskú a zvieraciu postavu ap. 

Hudobno-pohybové hry – diagnostik poznáva, či dieťa vie rytmizovať ľudové 

riekanky, detské piesne hrou na telo alebo pomocou rytmického nástroja z Orffovho 

inštrumentára, spievať v rozsahu kvinty – sexty, stvárniť detskú pieseň dramatizáciou, 

počúvať detské hudobné skladby, dodržiavať pravidlá, zladiť pohybovú a hudobnú 

stránku hry, spolupracovať v hre, ap. 

      

     Oblasť perceptuálno-motorického rozvoja dieťaťa (Aké má schopnosti? Čo ovláda?) 

Technické hry – diagnostik poznáva, či je dieťa schopné zhotoviť výtvory 

z prírodného alebo odpadového materiálu (strihaním, lepením, tvarovaním), z rôznych 

skladačiek a stavebníc podľa vlastnej fantázie alebo podľa predlohy, na elementárnej 

úrovni ovládať funkcie počítača v rámci používania detských edukačných programov.  



ITMS kód Projektu: 26130130095 

53 

Pohybovo-športové hry – diagnostik u dieťaťa poznáva, či je schopné 

manipulovať pri cvičení s rôznymi predmetmi a náčiním podľa ukážky a inštrukcií, 

dodržiavať jednoduché pravidlá hry, spolupracovať so spoluhráčmi v hre, zaujať postoje 

k športovým aktivitám, ap.  

Hlavným zmyslom diagnostikovania hrou v predprimárnom vzdelávaní je 

rozpoznanie aktuálnych vzdelávacích možností a potrieb dieťaťa v prirodzenej 

činnosti, v ktorej sa spontánne prejavuje.  

 

4. 2  Diagnostikovanie dieťaťa predškolského veku  

orientačnými skúškami 

 

Okrem hier, štandardizovaných testov a skúšok si diagnostik tvorí i vlastné 

orientačné skúšky s ohľadom na potreby a špecifiká detí, ktoré diagnostikuje, 

teda aj pre deti z MRK.  Kasáčová (2009) uvádza tieto orientačné skúšky vhodné pre 

diagnostikovanie detí predškolského veku: 

Skúšky verbálnych výpovedí s analytickým zámerom umožňujú zisťovať úroveň 

vedomostí dieťaťa, tiež výslovnosti hlások a plynulosti reči dieťaťa. Zostavením 

vhodných otázok sa môžu odhaliť schopnosti dieťaťa porozumieť otázkam a tvoriť 

zmysluplné odpovede.   

Skúšky grafického vyjadrenia majú podobu pracovných listov. Vymedzením 

konkrétnej úlohy pre dieťa umožňujú zisťovať vedomostí detí, úroveň ich 

vizuomotoriky, grafomotoriky, zrakového vnímania, znázornenia matematickej a 

priestorovej orientácie. Pri vypracovávaní úloh diagnostik u dieťaťa sleduje úchop 

ceruzky, sedenie, sklon papiera, tiež  schopnosť porozumieť zadaniu a sústredenie sa na 

činnosť, tempo práce dieťaťa a kvalitu výsledku.   

Skúšky telovýchovných a pohybových zručností dieťaťa sa využívajú pre cielené 

zisťovanie koordinácie pohybov v oblasti hrubej a jemnej motoriky v spojitosti                            

so zrakovou kontrolou. Konkrétne úlohy je potrebné vopred premyslieť, naplánovať, 

zámerne riadiť a následne vyhodnotiť.  

Skúšky pracovných zručností zisťujú úroveň jemnej motoriky, vizuomotoriky, vôle a 

trpezlivosti dieťaťa. Pre diagnostiku sú dôležité aj sprievodné javy pri pracovných 

činnostiach, ako je záujem o pracovné činnosti, schopnosť sústrediť sa, trpezlivosť, 

zodpovednosť za vlastný výkon a schopnosť dokončiť činnosť. 
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Skúšky, ktoré odborný zamestnanec pre diagnostikovanie detí pripravuje, realizuje 

a hodnotí, musia zodpovedať aspoň minimálnym požiadavkám reliability a validity, aby 

bolo možné zistenia a výsledky považovať za pravdivé, skutočne platné t. j. objektívne.  

 

4. 3  Diagnostikovanie školskej spôsobilostí detí  

 

Diagnostikovanie školskej spôsobilosti je zisťujúcim, pomáhajúcim                               

i preventívnym procesom. Odhaľujú sa ním dispozície i potenciality dieťaťa pre 

primárne vzdelávanie, čím sa dieťaťu pomáha, pretože sa predchádza možným 

neúspechom a záťaži povinnosťami, ale aj sa dieťa ochraňuje, aby nestagnovalo, ak je                          

do školy pripravené. Pomáha sa i rodičom, ktorí nemusia zvýšeným úsilím riešiť 

problémy dieťaťa a tiež učiteľom, pretože môžu nadviazať na porovnateľné (nie 

rovnaké) kompetencie detí.  

 

Školská spôsobilosť 

Predpoklady dieťaťa na vzdelávanie v základnej škole sa intenzívne psychologicky 

aj pedagogicky posudzujú od 70-tych rokov minulého storočia (Valentová, 2001).                       

Kollárik v roku 1976 o školskej spôsobilosti napísal, že ide o komplex telesných                            

a duševných schopností a vlastností, ktoré dieťaťu umožnia „vzdelávateľnosť                                 

a vychovávateľnosť“ v triednom kolektíve. Pod školskou pripravenosťou autor rozumel 

závislosť vstupu dieťaťa do školy nielen na rastových charakteristikách (zrenie), ale 

najmä na pôsobení výchovy a vzdelávania v predškolskom veku, čo vystihol myšlienkou, 

„že učitelia už nie sú odkázaní na pasívne vyčkávanie, až určitá schopnosť dozreje, ale 

môžu ju sami cieľavedome rozvíjať.“  

Začiatok 21. storočia priniesol legislatívne úpravy aj inovované teoreticko-

praktické postupy zisťovania školskej spôsobilosti. Školská spôsobilosť je podľa zákona 

č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (§2, ods. b) „súhrn psychických, fyzických a 

sociálnych schopností, ktorý dieťaťu umožňuje stať sa žiakom a je predpokladom 

absolvovania výchovno-vzdelávacieho procesu v škole.“ Školská spôsobilosť je 

posudzovaná v dvoch rovinách, v rovine školskej zrelosti a v rovine školskej 

pripravenosti. Obidve roviny determinujú oblasti i proces diagnostikovania aj 

kompetentnosť odborníkov, ktorí diagnostikovanie realizujú. 
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Školská zrelosť 

Základom prvotnej koncepcie školskej zrelosti boli štúdie Bůhlerovej, Kerna, 

Baarovej (podľa Vágnerová, Valentová, 1991) aj iných psychológov. Zamerali sa                         

na charakteristiky dieťaťa, ktoré súvisia s vývinovými zmenami typickými okolo 

šiesteho roku života. Školskú zrelosť podložili úrovňou psychofyzického zrenia, ktoré 

fyziologicky prebieha v ohraničených vývinových etapách. Myšlienku odkladu školskej 

dochádzky spojili s čakaním na  „dozretie pre školu,“ čím podcenili učenie a sociálne 

príčiny podieľajúce sa na školských (ne)úspechoch dieťaťa. Langmeier a Krejčířová 

(1998) chápanie školskej zrelosti rozšírili o sociálne faktory. Za dôležité považujú 

poznávanie jednoty psycho-somato-sociálneho vývinu dieťaťa na konci predškolského 

obdobia. Školská zrelosť je „dosiahnutie takého stupňa vývinu, že je dieťa schopné 

plnohodnotne sa zúčastňovať školského vyučovania a úspešne zvládať školské 

požiadavky.“ Fyzické a psychické dispozície dieťaťa pre plnenie požiadaviek školy 

súvisia s pocitom šťastia a sú dobrým základom jeho školskej úspešnosti aj spokojného 

života. Školská zrelosť je spojená s biologickým zrením centrálnej nervovej sústavy 

(ďalej CNS) a vekom dieťaťa. Tieto podmieňujú emocionalitu, úroveň socializácie aj 

primerané výkony vo vzdelávaní dieťaťa (Kariková, 2007). Ukazovatele zrenia CNS                     

a biologických funkcií organizmu považuje vzhľadom k veku dieťaťa za stabilne 

nemenné, oproti iným činiteľom, ktoré pre jeho školskú úspešnosť možno rozvíjať. 

Smiková (2008, s. 2) tvrdí, že zrenie CNS sa prejavuje „dosiahnutím určitej telesnej, 

rozumovej, senzorickej, motorickej, citovej a regulačnej úrovne organizmu.“ Dosiahnutie 

potrebnej úrovne zrelosti (vnútorných podmienok dieťaťa) je základný predpoklad pre 

zámerné rozvíjanie dieťaťa vonkajšími vplyvmi školského prostredia. Posudzovanie 

školskej zrelosti spadá do kompetencií špecialistov v psychológii a medicíne.  

 

Školská pripravenosť 

Vysvetľovanie pojmu školská pripravenosť je mnohokrát zamieňané s podstatou 

školskej zrelosti, aj keď sú tieto dve zložky školskej spôsobilosti dieťaťa neoddeliteľné, 

posudzujú sa paralelne aj sa porovnávajú a hodnotia spoločne. Výsledky, ktoré z nich 

vzišli sa prepájajú v rámci vytvárania komplexného obrazu o dieťati a jeho budúcej 

školskej perspektíve. Školská zrelosť a školská pripravenosť sa líšia cieľmi, oblasťami a 

spôsobmi poznávania aj kompetentnosťou odborníkov v diagnostikovaní. Spojitosťou 

školskej zrelosti a pripravenosti sa zaoberali Končeková (2010) aj Koťátková (2008). 
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Zhodujú sa, že školská pripravenosť je potrebný stav všeobecných vedomostí, 

praktických zručností a návykov dieťaťa dôležitých pre vzdelávanie v základnej škole. 

Smiková (2008) školskú pripravenosť spája s kľúčovými kompetenciami dieťaťa 

dôležitými pre nadväzujúce vzdelávanie aj praktické činnosti.  Mertin (2003) spresňuje, 

že ide o spôsobilosti, ktorým sa dieťa učí vplyvmi vonkajšieho prostredia a zámernej 

výchovy. Školská pripravenosť je súhrn poznatkov, schopností a zručností, sociálnych a 

sebaobslužných návykov, emocionálnej a sociálnej samostatnosti, ktorými dieťa 

disponuje pred nástupom do školy na takej úrovni, aby zvládlo povinnosti školáka 

(Kasáčová, Cabanová, 2011).  

Školská pripravenosť dieťaťa sa zisťuje vzhľadom k náročnosti 

vzdelávacieho programu, podľa ktorého sa bude vzdelávať v základnej škole, aj 

podľa ktorého sa vzdelávalo v materskej škole. Diagnostikovanie školskej 

pripravenosti v oblasti vedomostí, schopností, postojov a vlastností dieťaťa, pedagógov 

vedú v zisťovaní, čo má dieťa skutočne vedieť, vykonávať a zvládať pred nástupom                   

do základnej školy. Viac ako nekonštruktívne vyhľadávanie problémov dieťaťa, sú 

poznávané aktuálne spôsobilosti dieťaťa, t. j. čo na konci predprimárneho a začiatku 

primárneho vzdelávania dieťa vie, vykonáva a zvláda samostatne. Pedagóg (špeciálny, 

liečebný, sociálny) zisťuje: 

• silné stránky dieťaťa, aké je múdre, šikovné a dobré vzhľadom k plneniu obsahu 

a zvládaniu procesu vzdelávania v základnej škole,  

• slabé stánky dieťaťa, kde má rezervy, ktoré treba zohľadňovať alebo riešiť 

individuálnym prístupom vo vzdelávaní.  

Pozitívnym zameraním diagnostického procesu sa predchádza: 

• charakterizovaniu dieťaťa ako problémového a neschopného vzdelávať sa podľa  

vzdelávacieho programu základnej školy, keď sa neuvažuje nad hľadaním úpravy 

programu pre dieťaťa, ale nad alternatívou vzdelávania v špeciálnej triede alebo škole,  

• negatívnym postojom a neobjektívnemu hodnoteniu zo strany učiteľov, pretože 

požiadavky dieťaťa na úpravy vzdelávania nemusia byť také vysoké, ako sú napísané                     

v negatívne zameranej pedagogickej charakteristike alebo v správe z odborného 

vyšetrenia, 

• zbytočným odkladom povinnej školskej dochádzky, keď učitelia a odborníci                       

diagnostikujú nepodstatné skutočnosti, vyhľadávajú to, čo si  pre všetky deti v oblastiach 



ITMS kód Projektu: 26130130095 

57 

diagnostikovania „predpísali,“ určili, pričom ozajstné kvality - výnimočnosť dieťaťa 

zostanú nepovšimnuté. 

Vzdelávaciu perspektívu dieťaťa môžu poškodiť oblasti diagnostikovania, 

ktoré sú nevýznamné, pretože dieťaťa má iné prednosti. Napríklad, ak sa sleduje, či 

si dieťa zaväzuje šnúrky na topánkach a nepoznávajú sa dôležitejšie kvality osobnosti 

pre vzdelávanie napr. vlastnosti prosociálneho správania alebo predpoklady pre 

spoluprácu s ostatnými deťmi a učiteľom. Takýchto rozporov v oblastiach 

diagnostikovania môže existovať viacero. Ich dôsledkom je, že výsledky 

diagnostikovania školskej pripravenosti dieťaťa nebudú objektívne. Preto nie je vhodné, 

ak sa do oblastí diagnostikovania začlenia také skúsenosti dieťaťa, ktoré nepatria                     

do predpokladov vzdelávania v základnej škole. Môže to byť spôsobené aj v prípade, že 

si diagnostik zamieňa oblasti školskej pripravenosti dieťaťa s oblasťami posudzovania 

jeho školskej zrelosti, čím zasahuje do diagnostických kompetencií iných odborníkov                   

v diagnostikovaní.     

Výsledkom diagnostikovania školskej pripravenosti dieťaťa nemá byť 

diagnóza vyjadrená slovami pripravený/nepripravený, ale výstižné 

charakterizovanie najvýznamnejších predpokladov dieťaťa pre pokračujúce 

predprimárne alebo primárne vzdelávanie. Prognóza má obsahovať všetky 

odporúčania a návrhy, ktoré z diagnostikovania dieťaťa vzišli, aby sa optimalizoval 

proces jeho výchovy a vzdelávania s ohľadom na aktuálny stav rozvoja osobnosti 

dieťaťa.  

Školskú pripravenosť diagnostikujú učitelia predprimárneho aj primárneho 

vzdelávania a odborníci v oblasti špeciálnej pedagogiky, sociálnej pedagogiky a 

liečebnej pedagogiky. Diagnostikovaním školskej pripravenosti sa nezisťuje to, čo 

nesúvisí s cieľmi a obsahom ďalšieho vzdelávania dieťaťa, čo nemôžu vzdelávajúce 

subjekty zmeniť a ani zásadne ovplyvniť.  

Zisťovanie školskej pripravenosti dieťaťa nemôže byť záležitosťou 

jednorazových testov a skúšok, ale výsledkom systematického poznávania 

dieťaťa viacerými odborníkmi v edukačnom alebo terapeutickom procese. 

Diagnostikovanie školskej pripravenosti sa preto nedeje len pred zápisom dieťaťa                        

do základnej školy. Celkový obraz o školskej pripravenosti dieťaťa pozostáva                                     

z parciálnych poznatkov o dieťati v priebehu celkovej dochádzky do materskej školy či 

poradenského zariadenia. Na konci predprimárneho vzdelávania sa dlhodobý proces 
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diagnostikovania dieťaťa zhodnocuje, teda či dieťa nadobudlo minimum kompetencií, 

dôležitých pre vzdelávanie v základnej škole vzhľadom k vlastným vzdelávacím 

možnostiam a podmienkam svojho života.  

 

4. 3. 1  Metodiky, testy, skúšky a pozorovacie záznamy  

v diagnostikovaní školskej pripravenosti detí 

 

Poznávanie schopností, vedomostí, postojov a osobnostných vlastností dieťaťa               

v jednotlivých vzdelávacích oblastiach, umožňujú metódy diagnostikovania, aplikované 

jednotlivo alebo z ucelených metodík, určených pre poznávanie a hodnotenie vývinu 

dieťaťa v predškolskom období.  

Pri diagnostikovaní školskej pripravenosti dieťaťa sa uplatňujú viaceré 

dostupné, na čas a prostriedky ekonomické metódy, akými sú pozorovanie, 

rozhovor, hra, testy a skúšky, analýza procesu a výsledkov činností dieťaťa, 

študovanie dokumentácie. Zvyčajne sú úzko zviazané s oblasťami diagnostikovania, 

vymedzenými v záznamových hárkoch vlastnej konštrukcie alebo známych či 

neznámych autorov (bližšie Lipnická, 2012). Autorizované, modifikované metodiky 

pedagogického diagnostikovania, ale i čiastkové testy, skúšky či záznamové hárky sa 

získavajú z odborných kníh, diagnostických materiálov alebo metodických príručiek.  

 

Metodiky vhodné pre pedagogické diagnostikovanie školskej pripravenosti detí 

 

Názov: Pozorovací hárok dieťaťa 

Autori: Hansen, K. A. – Kaufman, R. K. – Walsh, B. K. 

Zdrojový dokument: Metodická príručka pre predškolskú výchovu KROK ZA KROKOM. 

Žiar nad Hronom: Nadácia škola dokorán, 1999. ISBN 80-968292-0-3. s. 171 – 178. 

Diagnostické dispozície: Umožňuje pozorovať a hodnotiť dieťa v oblasti sociálneho 

vývinu, jazyka, rozumového vývinu, tvorivosti a telesného vývinu. 

Kritéria hodnotenia: na škále 1= nie je pozorované, 2 = v počiatkoch, 3 = vyvíja sa, 4 = 

vždy, pravidelne.  

  

Názov: Diagnostika dítěte předškolního věku.   

Autori: Bednářová, J. – Šmardová, V. 
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Zdrojový dokument: Diagnostika dítěte předškolního věku. CO by dítě mělo umět ve 

věku od 3 do 6 let. Brno: Computer Press, a. s., 2007. ISBN 978-80-251-1829-0. 212s.  

Diagnostické dispozície: Ide o ucelenú metodiku diagnostikovania motoriky, 

grafomotoriky, zrakového vnímania a pamäti, sluchového vnímania a pamäti, vnímania 

priestoru a času, základných matematických pojmov, reči a myslenia, sociálnych 

zručností, sebaobsluhy a hry dieťaťa. K uskutočňovaniu diagnostikovania sú v každej 

oblasti spracované diagnostické úlohy aj kritériá hodnotenia výsledkov ich plnenia 

podľa postupnosti vývinu aj očakávaných prejavov spôsobilostí dieťaťa. Pre zapisovanie 

výsledkov diagnostikovania sú pripravené záznamové hárky. Súčasťou metodiky 

diagnostikovania sú i námety pre rozvoj schopností a zručností dieťaťa v určitom veku. 

 

Názov: Materiály pre záverečné hodnotenie. 

Zdrojový dokument: podľa španielskej publikácie Libro Guia – LÁPIZ. Česky: Šimon 

půjde do školy. Program všestranného rozvoje předškolního dítěte. Praha: Portál, 1995, 

ISBN 80-7178-046-4. s. 207 - 221. 

Diagnostické dispozície: Obsahuje podrobne rozčlenené oblasti diagnostikovania 

dieťaťa vymedzené záznamových hárkoch. Diagnostik môže do nich vpisovať vlastné 

poznámky, ktoré sa týkajú pozorovaných činností detí vo veku od 3 do 6 rokov a to                      

v troch oblastiach: rozvoj osobnosti a samostatnosť dieťaťa, prírodné a sociálne 

prostredie, komunikácia a osobný prejav. Prejavovanie čiastkových schopností                              

u dieťaťa, diagnostik hodnotí stupňami hodnotenia A. vždy, B. často, C niekedy, D. nikdy.  

 

Názov: Pedagogická diagnostika dieťaťa 

Autori: Nováková, M. 

Zdrojový dokument: Košice: NOMI, s.r.o., 2001. 

Diagnostické dispozície: Diagnostický zošit má roztriedené oblasti diagnostikovania 

dieťaťa v súlade so štátnym kurikulom predškolského vzdelávania. Je určený                               

na komplexné diagnostikovanie rozvoja osobnosti dieťaťa, avšak bez presných kritérií 

jeho hodnotenia a určovania vzdelávacej diagnózy a prognózy. Diagnostik rôznymi 

metódami diagnostikovania prichádza k poznatkom o dieťati v určených oblastiach 

rozvoja, ktoré má krátkym opisom do zošita zaznamenať. 

Orientačné testy a skúšky vhodné pre pedagogické diagnostikovanie školskej 

pripravenosti dieťaťa 
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Názov: Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky 

Autori: Švancarová, D. – Kucharská, A. 

Zdrojový dokument: Praha: Scientia. 

Diagnostické dispozície: Test je určený pre včasnú depistáž detí ešte pred nástupom                 

do základnej školy v prevencii poruchy čítania a písania. Testovať môžu i zaškolení 

učitelia. Test má 56 položiek v 13 subtestoch, ktoré obsahujú 2 – 3 úlohy. Súčasťou testu 

je i obrázkový materiál. K testovaniu je treba pripraviť papier s tromi linajkami                             

k predkresľovaniu znakov (subtest 11). Oblasťami testovania sú parciálne kognitívne 

procesy: zrakové a sluchové vnímanie, artikulačná obratnosť, schopnosť učenia sa, 

tvorba rýmov a jemná motorika, ktoré sú autorkami považované za predpoklady v učení 

sa čítať a písať. Testovací materiál obsahuje presné postupy administrácie testu aj 

podrobné zdôvodnenia klinických východísk testu. Jeho súčasťou je i výskum a štatistika 

v procese štandardizácie testu. 

  

Názov: Kontrolleret Tegneiagttagelse u nás známy ako Kresebný test školskej 

spôsobilosti 

Autori: Tove Crogh, na naše podmienky test upravili Gajdošová, E. – Herényiová, G. 

Zdrojový dokument: Gajdošová, E. – Herényiová, G. Kresebný test školskej spôsobilosti. 

Bratislava: PSYCHO-INSIGHT, spol. s. o., 1996. 22s. 

Diagnostické dispozície: Kresebný test je uceleným testovacím materiálom                                   

so zdôvodneniami jeho významu aj diagnostického určenia. Umožňuje získať informácie 

o pracovnom tempe a štýle, o motorickej koordinácii, vizuálnych schopnostiach, 

zapamätávaní, verbálnom porozumení pojmom a matematických schopnostiach dieťaťa. 

Obsahuje presne určený postup administrácie testu v rovine inštrukcií, analýzy                             

a interpretácie. Učiteľ posudzuje priebeh a výsledky kresbových činnosti dieťaťa, aby 

orientačne zistil jeho schopnosti pre školu aj včasne odhalil vážne nedostatky a 

problémy v jeho osobnostnom vývine. 

 

Názov: Skúška vedomostí predškolských detí 

Autori: Matějček – Strnadová - Wágnerová 

Zdrojový dokument: Bratislava: Psychodiagnostické a diagnostické testy, n. p., T – 

138/slov.  
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Diagnostické dispozície: Testovací materiál je zložený z úvodných inštrukcií pre 

diagnostikujúcu osobu pri kladení otázok i hodnotení dieťaťa. Ďalej sú určené oblasti 

diagnostikovania dieťaťa metódou rozhovoru. Diagnostikovanie je zamerané na 

vedomosti dieťaťa v oblasti: spoločenské zaradenie, počet, čas, hry a šport, rozprávky, 

zvieratá, rastliny, domácnosť, nástroje, zamestnanie. V každej oblasti sú prejavené 

vedomosti dieťaťa hodnotené určeným počtom bodov, ktoré sa v závere 

diagnostikovania spočítajú a kvalitatívne interpretujú podľa metodickej príručky. 

  

Názov: Test pripravenosti detí na písanie  

Autor: Lipnická, M.  

Zdrojový dokument: Počiatočné čítanie a písanie detí predškolského veku. Prešov: 

Rokus, 2009. 

Diagnostické dispozície: Orientačný grafický test je zameraný na zisťovanie úrovne 

grafomotoriky a počiatočného písania u detí v období pred školským písaním a čítaním. 

Na základe vyhodnotenia vypracovaných úloh je možné zachytiť individuálne špecifiká             

v rozvoji grafomotoriky a počiatočného písania. Test môžu využívať učiteľky                                 

v materskej škole aj odborní zamestnanci poradenských centier.  

Test obsahuje tri diagnostické položky: 

„Kresba ľudskej postavy chlapca, alebo dievčaťa podľa výberu dieťaťa.  

Počiatočné písanie. 

Grafická reprodukcia tvarov a prvkov písania.“ 

Jeho súčasťou sú i kritériá hodnotenia grafickej produkcie dieťaťa s ohľadom               

na rozpoznanie špeciálnych potrieb v grafomotorike a pripravenosť na písanie v 

základnej škole. 

    

Názov: Pozorovací zošit PŠS 

Zdrojový dokument: Bratislava: Psychodiagnostické a diagnostické testy, n. p.,                         

T – 158/slov.  

Diagnostické dispozície: Určená schéma pozorovania 5 – 6 ročných detí je spojená                          

s príručkou pre administráciu a pomocným záznamovým hárkom ku škále PŠS,                           

na zadnej strane ktorého môže dieťa kresliť. Psychológ, ale i zaškolený učiteľ pozoruje 

deti v každodenných činnostiach v materskej škole. Okrem toho pozorované dieťa 

požiada o splnenie 3 úloh. Hodnotenie dieťaťa prebieha pomocou jednoduchého 
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bodového systému (s rozpätím 1 – 3 bodov pre každú zo 16 oblastí pozorovania). Každý 

prideľovaný bod je zreteľne definovaný úrovňou výkonu, správania sa dieťaťa. Učiteľ 

schému vyplňuje spôsobom, že v každej oblasti zakrúžkuje ten bod, ktorý najvýstižnejšie 

charakterizuje hodnotené dieťa. Potom diagnostik spočíta príslušné body podľa návodu 

na str. 4. Na základe toho vypracuje písomnú charakteristiku dieťaťa s vymedzením 

oblastí, v ktorých treba dieťaťu venovať osobitnú pozornosť. 

  

Názov: Detský skríning 

Autori: Kline, P. – Graham, C. – King, W. – Wrigley, J., upravili Senka, J. – Páleník, Ľ. – 

Medveďová, Ľ.  

Zdrojový dokument: Bratislava: Psychodiagnostika a. s. 2004/2004. T - 100. 

Diagnostické dispozície: Pozostáva z príručky, skríningu, Profilu, 2 záznamových hárkov, 

skórovacieho hárku a príloh. Pomáha identifikovať deti s pravdepodobnými ťažkosťami 

v učení. Použiteľný je najmä pri prechode dieťaťa z materskej do základnej školy. 

Pomáha zisťovať „rizikové deti“ s výchovnými, sociálnymi alebo emocionálnymi 

problémami v začiatkoch školskej dochádzky.  

 

Syntéza, sprehľadnenie metodík, testov, skúšok a pozorovacích záznamov 

pre pedagogické diagnostikovanie školskej pripravenosti dieťaťa informuje                      

o dostupných možnostiach poznávania dieťaťa. Diagnostik tým, že si vyberie                          

z ponuky hotových materiálov pre pedagogické diagnostikovanie, šetrí čas pre iné 

činnosti súvisiace s edukáciou detí. Jeho kvalifikácia mu ale dáva predpoklady, pre 

tvorbu diagnostických materiálov a metodík. Ide však o proces zdĺhavý a náročný                      

na štúdium i akčný výskum, v ktorom si overí ich validitu aj reliabilitu. Je preto                         

na rozhodnutí diagnostika, aký prístup si vyberie. Z výsledkov analýzy diagnostických 

materiálov a metodík však vyplýva, že pre diagnostikovanie školskej pripravenosti 

dieťaťa neexistujú štandardizované, ani výskumne overené a je potrebné ich vytvoriť, 

výskumne overiť aj do praxe zaviesť, adekvátnym vzdelávaním pedagógov. 
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4. 4  Oblasti diagnostikovania sociokultúrnych špecifík detí z MRK  

 

Diagnostikovanie dieťaťa z marginalizovaných rómskych komunít zahŕňa                

aj špecifiká sociálneho učenia, ktoré je potrebné zohľadňovať v predprimárnom 

vzdelávaní a starostlivosti v materskej škole alebo v poradenskom zariadení.  

 V anamnestických rozhovoroch a dotazníkoch pre rodičov sa môžu zisťovať: 

 podmienky v rodine na životosprávne činnosti, učenie a hranie sa dieťaťa:  

o jazyk komunikácie, 

o vzdelanie rodičov, 

o  zamestnanie rodičov, 

o  počet detí v rodine, 

o  počet členov v jednej domácnosti, 

o  vybavenosť domácnosti vodou a elektrinou, 

o  hygienické zariadenia, 

o  priestor v domácnosti na hry a učenie detí, 

o  zvyčajné činnosti dieťaťa počas dňa, 

o  obľúbené činnosti dieťaťa doma, 

o  obľúbené jedlá dieťaťa, 

o spoločné hry rodičov s deťmi, 

o pracovné činnosti, do ktorých sa deti v rodine zapájajú. 

 podmienky v komunite na učenie a hranie sa dieťaťa: 

o  obľúbené hry s deťmi vonku, 

o  hry a činnosti v komunitných centrách, 

o  spoločné činnosti v komunite, ktorých sa zúčastňuje. 

 podmienky vzdelávania dieťaťa v materskej škole (hodnotenie rodičmi): 

o  činnosti, ktoré sa s dieťaťom realizujú a rodičom sa páčia, 

o  činnosti, ktoré sa s dieťaťom realizujú a rodičia s nimi nesúhlasia, 

o  čo sa im páči/nepáči na práci učiteliek vo vzťahu k svojmu dieťaťu, 

o  aký význam má asistent učiteľa pre ich dieťaťa, 

o  ako sú spokojní so vzdelávaním svojho dieťaťa v triede vo vzťahu k iným 

deťom. 

 V zisťujúcich oblastiach je nutné postupovať v zmysle etickej komunikácie 

a poradenstva a zachovávať dôstojnosť a ochranu súkromia rodiny, pýtať sa len na 
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také oblasti života, hrania a učenia sa dieťaťa, na ktoré je možné nadviazať, či ich 

kompenzovať v predprimárnom vzdelávaní. Nepýtať sa preto na vzťahy v rodine, príjem 

v rodine a iné, súkromné skutočnosti. 

  V anamnestických rozhovoroch s dieťaťom sa môžu zisťovať: 

 čo robí, ako sa hrá, keď je doma, 

 čo robí, ako sa hrá, keď je vonku, 

 s čím sa hrá najradšej? 

 aké jedlo je jeho obľúbené? 

 čo najradšej robí v materskej škole? 

Nie je vhodné pýtať sa dieťaťa na prvky komfortu života, ktoré zrejme 

v marginalizovanej rómskej komunite nepozná, ale iba na také veci a javy, ktoré 

sú v jeho živote možné. Preto sa netreba pýtať hráš sa s autíčkom, bábikou, 

stavebnicami, ale všeobecne ako sa hráš, čo rád robíš ap. Predchádzame tým pocitu 

menejcennosti aj neúspešnosti dieťaťa pri odpovedaní na otázky. 

 Rozhovory s deťmi a rodičmi treba uskutočňovať zvlášť a potom porovnať 

obsah ich výpovedí. Podľa nich je možné určiť, či skôr dedukovať podmienky pre život 

aj vzdelávanie dieťaťa. Anamnézu je vhodné doplniť zisteniami od sociálnych 

pracovníkov, zo zdravotníckej dokumentácie aj z rozhovorov s komunitnými 

pracovníkmi alebo učiteľmi materskej školy. 

 V otázkach diagnostikovania sociokultúrnych špecifík detí z MRK by sa mali 

brať do úvahy nasledujúce skutočnosti: 

 aj keď sú nedostatočne uspokojované potreby dieťaťa, neznamená to, že rodina 

dieťa nemiluje,  

 nie všetci rodičia majú rovnaké predpoklady vo výchove dieťaťa, ale určite si svojím 

spôsobom vysvetľujú a želajú dobro a úspechy svojho dieťaťa, 

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

a preto ide o dlhodobý proces získavania dôvery dieťaťa aj rodičov v tejto oblasti,  

 jazykový deficit dieťaťa vo vyučovacom jazyku materskej školy môže znižovať jeho 

vzdelávacie výsledky a socioemocionálne spôsobilosti. 

Diagnostikovanie sociokultúrnych špecifík detí z MRK prospeje                                    

ku kompletizovaniu informácií o podmienkach života dieťaťa a čiastočne 

k získaniu odpovedí na otázku, prečo je dieťa také, aké je.  
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Rodičia z MRK často zo známych i neznámych dôvodov nechodia so svojimi 

deťmi do poradenských zariadení. Odborní zamestnanci musia preto hľadať 

spôsoby, ako sa s deťmi a rodičmi „stretnú“ pri diagnostikovaní. Z toho vyplýva, že 

musia ísť za nimi do terénu, tak kde žijú a vzdelávajú sa. V tomto smere sa nevyhnutne 

musia opierať o spoluprácu s komunitnými pracovníkmi aj učiteľmi materských škôl, 

ktorí im v podmienkach svojich pracovísk môžu vytvoriť podmienky pre 

diagnostikovanie detí aj za účasti rodičov. 

Odborní zamestnanci v diagnostikovaní detí z MRK musia zachovávať 

jazykové a sociokultúrne špecifiká ich života a vzdelávania a používať testy 

a metódy diagnostikovania na tieto adaptované. Je preto veľmi náročné stanoviť 

objektívnu diagnózu v oblasti špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb týchto detí, 

najmä mentálneho postihnutia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázky do diskusie: 

 Ako v diagnostikovaní zabezpečujete objektivitu? 

 Ktoré štandardizované testy a diagnostické nástroje uplatňujete v poznávaní detí 

predškolského veku z MRK? Sú sociokultúrne pre tieto deti vhodné? 

 Aké diagnostické nástroje by ste potrebovali pre túto skupinu detí? 

 Akým jazykom komunikujte s deťmi a rodičmi z MRK pri diagnostikovaní, kto Vám 

pomáha prekonávať jazykovú bariéru? 

 Ako vnímate zodpovednosť za diagnózu aj prognózu v správach z diagnostikovania 

týchto detí? 

 Aké máte skúsenosti s diagnostikovaním detí z MRK v domácom prostredí 

a v materských školách? 

 Prečo je hra najdôležitejšou diagnostickou metódou u detí predškolského veku? 

 Aké hry sa s deťmi z MRK najčastejšie hráte v diagnostickom procese? 

 Aké orientačné skúšky ste vytvorili, alebo používate v diagnostikovaní detí z MRK? 

 Aké metódy a nástroje uplatňujete v diagnostikovaní školskej spôsobilosti detí 

z MRK? 

Ak odborný zamestnanec nemá istotu a objektívne výsledky 

z diagnostikovania a testovania o mentálnom postihnutí dieťaťa z MRK, 

na prvej ceste vzdelávania dieťaťa volí inkluzívny prístup v bežnej materskej 

škole alebo základnej škole.    
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5 ODBORNÉ PORADENSTVO V ZLEPŠOVANÍ INKLÚZIE DETÍ                                     

Z MRK V MATERSKEJ ŠKOLE 
 

 Každé dieťa je plnohodnotnou osobnosťou, svojim spôsobom je výnimočné, 

s potenciálom iných obohacovať tým, že je také, aké je. Uznanie a obhajovanie 

hodnoty dieťaťa, ktoré je schopné, spôsobilé, mení obraz o jeho potencialitách. Týmto 

postojom môžeme významne prispieť k zmene pohľadu na dieťa nielen v jeho okolí, ale 

aj u dieťaťa samého. Dieťa netreba prehnane ochraňovať alebo ľutovať. Lepšie je 

v dieťati objavovať a podporovať reálne zdroje (seba)rozvoja, aby bolo do najvyššej 

možnej miery samostatné, produktívne a emocionálne vyrovnané. Dieťaťu je potrebné 

pomáhať, aby žilo plnohodnotný život v rámci možností daných zdravotným či 

sociálnym znevýhodnením. 

 Pozitívna orientácia na dieťa vyžaduje zmenu myslenia pedagogických 

a odborných zamestnancov od deficitného modelu dieťaťa (s chybami, 

nedostatkami, postihnutím) k disponovanému modelu dieťaťa (s jeho 

prednosťami, kvalitami, schopnosťami a možnosťami). Tento ideál ponímania 

dieťaťa                                                      má podporovať poradenstvo aj odborná práca 

v inkluzívnom vzdelávaní. 

 Poradenstvo sa logicky spája so schopnosťami poradcu získavať a 

poskytovať informácie, rady a pomoc sebe a iným v troch neoddeliteľných 

procesoch:  

 poradiť sa (zdokonaliť sa, informovať sa, diskutovať, vymeniť si skúsenosti, aby sa 

optimalizovali a zosúladili rady a pomoc ap.),  

 poradiť si (uvažovať, ako vhodne a čo najlepším spôsobom radiť a pomáhať, aplikovať 

poznatky, plánovať spôsoby a postupy riešenia problémov atď.),  

 poradiť (poskytovať radu a pomoc, ktoré vyústili z procesov radenia a poradenia, 

adekvátne zvládať poradenskú situáciu a komunikáciu).  

 Poradenstvo je prvotne interaktívnym procesom medzi poradcom a 

klientom, v ktorom klient pre seba, svoju situáciu a problém zhodnocuje rady a pomoc. 

Odborné poradenstvo v zlepšovaní inklúzie detí z MRK  
v materskej škole 

(aj každého dieťaťa z MRK) 
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Poradenstvo človeku pomáha riešiť určité problémy, zvládať ich, uvedomovať si vlastné 

potreby a možnosti, orientovať sa vo svojom živote, niesť zodpovednosť za seba atď.  

Poradenstvo je:  

    vzťah pomoci, podpora osobnostného rastu,  

    cieľavedomá činnosť iniciujúca zmeny,  

    spôsob, ktorý uľahčuje rozhodovanie alebo dezorientáciu,  

    forma sociálnej komunikácie.  

 Ako uvádza Drapela (1995), poradenstvo človeku pomáha najmä dvomi spôsobmi:  

 ako prevencia, keď vytvára podmienky pre jeho osobný rast, aby neskĺzol                                   

do problémov,  

 ako náprava, keď odstraňuje zábrany jeho osobného rozvoja a pomáha mu riešiť 

problémy.  

 V bežnom živote sa poradenstvo chápe najmä ako (ne)zištná služba človeka 

človeku, sprostredkúvanie subjektívnych riešení, osvedčených postupov v rôznych 

oblastiach ľudskej skúsenosti. Poradenstvo ako náplň práce profesionálov má punc 

vedeckosti, odbornej erudovanosti (vzdelanosti, dôkladnosti, zbehlosti) a 

profesijnej etiky. Ide o špecializovanú (ne)zištnú službu človeka človeku 

vzhľadom na rozmanité individuálne alebo skupinové potreby a záujmy.  

 

 

 

  Poradenstvo má objektívno-subjektívnu povahu, ktorá je určovaná tak zo 

strany poradcu, ako aj zo strany klienta. Každá poradenská situácia je preto iná, 

neopakovateľná a na iné prípady neprenosná.  

 Profesionalizované poradenstvo má príznačné charakteristiky:  

 Interdisciplinárny charakter. V poradenstve participujú viaceré subjekty, 

poradcovia sa navzájom radia, preberajú poznatky, dopĺňajú a kompletizujú informácie 

a spôsoby riešení úloh a problémov klienta. Úzka špecializácia poradcov slúži na 

detailné a efektívne poznávanie a riešenie potrieb, situácie a problémov klienta.  

 Inštitucionálna príslušnosť. Poradenské činnosti sa uskutočňujú (pripravujú, 

realizujú, hodnotia) v súlade s koncepciou a hodnotami inštitúcie, ktorej sú súčasťou. 

Tým sa sleduje, aby aktivity a rozhodnutia poradcov nepresiahli rámec ich profesijných 

kompetencií, služieb a právomocí inštitúcie.  

V školskom systéme sa poradenstvo poskytuje bez(od)platne. 
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 Profesionálny prístup. Poradcovia pracujú v súlade s etickými princípmi poradenstva 

a poskytujú odborne erudované poradenské služby. Radia v zmysle objektívnych 

informácií a vedeckého poznania, adekvátne aplikujú a produkujú teoretické a 

metodické poznanie v problematike, kooperujú s inými subjektmi v prospech klienta. 

(Majer, 2006)  

 Orientácia na klienta a jeho vlastný rozvoj. Poradenstvo vychádza z potrieb klienta 

a pomáha mu aktívne meniť seba, nemožno ho však klientovi vnucovať. Prioritou je 

ponuka kvalitných poradenských služieb, aby sa klient mohol rozhodnúť pre ich 

využívanie. Poradenstvo ako rozvíjajúci vzťah pomáha klientovi odhaľovať, poznávať 

vlastné možnosti, iniciovať vnútorné sily na zmeny, aktívne a so slobodným 

presvedčením pretvárať, zdokonaľovať seba.  

 Profesionalizované poradenské služby v školstve poskytujú predovšetkým 

odborní zamestnanci poradenských centier, t. j. školských zariadení výchovného 

poradenstva a prevencie. Uskutočňujú psychologické, pedagogické, 

špeciálnopedagogické vrátane logopedických, liečebno-pedagogických a sociálnych 

činností zameraných na optimalizáciu výchovného, vzdelávacieho, psychického, 

sociálneho a kariérového vývinu detí od narodenia až po ukončenie prípravy                                  

na povolanie. Osobitnú starostlivosť venujú deťom so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami.  

 Odborní zamestnanci by v poradenstve nemali mať dve „tváre.“ Majú konať a sa 

správať podľa profesionálnych aj etických pravidiel v záujme dobra detí.  

 

 

 

 

 

5. 1 Etické pravidlá odborného poradenstva 

 

  Etické pravidlá odborných zamestnancov zaväzujú k uplatňovaniu mravných 

hodnôt, aby boli vzorom žitia, konania a správania pre deti a často aj pre ich 

zákonných zástupcov. Etickú dimenziu profesie nemožno ohraničovať len na 

poradenské zariadenie, školu a subjekty edukácie, rovnako sa týka života odborného 

zamestnanca, ako verejne pôsobiacej osoby. Odborní zamestnanci sú jedinečné 

Nie je možné, aby sa odborní zamestnanci profesionálne pôsobili na základe 

negatívnych postojov a predsudkov voči deťom a rodičom z marginalizovaných 

rómskych komunít. 
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osobnosti, ale v profesii sa približne podobajú v poznatkových, činnostných aj etických 

kvalitách. Sú v nich vzdelávaní v príprave na profesiu aj v kontinuálnom vzdelávaní, aby 

boli spôsobilí plniť si povinnosti a uskutočňovať činnosti, ktoré sú v profesii 

kvalifikačne vyžadované a osobnostne predpokladané. 

 V mravnom vedomí, sebavedomí, správaní a konaní odborného zamestnanca 

sa nachádzajú najvšeobecnejšie mravné hodnoty akými sú blaho, dobro a zlo, 

spravodlivosť, zodpovednosť, česť a dôstojnosť, šťastie a zmysel života, svedomie, a iné 

prosociálne hodnoty a pozitívne ľudské vlastnosti (Žilínek, 1997). Odrážajú sa                          

v profesionálnej komunikácii, v správaní a konaní vo vzťahu k deťom, k zákonným 

zástupcom aj k subjektom z odbornej i laickej verejnosti. Treba zdôrazniť, že tieto 

hodnoty majú byť súčasťou i neosobnej edukácie, komunikácie a spolupráce napr. cez 

internet. 

K základným etickým pravidlám poradenskej práce patria: 

 Tolerancia k názorom a prejavom iných, otvorenosť voči kritike, slobodné 

rozhodnutia s mravnou a pracovnou zodpovednosťou, aby neporušovali slobodu a 

práva iného človeka. 

 Úcta, dôvera vyjadrovaná slušným správaním, empatickou komunikáciu, 

ústretovosťou vo viere v úspešnú edukáciu aj spoluprácu s ľuďmi, ktorí sa na nej  

nich podieľajú. 

 Objektívnosť v edukácii aj spolupráci, aby zistenia a poznatky boli skutočnými 

pravdami, získavanými diagnosticky aj metodologicky adekvátnym postupom.  

 Spravodlivosť s rovnosťou príležitostí v edukácii aj spolupráci, neuplatňovaním 

„privilégií“ alebo subjektívneho postoja a vzťahu či významnosti podľa určitej 

selekcie. 

 Zodpovednosť za vlastné rozhodnutia a činy, prístupy v edukácii, intervencii a v 

spolupráci, ktoré vychádzajú z jeho osobného presvedčenia a svedomia a nie sú v 

rozpore s právnymi a etickými pravidlami, so školskými pravidlami a dobrými 

mravmi. 

 Akceptácia individuálnych aj sociokultúrnych jedinečností detí a 

spolupracujúcich subjektov aj vytváraním príležitosti pre úspešnú sebarealizáciu a 

sebarozvoj v školskom i mimoškolskom prostredí. 
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 Bez(od)platnosť všetkých foriem spolupráce a poradenstva deťom, zákonným 

zástupcom, spolupracovníkom, nepresadzovanie komerčných záujmov pre vlastné 

potreby, nevyžadovanie darov a protislužieb. 

 Uznanie, ocenenie, ktoré spravodlivo motivujú k lepším výsledkom a k spokojnosti 

v edukácii a spolupráci aj so zdôvodňovaním ich poskytnutia a neposkytnutia podľa 

známych a objektívnych kritérií.  

 Sebareflexia ako zamyslenie sa nad sebou, nad kvalitou svojej práce a osobnosti a 

úrovňou svojských  spôsobilostí v predchádzaní problémov, nie posudzovanie chýb v 

starostlivosti a spolupráci iných partnerov.  

 Spätná väzba s opätovným, systematickým prehodnocovaním aj nadväzujúcimi 

názormi a skúsenosťami v diskusiách a spoločných činnostiach, ktoré prispievajú ku 

skvalitňovaniu edukácie a spolupráce. 

 Dôvernosť, diskrétnosť pri získavaní, uchovávaní aj sprostredkúvaní 

informácií, osobných údajov podľa zákona, interných prepisov školy a podľa 

etických pravidiel. 

Pri rešpektovaní princípu dôvernosti a mlčanlivosti v poradenskom procese 

je odborný zamestnanec zodpovedný za ochranu osobných údajov. Za osobné 

údaje dieťaťa sa podľa § 11 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

považujú: 

 meno a priezvisko, 

 dátum narodenia,  

 bydlisko,  

 rodné číslo,  

 štátna príslušnosť,  

 národnosť,  

 informácie o jeho fyzickom a duševnom zdraví, mentálnej úrovni,  

 výsledky psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky, 

 identifikácia zákonných zástupcov dieťaťa. 

V spravovaní osobných údajov dieťaťa aj jeho rodičov, zákonných zástupcov má 

odborný zamestnanec viaceré povinnosti, napr.: 

 ak sa ich rozhodne použiť na vedecké alebo štatistické účely, musí osobné údaje 

dieťaťa náležite označiť a anonymizovať,  

 keď sa stanú nepotrebnými, musí ich zákonným postupom zlikvidovať,  
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 na ich zverejnenie alebo poskytnutie iným osobám musí získať súhlas zákonného 

zástupcu dieťaťa,  

 aj po ukončení ich spracúvania alebo po skončení pracovnoprávneho vzťahu 

musí zachovávať mlčanlivosť. 

Všetku dokumentáciu o dieťati, riešení jeho situácie, problému musí odborný 

zamestnanec chrániť tak, aby nebola zneužitá inými osobami. 

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: 

 odborný zamestnanec informuje príslušnú tretiu stranu, ak zistí, že klient 

výrazne ohrozuje svoj život alebo nerobí žiadne opatrenia na jeho ochranu,  

 odborný zamestnanec informuje príslušnú tretiu stranu, ak zistí, že klient 

ohrozuje život alebo zdravie iného človeka, dieťaťa, viacerých detí, ľudí,  

 odborný zamestnanec klienta informuje a dá mu vždy prečítať záznamy, správy 

vyhotovené na poskytnutie iným odborníkom, inštitúciám,  

 klient vždy musí udeliť súhlas s tým, ak sa odborný zamestnanec rozhodne 

zhotoviť zo stretnutia zvukový alebo obrazový záznam a najmä podpísať 

informovaný súhlas s jeho poskytnutím konkrétnym osobám či inštitúciám,  

 odborný zamestnanec ako poradca musí poskytnúť zápisy z poradenských 

stretnutí, ak je na to 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 obmedzenia mlčanlivosti patrí k profesionalite poradenskej 

práce. 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 o rodine a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov). 

 Odborní zamestnanci v školstve v správaní a konaní vyjadrujú vzťah                              

k deťom, zákonným zástupcom aj iným subjektom edukácie a spolupráce v súlade 

s etickou dimenziou profesie. Táto zahŕňa aj štátom presadzované hodnoty výchovy a 

vzdelávania, ktoré sú pozitívne a vedecké, eticky akceptované a právne platné. Odborní 
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zamestnanci si ich majú osvojiť a viesť k nim aj partnerov v spolupráci a edukácii z rodín 

detí, školskej i mimoškolskej verejnosti. 

 

5. 2 Podpora inkluzívneho vzdelávania detí z MRK  

odborným  poradenstvom 

 

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.  

Odborní zamestnanci školských zariadení výchovného poradenstva 

a prevencie môžu podporovať úspešné vzdelávanie a šťastné detstvo detí z MRK 

odporúčaniami aj odbornými činnosťami, ktoré sú prepojené na edukačný proces 

v materských školách. 

Verejne sa deklaruje a z výskumov vyplýva, že inkluzívnej edukácii detí                 

z MRK v materských školách by najviac pomohlo: 

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

od 3 do 6, resp. 7 rokov, 

 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, 
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 špecializované vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných 

zamestnancov v školstve v oblasti špecifík výchovy a vzdelávania detí zo sociálne 

znevýhodneného prostredia aj konkrétne marginalizovaných rómskych komunít. 

Vzdelávanie detí z MRK si vyžaduje systémové riešenia a podporu. Odborní 

zamestnanci by ich mali reflektovať vytváraním a odporúčaním vhodných podmienok 

inkluzívneho vzdelávania detí z MRK. Konkrétne to znamená: 

1. Podporovať rovnosť vo vzdelávaní detí z MRK nielen tak, že budú mať 

zabezpečený rovnaký prístup k vzdelaniu, ale že vo vzdelávaní budú 

rešpektované ich vzdelávacie potreby  a možnosti a nebudú znižované nároky                

na ich osobnostný aj sociokultúrny rozvoj.  

2. Poznať podmienky jednotlivých materských škôl pre inkluzívne 

vzdelávanie. Odborní zamestnanci poradenských zariadení by ich mali trvale 

monitorovať, aby nachádzali najvhodnejšie podmienky vzdelávania detí z MRK, 

aby bola inklúzia realizovateľná a učitelia neboli preťažovaní vysokým počtom 

detí s problémami v jednej triede. 

3. Spolupodieľať sa na zabezpečovaní vhodných personálnych podmienok 

inkluzívneho vzdelávania, asistentov učiteľa, školských špeciálnych pedagógov, 

školských psychológov, sociálnych pedagógov v spolupráci s komunitnými 

pracovníkmi a subjektmi sociálnych služieb. 

4. Radiť a odporúčať spôsoby kooperatívnej a diferencovanej výučby podľa 

možností a schopností detí s podpornými personálnymi a materiálnymi 

opatreniami a alternatívnymi programami vzdelávania. 

5. Predchádzať ohrozeniam detí z MRK vyplývajúcim zo znevýhodňujúceho 

prostredia, v ktorom vyrastajú. Nízke príjmy rodiny a príslušnosť k etnickej 

menšine, nemusia ešte predstavovať riziko v rozvoji osobnosti dieťaťa. Ak však 

rodičia sústredia ciele v rodine na niečo iné, než na deti, hrozia nepriaznivé 

dôsledky do výchovy a starostlivosti o ne. Odborní zamestnanci by v týchto 

prípadoch mali nachádzať riešenia s rodičmi, so školou, komunitou aj sociálnymi 

službami. 

6. Obhajovať dôvody pre inkluzívne predprimárne vzdelávanie detí 

z marginalizovaných rómskych komunít u všetkých osôb, ktorí o nej 

pochybujú, napríklad u rodičov nerómskych detí, učiteľov. 
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Hovorí sa, že najlepšou školou pre človeka je život sám. Rozmanitosť detí je 

prirodzenou súčasťou života a škola by ju mala kopírovať. Predstava materskej 

školy s fungujúcou inkluzívnou edukáciou je v terajšej dobe ideálnym obrazom 

materskej školy s prosociálnym správaním, rešpektovaním práv aj zodpovedným 

plnením povinností všetkých zúčastnených jednotlivcov. V takejto kvalite materskej 

školy sa rovnocenne akceptuje a vzdeláva každé dieťa, v edukácii sa kooperuje 

a komunikuje pozitívnym spôsobom bez selektovania na „lepších a horších, bohatých 

a chudobných, zdravých a postihnutých, .... takých a onakých“ v negatívnom slova 

zmysle. Východiskom inkluzívnej edukácie je výnimočnosť a sebarealizácia každého 

dieťaťa, rozvíjanie jeho osobnosti v podmienkach skupinovej kultúrnosti, prežívanie 

a osobnostné vyrovnávanie sa s inkluzívnym spolunažívaním a vzdelávaním sa od 

malička. 

 

5. 3  Pomáhajúci prístup odborných zamestnancov  

v predprimárnom vzdelávaní detí z MRK 

 

Je známe, že pre inkluzívne (rovnoprávne, optimálne a efektívne) 

vzdelávanie detí z MRK v materských školách odborní zamestnanci nemajú 

k dispozícii štátom schválené metodiky ani objektivizované diagnostické nástroje. 

Týka sa to aj stimulačných, preventívnych a kompenzačných programov, ktoré by 

pomohli v krátkom čase minimalizovať deficity detí a účinne by predchádzali 

problémom v školskom vzdelávaní. Skôr sa uplatňujú stratégie kompenzačného 

a pozitívneho vzdelávania, diferencovanej a kooperatívnej výučby, ktoré pedagogickí 

a odborní zamestnanci plánujú, realizujú a hodnotia individuálne alebo aj v tímovej 

spolupráci. 

Odborných zamestnancov v školskom vzdelávacom systéme je málo na to, 

aby deťom z MRK, ich rodičom aj učiteľom pomáhali tak, ako to reálne potrebujú. 

Vzdelávanie detí z MRK okrem iných podmienok vyžaduje zvýšenie počtu odborných 

zamestnancov v materských školách aj školských zariadeniach výchovného poradenstva 

a prevencie pre realizáciu kompenzačného a pozitívneho vzdelávania. 

Kompenzačné vzdelávanie môže dieťaťu z MRK pomôcť dosiahnuť kultúrnu úroveň 

požadovanú školským vzdelávacím programom materskej školy. Odborní zamestnanci 

aj pedagogickí zamestnanci tvoria v tímovej spolupráci programy, ktoré v realizácii 
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eliminujú problémy detí z MRK aj im predchádzajú v školskom vzdelávaní. V rámci nich 

sa uplatňujú kompenzačné stratégie a zabezpečuje sa také edukačné prostredie, aby sa 

prekonávali jazykové, sociokultúrne a osobnostné znevýhodnenia detí z MRK. 

Kompenzačné vzdelávanie zároveň pôsobí preventívne proti zhoršovaniu, prehlbovaniu 

problémov detí z MRK v škole. 

Pozitívne vzdelávanie umožňuje preniknutie do kultúry a podmienok detí v rodine 

a komunite tak, že sa najdôležitejšie hodnoty, vlastnosti, postoje jeho kultúry zahrnú              

do obsahu vzdelávania, spôsobov výučby a hodnotenia  detí z MRK (Kalhoust a Obrst, 

2002; podľa Horňáka, 2011).  

Horňák (2010) pre vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, a tak 

aj deti z MRK odporúča ďalšie, doplnkové prístupy výchovy a vzdelávania, najmä:  

 prideľovanie primeraných úloh, ktoré sú v zhode s ich najrozvinutejšími 

schopnosťami, aby sa cítili úspešne a boli motivované k ďalším úlohám a činnostiam,  

 recipročné vzdelávanie, v ktorom deti učia od svojich kamarátov to, čo ovládajú, 

vedia na základe svojich rozvinutých kompetencií,  

 kooperatívne vzdelávanie, v ktorom deti vzájomne participujú na riešení 

spoločných úloh, skupinových činností,  

 homogénne skupiny so zameraním na rozvoj tých istých schopností, vedomostí, 

postojov u skupiny detí, ktoré to rovnako potrebujú.  

Stratégie kompenzačného a pozitívneho vzdelávania detí z MRK 

v predprimárnom vzdelávaní vyplývajú z pomáhajúceho vzťahu pedagogického 

zamestnanca alebo odborného zamestnanca dieťaťu, teda individuálneho 

prístupu. V rámci neho venujú pozornosť dieťaťu a jeho výnimočným, špecifickým 

kvalitám osobnosti: 

-  situačne, keď dieťa potrebuje pomôcť momentálne, v konkrétnom čase, situácii, 

činnosti, keď si nevie s niečím poradiť, niečo zvládnuť, urobiť, 

-  adaptačne, keď sa ciele, obsah, podmienky a prostriedky výučby prispôsobujú 

možnostiam a schopnostiam dieťaťa v spoločnom učení sa s ostatnými deťmi,   

-  komplexne, keď pedagogickí aj odborní zamestnanci rozvíjajú osobnosť dieťaťa 

podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu. 

Individuálny prístup predchádza zlyhaniu, neúspešnosti dieťaťa vo výchove 

a vzdelávaní, umožňuje dieťaťu získavať pre sebarozvoj čo najviac kvalitných 

a primeraných podnetov. Individuálnym prístupom je možné prekonávať aj jazykový 
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deficit dieťaťa vo vyučovacom jazyku materskej školy, ktorý môže znižovať jeho 

vzdelávacie výsledky a sociálne spôsobilosti. 

Významnú úlohu tu zohráva asistent učiteľa komunikujúci v rómskom jazyku. 

Odborní zamestnanci pomáhajú vo vzdelávaní detí z MRK aj tým, že s nimi 

realizujú programy:   

 stimulačné, intenzívne a systematicky podporujú napredovanie dieťaťa v oblastiach 

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

grafomotorike, koordinácii pohybov, vedomostiach ap., 

 preventívne, minimalizujú negatívne vplyvy, ktoré dieťa ohrozujú a môžu spôsobiť 

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

správnej výživy, pravidelnej hygieny ap.),  

 adaptačné, učia dieťa prosociálnemu správaniu a sebaovládaniu v procese zvykania 

si, prispôsobovania sa na zmenené edukačné prostredie aj rôzne situácie učenia sa. 

Odborní zamestnanci nemôžu významne ovplyvniť sociokultúrne 

podmienky dieťaťa, napríklad v oblasti podnetnosti rodinného prostredia, 

vzťahov a hodnôt vo výchove dieťaťa v rodine, ale môžu rodičom poskytovať 

poradenstvo a pomoc spojenú s výchovou a vzdelávaním dieťaťa vo viere, že sa 

určitým spôsobom tieto podmienky zmenia, upravia. Čo odborní zamestnanci určite 

môžu je, že zlepšia situáciu a prežívanie dieťaťa v materskej škole alebo poradenskom 

zariadení, poskytnú mu starostlivosť, pomoc a odborné vedenie s emocionálnou oporou 

a podnetmi, do ktorého sa bude tešiť, rado sa vracať, aj sa dieťa veľa pozitívneho naučí, 

najmä to, čo pre život potrebuje.  

Odborní zamestnanci v poradenských aktivitách môžu presviedčať rodičov 

z MRK o výhodách dochádzky dieťaťa do materskej školy v prospech rozvoja 

osobnosti dieťaťa napríklad: 

 informovaním, pozývaním rodičov na deň otvorených dverí alebo na návštevy 

materskej školy,  

 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, 
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 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. 

V inkluzívnom vzdelávaní detí z MRK sa považuje za dôležité úzke prepojenie 

poradenských služieb odborných zamestnancov s praxou vzdelávania v materskej 

škole. Dochádzanie detí z MRK do materských škôl je príležitosťou pre včasné 

diagnostikovanie špecifík rozvoja osobnosti detí. Odborní zamestnanci tak môžu 

podchytiť oneskorený alebo nerovnomerný vývin detí z MRK realizáciou 

kompenzačných, stimulačných, preventívnych alebo adaptačných programov. Ide najmä 

o tie deti, ktoré sú ohrozené školskou neúspešnosťou, u ktorých je zanedbaný ich 

intelektový a sociálny rozvoj nepodnetnou a zanedbávajúcou rodinnou výchovou a 

starostlivosťou. K tomu je potrebné zvýšiť počet školských špeciálnych pedagógov 

a školských psychológov v materských školách. Zvýšenie dostupnosti odborných 

služieb v teréne materských škôl umožní včasne podchytiť problematický vývin detí 

z MRK. Ide o presadenie požiadavky, že odborné služby treba prispôsobiť reálnym 

potrebám detí a nie situáciu detí ich (ne)dostupnosti služieb, z dôvodu nízkeho počtu 

odborných zamestnancov v teréne škôl.  

Najmä proces diagnostikovania by mali odborní zamestnanci realizovať 

v prirodzenom prostredí dieťaťa (v materskej škole, domácom prostredí).  

 

 

 

 

 

 

 Adekvátnu podporu a vzdelávanie detí z MRK by mali odborní zamestnanci trvale 

podporovať metodickým vedením rodičov a učiteľov detí, neponechávať ich 

v bezradnosti, radiť im a overovať s nimi vo výchove a vzdelávaní dieťaťa najvhodnejšie 

spôsoby. A hlavne neselektovať deti, obhajovať a vytvárať podmienky na inkluzívne 

vzdelávanie v materských školách všetkých detí. 

 

Odborní zamestnanci by v pomáhaní deťom všeobecne mali realizovať 

diagnostikovanie nie pre stanovenie diagnózy, ale na zaistenie adekvátnej 

podpory a pomoci dieťaťu v reálnych podmienkach vzdelávania v škole, 

odporúčaním aj realizovaním konkrétnych postupov optimálnej a efektívnej 

edukácie. 
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Otázky do diskusie: 

 Ktoré služby v odpornom poradenstve najčastejšie poskytujete deťom a rodičom 

z MRK? 

 Čím je odborné poradenstvo deťom a rodičom z MRK špecifické oproti iným 

skupinám znevýhodnených detí? 

 Na čo si najviac dávate pozor vo svojich odborných činnostiach, aby boli realizované 

na profesionálnej úrovni? 

 Aké etické pravidlá treba dodržiavať v odbornej práci a poradenstve s deťmi 

a rodičmi z MRK? 

 Aká dokumentácia detí patrí do zložky dôverné informácie? 

 Máte skúsenosti s obmedzenia mlčanlivosti v poradenstve u detí a rodičov z MRK? 

 Ako podporujete inkluzívne vzdelávanie detí z MRK v spolupráci s komunitnými 

centrami, sociálnymi pracovníkmi a učiteľmi materských škôl? 

 Darí sa Vám zaradiť do materských škôl všetky deti z MRK, ktoré diagnostikujete? 

 Máte skúsenosti s tým, že musíte presviedčať učiteľov a rodičov nerómskych detí 

o výhodách inkluzívneho vzdelávania detí z MRK v materských školách? 

 Môžete uviesť niektoré príklady kompenzačného a pozitívneho vzdelávania detí 

z MRK, s ktorými máte dobré i zlé skúsenosti? 

 Ktoré stimulačné programy najčastejšie využívate v rozvíjaní osobnosti detí z MRK? 

 Aký je Váš názor na inkluzívne vzdelávanie detí z MRK v materských školách? 
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ZHRNUTIE, ALEBO ČO PODSTATNÉ MÔŽU ODBORNÍ ZAMESTNANCI (U)ROBIŤ PRE 

ÚSPEŠNÉ VZDELÁVANIE DETÍ Z MRK 

 

Podporovať inkluzívne vzdelávanie detí z MRK v materských školách odporúčaniami, 

metodickým vedením aj vlastnou, odbornou poradenskou prácou. 

 

Neznižovať neodôvodnene vzdelávacie nároky na deti z MRK, smerovať odporúčania 

pre prax aj vlastné odborné aktivity k úspešnosti aj spokojnosti detí vo vzdelávaní. 

 

Prepojiť poradenské služby odborných zamestnancov s praxou vzdelávania v materskej 

škole, radiť a pomáhať podľa skutočných potrieb detí v edukačnom procese v triede. 

 

Diagnostikovať deti z MRK v prirodzených podmienkach života a vzdelávania 

v domácom prostredí, v materskej škole a komunitných centrách. 

 

Uplatňovať v diagnostikovaní detí z MRK metódy adaptované na ich jazykové 

a sociokultúrne špecifiká, pomáhať si tlmočením asistentov učiteľa v rómskom jazyku. 

 

V diagnostikovaní sociálneho znevýhodnenia a špecifík detí z MRK získavať len údaje 

dôležité pre nadväzujúcu výchovu a vzdelávanie a odborné intervencie. 

 

Odporúčať aj poskytovať rôzne programy kompenzačného a pozitívneho vzdelávania 

a odborných intervencií u detí z MRK podľa ich individuálnych potrieb. 

 

Poskytovať metodickú a poradenskú pomoc pri výchove a vzdelávaní detí z MRK 

rodičom a učiteľom, uplatňovať rôzne formy spolupráce a vzájomného informovania sa. 

 

Participovať na vzdelávaní pedagogických zamestnancov v praktických otázkach 

inkluzívneho vzdelávania detí z MRK. 

 

Zúčastňovať sa na osvetových programoch a formách spolupráce, ktoré posilňujú 

vedomie detí aj rodičov z MRK o hodnotách vzdelávania a vzdelania pre život.  
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