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ÚVOD 

 
Každé dieťa je jedinečnou bytosťou. Každé dieťa má potenciál byť lepším. Nezdôrazňujme 

toľko ich nemožnosti, sociálne a iné prekážky, sústreďme sa na ich možnosti!  

Zelina Miron (1996) 

 

Deti, ktoré vyrastajú v podmienkach sociálneho znevýhodňovania, sa spravidla z rôznych 

dôvodov len obmedzene alebo vôbec nezúčastňujú predprimárneho vzdelávania. Táto 

absencia spolu s nedostatočne podnetným prostredím potom spôsobuje, že do základnej školy 

nastupujú nepripravené a ich školský štart sa tým komplikuje. Podpora predprimárneho 

vzdelávania detí zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia je preto kľúčová pre ich ďalšiu 

školskú úspešnosť. Materská škola je kompetentná poskytnúť výchovno-vzdelávacie 

prostredie, ktoré rozvíja perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu stránku 

osobnosti dieťaťa ako základ jeho pripravenosti na školské vzdelávanie a na život 

v spoločnosti vôbec.  

Ústrednou postavou vo výchovno-vzdelávacom procese v materskej škole je pedagogický 

zamestnanec. Učiteľ či asistent učiteľa, ktorý vychováva a vzdeláva detí z marginalizovaných 

rómskych komunít musí disponovať rozšírenými pedagogickými spôsobilosťami. Bežná 

materská škola nadväzuje na rodinnú výchovu dieťaťa, no materská škola vychovávajúca 

a vzdelávajúca deti z marginalizovaných skupín však často kompenzuje nepostačujúce 

rodinné podnety a tak pomáha dieťaťu k jeho nielen vzdelávacej, ale i životnej prosperite 

a osobnej spokojnosti.  

 

Učebný zdroj Podnetné prostredie v materskej škole ako podpora rozvíjania osobnosti detí 

z marginalizovaných rómskych komunít je určený pedagogickým zamestnancom ako 

podporný študijný materiál ich kontinuálneho vzdelávania v rámci národného projektu 

Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy. Je zhrnutím 

niektorých dôležitých poznatkov a informácií o vytváraní podnetného prostredia vhodného 

pre rozvoj osobnosti detí z marginalizovaných rómskych komunít a  pre efektívne inkluzívne 

vzdelávanie v materskej škole. Podnetné prostredie nevnímame len v kontexte technicko-

materiálno zabezpečenia výchovy a vzdelávania, ale aj v kontexte výchovno-vzdelávacích 

koncepcií, stratégií, prístupov a veľmi dôležitých osobných vzťahov, ktoré medzi všetkými 

subjektmi v prostredí materskej školy prirodzene vznikajú. 
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1 Potenciál materskej školy vo výchove a vzdelávaní detí 

z marginalizovaných rómskych komunít 

 

Materská škola ako výchovno-vzdelávacia inštitúcia je v našich podmienkach považovaná za 

jeden z dôležitých faktorov rozvoja dieťaťa predškolského veku. Podľa Zákona 245/2008 Z. 

z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) materská škola „podporuje osobnostný rozvoj detí 

v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja 

schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život 

v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.“ Tento zákon ďalej 

zaraďuje materskú školu do systému školskej sústavy ako prvý článok a tým materská škola 

získava plnohodnotnosť svojho pôsobenia na dieťa rovnako ako ostatné vyššie školské 

inštitúcie. 

 

Úlohou materskej školy je zabezpečovať predprimárne vzdelávanie, pod ktorým školský 

zákon (2008) rozumie „cielene organizovaný a realizovaný proces výchovného a 

vzdelávacieho pôsobenia a učenia zameraného na rozvoj dieťaťa v súlade s jeho 

predpokladmi a podnetmi, ktoré stimulujú jeho vlastnú snahu stať sa harmonickou 

osobnosťou.“  

 

Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania je „dosiahnuť optimálnu 

perceptuálnomotorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na 

školské vzdelávanie a na život v spoločnosti“ (Štátny vzdelávací program ISCED 0 – 

predprimárne vzdelávanie, 2008, s. 5).  

Prioritným cieľom materskej školy sa tak stáva zabezpečenie najvyššej možnej úrovne 

zdravého celostného rozvoja každého dieťaťa a tým vytvárať optimálne podmienky pre 

výchovu a vzdelávanie detí aj so sociálne znevýhodňujúceho prostredia a odbornou 

pedagogickou intervenciou zvýšiť ich vzdelávacie šance na začiatku primárneho 

vzdelávania. 

 

Návrh inovovaného štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie (2013) 

ďalej uvádza špecifické ciele vzdelávania v materskej škole, ktoré na tomto mieste 

objasňujeme vo vzťahu k deťom z marginalizovaných rómskych komunít (ďalej MRK): 
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 zlepšovať sociálnu aktivitu a angažovanosť dieťaťa – sociálne spôsobilosti v rámci 

komunity sú u detí z MRK málo rozvíjané, resp. dostatočne pre potreby komunity, ale 

v rámci úspešnej socializácie do spoločnosti je potrebné nacvičovať sociálne zručnosti 

v interakcii s ostatnými deťmi a dospelými, 

 podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu – deti z MRK majú tieto možnosti 

obmedzené, poznatky a zručnosti získavajú náhodne a často také, ktoré nie sú dostatočné 

či sú až nevhodné pre jeho rozvoj, znevýhodňujúce prostredie neponúka dieťaťu 

systematické pôsobenie v oblasti získavania kompetencií k učeniu, nerozvíja jeho 

tvorivosť a aktívne riešenie problémov, nepodporuje dieťa pri jeho detskej zvedavosti 

a radosti z nej, 

 podporovať rozvoj individuálnych spôsobilostí dieťaťa – túto podmienku deťom 

nevedia poskytnúť ich vlastní rodičia, rodičia  nezhodnotia individuálny potenciál dieťaťa, 

 sprostredkovať základy verejnej kultúry – máme na mysli celé spektrum kultúrnych 

noriem od hygienických až po celospoločenské, 

 rozvíjať u dieťaťa dimenzie školskej pripravenosti – a tým eliminovať neprospievanie 

detí na 1. stupni ZŠ či zaraďovanie detí do špeciálnych tried a škôl. 

 

Špecifickým cieľom výchovy a vzdelávania detí zo sociálne znevýhodňujúceho 

prostredia v materskej škole je „prostredníctvom eliminácie alebo odstránenia hendikepov 

vyplývajúcich zo sociálneho znevýhodnenia dosiahnuť primeraný rozvoj ich schopností tak, 

aby boli pripravení na školské vzdelávanie“ (Štátny vzdelávací program ISCED 0, 2008, s. 

34). Z toho vyplýva, že materská škola má vytvoriť také prostredie, aby v plnom rozsahu 

naplnila ciele výchovy a vzdelávania a tým bola nápomocná deťom z MRK a ich rodinám pri 

„štarte k lepším možnostiam“. Preto by mala zabezpečiť: 

 motiváciu k zvýšenej účasti detí z MRK na predškolskej príprave už od veku 4 roky, 

 dostatok kapacít na predškolskú prípravu všetkých 5 – ročných detí, 

 asistenta učiteľa, ktorý ovláda materinský jazyk detí z MRK, 

 realizáciu programov, ktoré sú orientované na zlepšenie spolupráce rodičov detí z MRK 

s materskými školami, 

 spoluprácu s komunitnými centrami, s terénnymi sociálnymi pracovníkmi, ktorí poskytujú 

sociálne služby obyvateľstvu, participujú pri výchove a vzdelávaní nielen detí a môžu byť 

nápomocné svojimi aktivitami, 
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 personálne podmienky – učiteľov, ktorí sú cielene pripravovaní na výchovu a vzdelávanie 

detí z MRK, aktívnu spoluprácu so špecialistami (špeciálny pedagóg, psychológ, logopéd 

a iní odborníci), 

 prijatie inkluzívnej orientácie – inkluzívny prístup možno definovať ako bezpodmienečné 

akceptovanie špeciálnych potrieb všetkých detí, ktoré sa nedelia na tie, ktoré majú 

špeciálne potreby a tie, ktoré ich nemajú, ide o bezpodmienečné prijatie detí učiteľom a 

detí medzi sebou, aby bolo možné rozvíjať hodnoty inklúzie (akceptácia, prosociálnosť, 

empatia), 

 vypracovanie takého školského vzdelávacieho programu, ktorý bude inkluzívne zameraný 

a ktorý bude v plnej miere rešpektovať špecifiká, potreby a záujmy detí z MRK a celej 

komunity. Školský vzdelávací program tak musí byť vypracovaný na základe princípov 

tvorby inkluzívne zameraného kurikula.
1
 

 

Špecifický cieľ výchovy a vzdelávania detí zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia 

dosiahneme pomocou (Gardošová – Dujková a kol., 2003): 

 stratégií pre fyzické začlenenie: prvým krokom pre fyzické začlenenie dieťaťa do 

výchovy a vzdelávania je zaistiť mu prístup k učebnému prostrediu, tzn. aby dieťa z MRK 

navštevovalo pravidelne materskú školu, aby v nej strávilo dostatočne dlhý čas. 

Zaraďujeme tu aj problematiku snahy dostať do aktívnej činnosti školy rodičov detí, 

najmä matky. Deti (i rodičia) musia mať prístup ku všetkým aktivitám, ktoré 

v triede/škole prebiehajú.  

 stratégií pre sociálne začlenenie: ak nedôjde k začleneniu dieťaťa z MRK do kolektívu 

spontánne, musí ho zaistiť pedagóg umožnením prirodzenej interakcie medzi deťmi 

a zavádzaním plánovaných postupov k zvýšeniu interakcie medzi deťmi.   

 stratégií pre začlenenie do procesu výučby: deti majú mať možnosť výberu aktivity 

a hry, individuálne úlohy pedagóg zaraďuje do každodenných činností (individualizácia 

výučby), pedagóg zaisťuje aktívnu účasť všetkých detí, pre potreby tejto účasti detí na 

výchove a vzdelávaní možno upraviť učebné prostredie, zmeniť postup či metódy, 

výchova a vzdelávanie sa orientuje na spôsobilosti pre získanie samostatnosti. 

 stratégií pre spoluprácu s rodinou a s komunitou: zdieľanie pozitívnych informácií 

o dieťati, denná asertívna komunikácia, formálne i neformálne zapájanie rodičov 

a komunity do výchovno-vzdelávacieho procesu v škole i mimo nej, vytváranie pre dieťa 

                                                 
1
 Princípy tvorby inkluzívne zameraného kurukila na predprimárnom stupni školskej sústavy sú dostupné na 

http://www.npmrk2.sk/sites/default/files/IMV.pdf  

http://www.npmrk2.sk/sites/default/files/IMV.pdf
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stimulujúceho domáceho prostredia s pomocou školy, kompenzácia nepodnetného 

prostredia za účasti rodiny. 

Potenciál materskej školy pre úspešnú výchovu a vzdelávanie detí z MRK sa odráža aj v jej 

funkciách, ktoré na tomto mieste charakterizujeme vo vzťahu k výchove a vzdelávaniu detí z 

MRK (klasifikácia funkcií podľa Ondrušková, 2011): 

 pedagogická funkcia – materská škola je výchovno-vzdelávacou inštitúciou, vytvára 

podmienky na zaškolenie detí, poskytuje im predprimárne vzdelávanie. Rodinu 

nenahrádza, ale nadväzuje na ňu a obohacuje jej výchovu o cieľavedomú a systematickú 

činnosť, ktorá v rodinách detí z MRK je nedostatočná alebo úplne chýba. 

 preventívna, diagnostická funkcia – realizáciou diagnostických a preventívnych 

programov odhaľuje a koriguje odchýlky zdravého mentálneho i fyzického rozvoja 

dieťaťa. U dieťaťa z MRK to je najmä kognitívny a sociálny rozvoj. 

 poradenská funkcia – poskytuje odborno-metodickú pomoc rodinám. Každodenným 

osobným kontaktom s rodičmi má príležitosť ovplyvňovať ich výchovne postoje, ktoré sa 

u rodín z MRK často zakladajú na spoločensky nežiaducich hodnotách. 

 sociálna funkcia – zabezpečuje a  pomáha pri socializácii dieťaťa prostredníctvom 

sociálneho kontaktu so skupinou rovesníkov i s dospelými. Učí spoločensky prijateľným 

sociálnym kontaktom. 

 kultúrna a multikultúrna funkcia – usmerňuje kultúrne aktivity dieťaťa, rešpektovaním 

prvkov kultúry každého dieťaťa podporuje výchovu k tolerancii a rešpektu. 

 kompenzačná funkcia – koriguje rozdiely detí zo sociokultúrne znevýhodňujúceho 

prostredia, vyrovnáva rozdiely v rozvojovej úrovni detí. Kompenzuje málo podnetné či 

nepodnetné rodinné prostredie.  

 integračná funkcia – deti učí rešpektu k odlišnostiam a k individualite, učí nadväzovať 

sociálne vzťahy a komunikáciu. 

 personalizačná funkcia – rešpektuje, podporuje a rozvíja autonómiu každého 

jednotlivca. 

 kvalifikačná funkcia – ktorá spočíva v utváraní pozitívneho sebapoňatia priebežným 

hodnotením dieťaťa. Dieťa tak získava informácie o svojej výkonnosti, pokroku ale aj 

o príčinách neúspechu a jeho možných nápravách.  

 ekonomická funkcia – efektívne vzdelávanie dieťaťa od predškolského veku je 

predpokladom zníženia finančných prostriedkov na neskoršie vzdelávanie a zároveň 

primárnou prípravou na začlenenie sa jednotlivca do pracovného procesu. 
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Dopĺňame ďalšiu, v súčasnosti aktuálnu funkciu: inkluzívna funkcia materskej školy, ktorá 

vzdeláva deti bez ohľadu na ich fyzické, intelektuálne, emocionálne, sociálne, jazykové či iné 

podmienky a stáva sa tak najefektívnejším prostriedkom pre potlačenie diskriminujúcich 

postojov. „Rôznorodosť sa chápe ako samozrejmosť“ (Horňák – Šilonová, 2013, s. 13). 

Umožňuje vytvárať podmienky na prispôsobenie sa majoritnej a minoritnej komunite 

navzájom a „upravovať životné prostredie v najširšom zmysle slova tak, aby vyhovovalo 

obom komunitám“ (Horňák – Šilonová, 2013, s. 13). 

 

Materská škola má svoju inkluzívnu koncepciu smerovať:  

 k proaktívnej výchove a vzdelávaniu, prostredníctvom ktorej sa z dieťaťa stáva aktívna 

osobnosť a jeho činnosť si vyžaduje samostatnosť a tvorivosť. Tým sa maximalizuje 

pravdepodobnosť motivácie k učeniu sa.  

 k vytváraniu emocionálne bezpečného a stabilného prostredia pre dieťa, pretože 

v inkluzívnej výchove a vzdelávaní je „viac ako výsledok dôležitá subjektívne prežívaná 

psychická pohoda a radosť dieťaťa.“ (Lipnická, 2012, s. 19).  

 k vytváraniu priestoru na rozvíjanie osobnostných a sociálnych predpokladov detí 

pre multikultúrnu koexistenciu rôznych minorít. Multikultúrnu výchovu Průcha (2001, 

s. 43) definuje v prvej koncepcii ako „proces, ktorého prostredníctvom si jednotlivci majú 

vytvárať spôsoby svojho pozitívneho vnímania a hodnotenia kultúrnych systémov 

odlišných od ich vlastnej kultúry a na tomto základe majú regulovať svoje správanie 

k príslušníkom iných kultúr.“
2
  

 k individualizácii vo výchove a vzdelávaní ako rešpektovanie vývinových možností 

a osobnostných rozvojových potencionalít každého dieťaťa. 

 ku kooperácií ako vzájomnej participácii detí pri riešení spoločných úloh. 

 

V nasledujúcich kapitolách predstavujeme a ponúkame niektoré vybrané témy, ktoré budú 

nápomocné pri napĺňaní spomínanej inkluzívnej koncepcie a vytvorení podnetného prostredia 

potrebného pri výchove a vzdelávaní detí z MRK. 

 

 

 

                                                 
2
 V druhej koncepcii definuje Průcha (2001, s. 43) multikultúrnu výchovu ako „konkrétny vzdelávací program, 

ktorý zabezpečuje žiakom z etnických, rasových, náboženských a iných minorít také učebné prostredie a také 

vzdelávacie obsahy, ktoré sú prispôsobené špecifickým jazykovým. psychickým a kultúrnym potrebám týchto 

žiakov.“ 
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1. 1 Učenie dieťaťa predškolského veku v materskej škole 

 

Materská škola ako výchovno-vzdelávacia inštitúcia má za úlohu viesť proces učenia dieťaťa 

ako „prirodzene motivované sústavné poznávanie okolitého sveta.“ (Opravilová, E., 1988). 

Neodovzdáva hotové poznatky a informácie, ale najmä utvára predpoklady na učenie, 

motivuje k učeniu a skvalitňuje samotný proces učenia. Počas celého dňa, nielen v priebehu 

riadených výchovno-vzdelávacích aktivít, má dieťa dostatok príležitostí na učenie, čo mu 

zaručuje správna a efektívna organizácia dňa života dieťaťa v materskej škole. Učenie je tak 

obsiahnuté vo všetkých druhoch činností dieťaťa počas celého dňa. 

Aby rozvoj osobnosti bol skutočne podporovaný, je nevyhnutné akceptovať, že „osobnosť sa 

rozvíja pod vplyvom spontánneho utvárania i zámerného pôsobenia.“ (Guziová, K. – 

Pašková, L., 2008, s. 106).  

 

Vo výchovno-vzdelávacom procese materskej školy sa uplatňuje rôzny stupeň 

intencionality a riadenia: 

 nezámerné učenie – je založené na mimovoľnom, náhodnom a spontánnom učení sa 

dieťaťa. Dieťa skúsenosti a zážitky získava neuvedomele, nezávisle od vlastnej vôle. 

Príležitosti k takémuto učeniu mu ponúkajú činnosti v rôznych životných situáciách 

a hrách, ktorých je súčasťou (každodenný život v rodine, v materskej škole, v širšom 

sociálnom prostredí). Dieťa v nich získava priame a nesprostredkované skúsenosti 

v interakcii s osobami alebo manipuláciou s predmetmi či inou realitou. 

 zámerné učenie – ide o cieľavedomé a úmyselné usmerňovanie učenia sa dieťaťa 

pomocou podmienok, ktoré vytvoril pedagóg. Dieťa vedome reguluje svoje poznávanie, 

napr. vyberá si rozsah poznatkov, ktoré chce nadobudnúť, čas, ktorý bude učeniu venovať, 

prostriedky, akými sa bude učiť a pod. V tomto procese dieťa využíva vnútorné dispozície 

pre učenie (motiváciu, ašpirácie atď.). 

 riadené učenie – predstavuje regulované, plánované a organizované učenie dieťaťa 

prostredníctvom pedagóga. Sú to učebné situácie, ktoré pedagóg pripraví zámerne 

a zorganizuje ich tak, aby učenie bolo účinné. Tie tvoria základ výchovy a vzdelávania 

v predškolských inštitúciách. 

                                                                                                                

                                                    NEZÁMERNÉ UČENIE  

 

                     ZÁMERNÉ UČENIE                                  RIADENÉ UČENIE                                                       
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Základnou činnosťou dieťaťa je hra, preto hra je najdôležitejším a najprirodzenejším zdrojom 

učenia pre dieťa. Väčšinou má charakter spontánneho učenia, ktoré vzniká z vlastného 

záujmu a v rôznych životných situáciách dieťaťa. Práve spontánnosť, pocit voľnosti 

a dobrovoľnosti prístupu ku hre sú základnými charakteristikami hry. Spontánnosť učenia 

však nechápeme ako ľubovoľné, chaotické či náhodné získavanie vedomostí, skúsenosti, 

návykov. Materská škola má povinnosť vytvárať také prostredie, aby poskytovalo podmienky 

na ovplyvnenie a usmernenie spontánneho učenia čiže aj hry. Dieťa sa hrá a súčasne sa pri 

tejto činnosti učí. „Hra a učenie sa interaktívne ovplyvňujú“ (Podhájecká a kol., 2007, s. 12). 

Poznatky, ktoré nadobudne dieťa učením v iných aktivitách, ovplyvňujú úroveň detskej hry 

a zároveň samotná hra vzbudzuje záujem dieťaťa o nové poznatky a skúsenosti. Každá hra má 

tak cieľ, ktorý je obsiahnutý v samotnej činnosti, v úsiliu, ktoré dieťa pri hre vynakladá, 

v skúsenostiach, ktoré pri hre získava. Hra je „formou životnej praxe. Utvára predpoklady 

človeka ku vzdelaniu a formuje jeho charakter“ (Dostál – Opravilová, 1985, s. 138).  

 

Nedá sa spochybniť prínos spontánnej hry pre rozvoj osobnosti dieťaťa, no Podhájecká (2007, 

s. 13) správne uvádza, že aby „hra priniesla svoj účel, dieťa pri nej potrebuje prirodzenú 

podporu a vedenie dospelých.“ Preto nezastupiteľné miesto v predprimárnom vzdelávaní 

a tým aj v učení dieťaťa má edukačná hra, ktorú spomínaná autorka (2007, s. 14) definuje 

ako „cieľavedomú, organizovanú, vedenú a spätne vyhodnocovanú edukačnú aktivitu 

pedagóga, ktorý ju realizuje s jednotlivcom, skupinou alebo kolektívom detí, pričom ich ku 

hre aktivizuje a motivuje, v hre usmerňuje, splnenie edukačných úloh vyhodnocuje a deti 

oceňuje.“ Edukačná hra má premyslený pedagogický cieľ a zámer a stáva sa tak jednou 

z metód výchovno-vzdelávacej práce. Je zameraná na rôzne výchovno-vzdelávacie oblasti 

a rozvíja viaceré funkcie vrátane kognitívnych. Priamo ovplyvňuje proces učenia (sa) detí, 

aktivizuje dieťa k prijímaniu nových poznatkov a skúseností a ponúka možnosti dovtedy 

získané vedomosti a zručnosti uplatňovať v praxi. 

 

Dieťa uplatňuje niekoľko druhov učenia, toto uplatňovanie závisí „od zložitosti psychických 

procesov, ktoré je schopné v učení sa využívať. Na druhej strane jednotlivé druhy učenia sa 

podporujú vývin psychických funkcií, sociálnych zručností a motorických schopností dieťaťa“ 

(Lipnická, 2011, s. 52).  

Druhy učenia sa dieťaťa do 7 rokov života podľa Lipnickej (2011): 

 emocionálne, vegetatívne učenie sa alebo učenie sa klasickým podmieňovaním, 

 inštrumentálne a operačné učenie sa, 
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 senzomotorické učenie sa, 

 verbálne učenie sa, 

 pojmové učenie sa, 

 učenie sa riešením problémov, 

 sociálne učenie sa. 

 

K učeniu dieťaťa dochádza vtedy, ak ho nejako zmení, k tejto zmene dôjde v dôsledku 

skúsenosti a táto zmena sa týka jeho potenciálneho správania (Fontana, 2003). K ľahšiemu 

a lepšiemu  učeniu u dieťaťa dochádza podľa Šveca (2002): 

 v slobodnom prostredí; dieťa má možnosti slobodným výberom zvoliť si z viacerých 

možností, vyjadrovať svoj názor, hodnotiť na základe svojich citov, 

 prostredníctvom svojich vlastných skúseností a zážitkov v okolitom svete, 

 kooperatívne a pomocou spätnej väzby od iných osôb, 

 s vnútornou motiváciou a poznaním zmysluplnosti svojho úsilia, 

 vo vzťahu k svojim ľudským kvalitám; dieťa postupne poznáva svoje možnosti, odlišnosť 

i svoju hodnotu. 

 

1. 2 Všeobecné faktory ovplyvňujúce učenie dieťaťa 

 

Materská škola pripravuje dieťa na vstup do základnej školy. „Dieťa po absolvovaní 

predprimárneho vzdelávania v materskej škole je pripravené na vstup do primárneho 

vzdelávania v základnej škole“ (Návrh inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu – 

predprimárne vzdelávanie, 2013, s. 3). Materská škola preto musí explicitne rozvíjať 

a podporovať schopnosti a zručnosti súvisiace s budúcim učením sa dieťaťa v základnej škole.  

 

Medzi všeobecné faktory ovplyvňujúce učenie sa dieťaťa sa zaraďujú (Ďurošová, E., 2005): 

 úroveň inteligencie; inteligenčné predpoklady detí sa rozvíjajú v predprimárnom 

vzdelávaním všestranným rozvojom osobnosti. Často materská škola nahrádza 

nepodnetnosť domáceho prostredia z hľadiska vývinu všeobecnej kognície dieťaťa. 

 úroveň motivácie; motivácia je dôležitá pre udržanie pozornosti dieťaťa na optimálnej 

úrovni pre zabezpečenie efektívneho učenia sa. Je nesmierne dôležité, aby dieťa malo 

vnútorný záujem o získavanie nových skúseností, zručností a návykov a tým aj záujem 

o budúce dianie v škole. Dieťa z málo podnetného prostredia potrebuje neustále 
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povzbudzovanie, pretože uspokojovanie jeho potrieb ovplyvňované životnými 

okolnosťami sa nenachádza v sebarealizácii, tá je potlačovaná neuspokojením nižších 

potrieb (potrebami biologickými, potrebou bezpečia až potrebou spolupatričnosti).  

 emocionálna stabilita dieťaťa; dieťa by malo zvládať svoje emócie na primeranej 

úrovni, aby sa vedelo vyhnúť konfliktom, tiež aby ono samé nebolo zdrojom týchto 

konfliktov a tým nebol negatívne narúšaný jeho proces učenia sa. 

 vzdelanostná úroveň rodičov; nižšia úroveň vzdelania v rodine ovplyvňuje budúce 

učenie sa dieťaťa smerom k nižším výkonom. Takýto rodičia zvyknú nepokladať za 

dôležité kvalitné vzdelanie dieťaťa a vzdelanie neoceňujú ako hodnotu. Hodnotový 

systém je u ľudí pochádzajúcich z menej podnetného prostredia iný, je orientovaný na 

základné potreby.  

 sociálna, kultúrna a ekonomická úroveň rodiny; je všeobecne prijímaný fakt, že nízky 

spoločenský a ekonomický status rodiny predstavuje nepriaznivý faktor pri ovplyvňovaní 

vzdelávacieho rozvoja dieťaťa. Táto situácia nepôsobí sama o sebe, ale vždy 

s kombináciou s inými faktormi, napr. žiadne alebo nízke vzdelanie rodičov, 

nezamestnanosť, neprispôsobilosť spoločenským a kultúrnym normám a pod. 

 zdravotný stav dieťaťa; dlhodobé i krátkodobé ochorenia môžu vplývať na výkonnosť 

dieťaťa. Deti z MRK zvyknú byť častejšie choré, nemajú osvojené hygienické návyky 

a sú vystavené chorobám, ktoré bývajú aj neošetrené.  

 učiteľ; t. j. jeho metodická pripravenosť a osobnostná zrelosť. Učiteľ a asistent učiteľa by 

mal v prvom rade pomáhať deťom i rodinám. Z tejto úlohy tak pre nich vyplýva potreby 

záujmu o všetko, čo sa týka detí a ich rodín: záujem o kultúru, odlišnosti, individuálne 

podmienky, problémy rodiny a samozrejme aj o odborné poznatky z oblastí, ktoré s tým 

súvisia.  

 celková pripravenosť na školu, ktorá veľmi silne ovplyvňuje školskú úspešnosť 

a zahŕňa v sebe súhrn zručností a schopností, ktorými má dieťa disponovať, aby sa 

dokázalo vysporiadať s rolou žiaka, s novým prostredím i s novými ťažšími 

povinnosťami. 
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1. 3 Špecifické faktory ovplyvňujúce učenie dieťaťa z marginalizovanej 

rómskej komunity v materskej škole 

 

Realita nám ukazuje, že dieťa z marginalizovanej rómskej komunity sa do materskej školy ani 

nedostane a to z viacerých dôvodov: jednak sú materské školy kapacitne preplnené, t. j. ich 

počty a kapacity pre prijímanie detí sú nedostačujúce. Ďalším dôvodom je, že pri prijímaní 

detí do materskej školy sú uprednostňované deti nerómske a to hlavne z dôvodu tlaku 

nerómskych rodičov. V prípade, že sa materská škola nenachádza v blízkosti segregovaného 

osídlenia (vzdialeného od obce), je fyzická vzdialenosť ďalšou prekážkou v jej dostupnosti 

pre rómske deti. No musíme uznať, že podmienky navštevovať materskú školu dieťaťu často 

nevytvorí ani vlastná rodina z rôznych dôvodov – hlavne ekonomických a nevnímania 

potreby predprimárneho vzdelávania dieťaťa ako základ jeho učenia sa v budúcnosti. 

 

Výchovu a vzdelávanie detí z MRK v materskej škole tak ovplyvňuje niekoľko faktorov 

(Baďuríková a kol., 2006): 

 vzťah rodičov k vzdelaniu a materskej škole ako inštitúcii: rómski rodičia často 

nedôverujú materskej škole. Hodnoty školy sú pre značnú časť Rómov druhoradé 

a zlyhanie dieťaťa v škole nie je tak významné, teda ani predprimárna výchova 

a vzdelávanie nemá u rómskych rodičov osobitú vážnosť. Dôležitejšie sa im javia vzťahy 

s učiteľkou, personálom školy a s ostatnými deťmi. Rodičia si na základe aj vlastného 

často nízkeho vzdelania nedostatočne uvedomujú význam predprimárneho vzdelávania. 

Často sa na školu pozerajú ako na inštitúciu, ktorá je pre jednotu rómskej komunity 

nebezpečná. Z toho vyplýva, že rodičia nemajú vnútornú potrebu podporovať svoje dieťa 

pri vzdelávaní. Sú presvedčení, že dôležitejšie pre ich dieťa je vzťah učiteľa k dieťaťu 

a rovesníci, než kvalita učenia. Rómski rodičia ďalej majú určitú dôstojnosť vo vzťahu 

k svojim deťom a ak sa domnievajú, že sa ich deťom bude v materskej škole nejako 

„ubližovať“ či ponižovať, radšej ho do materskej školy nezapíšu. 

 vnímanie času – Rómovia spravidla žijú pre súčasnosť a dôležité je to, čo momentálne 

prežívajú. To samozrejme prenášajú aj na svoje deti, ktoré tak majú ťažkosti 

s anticipovaním budúceho diania, či dôsledkov konania. Na budúcnosť nehľadia ako na 

niečo, čo im môže priniesť určitú sociálnu zmenu, ale ako na reprodukciu súčasnosti, tzn. 

že očakávajú, že budú žiť tak ako ich rodičia. Dieťa nedokáže plánovať svoje aktivity 

a predvídať dôsledky svojho konania či konania druhého.  
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 vzťah jedinca ku komunite – dieťa z MRK žije spravidla v rozvetvenej rodine, v ktorej 

jednotlivec nikdy nie je sám. Výchova dieťaťa v rodine a v komunite je kolektívna. 

Rómske dieťa často pracuje spolu s dospelými a nadobúda potrebné zručnosti a návyky 

pre jeho prežitie, miesto hrania sa s hračkami rúbe drevo, zbiera železo apod. 

 vzťah k jazyku a komunikácii – v materskej škole sa môžeme stretnúť s deťmi na rôznej 

úrovni ovládania vyučovacieho jazyka (bilingválne deti, ďalej tie, ktoré hovoria len po 

rómsky a tie, ktoré rómsky jazyk neovládajú). Ak ide o bilingválne dieťa, treba 

rešpektovať a oceňovať materinský jazyk dieťaťa a nie ho potláčať. Bilingválne prostredie 

triedy pomáha vytvárať asistent učiteľa, ktorý by v rómskom jazyku komunity mal 

komunikovať; často je táto požiadavka nutnosťou. 

 vzťah k čítaniu a písaniu – väčšina rodičov detí z MRK dosiahla nižšie ako úplné 

stredné vzdelanie a prevažne sú bez zamestnania. S písaným slovom sa tak stretávajú len 

v úradnom styku, ktorý často nie je pre nich príjemný. V rodinách sa neinklinuje k čítaniu 

ako ku bežnej potrebe či záujmu a koníčku, preto aj deti na základe nie pozitívneho 

príkladu vzťahu ku čítaniu a písaniu nadobúdajú negativistický prístup k týmto jazykovým 

zručnostiam. 

 nezaškolenosť, resp. nepravidelnosť dochádzky dieťaťa do materskej školy – deti, 

ktoré sú zapísané do materskej školy, v nej absentujú a navštevujú ju nepravidelne. 

Faktory absencií dieťaťa v materskej škole sú sociálne a školské (vzdialenosť materskej 

školy od bydliska, nevyhovujúce životné podmienky dieťaťa, odmietnutie dieťaťa 

materskou školou napr. z dôvodu preplnenia tried, problémy so zápisom dieťaťa, zlé 

predchádzajúce skúsenosti s materskou školu, odmietanie rómskej kultúry v materskej 

škole apod.) a kultúrne (nedôvera ku škole ako ku inštitúcii, nedôležitosť vzdelávania 

dieťaťa pre rómskych rodičov, nedostatok zmyslu pre povinnosť a zodpovednosť apod.) 
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2 Napĺňanie potrieb detí z marginalizovaných rómskych komunít  

prostredníctvom vhodných stratégií výchovno-vzdelávacej práce  

 

Výchovno-vzdelávací proces v materskej škole by mal byť koncipovaný tak, aby dieťa učenie 

bavilo, aby s chuťou „svoju škôlku“ navštevovalo. Tiež je dôležité pomocou stratégií budovať 

u dieťaťa pozitívny a  trvalý vzťah k poznávaniu a učeniu sa. Stratégie sú vo všeobecnej 

rovine vysvetľované ako premyslené (primerané, overené) postupy (činností, správania sa, 

konania) rozvoja konkrétnych schopností, vedomostí, postojov dieťaťa, ktoré pedagóg 

zámerne uplatňuje, aby aktivizoval stratégie učenia sa dieťaťa, aby s čo najmenšou námahou 

dieťaťa aj seba, za čo najkratší čas dosiahol stanovené ciele a tým, čo najlepšie výsledky - 

kvalitatívne posuny v rozvoji osobnosti dieťaťa. Stratégie majú komunikačný aj činnostný 

charakter. Na rozdiel od metód sú neohraničené presným obsahom a spôsobom činností v 

ňom. Stratégiami učiteľ dieťa učí, ale stratégia jeho učenia nie je, nemusí byť v zhode so 

stratégiou učenia sa dieťaťa. V pedagogickej praxi sú za súčasť edukačných stratégií 

považované aj edukačné metódy (Lipnická, 2011). 

 

2. 1 Maslowova hierarchia potrieb 

 

Materská škola musí byť miestom, ktoré rešpektuje Maslowovu hierarchiu potrieb. Potreby 

motivujú konanie a správanie človeka. Táto hierarchia usporadúva ľudské potreby podľa 

dôležitosti, tzn. že nižšie potreby musia byť dostatočnou mierou uspokojené, skôr než sa 

uplatnia potreby vyššie. Ide o proces, ktorý je svojou povahou epigenetický
3
. Podľa teórie 

psychológa A. Maslowa vytvárajú ľudské potreby päťstupňovú pyramídu: 

Potreba sebarealizácie 

Spoločenské potreby 

Sociálne potreby 

Potreba bezpečia a istoty 

Základné telesné, fyziologické potreby 

                                                 
3
 Epigenéza – vývoj organizmu na podklade génov pod vplyvom vonkajších činiteľov. 
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1. fyziologické potreby – k nim patrí hlad, smäd, sex, spánok atď., 

2. potreba bezpečia (istoty) – tu patrí potreba stability, oslobodenia od strachu, úzkosti, 

potreba poriadku, ochrany atď., 

3. sociálne potreby – ako sú potreba náklonnosti a lásky, potreba prijatia a akceptácie 

druhými, potreba priateľstva a potreba niekam patriť, 

4. spoločenské potreby – ako sú potreba uznania a úcty, potreba dosiahnutia úspechu, 

5. sebarealizácia – potreba plne realizovať svoj tvorivý a produktívny potenciál, potreba 

rozvoja osobnosti, tzv. osobnostného rastu, ku ktorému patria aj poznávacie potreby a potreby 

estetických zážitkov. 

 

Z hľadiska uspokojovania týchto potrieb je, že najprv musia byť uspokojené vždy nižšie 

potreby, potom sa môžu realizovať vyššie potreby. Dôležitým predpokladom prijateľného 

individuálneho učiaceho procesu, výkonu a úspechu je uspokojenie základných 

fyziologických potrieb. Dieťa, ktoré je unavené, nevyspaté a hladné, nie je schopné sa na 

prácu plne sústrediť a nastupuje u neho rýchlejšie únava. Má nižšiu toleranciu k akejkoľvek 

záťaži, je emocionálne labilnejšie, horšie reaguje na akékoľvek problémy a vyskytuje sa 

u neho generalizované negatívne hodnotenie (aj seba samého) (Čerešníková, 2006). 

 

Naplnenie potreby istoty a bezpečia dieťaťa môže byť ohrozené obavami z nárokov 

pedagóga, problematickými vzťahmi s pedagógom či s inými deťmi, obavou s neznámeho 

prostredia apod.  Vplývať na motiváciu dieťaťa samozrejme môže aj jeho strach z domáceho 

prostredia (hádky, bitka, alkoholizmus a iné patologické prejavy). K tomu, aby sa deti cítili 

v materskej škole bezpečne, potrebujú predovšetkým učiteľku, ktorej môžu dôverovať, známy 

priestor a zmysluplné funkčné pravidlá. 

Princípy vytvárania pravidiel (Svobodová, 2010): 

 vytvárať len také pravidlá, ktoré majú zmysel, 

 vytvárať pravidlá spolu so všetkými deťmi, 

 dohovoriť sa s deťmi na opatreniach, ktoré nastanú pri porušení pravidla, no nikdy by tieto 

opatrenia nemali vyznieť ako trest, 

 pravidlá majú platiť rovnako pre deti ako i pre dospelých. 

Tvorba pravidiel – V našej triede 

Rozvinieme s deťmi diskusiu o tom, ako by sme sa mali všetci správať v triede tak, 

aby sme sa cítili šťastne a bolo nám spolu príjemne. Potom navrhneme deťom, či 
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by sme mohli ich výpovede a názory použiť ako pravidlo v triede pre všetkých. 

Výpovede zapisujeme pred deťmi na veľký papier, napr.: 

- Rozprávame bez kriku. 

- Po triede chodíme. 

- Hračky upratujeme... 

Deti potom tieto výpovede označia symbolmi alebo svojimi kresbami tak, aby boli 

zrozumiteľné všetkým. Pravidlá zavesíme v triede do úrovne výšky očí detí. 

 

Sociálne potreby sa vo všeobecnosti skladajú z citových vzťahov ako napr.: priateľstvo, 

partnerský vzťah, potreba žiť v rodine, potreba lásky a pod. Deti pociťujú asi najviac túžbu po 

láske od svojich blízkych, potrebujú mať pocit a vedieť, že sú milované. Podľa amerického 

psychológa Ross Campella nedostatok lásky sa u detí prejavuje „zlostením“, tzn. že dieťa 

upozorňuje na seba formou negatívneho správania.  

 

„S láskou u detí je to ako s benzínom v aute. Keď je nádrž prázdna, auto nefunguje.“ 

Ross Campell 

Techniky pomáhajúce pri naplňovaní potreby lásky, náklonnosti 

a akceptovania dieťaťa v materskej škole 

 Očný kontakt – očný kontakt zdôrazňuje komunikáciu a zdieľané 

informácie. Preto ak s deťmi hovoríme, ale tiež, ak dieťa potrebuje hovoriť 

s nami, odložme všetko „na bok“. Nastavme sa do výšky očí dieťaťa a so 

záujmom počúvajme. Spolu s úsmevom náš pohľad môže dieťa povzbudiť, 

dodať mu chuť do ďalšej činnosti, no môže mu byť aj odmenou. 

 Fyzický kontakt – čím sú deti menšie, tým viac potrebujú fyzický kontakt. 

Sú však deti, ktoré o tento kontakt nestoja, vtedy im ho nevnucujeme. 

V priebehu hier či zámerných činností dotýkajme sa s deťmi navzájom a učme 

ich, aby sa dotykov nebáli. Stačí, ak si podáme ruky, poklepeme sa na 

remene, pohladíme po vláskoch.  

 Sústredená pozornosť – každé dieťa potrebuje mať dospelého/pedagóga 

v materskej škole len pre seba. Snažme si nájsť v priebehu dňa chvíľku pre 

každé dieťa, ktorá je adresovaná len jemu, vypočujme si jeho problém, či 
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spontánne rozprávanie. Buďme len pre neho. 

 Odmeňovanie – deti poteší čo i len maličkosť. Z času načas odmeňme dieťa aj 

niečím materiálnym, napr. peknou šiškou, ktorú sme našli na prechádzke, 

ceruzkou, aby si mohlo doma kresliť apod. Podporí to pocit dieťaťa, že je 

milované, že na neho myslíme a vnímame ho. Pozor však na to, aby množstvo 

takýchto odmien nepotláčalo rozvoj vnútornej motivácie. Uprednostňujme 

radosti nemateriálne, napr. realizácia vychádzky na pekné miesto, zahranie 

si obľúbenej hry a pod. 

 Slová – každé slovo, ktoré človeka poteší, je slovom lásky. Pedagóg 

v materskej škole by nemal šetriť slovami ako sú: Verím, že to zvládnete... 

Tešila som sa na vás... Potrebujeme ťa... Bolo mi za tebou smutno... apod. 

 

K tomu, aby sa človek naučil vážiť si sám seba, potrebuje vo svojom sociálnom prostredí 

vnímať, že mu ľudia prejavujú úctu a uznanie. Dospelý/pedagóg môže svoju úctu voči 

dieťaťu prejavovať prostredníctvom komunikácie, ktorá by mala byť „spoločnou cestou plnou 

objavov a prekvapení“ (Svobodová, 2010, s. 31). 

 

Znaky komunikácie (Ako komunikovať s dieťaťom?) 

 Autentickosť – naše slová by sa mali zhodovať s našimi činmi 

a myšlienkami. Deti sú veľmi citlivé na neverbálne prejavy a dobre im 

rozumejú. 

 Rovnocennosť – správajme sa k deťom tak, ako sa správame k tým, ktorých si 

vážime. Zmierme sa s faktom, že sa môžu odlišovať od našej predstavy, 

rešpektujme, že vychádzajú z iného prostredia, majú iné vlastnosti, záujmy. 

No nie sú horšie ani lepšie, ako sme my. 

 Revizibilita – tzn. nerobme a nehovorme deťom to, čo by sme nechceli, aby 

robili a hovorili nám. 

 Podpora – reagujme na podnety dieťaťa, rozvíjajme ich. 

 Ocenenie – oceňujme konkrétnu snahu dieťaťa či výsledok jeho činnosti. 

 Vyhýbajme sa neefektívnym komunikačným technikám ako sú výčitky, 

obviňovanie, moralizovanie, citové vydieranie, vyhrážanie, zhadzovanie 
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atď. 

 Empatická reakcia – aktívne počúvajme, pomenujme emócie, ktorú druhý 

prežíva, ponúknime mu  pomoc. 

 „Ja výrok“ – nebojme sa vyjadriť aj naše emócie, ktoré aktuálne prežívame, 

pomocou tohto výroku. 

 Nenálepkovanie – nálepka/stigma, ktorú dieťaťu pridelíme predurčuje, ako 

sa k nemu budú aj iné deti a dospelí v materskej škole správať. Pri 

nálepkovaní prestávame s deťmi komunikovať ako s konkrétnymi osobami. 

 

Detstvo je charakteristické možnosťami a príležitosťami rozvoja. a potencialít detskej 

osobnosti. Ich aktualizácia závisí na rozvíjajúcich a podnetných materiálnych i sociálnych 

podmienkach. Potenciality nehľadáme však len v oblasti vzdelávacích možností detí ale aj 

v oblasti kvality osobnosti: byť šťastným, vnímať lásku, byť ušľachtilým, usilovať sa 

o vytýčené ciele, brať na seba zodpovednosť atď. Tieto kvality priamo ovplyvňujú 

potencionality vzdelávacie. „Keď je dieťa šťastné, je to dobrý predpoklad k jeho 

sebarealizácii“(Svobodová, 2010, s. 32). 

 

2. 2 Systém vzdelávania DROMUS 

 

Nie je možné žiť zdravo a progresívne vo svete pocitov odmietania, neuznania, podceňovania 

a neistoty. Pochopenie človeka znamená pochopenie kultúr a zvláštností; znamená to 

toleranciu, ktorá ale je určená hranicami ľudských práv. 

Valachová Dana – Zelina Miron (2002) 

 

Slovo DROMUS je akronym, ktorý sa skladá zo začiatočných písmen jednotlivých 

štrukturálnych oblastí systému vzdelávania Rómov. Autormi tohto systému sú Valachová 

Dana a Zelina Miron. Systém prezentujú ako „pokus o systémový prístup ku vzdelávaniu 

Rómov, ktorý môže mať vyššiu nádej na úspech, ako izolované aktivity“ (Valachová – Zelina, 

2002, s. 3). 

D ako dochádzka do školy  

Cieľom tohto subsystému je, aby dieťa z MRK chodilo do školy a aby v škole strávilo 

dostatočne dlhý čas k realizácii kompenzácie jeho mentálnych handicapov a k vytváraniu 
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autoregulačných mechanizmov osobnosti. Autori tu zaraďujú aj problematiku snáh dostať do 

škôl aj rodičov týchto detí. „Ide tiež o to, aby sa dieťa čo najskôr dostalo do jaslí, materskej 

školy, aby sa v tejto populácii prednostne a zvýhodnene realizovalo celoživotné vzdelávanie“ 

(Valachová – Zelina, 2002, s. 3). 

 

Čo môže urobiť materská škola? 

- vytvoriť spolu so zriaďovateľom čo najviac miest pre deti z MRK v materskej 

škole podľa miestnych podmienok, 

- dbať o to, aby sa deti čo najskôr dostali pod výchovno-vzdelávací vplyv 

pedagógov, 

- zabezpečiť zápis čo najväčšieho počtu detí do materskej školy aspoň jeden rok 

pred nástupom do základnej školy, 

- predĺžiť poldennú dochádzku detí do materskej školy na celodennú, 

- kde nie je dostatok miest zariadiť dvojsemennú dochádzku detí do materskej 

školy, aby materskú školu mohlo navštevovať čo najväčší počet detí aspoň 

v priebehu pol dňa, 

- znížiť počet vymeškaných dní z dochádzky detí do materskej školy napr. 

využitím asistenta učiteľa (doprovod detí do/z materskej školy), 

- vytvoriť systém mimoškolskej starostlivosti o deti, prípadne rodičov, napr. 

vytvorením rôznych krúžkov či realizáciou iných mimoškolských aktivít 

- zabezpečiť kvalitnú spoluprácu s rodičmi detí a ich zapojenie do výchovno-

vzdelávacieho procesu priamo i nepriamo, 

- motivovať deti a ich rodičov rôznymi aktivitami (otvorené hodiny, 

workshopy, tvorivé dielne apod.) k učeniu, 

- poukázať na rómskeho asistenta a rómskeho pedagóga ako na vzor 

dosiahnutia kvalitného života. 

 

R ako regulácia, riadenie, autoregulácia  

Tento subsystém obsahuje dve oblasti:  

1. systém riadenia edukačného procesu detí z MRK; ide o riadenie zo strany riaditeľstva 

školy, pedagóga, miestnej samosprávy, VÚC a štátu v súlade s európskymi a svetovými 

tendenciami, ďalej o nevyhnutnosť vstupu Rady školy, miestnej samosprávy, tretieho sektoru 
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do edukačného procesu. Riadenie obsahuje aj zavedenie rozličných alternatívnych foriem 

vzdelávania. 

2. regulácia a autoregulácia správania sa a učenia rómskych detí; zvláštnosťou rómskych detí 

je neuznávanie klasických hodnôt majoritnej populácie (aj hodnôt vzdelávania), preto je 

potrebné „budovať ich autoregulačný systém, aby sa dospelo k ich disciplíne, režimu dňa, 

týždňa, života a ich dodržiavaniu“ (Valachová – Zelina, 2002, s. 5). Autoregulácia je 

schopnosť „riadiť vlastné myslenie a konanie, riadiť svoj vlastný sebarozvoj 

a sebarealizáciu“ (Ondrušková, 2007, s. 433) ako autentická osobnosť, ktorá rešpektuje 

všeľudské normy a hodnoty a ktorá sa neustále zdokonaľuje.  

 

Pri výstavbe autoregulácie u detí je dôležitá profesionálna práca pedagóga 

s emóciami detí na základe týchto princípov (podľa Valachová – Zelina, 2002): 

- prejavte akceptáciu; ukážte, že vám na dieťati záleží aj keď sa nevhodne či 

neprístojne správa, 

- prejavte empatiu; vcíťte sa do dieťaťa a na tomto základe individuálne 

reagujte na jeho dobré i zlé reakcie, 

- naučte deti vyjadrovať svoje pozitívne i negatívne emócie, prežívanie, 

- učte deti úprimnosti a otvorenosti, 

- zabráňte stupňovaniu konfliktov, pretože vystupňovaný konflikt vedie 

k neuváženým reakciám (napr. ku kričaniu, odvrávaniu, k ponižovaniu, 

k tvrdohlavosti, ku kázaniu apod.), 

- analyzujte nevhodné správanie, uvažujte o jeho príčinách a možnostiach 

jeho odstránenia či minimalizovania. 

 

O ako obsah vzdelávania 

Základnou otázkou sa tu stáva, čo učiť rómske deti, akému obsahu. Tvorba vlastných „na 

mieru šitých“ školských vzdelávacích programov umožňuje zakomponovanie tém, ktoré sú 

blízke rómskej populácii, ktoré sú pre nich vysoko motivujúce a vychádzajú zo záujmov 

rómskych detí. Ako akcelerujúce sa ukazujú také oblasti ako sú tanec, rytmus, piesne ale aj 

maľovanie, príroda, zvyky apod. Dôraz treba klásť aj na témy o zdraví a starostlivosti 

o životné prostredie, rodinu, rodinnú výchovu a sexuálnu výchovu. Voľnosť pri tvorbe 

školských vzdelávacích programov umožňuje vytvoriť možnosti na to, aby sa materské školy 
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špecifikovali a otvorili priestor pre tvorivé a slobodné uplatnenie sa pedagógov, detí, rodičov 

a miestnej komunity. 

Pre vzdelávanie detí z MRK v materských školách je tak potrebné vytváranie školského 

kurikula, do ktorého budú zahrnuté „obsahy potrebné pre rozvoj rómskych detí, vrátane 

obsahov regionálneho charakteru“ (Valachová – Zelina, 2002, s. 8) a aby venovali 

intenzívnu starostlivosť rozvoju jazyka, reči a komunikačných zručností vo všeobecnosti. 

Uvedené môže predstavovať základný pilier tvorby školského vzdelávacieho programu, podľa 

ktorého pedagogickí zamestnanci rešpektujú ďalej osobitosti každého dieťaťa. 

 

1. Príklad rozšírenia a posilnenia vzdelávacej podoblasti Hygiena a sebaobslužné 

činnosti podľa návrhov inovovaného ŠVP – predprimárne vzdelávanie (2013) 

(Kolektív autorov, 2013, s. 37):  

Zdôvodnenie rozšírenia vzdelávacej podoblasti: Deti z MRK majú najčastejší 

problém s hygienou. Ich domáce prostredie im poväčšine neumožňuje dokonale 

zvládnuť tieto návyky a preto sa materská škola musí zamerať na osvojovanie 

základov hygienických návykov v spolupráci s rodinou a asistentom učiteľa. 

Plnenie tejto vzdelávacej podoblasti umožní deťom zoznamovať sa a prakticky 

používať priestory materskej školy určené na hygienu a hygienické prostriedky. 

Prostredníctvom zmysluplných cieľavedomých činností, dennodenných aktivít 

a pravidelnými činnosťami sa deti naučia uplatňovať hygienické zásady 

v spolupráci s rodinou aj prostredníctvom osvetového programu. Konkretizácia 

týchto základných potrieb dieťaťa mu umožní dostatočne aplikovať osvojené 

hygienické návyky aj v zmenených podmienkach.   

Rozšírenie obsahových štandardov: Učiteľka vytvára vhodné podmienky  pre 

správne  používanie toalety a osvojenie pravidiel jej používania. Pri 

každodenných činnostiach sú deti vedené učiteľkou  k pravidelnému umývaniu 

rúk. Zaraďovaním dramatizácií, využívaním reálnych situácií učiteľka 

nabáda deti k správnemu používaniu hygienických vreckoviek a k pochopeniu 

významu a dôležitosti ich používania. Námetovými a situačnými hrami, 

dodržiavaním estetického vzhľadu detí počas celého dňa motivuje deti k dennému 

česaniu sa. Učiteľka poskytuje základné informácie význame hygieny celého 

tela. Vhodnými spôsobmi formuje postoje detí  k hygiene a zdraviu. Učiteľka 
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vhodne vysvetľuje pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny pri prevencii 

pedikulózy, žltačky. Vedie deti  k správnym hygienickým postupom  pri kašľaní, 

kýchaní. 

Stratégie: dodržiavanie denného poriadku, priama pomoc asistenta učiteľa, 

osvetový program pre rodičov, priama spolupráca s rodinou, besedy s rodičmi 

a pracovníkmi regionálnych úradov verejného zdravotníctva, situačné hry, 

hranie rolí, zážitkové učenie využívanie edukačných programov (Veselé 

zúbky), tvorba vlastných školských/triednych projektov, spolupráca 

s terénnym  sociálnym pracovníkom, tvorba pravidiel triedy, námetové hry:  Na 

čistotné deti, Čo bábika potrebuje aby bola pekná, čistá?, dramatizácie, 

námetové hry: Na domácnosť, Na rodinu, Na kaderníctvo, a iné. 

 

2. Príklad rozšírenia a posilnenia vzdelávacej podoblasti Komunikačné 

konvencie  podľa návrhov inovovaného ŠVP – predprimárne vzdelávanie 

(2013) (Kolektív autorov, 2013, s. 38):  

Zdôvodnenie rozšírenia vzdelávacej podoblasti: Materskú školu navštevujú deti 

z MRK, ktoré neovládajú komunikáciu v štátnom jazyku. Ovládanie štátneho 

jazyka je dôležité pre zvládnutie ďalšieho formálneho vzdelávania detí. 

Asistenti učiteľov sú nápomocní učiteľkám pri prekonávaní jazykovej bariéry 

a osvojovaní si štátneho jazyka hravou, nenásilnou formou integrovane v rámci 

obsahu výchovy a vzdelávania ako aj v rámci všetkých časových úsekov počas 

dňa v materskej škole. Reč je spojená čo najviac s činnosťou dieťaťa - dieťa 

pomenúva veci v materinskom jazyku a následne v štátnom jazyku. Plnením 

tejto vzdelávacej podoblasti nepotláčame kultúrnu identitu detí a rodiny, 

bilingválnosť využívame pri prezentácii detí na verejnosti.  

Rozšírenie obsahových štandardov: Učiteľ vytvára prostredníctvom spontánnych 

hier a riadených činností možnosti verbálneho kontaktu medzi deťmi a detí 

s dospelými. V prirodzených situáciách akceptuje používanie rómskeho jazyka 

a tým podporuje kultúrnu identifikáciu rómskej komunity. Príležitostnými 

aktivitami učiteľ podporuje komunikáciu v rodinách v štátnom jazyku. Učiteľ 

dbá na dodržiavanie postupnosti osvojovania štátneho jazyka (objekt – obraz -
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slovo/pojem). 

Stratégie: využívanie literárnych textov a piesní v rómskom a štátnom jazyku, 

bilingválne pôsobenie rómskeho asistenta učiteľa, využívanie metodických 

príručiek napr. D. Kopasová: Stimulačný program vývinu reči, námetové, 

dramatické hry, slávnosti na úrovni tried, školy, osvetový program pre rodičov 

a iné. 

 

M ako metódy vzdelávania 

V systéme vzdelávania Rómov DROMUS Valachová a Zelina (2002) model rozvoja 

osobnosti rómskeho dieťaťa delia do šiestich základných dimenzií: 

A dimenzia – ide o systém rozvoja nonkognitívnych funkcií, ktorá obsahuje subsystém 

KEMSAK (rozvoj kognitivizácie, emocionality, motivácie, sociability, autoregulácie 

a axiologizácie a kreativity), 

B dimenzia – zahrňuje činnosti, pomocou ktorých sa dieťa rozvíja a zdokonaľuje (učenie, 

hra, práca, medziľudská interakcia, umenie, odpočinok), 

C dimenzia – predstavuje kurikulum, obsah vzdelávania realizovaný v projektovej, či 

integrovanej výučbe, 

D dimenzia – ide o rozvoj kognitívnych funkcií a procesov podľa kognitívnych taxonómií, či 

etáp intelektového rozvoja (napr. podľa J. Piageta, B. S. Blooma, M. Zelinu a ďalších), 

E dimenzia – zahrňuje prieskum a odhad váhy pôsobenia vonkajších činiteľov na rozvoj 

osobnosti dieťaťa (rodina, dedičnosť, prostredie, komunita, médiá apod.), 

F dimenzia – predstavuje dynamiku vo vývine dieťaťa (progres, regres alebo stagnácia vo 

vývine). Tu sa ukazuje dôležitosť dobrého poznania, diagnostiky zmien v osobnosti a na 

tomto základe modifikácia výchovy a vzdelávania rómskych detí. 

 

Ktorými princípmi by sa mal riadiť pedagóg pri výbere a aplikácii metód 

výchovy a vzdelávania? 

1. Rozvíjať u detí všetky kognitívne a nonkognitívne funkcie a procesy 

v rovnakej miere. 

2.  Psychické funkcie a procesy možno rozvíjať u každého dieťaťa, v každom jeho 

veku a v každej činnosti realizovanej v materskej škole. 

3. Rozvoj osobnosti dieťaťa môže úspešne realizovať len profesionálne pripravený 
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pedagóg za pomoci a podpory tímu špecialistov, ostatných spolupracovníkov 

a pomocného personálu. 

4. Výchovno-vzdelávací obsah prezentovať na všetkých úrovniach 

kognitívnych taxonómií, aby sa súčasne osvojovali poznatky spolu s rozvojom 

kognitívnych a nonkognitívnych funkcií osobnosti. 

5. Poznať aktuálnu úroveň a stav dieťaťa, tzn. pravidelne a presne 

diagnostikovať. 

 

U ako učiteľ 

Učiteľ, ktorý pracuje s deťmi z MRK, musí byť na túto prácu pripravený. Sú na neho kladené 

vysoko profesionálne nároky v spojení s potrebou celoživotného vzdelávania. Tejto 

problematike sa venujeme v kapitole 3. 

 

S ako suportívne služby, spoločnosť, spätná väzba 

Do tohto subsystému Valachová – Zelina (2002) zahrňujú tieto prvky: 

 suportívne služby, tzn. systém podporných služieb pre školu zo strany odborníkov, zo 

strany miestnej komunity, sponzorov, tretieho sektoru a zo strany štátu, 

 spoločnosť (štát), ktorá vytvorí podmienky a priestor pre prácu škôl a pedagógov, 

 spätná väzba systému DROMUS, tzn. informovanie o naplnení cieľov, podnecovanie ich 

korekcie a postupov v zlepšovaní vzdelávania rómskych detí.  

 

2. 3 Systém KEMSAK 

 

Systém KEMSAK, ktorého autormi sú M. Zelina a Zelinová, M., je súčasťou koncepcie 

tvorivo-humanistickej výchovy (THV). THV je všeobecným systémom rozvoja psychických 

procesov a funkcií osobnosti, preto nerozlišuje medzi štandardným dieťaťom a dieťaťom so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, medzi štandardným dieťaťom a dieťaťom zo 

sociálno – kultúrne – ekonomicky znevýhodňujúceho prostredia a pod.  

„Vychovávateľ neštandardných detí má rešpektovať zvláštnosti týchto detí. Tieto zvláštnosti 

ich nemajú vydeľovať ako špeciálne bytosti – nie je to humánne, ani psychologicko-

pedagogické – má k nim pristupovať s rešpektovaním ich špecifickosti, ktorá sa nevymedzuje 
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ich postihnutím, anamnézou, fyzickým alebo mentálnym handicapom, alebo ich 

inštitucionálnou výchovou (priestorom, rasou, etnikom a i.)“  (Zelina, 1996, s. 16).  

Táto koncepcia štrukturuje kognitívnu (poznávaciu) a nonkognitívnu (mimopoznávaciu) sféru 

osobnosti do jednotlivých oblastí. V nonkognitívnej oblasti sa uplatňuje systém KEMSAK, 

v ktorom rozlišujeme tieto funkcie: 

 

K ako kognitivizácia 

Cieľom je naučiť sa poznávať, myslieť, riešiť problémy, orientovať sa v informáciách, 

rozumieť im. Ide o schopnosti racionálne učiť sa, vzdelávať sa po celý život a prispôsobovať 

sa meniacim sa podmienkam života. 

Determinanty výberu stratégií kognitivizácie detí z MRK 

„Vo výchove a vzdelávaní rómskeho dieťaťa je rozvíjanie tejto funkcie zvlášť významný 

vzhľadom k historickému handicapu, kedy rómska kultúra bola po stáročia kultúrou 

neliterárnou a učenie prebiehalo u rómskych detí len formou nápodoby profesie rodičov 

(napr. kováčov, hudobníkov) a nie prostredníctvom školy“ (Balvín, 2010, s. 31). Trend 

napodobňovania ako učenia v rómskych rodinách pretrváva, preto by mali pedagógovia 

zámerne ovplyvňovať dieťa a jeho rodinu v zmysle pochopenia zámerného učenia sa 

a dôležitosti inštitucionálneho vzdelávania a sebavzdelávania. 

 

E ako emocionalizácia 

Jej cieľom je naučiť človeka cítiť a rozvíjať jeho kompetencie pre cítenie, prežívanie, 

zdokonaľovať citové kvality osobnosti, pozitívny vzťah a hodnotovú orientáciu k sebe, 

k iným, k práci, ku svetu.  

Determinanty výberu stratégií emocionalizácie detí z MRK 

Vzťah k iným u rómskej populácie je poznamenaný dlhodobým negatívnym vzťahom medzi 

majoritou a minoritou, no práve škola sa javí byť tým prostredím, ktoré môže tento negatívny 

vzťah postupne eliminovať dodržiavaním zásad inkluzívneho vzdelávania, zavádzaním 

alternatívnych prosociálnych a komunikačných metód. Rómske dieťa sa ďalej vyznačuje 

slabou sebaidentifikáciou a hodnotovou orientáciou k vlastnej osobe. Trpí zníženým 

sebavedomím, ktoré je odrazom odmietania majoritnou spoločnosťou, zlyhávaním 

v školskom prostredí a pod. Vzťah ku svetu je u Rómov spájaný so vzťahom ku vlastnej 

komunite. Škola tu opäť môže pôsobiť rôznymi metódami (napr. metódami globálnej 
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výchovy, multikultúrnej výchovy) na dieťa tak, aby pochopilo význam starostlivosti o celú 

spoločnosť, ktorej je súčasťou. 

 

M ako motivácia 

Tento proces je zameraný na rozvíjanie záujmov, potrieb, túžby po hľadaní progresívneho 

zmyslu života, tvorivej aktivite a na potrebu sústavného sebazdokonaľovania. 

Determinanty výberu stratégií motivácie detí z MRK 

Školské neúspechy rómskych detí vyplývajú aj zo zvláštností ich motivácie k učeniu. Ich 

potreba poznávania je často fixovaná s uspokojením základných biologických potrieb. 

„Chýba motivácia k výkonu, potreba sebarealizácie a rozširovania duševného obzoru“ 

(Horňák, 2010, s. 390). Rómska populácia vo všeobecnosti prikladá zdraviu, vzdelaniu 

a úspechu menšiu hodnotu. Aby bola motivácia najúčinnejšia, mala by sa týkať ich 

každodenného života, toho, čo im je známe a blízke.  

 

S ako socializácia 

Zahŕňa schopnosť človeka žiť s druhými ľuďmi, komunikovať a spolupracovať s nimi, 

pomáhať ostatným, tzn. schopnosť prosociálneho správania.  

Determinanty výberu stratégií socializácie detí z MRK 

Socializácia Rómov je doménou najmä rodiny a komunity a prevažná časť sociálnych 

vzťahov vzniká a rozvíja sa v tomto prostredí. Skúsenosť rómskeho dieťaťa z rodinného 

prostredia sa tak diametrálne odlišuje od skúsenosti nerómskeho dieťaťa. Ďalšou 

špecifikáciou je priebeh socializácie v dvoch rovinách: „vrastanie do vlastnej rómskej kultúry 

a začleňovanie sa do kultúry majoritnej spoločnosti“ (Lukáč, 2009, s. 66). 

Na základe týchto faktov dieťa môže vykazovať správanie a konanie, ktoré sa javí ako 

problémové. V školskom prostredí tak zažíva neúspechy, pokarhania, stáva sa z neho outsider.  

 

A ako axiologizácia a autoregulácia 

Ich cieľom je sebaregulácia ako vyjadrenie schopnosti prevziať zodpovednosť za seba, riadiť 

sám seba, ovládať svoje impulzy a pudy, odolávať vonkajším tlakom, byť autentickým, ale aj 

byť spôsobilým starať sa o fyzické a psychické zdravie svoje a iných.  

Determinanty výberu stratégií axiologizácie a autoregulácie detí z MRK 

Hodnoty, ktoré uznáva rómske spoločenstvo, sú väčšinou iné ako hodnoty preferované 

príslušníkmi majoritnej spoločnosti. Inakosť je prejav osobitosti každej kultúry, no negatívom 
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v hodnotovej orientácii rómskej populácie je najmä priorita vzdelania. Vzdelanie sa vo väčšej 

časti Rómov nachádza na „chvoste“ hodnotového rebríčka. Vo vzdelávaní detí z MRK je 

dôležité učiť dieťa zodpovednosti za svoje konanie a správanie voči sebe aj okoliu, ďalej 

podporovať autenticitu osobnosti, ktorá úzko súvisí s identitou jednotlivca i skupiny. 

 

K ako kreativizácia 

Ide o proces, ktorý je zameraný na rozvoj tvorivosti, tvorivých schopností, tvorivého riešenia 

problémov, kedy sa človek neuspokojí s existujúcim stavom, ale chápe svet ako otvorený 

systém, ktorý mu umožňuje zdokonalenie, zlepšenie. 

Determinanty výberu stratégií kreativizácie detí z MRK 

Tvorivosť sa u rómskej komunity prejavuje hlavne v umení (v tanci, výtvarnom prejave, 

v speve...). V školských inštitúciách by mali tieto danosti dieťaťa podchytiť, podporovať 

a správne rozvíjať tak, „aby podporovali rozvoj i hodnoty ostatných, vrátane rozvoja 

kognitívneho“ (Balvín, 2010, s. 33).  

 

2. 4 Zásady výchovy a vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych 

komunít 

 

Zásady sú všeobecne akceptované kritériá a pravidlá realizácie edukácie. Tvoria zásadné 

požiadavky na výber cieľov, obsahu a prostriedkov edukácie. Majú regulujúcu funkciu 

k celostnému  a plnohodnotnému rozvoju osobnosti dieťaťa. Princípy sú zlúčené v systéme, 

navzájom sa podmieňujú a prelínajú, pričom každý z nich má špecifický význam 

v predškolskej edukácii (Lipnická, 2011).  

Vo výchove a vzdelávaní detí z MRK sa uplatňujú všeobecno-didaktické i špeciálno-

pedagogické zásady. Z pohľadu efektívnosti výchovy a vzdelávania týchto detí sú dôležité 

tieto:  

 zásada podpory a pomoci; spočíva v zaistení spontánneho postupu učenia dieťaťa 

a v postupnom vylepšovaní tohto postupu. Tzn. ak dieťa nezvláda obsah učenia sa určitým 

spôsobom, vracia sa späť k ľahšiemu postupu. Podpora a pomoc pedagóga sa vždy 

uskutočňuje s predsavzatím dosiahnuť stanovený cieľ vhodnými metódami, formami, 

prostriedkami a spôsobmi či štýlmi učenia sa dieťaťa. 

 zásada optimálnosti prostredia; deti sa v materskej škole pohybujú v prostredí, ktoré ich 

obohacuje, stimuluje rozvoj ich osobnosti. Ide o prostredie materiálne ale aj sociálne. 
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 zásada individualizácie činnosti; ktorá sa uplatňuje v určení cieľa, obsahu, metód, 

podmienok a pomôcok pri plánovaní a realizácii učenia dieťaťa podľa jeho potrieb 

a možností. 

 zásada spojenia školy so životom; materská škola plánuje a organizuje také činnosti 

výchovno-vzdelávacieho procesu, ktoré vyplývajú zo spoločenského života a 

z prirodzených životných podmienok a tak ich pripravuje na ďalšie vzdelávanie 

v základnej škole i na život v spoločnosti. Materská škola ďalej ponúka a vytvára priestor 

na spoznávanie života mimo komunity detí. 

 zásada vyzdvihovania kladných čŕt osobnosti; vyžaduje od pedagóga, aby sa 

v činnostiach opieral a vyzdvihoval kladné stránky osobnosti dieťaťa a tým eliminoval 

jeho negatívne črty.   

 

Didaktické zásady prevažne platné pre humanisticky zameranú výchovu a vzdelávanie, 

ktorú vnímame ako nosnú pre inkluzívne vzdelávanie v materských školách (Švec, 2002): 

 zásada podporovania sebadôvery dieťaťa, sebarealizácie a sebapotvrdzovania, 

umocňovania kladného citového vzťahu detí aj pedagógov, pestovanie zmyslu pre vlastnú 

hodnotu, posilňovanie vedomia vlastného ja. 

 zásada rešpektovania jedinečnosti detí, ako neopakovateľných individualít so svojimi 

špecifickými potrebami, záujmami apod. 

 zásada uprednostňovania pozitívnej motivácie, činností dieťaťa aj pedagóga, akou je 

napr. sociálne uznanie a ocenenie(odmena), satisfakcia a saturácia prirodzenej potreby 

poznávať a zažiť úspech a radosť so samotnej činnosti, preferencia pozitívneho 

hodnotenia detí, 

 zásada stimulácie k tvorivosti, cieľavedomosti a samostatnosti, uvedomovanie 

si a utváranie pocitu zodpovednosti a povinnosti v spoločnej činnosti, formovanie žiaducej 

úrovne ašpirácie v skupinovej činnosti. 

 zásada tolerovania odlišných názorov, presvedčení, postojov, kultúrneho štýlu iných 

osôb, otvorená sociálna komunikácia, diskusia názorov a návrhov. 

 zásada kultivácie sociálnych vzťahov a modifikácia sociálnej pozície dieťaťa v triede. 

 zásada spolupráce medzi pedagógom a deťmi, spoločné plánovanie činností,  

kooperácia. 



32 

 

 zásada emocionalizácie výučby prejavmi vzájomnej osobnej sympatie, senzibility 

a empatie, prenášanie entuziazmu a vitality a zabezpečovanie priaznivej socioemocinálnej 

klímy v triede a v materskej škole. 

 zásada hodnotovej zameranosti pedagógov a detí, morálna socializácia, rozvoj 

kultúrneho správania, podporovanie prosociálneho konania detí apod. 

 

2. 5 Koncepcie výučby a metódy výchovy a vzdelávania detí 

z marginalizovaných rómskych komunít 

 

Zážitková výučba 

V predprimárnom vzdelávaní osobitný význam pre učenie (sa) detí má zážitkové učenie. 

„Podľa E. Cella učenie zážitkom začína, keď náš priamy kontakt so svetom alebo so sebou 

samým spôsobí zmenu v správaní, interpretácii javov, stupni samostatnosti alebo tvorivosti“ 

(Bekéniová, 2001, s. 7). Zážitková výučba kladie dôraz na aktivitu dieťaťa. Zámerne 

vyvoláva situácie, ktoré dieťa vedú k získaniu zážitkov a následne ho „núti“ ku skúmaniu 

vlastných pocitov, postojov, skúseností. Ďalším dôležitým prvkom zážitkovej výučby je 

dobrodružstvo, ktoré zvyšuje atraktivitu učenia. Dobrodružstvo sa tu nechápe len ako fyzické 

ale i psychické. Aby zážitková výučba priniesla pozitívne výsledky, je dôležité vytvoriť 

v dieťati emócie a zároveň konštruktívne s nimi pracovať. To si vyžaduje väčšiu časovú 

náročnosť a náročnosť na prípravu učiteľky v porovnaní s klasickými metódami.  

Napriek spomenutej náročnosti má zážitkové učenie neprehliadnuteľné výhody: 

 rozvíja emocionálnu inteligenciu dieťaťa, dieťa sa sústreďuje na vlastné emócie, 

pochopenie druhých, rozvíja svoju komunikáciu, učí sa riešiť medziľudské problémy; 

vďaka reflexii spoznáva sám seba. 

 aktivizuje dieťa, mení ho z pasívneho prijímateľa a pozorovateľa na aktívneho aktéra, 

 motivuje dieťa k učeniu sa, ktoré mu prináša pocit uspokojenia a radosti. 

 

Význam zážitkového učenia spočíva v rozvoji osobnosti, kreativity, spontánnosti a v rozvoji 

sebapoznania. Zároveň umožňuje dieťaťu získať vedomosti a schopnosti na základe 

skúsenosti, vďaka čomu si ich oveľa efektívnejšie a rýchlejšie zapamätá.   

 

Charakteristické nositele zážitkovej výučby sú (Doušková – Kružlicová, 2012): 

 vlastná iniciatíva: pocit objavovania, uchopovania a porozumenia prichádza z vnútra, 
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 objavnosť: objav novej informácie a radosť z poznávania, 

 komunikatívnosť: verbálna i neverbálna výmena informácií, 

 praktické činnosti: experimentovanie, hrové činnosti, manipulácia s predmetmi, 

 kvalita osobného zážitku: prežívanie rozumom a citmi, 

 celostnosť: využívať všetky zmysly a obe hemisféry. 

 

Inšpirujte sa: 

„Učíme sa 10% z toho, čo čítame. 20% z toho, čo počujeme. 30% z toho, čo vidíme. 50% 

z toho, čo vidíme a počujeme. 70% z toho, čo hovoríme. 90% z toho, čo hovoríme 

a robíme.“ 

Základné metódy zážitkovej výučby (Kariková, 1999): 

 dialóg a skupinové diskusné metódy – deti sa učia vyslovovať svoje názory, rešpektovať 

názor druhého a vzájomne sa počúvať, 

 pohybové aktivity – pohybové hry, simulačné hry, ich cieľom je aktivizovanie 

a motivovanie detí, relaxácia, 

 výtvarné hry – napr. napr. modelovanie, tvorba koláže, maľovanie rukami, spoločné 

plošné a priestorové diela, tvorba na hudbu, 

 hudobné aktivity – tanec, spev, ich cieľom je uvoľnenie detí, navodenie príjemnej 

atmosféry, 

 písomné/grafomotorické aktivity – napr. tvorba vlastnej knihy, tvorba triedneho 

časopisu, 

 viacrozmerné aktivity – hranie roly, modelovanie situácií, dramatizácia, hranie scénok,  

 bádateľské ( objavovacie) aktivity – napr. hry na výskumníkov, bádateľov. 

Tvorivá výučba 

Univerzálnym motivujúcim učením je tvorivá výučba, „kde sa maximalizuje 

pravdepodobnosť motivácie“ (Valachová – Zelina, 2002, s. 8). Je zacielená na rozvoj 

divergencie, ale aj prežívania, tvorivého vnímania. Je tu zdôrazňovaná umelecká tvorivá 

činnosť detí, technická i vedecká tvorivosť na úrovni schopnosti detí, ale aj tvorivosť 

v medziľudských vzťahoch, riešenie bežných životných problémov. Metodika tvorivého 

učenia v sebe zahŕňa systém pedagogicky účinných metód, foriem a stratégií, ktoré rozvíjajú 

tvorivosť dieťaťa, tzn. že dieťa musí niečo odhaľovať, vytvoriť, vyriešiť (Lokša – Lokšová, 
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2003). Tvorivá výučba si vyžaduje vytvorenie vhodných podmienok, tvorivé schopnosti 

pedagóga a výber vhodných metód. 

 

Vo všeobecnosti sa podľa Zelinu (2007) stratégie a metódy rozvíjania tvorivosti delia na: 

A. metódy rozvíjania tvorivého myslenia: tu patria 

1. metódy na rozvíjanie tvorivého videnia sveta (senzibilita), enumeráciu vecí, predmetov 

a javov, asociačné cvičenia, rozvoj aktívnej a pasívnej slovnej zásoby 

2. metódy na rozvíjanie predstavivosti, fantázie, imaginácie 

3. metódy na rozvíjanie fluencie, flexibility, originality a elaborácie 

4. osvojovanie si heuristických metód  

B. tvorenie a zlepšovanie vlastností osobnosti, ktoré podporujú tvorivosť a to hlavne 

metakognitívne charakteristiky osobnosti, motivačný systém, samostatnosť, smelosť, 

asertivitu. 

C. tvorenie a udržiavanie klímy podporujúcej tvorivosť, ktorú charakterizujú znaky ako sú 

podnetnosť prostredia, dostatok príležitostí pre tvorivú činnosť, podpora nápadov, čas na ich 

vyvíjanie, otvorenosť, dôvera, diskusie, zdravá miera riskovania. 

 

Príklady hier a cvičení pre rozvoj tvorivosti: 

- Vymyslite nové dopravné značky. Môžu byt vtipné, smiešne. Kam by ste ich 

umiestnili? 

- Dotvárajte s deťmi nedokončené príbehy. 

- Kreslite emócie (napr. strach). 

- Dokreslite farebnú machuľu. 

- Nakreslite fantastické zviera. Aké zvuky by vydávalo? Čím by sa živilo? 

- Vyrobte najbláznivejšiu masku na karneval. 

- Predstavte si, že ste sa premenili na vtáka (iné zvieratko). Akým vtákom by 

si chcel byť? Prečo? Čo by si robil, keby si mohol lietať? 

 

Heuristická výučba 

Podstata tejto výučby spočíva v aktívnom zúčastňovaní sa dieťaťa na objavovaní nových 

poznatkov. Heuristické učenie môže prebiehať viacerými spôsobmi: 

 pedagóg nastolí problémovú situáciu a deti navrhujú rôzne riešenia, 
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 pedagóg demonštruje určitý pokus, jav a deti vyvodzujú z toho závery, hovoria 

o súvislostiach a významoch, ktoré pochopili, 

 deti samostatne, krok za krokom, riešia problémovú úlohu podľa určitého postupu, 

 pedagóg po nastolení problémovej úlohy deťom naznačí smer možného riešenia – 

ponúkne im určitý návod. 

 

Niektoré heuristické metódy využiteľné pri vzdelávaní v materskej škole: 

 metóda DITOR: D – definuj problém! (vyber problém, sformuluj ho, pokús sa zostaviť 

ideálne riešenie) I – informuj sa! (zozbieraj poznatky, ktoré môžu prispieť k jeho riešeniu, 

konzultuj o probléme) T – tvor riešenia! (produkuj čo najviac najoriginálnejších 

a najrozmanitejších nápadov na riešenie problému) O – ohodnoť riešenia! (posúď 

užitočnosť, reálnosť a možnosť uskutočniť riešenia) R – realizuj riešenie! (ako môžeš 

využiť riešenie v praxi) (Turek, 2008). 

 

Ukážka pre prax (podľa Krupová – Rochovská, 2013): 

Jedno z detí každý piatok dostane z materskej školy na víkend domov maskota 

triedy. Pretože oň je veľký záujem, deti, ktoré ho nedostanú, sa môžu cítiť 

ukrivdené. Preto učiteľka v komunikatívnom kruhu nastolí problémovú 

otázku „Kto si vezme tento víkend maskota?“ Učiteľka svoju otázku spresní s 

vysvetlením, že majú navrhnúť jedno dieťa okrem seba. Tým bol v triede 

definovaný problém. Informovanie o probléme prebieha tak, že učiteľka najprv 

deťom zadá, aby každé dieťa zhodnotilo svoje správanie počas celého týždňa. Až 

potom nasleduje Tvorba riešenia, ktorá spočíva v návrhoch detí, kto si maskota 

zoberie domov a prečo. Učiteľka na tabuľu návrhy detí zapisuje. Do Ohodnotenia 

riešení je zapojená aj učiteľka. Vysvetľuje deťom, prečo s ich návrhom súhlasí 

alebo nesúhlasí. Realizovanie riešenia nastane na základe spoločnej dohody detí 

a výberu jedného dieťaťa.  

 metóda IDEALS: I – identifikácia problému a možností jeho riešenia, D – definícia 

cieľov, čo je najdôležitejšie, E – explorácia, použitie možných stratégií, výhody, 

nevýhody, zaujímavosti, A – anticipácia, dôsledky a následky, L – logické zhodnotenie 

výsledkov ako výzva pre ďalšie učenie, závery a ciele, S – spätná väzba, poučenie pre 

budúce riešenie podobných problémov (Maňák –  Švec, 2003). 
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 metóda zoznamu kontrolných otázok: ide o deväť okruhov otázok, ktoré stimulujú 

tvorbu nových nápadov: 1. Inak využiť? (akým novým spôsobom to využiť). 2. 

Prispôsobiť? (ako to prispôsobiť, aké iné myšlienky to pripomína), 3. Zmeniť? (dať nový 

význam, zmeniť farbu, pohyb, tvar....), 4. Zväčšiť? (čo pridať, pridať niečo), 5. Zmenšiť? 

(čo ubrať, vynechať, rozdeliť...), 6. Nahradiť? (koho, iné prvky, iný materiál, iný proces, 

iná realizácia...), 7. Inak usporiadať? (vymeniť jednotlivé časti medzi sebou, iné poradie, 

zmeniť plán...), 8. Obrátiť? (zmeniť pozitívne za negatívne, otočiť dozadu...), 9. 

Kombinovať? (kombinovať myšlienky, poznatky, cieľ). 

Ukážka pre prax (podľa Krupová – Rochovská, 2013): 

Dieťa postaví objekt (napr. robota) z konštruktívnej stavebnice. Najprv 

porozpráva ostatným deťom, čo postavil a na čo má jeho výtvor slúžiť. Potom 

spolu s ostatnými vymýšľajú, ako možno robota využiť inak. Učiteľka 

stimuluje tvorbu nápadov otázkami. V rozhovore zakomponuje všetky otázky 

súvisiace s touto metódou: Prispôsobiť? Zmeniť? Zväčšiť? Zmenšiť? Nahradiť? 

Inak usporiadať? Obrátiť? Kombinovať? (Napr. Keď ho zväčšia, bude sa s ním 

dať cestovať. Ak by sa zmenšil, bude neviditeľný. Ak by ho obrátili, museli by 

byť ľudia pripútaní, aby z neho nevypadli). 

 metóda otvorenej komunikácie nápadov (kvázibrainstorming): učiteľka deťom 

predostrie problém, dá im problémovú otázku. Deti voľne hovoria všetky myšlienky, ktoré 

ich napadnú v súvislosti s riešením problému, pričom každý návrh sa považuje za správny 

a nekritizuje sa. Učiteľka môže výpovede detí zaznamenávať na veľký papier. Na záver sa 

hlasovaním spoločne rozhodujú pre jednu, najvhodnejšiu alternatívu riešenia problému. 

Ukážka pre prax (spracované podľa Kožuchová a i., 2011): 

Pedagóg donesie v spolupráci s rodinou staré škatuľky od čaju.  

Motivácia: “Papiernik“ (papierový panák) pri blúdení svetom narazil na jeden 

predmet, o ktorom nevedel,  čo to je (škatuľka od  čaju). Preto poprosil deti, aby  

mu vysvetlili, aký je to predmet. Papiernik zosmutnel, keď zistil, že je to 

škatuľka na vyhodenie. Bolo mu to veľmi ľúto, preto začal uvažovať, ako by sa 

dala čajová škatuľka využiť. Deti uvažujú spolu s ním.  

Tvorba nápadov: Pedagóg vyvoláva deti jednotlivo a nápady zapisuje až 

dovtedy, pokiaľ deti s novými nápadmi prichádzajú. Tieto zápisy môžu neskôr 
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deti označiť symbolmi alebo obrázkami. 

Relaxačná prestávka: Nasleduje krátka prestávka, kedy si majú deti možnosť 

oddýchnuť, prejsť sa,  prípadne si zaspievať, zahrať spoločnú hru apod., ktorá sa 

vzťahuje k problematike.. 

Vyhodnocovanie  návrhov, riešení  - po prestávke pedagóg  skontroluje pomôcky, 

ktoré priniesli deti, alebo ktoré sám nachystal. Spoločne  budú zisťovať, či 

nápady, ktoré vymysleli, budú môcť zrealizovať. Spoločne vyberajú nápady, 

ktoré by sa dali zrealizovať. Spoločne sa dohodnú, koľko nápadov zrealizujú 

(napr. len jeden, alebo viacero, alebo jeden spoločný, napr. veľký dom zo 

škatuliek).  

Realizácia nápadov – nápady deti v spolupráci s pedagógom realizujú. Táto časť 

môže trvať aj niekoľko dní podľa náročnosti. 

Vyhodnotenie zrealizovaných nápadov - každá skupina, alebo jednotlivec  podá 

svoj komentár k tomu, ako sa im so škatuľkou pracovalo a či výrobok splnil 

pôvodné očakávania. Pri hodnotení výrobku hovorí aj o spôsobe realizácie 

výrobku: či to bola ľahká, alebo naopak ťažká úloha, či nenastali nejaké 

komplikácie.  

 

Objavujúca/bádateľská výučba 

Je podobná ako heuristické vzdelávanie. Deti vlastnou aktivitou „objavujú“ informácie, 

zákonitosti, robia drobné experimenty, skúmajú názory a postoje ľudí, učia sa pracovať na 

báze vedeckej metodológie. Základom bádania je objav novej informácie. Aby išlo 

o bádateľskú aktivitu, je potrebné „vždy stanoviť predpoklad, ktorý deti bádateľskou 

činnosťou potvrdia, prípadne vyvrátia“ (Krupová – Rochovská, 2013, s. 16). Bádanie 

poskytuje deťom priestor, v ktorom niečo objavia, vytvoria. Tým je uspokojená ich 

prirodzená detská zvedavosť v interakcii s vlastnou aktivitou a s emocionálnym zážitkom. 

 

Bádateľské metódy: 

 manipulovanie; dieťa cieľavedomým ohmatávaním, premiestňovaním, rozoberaním, 

skladaním... poznáva okolité prostredie a objekty v ňom. 
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 pozorovanie; pri tejto metóde je potrebné zabezpečiť realizáciu troch fáz: 1. zámerné 

pozorovanie objektu či javu, 2. výmena zistení medzi deťmi navzájom, 3. vyhotovenie 

záznamu či prezentácie z pozorovania.  

 demonštrovanie; pedagóg umožňuje deťom pozorovať objekty a javy tým, že sám s nimi 

manipuluje, narába. Demonštráciu spája s výkladom pre lepšie pochopenie videného. 

 pokus; ide o aktívnu účasť pri samostatnej práci detí, pri ktorej si väčšinou overujú 

platnosť už získaných vedomostí. 

 experimentovanie; umožňuje dieťaťu skúmať, objavovať, preniknúť do vedeckého 

poznania. V experimente by malo dieťa porovnávať a hodnotiť pôsobenie rôznych 

faktorov na zmeny, napr. ako rastie fazuľa, ktorú polievame a ktorú nepolievame a pod. 

Ukážka pre prax: 

1. Deti pri tomto experimente pozorujú vlastnosti magnetu. Sklenený pohár 

naplníme šošovicou (ryžou...) a kancelárskymi kovovými sponami 

a uzatvoríme ho. Pomocou silného magnetu priloženého na pohár z vonkajšej 

strany zdvihneme spony, presúvame ich v priestore pohára a oddelíme ich od 

šošovice, vytvárame z nich reťaz. Aktivita je pre dieťa pútava a podporuje 

bádateľské prejavy.  

2. Do sklenenej fľaše s tenkým hrdlom postupne prilievame vodu a sledujeme, ako 

sa s pribúdajúcou kvapalinou mení výška zvuku vo fľaši, keď fľašu 

rozozvučíme (napr. poklepaním kovovej lyžičky po fľaši, fúknutím do fľaše). 

 

Kooperatívna výučba 

Kooperatívne učenie má v inkluzívnej edukácii zvláštny význam. Je charakteristické 

vytvorením triednej učebnej atmosféry, v ktorej môžu deti s rôznymi schopnosťami 

a záujmami pomocou vzájomnej spolupráce realizovať a rozvíjať svoj potenciál. 

Kooperatívna výučba nastáva vtedy, keď všetky deti v triede spolupracujú v skupinkách, aby 

dosiahli spoločné učebné ciele. Princípy kooperatívneho učenia prispievajú k uplatneniu 

humanistickej dimenzie výchovy a vzdelávania, k ich osobnostnému a sociálnemu aspektu 

a k posilneniu ich demokratického a participujúceho charakteru (Jablonský, 2010).  

Princípy kooperatívneho učenia (Kasíková, 2010):  

 pozitívna vzájomná závislosť; dosahuje sa vytýčením spoločného cieľa, ktorý musí 

zvládnuť celá skupina, je podporovaná aj vhodne zvolenou odmenou, rozdelením 

informačných zdrojov a rozdelením rolí v skupine. 
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 zaistenie vzájomného kontaktu (interakcia tvárou v tvár); ak máme tvár pred sebou, 

máme adresáta a teda aj bezprostrednú spätnú väzbu. Táto podmienka je nutná k zaisteniu 

efektivity kooperatívneho učenia a zároveň k rozvoju sociálnych vzťahov. 

 posilnenie osobnej zodpovednosti; výkon každého sa zhodnocuje a je využiteľný pre celú 

skupinu, všetci členovia skupiny majú z kooperatívneho učenia úžitok. Zmysel 

kooperatívneho učenia nie je v posilnení skupiny, ale v posilnení jednotlivca. 

 formovanie a uplatnenie interpersonálnych a skupinových zručností; kooperatívne 

učenie nefunguje, pokiaľ k nemu nie sú deti vybavené potrebnými schopnosťami. Ich 

utváranie je postupné, od najjednoduchších schopností až k akceptovaniu a podpore 

druhej osoby a riešenia konfliktov konštruktívnym spôsobom. 

 reflexia skupinovej činnosti; efektivita spoločnej činnosti je do značnej miery závislá na 

tom, ako skupina reflektuje svoju činnosť, ako ju popisuje a rozhoduje o ďalších krokoch. 

 

Metódy kooperatívneho výučby (podľa Kasíkovej, 2010, s. 51 - 52): 

 diskusia; môže viesť ku zvýšeniu individuálneho porozumenia alebo k dosiahnutiu 

skupinového konsenzu (spoločného rozhodnutia). 

 riešenie problému; riešiť problém môžeme dvomi spôsobmi a to 1. jedna úloha je súčasne 

pridelená niekoľkým malým skupinám, ich závery sa prezentujú a porovnávajú, alebo 2. 

jednotlivé skupiny pracujú na rôznych aspektoch úlohy (čiastkových úlohách) a na záver 

sú ich výsledky spájané. 

 práca na produkte; výsledkom práce skupiny je spoločný produkt. 

 simulácia; deti vnímajú danú úlohu alebo situáciu ako naozajstnú (hovoríme o zástupnom 

modely originálnej situácie). 

 rolové hry; každému dieťaťu je pridelený, alebo si dieťa volí samé, určitý charakter. Rola 

sa tak stáva maskou a osoby konajú podľa nej. 

 kooperatívna hra; sú hry zdieľania, spolupráce, prijatia a sú štruktúrované tak, že každý 

hráč v nich vyhráva, nikto neprehrá, deti hru hrajú  so spoluhráčom a nie proti nemu.  

Kooperatívne učenie kladie náročné požiadavky na riadiacu činnosť pedagóga, ten sa stáva 

najmä organizátorom, poradcom, usmerňovateľom samostatnej práce skupín detí. Deti 

predškolského veku nie sú schopné plnohodnotnej kooperácie, no navodením spolupracujúcej 

tvorivej atmosféry, každodenným zadávaní spoločných úloh pedagóg úspešne stimuluje 

dieťaťa od súťaživosti ku kooperatívnemu mysleniu a konaniu. 

 



40 

 

 

Ukážka pre prax: 

Pomôžeš druhým (Machková, 1992): Počas celej hry naháňa len jeden hráč. To 

dieťa, ktoré dostane „babu“, musí ostať stáť rozkročený. Vyslobodiť ho môže to 

dieťa, ktoré ho podlezie. Naháňačka končí v tej chvíli, keď všetci hráči stoja 

rozkročení. 

Objatie: Deti sa pohybujú po priestore v rytme hudby. Keď hudba prestane hrať, 

každý si hľadá partnera a objíme sa s ním. Hudba pokračuje, deti sa pustia 

a pohybujú sa v priestore. Keď hudba opäť prestane hrať, objímu sa znova ale už 

trojice, potom štvorice atď. Hra končí, keď je v jednom objatí celá skupina detí. 

Korytnačka: Skupina 7 – 8 detí sa postavia „na štyri“ tesne ku sebe, cez chrbát 

sa im preloží deka ako pancier. Deti sa snažia pohybovať jedným smerom tak, 

aby nestratili pancier. Aktivitu sťažíme tým, že deti nesmú počas nej rozprávať. 

 

Emocionálna a sociálna výučba 

Táto výučba by v inkluzívnom vzdelávaní mala zastávať prvotné miesto. Deti sa učia žiť 

s druhými bez vnímania pohlavia, rasy, náboženstva či iných odlišností, aby boli schopné 

komunikovať, tvoriť progresívne medziľudské vzťahy a nadobudli progresívnu hodnotovú 

orientáciu osobnosti.  

 

Metódy emocionálnej a sociálnej výučby: 

 rozhovory o prežívaní: pedagóg s dieťaťom alebo skupinou detí realizuje rozhovor 

v prostredí slobodnom, otvorenom na vyjadrovanie sa detí na rôzne témy, napr.: Z čoho 

mám strach, Kedy sa teším, mám radosť, Po čom túžim a pod., najmä dotýkajúce 

sa identifikovania citov detí, v ktorých sa potrebujú zorientovať. 

 umelecké vyjadrovanie empatie, citov a citových vzťahov: prostredníctvom výtvarných 

techník, hudobných a rytmických vyjadrení, pohybových stvárnení, pantomímy a iné. 

 metóda panáčikov: metód dáva dieťaťu 

priestor na nakreslenie emocionálneho 

výrazu tváre – veselej, smutnej, 

ľahostajnej, zaujatej a iných podľa toho, 

ako sa momentálne cíti, prípadne hodnotí výsledok svojej činnosti. Učiteľka má vytvoriť 

takú emocionálnu atmosféru, aby sa deti nebáli zachytiť skutočný stav vlastných emócií 
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a nie výraz tváre, ktorý očakáva učiteľka. Po nakreslení tváre panáčika je potrebné viesť 

s dieťaťom rozhovor o tom, ako sa skutočne cíti. 

 metóda slávností: ktoré učia deti dávať aj prijímať, tvoriť pre iných a robiť iným radosť, 

tešiť sa a spolupracovať s inými. Slávnosti nechávajú u detí silnú citovú odozvu, rozvíjajú 

emocionálne a sociálne spôsobilosti detí a to najmä, ak ich tiež môžu sláviť s najbližšími. 

 inscenačná metóda: dieťaťu prináša možnosť hrať a prežívať rôzne sociálne situácie, 

udalosti, vcítiť sa do roly, ktorá reprezentuje svet vnútorného prežívania dieťaťa 

vo významoch životnej reality alebo sveta fantázie. Nejde o nacvičované divadelné 

programy s deťmi, ale o vyjadrenie momentálneho stavu prežívania, nálady, vlastného 

názoru na určitý jav, proces, ktorý učiteľka s deťmi, či deti medzi sebou riešia.  

 metóda hlasovania: o výbere z viacerých alternatív v prípade, že sa v skupine deti 

nedokážu dohodnúť na spoločnom riešení úlohy, problému. Hlasovanie môže mať podobu 

názornú – deti prikladajú k riešeniu, o ktorom majú rozhodnúť, obrázky, hračky alebo 

slovnú, vyjadria svoj názor pred ostatnými na zdôvodnenie svojho výberu. 

 metóda vzoru, príkladu: emocionálneho a sociálneho správania učiteľky alebo iných 

osôb má na dieťa veľký vplyv, pretože sa sociálne učí prevažne napodobňovaním. 

U niektorých ľudí sa spájajú pozitívne sociálne postoje a schopnosti viac, než u iných. 

Tieto vzory môže učiteľka deťom primerane sprostredkovať v priamom kontakte s nimi 

alebo prostredníctvom médií. Za metódu vzoru môžeme považovať aj sprostredkovanie 

kladných hrdinov z rozprávok, príbehov, ktorí sa prosociálne správajú.  

 metóda spoločného rozhovoru: pedagóg s deťmi vedie rozhovor o ich konkrétnych 

zážitkoch a skúsenostiach v medziľudskom správaní sa ľudí. Na základe rozhovoru si deti 

formulujú pravidlá prosociálneho správania sa k iným, ktoré pedagóg v triede môže 

zapisovať na veľký papier. 

 metóda nedokončených príbehov: vedie deti k navrhovaniu nového prístupu k riešeniu 

sociálnych nedorozumení a konfliktov. Učiteľka prečíta časť príbehu s negatívnym javom 

správania, ktorý pozoruje v triede. Riešenie sociálnej dilemy potom vo viacerých 

alternatívach ponúkajú deti na základe vlastných skúseností a postojov. 

 metóda pochvaly, odmeny, pozitívneho hodnotenia: by mali byť súčasťou denne 

používaných pedagogických situácií. Tieto významne dieťa motivujú a vytvárajú u neho 

kladný vzťah, zanietenie pre činnosť, za ktorú je chválené. Metódu pochvaly a odmeny 

pedagóg rozumne využíva, nepreceňuje ich ani nepodceňuje. 
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 metóda tvorby efektívnych pravidiel: je odvodená od sociálnej situácie a vzťahov detí, aj 

učiteľky. Ide o priebežné formulovanie pravidiel života a správania sa detí v triede podľa 

vzniknutej potreby. Pravidlá sú zo situácie spoločne s deťmi vyvodzované, diskutované 

a zavedené.  

 metóda (seba)prezentácie: umožňuje dieťaťu prezentovať výsledky vlastnej činnosti 

alebo výsledku spolupráce v skupine. Dieťa môže vysvetliť svoje zámery (prečo), spôsoby 

realizácie (ako), aj (seba) hodnotiaci názor, ktorý môže vyústiť do rozhovoru s ostatnými. 

 

Ukážka pre prax: 

1. Hlasovanie – poznať jeho účel (podľa Jackulíková, 2006) 

Deti prejavujú svoj názor hlasovaním pre jednu z dvoch alternatív (napr. ísť na 

vychádzku s cieľom pozorovať vtáky alebo ostať na školskom dvore a hrať loptové 

hry). Pedagóg pripraví dva hárky, na ktorých bude znázornená prvá možnosť: 

vták a druhá možnosť: lopta. Každé dieťa príde k týmto symbolom a položením 

svojho hlasovacieho lístka so slovným prehlásením „hlasujem za...“ vyberú jednu 

z alternatív. Hlasovacie lístky môžu byť rôzneho prevedenia (lístky s menami 

detí, univerzálne lístky apod.). Pedagóg vysvetlí deťom, že tá alternatíva, ktorá 

získa najviac hlasov, sa bude realizovať. Do hlasovania sa pripája aj pedagóg. 

2. Inscenačná metóda – Nechcem sa s Tebou hrať (podľa Jackulíková, 2006) 

Deti hrajú scénku podľa prerozprávaného príbehu pedagógom „O chlapcovi, 

s ktorým sa nikto nechcel hrať.“ Všetci ho odháňali: 1. skupina: „Čo tu chceš, ty si 

to s nami nestaval!“, 2. skupina: Tu už nie je miesto, nevmestíš sa!“, 3. skupina: 

My sme sa s tým začali hrať prví, nepožičiame Ti to!“ Herci – deti sú rozdelení do 

troch skupín. Ich úlohou je navodiť danú situáciu, môžu používať reálne 

hračky a predmety. Po zinscenovaní situácií spoločne diskutujú o pocitoch 

z hranej scénky: 

- Ako si sa cítil v úlohe odmietaného? 

- Ako si sa cítil v úlohe v skupine, ktorá nechcela prijať medzi seba kamaráta? 

-  Čo by si urobil ty, keby ťa nechceli deti medzi sebou? 

- Ako si sa cítil v roli diváka? 
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V práci s deťmi z MRK možno okrem pedagogických metód využívať aj metódy 

sociálnopedagogickej pomoci, ktoré uvádza Bakošová (2005): 

 metóda kompenzácie nevhodných podnetov - spočíva v náhrade chýbajúcich podnetov 

prostredia, ktoré narúšajú integritu osobnosti rómskeho dieťaťa. Pedagóg tak ponúkne 

dieťaťu alebo jeho rodine správnu náhradu. 

 metóda posilnenia vlastnej kompetencie - ide o rozbor životného štýlu dieťaťa, ktorý 

súvisí s jeho hodnotovou orientáciou. Vedieme dieťa i jeho rodičov k pochopeniu, že majú 

svoje práva, svoju osobnú slobodu a rozhodovanie, že oni sami sú spolutvorcami 

vlastného života. 

 metóda ponuky podnetov vyplývajúcich z individuálnych potrieb - vyžaduje od 

pedagóga schopnosť pristupovať k dieťaťu individuálne,  

 metóda plánovania pozitívnej perspektívy – vzhľadom na to, že pre rómske etnikum je 

dôležitá prítomnosť a nie budúcnosť, je snahou pedagóga ukázať rómskemu dieťaťu či 

rodine pozitívne perspektívy do budúcnosti, napr. aj poukázaním na dôležitosť vzdelania 

pri uplatnení na trhu práce, ako aj pri prekonávaní momentálnych problémov, 

 metóda podpory orientovanej na sebarealizáciu – neuspokojenie sebarealizačných 

potrieb vedie k mnohým frustráciám. Dieťa si sebarealizáciou potvrdzuje svoju identitu, 

autonómiu, je vedené k samostatnosti. Pedagóg môže dieťaťu ponúknuť tie sebarealizačné 

možnosti, ktoré sú pre neho neznáme alebo nedostupné, 

 preventívne metódy – pedagóg môže vykonávať hlavne primárnu a sekundárnu 

prevenciu, či už formou osvety, prednášok alebo rôznych besied, na ktoré môže pozývať 

aj odborníkov z iných oblastí, napr. právnikov, lekárov, sociálnych pracovníkov a pod. 

 

Matulay a Matulayová (2000) odporúčajú zamerať sa na využívanie a realizáciu týchto metód 

a postupov práce s rómskymi deťmi: 

 pristupovať k deťom individuálne, s pokojom a vyhľadávať tie 

najoptimálnejšie formy, 

 urobiť denno-denne niečo zaujímavé pre deti, aby sa do MŠ tešili, 

 nájsť správnu metódu aj pre neposlušné, problémové deti, 

 využívať pri práci obrázky, hračky, rozprávky, básničky, piesne... 
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 uplatňovať názornosť v spojení s hravými prístupmi, využívať hudbu 

a pohyb, didaktické hry, dramatizáciu, učiť básničky, piesne, riekanky, 

 učiť deti hygienické návyky, 

 pomáhať spoznávať tie predmety a objekty, ktoré v osade nikdy nevideli, 

 posilňovať u detí sebavedomie, ctižiadosť, a pozitívne vôľové vlastnosti, 

 motivovať deti a vždy prácu striedať s hrou, 

 upevňovať kolektív detí, nabádať ich k vzájomnej pomoci,  

 využívať ich záujmy – spev, tanec, šport, 

 prispôsobiť výchovno-vzdelávaciu činnosť deťom, voliť individuálne tempo, 

prácu vo dvojiciach a vzájomnú pomoc, 

 spolupracovať so psychológom a špeciálnym pedagógom a inými odborníkmi, 

 v konečnom dôsledku hľadať cestu k rodičom a komunite a tým zefektívniť 

rozvoj osobnosti dieťaťa aj v domácich podmienkach. 
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3 Pedagogickí zamestnanci ako tvorcovia podnetného prostredia 

 

„Každý z nás a neustále môže zlepšiť svoj vzťah k týmto deťom; každý z nás môže zlepšovať 

metódy, formy práce, prispôsobovať obsah vzdelávania!“ 

 Miron Zelina (1996) 

Akékoľvek efektívne metódy a postupy by určite minuli svoj účinok, ak by ich aplikoval 

neerudovaný a hlavne neempatický učiteľ, ktorý nemá rád svoju prácu a nie je obdarený 

dávkou pochopenia a porozumenia. Učiteľ v priebehu svojej praxe poznáva rôzne typy detí, 

ktoré prichádzajú z rôzneho prostredia a odlišujú sa osvojenými základnými návykmi 

a zručnosťami. Vyžaduje sa od neho presadzovanie najmä individuálneho prístupu k deťom 

a tiež flexibilné reagovanie na nepredvídateľné situácie. 

 

V návrhu inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy – predprimárne 

vzdelávanie (2013) sa uvádza, že pedagogickí zamestnanci materskej školy:  

 spĺňajú kvalifikačné požiadavky stanovené príslušnou legislatívou,  

 preukazujú v každodennej pedagogickej práci odborné a pedagogicko-psychologické 

spôsobilosti,  

 sú schopní profesijného a osobnostného rozvoja spätého so zameraním a cieľmi školy,  

 sú schopní ako súčasť kolektívu vzájomnej efektívnej a ľudsky podporujúcej komunikácie 

a spolupráce. 

 

Európska agentúra pre rozvoj vzdelávania osôb so špeciálnymi vzdelávacími potrebami 

(2012) zostavila profil inkluzívneho učiteľa, v ktorom identifikovala štyri ústredné hodnoty 

súvisiace s výučbou a učením: 

1. rešpektovanie hodnoty diverzity detí – odlišnosti sa chápu ako zdroj a prínos pre 

vzdelávanie. (Oblasti kompetencií súvisia s koncepciami inkluzívneho vzdelávania 

a s pohľadom učiteľa na odlišnosť detí.) 

2. podpora všetkých detí – učitelia stanovujú ciele pre každé dieťa. (Oblasti kompetencií 

súvisia s podporou akademického, praktického, sociálneho a emocionálneho učenia 

všetkých detí a s efektívnymi vyučovacími prístupmi v heterogénnych triedach.) 
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3. spolupráca – spolupráca a tímová práca sú zásadnými súčasťami prístupu každého učiteľa. 

(Oblasti kompetencií súvisia s prácou s rodičmi a rodinami a s prácou so širokým 

spektrom odborníkov v oblasti vzdelávania.) 

4. osobný profesijný rozvoj – výchova a vzdelávanie je činnosť súvisiaca s učením a teda aj 

učitelia majú zodpovednosť za svoje celoživotné vzdelávanie. (Oblasti kompetencií 

súvisia s reflexiou učiteľov v praxi a s pregraduálnym vzdelávaním učiteľov ako 

základom pre nepretržité profesijné vzdelávanie a rozvoj.) 

 

Východiskové osobnostné kompetencie pedagóga pracujúceho s deťmi z MRK (Janoško, 

2009): 

 schopnosť nadviazať kontakt, rozvíjať interakciu a komunikáciu (založenú na prijatí 

a dôvere) s dieťaťom, rodičmi a komunitou z MRK, 

 schopnosť empatie (vcítenie sa do pocitov, prežívania iného človeka), 

 schopnosť akceptovať a prijať odlišnosť (rôznorodosť je vnímaná ako prirodzená), 

 schopnosť pohotovo a adekvátne reagovať v meniacich sa vonkajších podmienkach 

(otvorenosť, autentickosť, flexibilita, kreativita), 

 schopnosť sebareflexie, sebavnímania a sebakontroly (autoregulácia pedagóga), 

 schopnosť spolupráce (s kolegami, s rodičmi a širším sociálnym okolím), 

 vysoká sebaúcta a úcta k iným osobám. 

 

Východiskové profesijné kompetencie pedagóga pracujúceho s deťmi z MRK (Janoško, 

2009): 

 odborné znalosti a vedomosti v potrebných didaktikách a znalosť spôsobov odovzdávania 

informácií na rôznych úrovniach, 

 odborné znalosti a zručnosti v oblasti pedagogickej diagnostiky, schopnosť diferencovať 

výučbu na základe kvalitnej diagnostiky každého dieťaťa, 

 odborné znalosti a vedomosti v oblasti inkluzívneho vzdelávania, schopnosť využiť 

špecifiká ťažkostí detí v prospech všetkých zúčastnených, schopnosť mobilizovať zdroje 

zvládania v triede (znalosť špecifík výchovy a vzdelávania detí z MRK, orientácia v 

„probléme“ dieťaťa), 

 schopnosť pracovať v systéme (škola ako samostatný systém) a nachádzať a vťahovať do 

procesu učenia okolnosti podporujúce efektívne učenie. 

 



47 

 

Asistent pedagóga sa ukazuje ako jedno z najlepších fungujúcich vyrovnávajúcich 

a podporných opatrení, ktoré sa dobre osvedčuje v  prostredí aj materských škôl. Jeho hlavné 

činnosti uvádza Metodický pokyn k zavedeniu profesie asistent učiteľa pri výchove 

a vzdelávaní detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v predškolských 

zariadeniach, v základných školách a v špeciálnych základných školách č. 184/2003 – 095 

vydaný Ministerstvom školstva Slovenskej republiky dňa 6. decembra 2003.  

 

Asistent učiteľa má nezastupiteľnú pozíciu okrem iného na: 

 participácii na rituáli spojenom s príchodom dieťaťa z MRK do triedy a jeho odchodom 

domov. Posilňuje tak u dieťaťa pocit bezpečia, pretože hovorí jeho materinským jazykom, 

pozná rómske zvyky a vie lepšie pochopiť mentalitu dieťaťa.  

 informovaní rodičov o živote materskej školy, o pripravovaných spoločenských aktivitách 

pre deti a rodičov, vysvetľuje im písomné oznamy a pod. Pôsobí ako mediátor kultúry 

medzi očakávaniami materskej školy a rómskymi zvykmi a tradíciami. 

 podporovaní rómskej kultúry hudbou, spevom, tancom rozprávaním (čítaním) rozprávok v 

rómskom a slovenskom jazyku, rozprávaním rómskych príbehov, histórie, prezentovaním 

tradičných remesiel, umenia, sviatkov, zvykov a pod. 

 zabezpečovaní bilingvizmu v triede, v prípade potreby pomáha učiteľke pri dorozumievaní 

s dieťaťom a deťom pomáha pri osvojovaní slovenského jazyka. Informuje učiteľky o 

niektorých špecifických výrazoch, ktoré používajú Rómovia.  

 pomoci rodičom pri prihlasovaní dieťaťa do materskej školy, vysvetľuje im ich práva 

a povinnosti. Zároveň presviedča ostatných rodičov o význame predprimárneho 

vzdelávania pre vývin dieťaťa. 

 poskytovaní pomoci rodičom aj pri príprave na zápis detí do základnej školy.  

 

Asistent učiteľa pôsobí ako mediátor medzi materskou školou a rodinou, sprostredkuje 

očakávania rodičov, ich názory a potreby týkajúce sa výchovy detí, podieľa sa na príprave 

kultúrnych podujatí a pomáha pri inklúzií detí a rodičov z MRK do života materskej školy.  

Slúži rómskym deťom ako pozitívny príklad, pretože zastáva určitú pozíciu a požíva úctu 

ostatných. Ukazuje rómskej komunite, že je možné pracovať s nerómskymi spolupracovníkmi 

a zachovať si rómsku identitu a pomáhať prekonávať netoleranciu a predsudky. Dôležité je, 

aby učiteľky plánovali činnosti spoločne s asistentom učiteľa a pri plánovaní rešpektovali aj 

jeho námety a názory. Podmienkou na zvládnutie jeho pracovných povinností v interakcii 
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s deťmi a komunitou z MRK by malo byť ovládanie rómskeho jazyka a poznanie lokálneho 

prostredia komunity z ktorej dieťa pochádza. 

Každý z nás, každý deň a v každej činnosti môže urobiť niečo k tomu, aby sa 

veci postupne menili k lepšiemu: 

 budovať čo najlepší vzťah k rómskemu dieťaťu, aby dieťa učiteľovi verilo, aby 

chcelo chodiť a tešilo sa do materskej školy, 

 tento vzťah preniesť a budovať v skupine detí, v triede, aby inakosť či 

nerovnosť nevnímali ako chybu ale ako výzvu k pomoci, 

 uplatňovať vo výchovno-vzdelávacom procese inovatívne a účinné metódy, 

 upravovať obsah v školských vzdelávacích programoch a následne v plánoch 

výchovno-vzdelávacej činnosti učiteľa tak, aby všetky činnosti realizované 

v materskej škole bavili všetky deti s akcentom na deti z MRK, aby sa 

zvýšila motivácia k učeniu. 
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4 Determinanty a súčasti podnetného prostredia v materskej škole  

 

Orientácia na osobnostné hodnoty a predpoklady dieťaťa  počíta s geneticky určovanými 

vývinovými zmenami aj individuálnymi osobitosťami, ktoré je možné v rôznej miere a 

kvalite ovplyvňovať z prostredia, v ktorom sa dieťa nachádza. Do systému vonkajších 

vplyvov sa začleňujú aj podnety (stimuly, rozvojové impulzy), ktoré rôzne výchovno-

vzdelávacie prostredia (rodina, materská škola, poradenské centrá ...) zámerne využívajú na 

dosiahnutie pozitívnych rozvojových zmien v schopnostiach, vedomostiach, postojoch či 

celkovom správaní sa dieťaťa. Procesom integrovania rozvojových podnetov je stimulácia. 

Táto umožňuje posúvanie dieťaťa do kvalitatívne  vyššej úrovne rozvoja čiastkových 

schopností a celistvej osobnosti v súlade s očakávaniami a výchovno-vzdelávacími potrebami 

sociokultúrneho prostredia, avšak v priamej závislosti od úrovne osobnej angažovanosti a 

aktivity dieťaťa v procese vlastného rozvoja. Stimulácia je zo strany dospelých nástrojom 

povzbudzovania a podpory dieťaťa v procese získavania nových poznatkov a skúseností 

s okolitým svetom. Stimulácia ako komplex podnetov (u dieťaťa vyvolávaných motívov k 

určitej činnosti a správaniu) sa nestotožňuje s pasívnym prijímaním a prispôsobovaním sa 

podnetom želanými reakciami. Upevňuje vedomie dieťaťa, že ponúkané podnety si môže 

jedinečne prispôsobovať, meniť a spracúvať primerane k vlastným záujmom, potrebám, 

vedomostiam a schopnostiam. Podnecovanie dieťaťu dáva priestor na overovanie vlastných 

poznávacích postupov, stratégií a teórií, pričom mu prvotne umožňuje rozhodnúť sa podnet 

prijať, alebo neprijať. Kvalitu osobnostného zužitkovania pôsobiacich podnetov určuje 

predovšetkým miera subjektívnej významnosti, ktorú dieťa vnútorne podnetom prisudzuje. 

Účinky stimulačného pôsobenia sa tak zhodnocujú v závislosti od primeranosti podnetov 

vzhľadom k osobnostným dispozíciám dieťaťa. Stimulácia preto vyžaduje dôsledné 

uplatňovanie individuálneho prístupu pri rozpoznaní a hodnotení rozvojových predpokladov 

dieťaťa a aj pri plánovaní i realizovaní rozvojových cieľov  prostredníctvom špecifických 

metód a stratégií (Lipnická, 2007). 

 

Podnetnosť prostredia je najdynamickejšia vtedy, keď sa v ňom odrážajú každodenné pokroky 

a zmeny výchovno-vzdelávacieho procesu. Pedagóg zabezpečí podnetnosť prostredia 

neustálym navodzovaním pozitívnej sociálno-emocionálnej atmosféry v triede a vytváraním 

podmienok pre spontánne i zámerne učenie sa dieťaťa. Podnetné prostredie je také, v ktorom 
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sa deti nielen učia, ale kde spoločne žijú, komunikujú, učia sa jeden od druhého v spoločných 

činnostiach ale aj samostatne. 

 

4. 1 Sociálne znevýhodňujúce prostredie a jeho dopad na rozvoj osobnosti 

dieťaťa  

 

Sociálne znevýhodňujúce prostredie (znevýhodnenie chudobou alebo kultúrou) definujeme 

ako prostredie, ktoré „vzhľadom na sociálne a jazykové podmienky nedostatočne stimuluje 

rozvoj mentálnych, vôľových a emocionálnych vlastností jednotlivca, nepodporuje jeho 

efektívnu socializáciu a neposkytuje dostatok primeraných podnetov pre rozvoj jeho 

osobnosti. Spôsobuje sociálno-kultúrnu depriváciu, deformuje intelektuálny, mravný a citový 

rozvoj jednotlivca“ (Horňák – Kancír – Liba, 2011, s. 12). 

 

Deti pochádzajúce z takéhoto prostredia predstavujú špecifický problém, ktorého prejavmi sú 

napr.: verbálny a následne kognitívny deficit, odlišné vnímanie rodinnej výchovy, 

nedostatočná úroveň osobnej hygieny, zvýšená chorobnosť, častejšie zdravotné a psychické 

postihnutia, nedoceňovanie významu vzdelávania atď.  

Sociálne znevýhodňujúce prostredie je charakteristické nedostatočnými podnetmi pre 

optimálny vývin dieťaťa po stránke somatickej a najmä psychickej, dieťa nemá dostatok 

podnetov na rozvoj kognitívnych schopností, rozvoj zmyslov, citov, a osobnostných 

vlastností. Tento stav spôsobuje sociálnu a výchovnú zanedbanosť detí, čo vytvára problémy 

v školskom prostredí v oblasti rozvoja jeho poznávacích funkcií a vedomostí, problémy v 

socializácii, s uznávaním a dodržiavaním platných spoločenských noriem. Dieťa z takéhoto 

prostredia nemá na primeranej úrovni uspokojované základné potreby a dôsledky tejto 

psychickej či kultúrnej deprivácie sa prejavujú v zaostávaní jeho vývinu mentálneho, 

sociálneho, emocionálneho. 

 

Za hlavné problémy pri vstupe dieťaťa zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia do 

školského systému môžeme označiť: 

 neovládanie slovenského jazyka, ktorý je vyučovacím jazykom, ale tiež často neovládanie 

ani materinského jazyka v potrebnom rozsahu,  

 málo podnetné a neraz patologické sociálne a výchovné prostredie, ktoré nepodporuje 

efektívnu socializáciu dieťaťa (napr. hygienické a pracovné návyky, získanie vedomostí 
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a zručností, spoznávanie etických a estetických systémov, vytvorenie rebríčka hodnôt, 

osvojenie si primeraných foriem sociálneho správania, ktoré korešponduje s normami 

spoločnosti atď.), 

 samotný proces zrenia nestačí na primeraný rozvoj psychiky a motoriky dieťaťa (dieťa 

z MRK nedosahuje v čase nástupu do ZŠ potrebnú úroveň, pretože proces zrenia nie je 

podporovaný a stimulovaný podnetmi z prostredia), 

 represívne vnímanie školy a školského prostredia, kde dieťa z MRK zažíva iba neúspech, 

strach z opovrhnutia, dieťa zažíva pocit menejcennosti, pretože to, čo je v komunite 

cenené (temperament, hlučnosť, voľnosť, nerobenie samostatných rozhodnutí atď.) sa 

v škole stáva problémom, 

 nerozvíjanie individuálnej zodpovednosti za svoje činy, svoje správanie a za seba, pretože 

rozhodnutia v komunite sú prijímané kolektívne, 

 predsudky, ktoré majú slovenské deti a rodičia voči deťom rómskym ale aj naopak a tým 

vzniká odmietanie kontaktov medzi deťmi navzájom, 

 rómske dieťa sa vynikajúco intuitívne orientuje v medziľudských vzťahoch, hneď vycíti 

láskavého učiteľa, pričom nerozlišuje či je Róm alebo nie, vyžaduje si veľa pozornosti od 

pedagóga, čo môže u pedagóga vyvolať odmeranosť a negatívne pocity, 

 dieťa z MRK v zmiešaných triedach býva zvyčajne dieťaťom neobľúbeným, obľúbeným sa 

stáva skôr medzi problémovými deťmi, čo následne vyvoláva produkciu nevhodného 

správania.  

 

V súčasnosti panuje názor, že jedným z hlavných problémov rómskej minority je nedostatok 

vzdelania, ktoré sa považuje za hlavný predpoklad úspešnej integrácie rómskych občanov do 

spoločnosti. Na druhej strane je školská neúspešnosť detí z MRK nadmieru vysoká. V tabuľke 

je zhrnutý prehľad príčin školskej neúspešnosti podľa niektorých autorov (Šuhajdová, 2010). 

 

Autor Príčiny 

podľa E. Šotolovej - odlišný jazykový vývin, 

- odlišná kvalita plnenia funkcií rodinnej výchovy, 

- nedocenený význam vzdelania, 

- nedostatočná príprava na školu, 

- nedostatočná príprava učiteľov pre prácu s minoritami, 

podľa M. Maczekovej - neznalosť vyučovacieho jazyka školy, 
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- nerozvinuté grafomotorické schopnosti, 

- absencia základných hygienických, spoločenských a kultúrnych 

návykov, 

- nezáujem rodičov, 

- nízke ocenenie vzdelania v hodnotovom systéme rómskej rodiny, 

podľa M. Portika a M. 

Miňovej 

- rodinné prostredie rómskeho dieťaťa – nesprávny štýl výchovy, 

nízka vzdelanostná a kultúrna úroveň rodiny, nevhodné 

socioekonomické pomery, 

- dieťa a jeho biopsychosociálne determinanty, 

- nepravidelná školská dochádzka, 

- škola a jej objektívne a subjektívne determinanty znevýhodnenia, 

podľa M. Vágnerovej - škola ako vzdelávacia inštitúcia nemá pre rómske etnikum 

význam, 

- pohľad Rómov na školu ako nepriateľské územie, 

- Rómovia nevidia súvislosť medzi dosiahnutým vzdelaním 

a pracovným uplatnením. 

 

Aj v rómskej minorite platí primárny vplyv rodiny pri formovaní osobnosti dieťaťa. Tradičná 

rómska rodina je mnohodetná a viacgeneračná. Vyznačuje sa špecifickými 

charakteristickými znakmi, ktoré sú často príčinou jej problémov a tým aj problémov pri 

formovaní dieťaťa: 

 vysoký stupeň závislosti od systému štátnej sociálnej podpory, 

 trvalo vysoká miera nezamestnanosti, 

 nezodpovedné reprodukčné správanie, 

 nízky vek na začiatku partnerského života a nízky vek žien pri pôrode a tým nezrelosť 

a nepripravenosť rómskych matiek k výchove detí, 

 značný podiel detí, nedostatočná starostlivosť o ne, ich zanedbávanie, 

 spoločné bývanie niekoľkých generácii a spoločné hospodárenie, 

 nízka vzdelanostná úroveň, trvalo vysoká miera nezamestnanosti a tým ekonomické 

obmedzenia súvisiace so zlou situáciou rodín, 

 komunikačný deficit, 

 neochota prijímať regulatívne opatrenia reflektujúce spoločenské normy, 

 nedostatočný zmysel pre plánovanie, koncentrovanie sa na prítomnosť. 



53 

 

Rómska rodina často nedostatočne stimuluje dieťa po stránke intelektovej, citovej 

a psychosociálnej, podmieňuje následnú školskú neúspešnosť, nedostatok úsilia, nechuť niečo 

zmeniť. Tu sa nám javí skutočnosť, že v etiológii výchovno-vzdelávacích problémov 

rómskych detí zohráva rozhodujúcu úlohu hlavne rodina ako jeden zo psychosociálnych 

faktorov, kde však môže ísť o veľké rozdiely medzi životným štýlom jednotlivých rodín – 

napr. v mestách, na vidieku, v segregovaných osadách i medzi jednotlivými regiónmi 

Slovenska.  

 

Špecifikom rómskej rodiny vo výchove sú tolerantné postoje ku správaniu sa detí. Rómske 

deti sú denne konfrontované s nezdravým spôsobom života (alkohol, fajčenie, návykové 

látky), ktorí vnímajú ako bežnú súčasť. Ďalej sa od útleho veku stretávajú s trestnou 

činnosťou, na ktorej často priamo či nepriamo participujú. Ďalší fenomén podľa Vágnerovej 

(1999) je voľná nedirektívna výchova, nadmiera voľného neproduktívneho času, minimum 

povinností, čo vedie k tomu, že deti z MRK sa nenaučia rešpektovať bežné normy majoritnej 

spoločnosti. Tak dochádza k inému chápaniu disciplíny a poriadku rómskymi deťmi, pretože 

za to, za čo sú doma chválené, sú v školských podmienkach sankciované. Na druhej strane 

však deti sú v rodinách milované, matky svoje deti dlho dojčia, z čoho vzniká silné citové 

puto. Spolupatričnosť a pevné putá vznikajú aj medzi rodinami navzájom. Spoločne prežívajú 

všetky radosti i starosti.  Názorom komunity ako väčšiny sa neprispôsobujú ale sa s nimi 

automaticky stotožňujú. Vyplývajúc z nedostatočnej až slabej ekonomickej situácie rodiny je 

dieťa ochudobňované o niektoré materiálne prostriedky. Často nemá vlastnú izbu či aspoň 

vlastný kútik, nedisponuje knihami, farbičkami, hračkami.  

Uvedomujeme si však, že existujú zreteľné rozdiely medzi životným štýlom rómskych rodín, 

čo spôsobuje miera ich socializácie a asimilácie. Aj v rómskej komunite je nemálo 

pozitívnych príkladov rodinného života a príkladnej starostlivosti o deti či o jej snahu. 

Podľa vyššej uvedenej charakteristiky domáceho prostredia môžeme konštatovať, že pre dieťa 

z MRK je podstatný fakt a to „povinná“ dochádzka do materskej školy aspoň jeden rok pred 

nástupom na primárne vzdelávanie, aby bola podporená jeho školská úspešnosť, ale aj 

motivovaná rodina k zmene postojov ku vzdelávaniu sa detí. 
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4. 2 Spolupráca materskej školy s rodinou a komunitou dieťaťa 

z marginalizovaných rómskych komunít 

 

Život v materskej škole má svoju dynamiku a tá sa prenáša i do oblasti mimo priamej práce s 

deťmi, teda i do kontaktu s rodinou. Spolupráca materskej školy a rodiny môže byť v praxi 

efektívna vtedy, keď bude mať vymedzené pravidlá a kompetencie. Úspešné zapojenie 

rodičov do predprimárneho vzdelávania predpokladá kvalitnú prípravu pedagógov 

a pedagogických asistentov. Spolupráca sa realizuje v troch úrovniach: 

1. pre deti – rešpektuje potreby a záujmy detí pri zabezpečení ich celostného rozvoja  

prostredníctvom školských a mimoškolských aktivít smerujúcich k dosiahnutiu profilu  

absolventa predprimárneho vzdelávania, stimuluje k pravidelnej dochádzke detí do MŠ,  

2. pre rodičov a komunitu – priamou účasťou vo  výchovno-vzdelávacej činnosti získavajú 

nové skúsenosti, zručnosti a vedomosti, ktoré môžu ovplyvniť výchovu detí v rodine, 

zároveň odovzdávjú nadobudnuté skúsenosti ďalším členom komunity  

3. pre materskú školu – využitím adekvátnych stratégií  zapájania rodičov do výchovno-

vzdelávacej činnosti zabezpečuje vzájomnú akceptáciu rodiny a MŠ, zabezpečuje 

podmienky inkluzívneho modelu vzdelávania, priaznivej školskej klímy a zvyšovania 

kvality výchovno-vzdelávacej činnosti.  

 

Materská škola môže rodičov zapájať do života materskej školy rôznym spôsobom, napr.: 

rodičia ako pozorovatelia vyučovania, ako učitelia svojich detí, krátkodobí dobrovoľníci 

v škole, ako permanentní dobrovoľníci školy, ako „servis“ školy cez ich profesiu, ako 

členovia školských rád, dobrovoľní asistenti, platení asistenti, členovia rodičovskej rady 

(Kurincová – Slezáková, 2002). 

 

Pre úspešnú participáciu rodiny a komunity na výchove a vzdelávaní v materskej škole 

a dieťaťa je využiteľný model partnerstva podľa Epšteinovej štruktúry šiestich typov 

zaangažovania (Kovářová – Nižníková, 2006): 

 

1. typ Rodičovstvo – pomoc všetkým rodinám pri vytváraní rodinného prostredia 

podporujúceho deti pri výchove a vzdelávaní 

Praktické ukážky vzdelávanie rodičov, výcviky, kurzy, podporné programy rodičom 

v kvalite zdravia, výživy a iných služieb, návštevy v rodinách v dobe 
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zápisu dieťaťa do MŠ, účasť na spoločných stretnutiach s cieľom 

lepšie porozumieť potrebám školy a rodiny 

Odporúčania pravidelné mesačné vyhodnocovanie dochádzky detí, výstavky 

detských prác, fotodokumentácií z rôznych podujatí, uverejňovanie 

detských prác v časopisoch, spoločné divadelné predstavenia, 

návštevy kultúrnych podujatí, pravidelné stretnutia MŠ s rodičmi 

neformálneho charakteru na témy, o ktorých majú rodičia záujem 

(napr. stretnutie s detským pediatrom, psychológom, gynekologičkou 

Prínos pre deti vedomie kontroly zo strany rodiny, rešpektovanie rodičov, pozitívne 

osobnostné kvality, zvyky, presvedčenia a hodnoty akceptované 

v rodinách, vedomie dôležitosti MŠ 

Prínos pre rodičov pochopenie dôverného charakteru rodičovskej starostlivosti venovanej 

výchove detí a pre potrebu zmien, ktoré treba v domácnosti vykonať 

v súvislosti s učením detí, uvedomenie si náročností a problémov, 

ktoré prináša rodičovská starostlivosť, pocit podpory zo strany MŠ 

a ostatných rodičov 

Prínos pre 

pedagógov 

pochopenie rodinného, kultúrneho zázemia, záujmov, cieľov, potrieb 

a názorov detí, rešpektovanie silných stránok a vynaloženého úsilia 

v rodinách, pochopenie rozmanitosti osobností svojich detí, 

uvedomenie si vlastných schopností zdieľať informácie o vývinových 

charakteristikách jednotlivých detí 

2. typ Komunikácia – vytváranie efektívnych foriem komunikácie  MŠ smerom k rodine 

a naopak, zdieľanie informácií o programe MŠ a o pokrokoch detí, brať do úvahy rodičov, 

ktorí nehovoria dobre po slovensky, nečítajú dobre, prípadne potrebujú tlač veľkým 

typom písma 

Praktické ukážky individuálny rozhovor s každým rodičom najmenej raz do roka, ďalšie 

stretnutia vždy, keď je to potrebné, jasné informácie o možnostiach 

výberu ZŠ, programov, kurzov a iných aktivít, informácie o ŠVP, 

ŠkVP a plánoch výchovno-vzdelávacej činnosti, reformách a zmenách 

v škole 

Odporúčania z kontaktu s rodinou sa môže pedagóg veľa dozvedieť – od úrovne 

bývania, počte členov v domácnosti až po názory rodičov na potrebu 

vzdelávania, návštevy v rodine ako súčasť prípravy dieťaťa na zápis 
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do MŠ, samotný zápis dieťaťa do MŠ, kedy pedagóg oboznámi rodiča 

s pravidlami školy, svoj súhlas s ich dodržiavaním vyjadrí rodič 

podpisom na záväznej prihláške 

Prínos pre deti vedomie vlastného pokroku a potrebného úsilia vynaloženého na 

udržanie či zlepšenie výsledkov, pochopenie zmyslu primeraného 

správania sa v MŠ, dobrej školskej dochádzky a ďalších oblastí 

správania sa ako dieťaťa navštevujúceho MŠ 

Prínos pre rodičov pochopenie charakteru a zmyslu výchovno-vzdelávacieho poslania 

MŠ, monitorovanie a uvedomenie si pokrokov vlastného dieťaťa, 

efektívne reagovanie na problémy dieťaťa, interakcia s pedagógmi 

a uľahčená komunikácia s MŠ  

Prínos pre 

pedagógov 

uplatňovanie rôznych foriem komunikácie s rodinami a uvedomenie si 

dôležitosti vlastných schopností zrozumiteľnej komunikácie, ocenenie 

a využitie komunikačnej siete rodičov, nadobúdanie schopností, ako 

zistiť a porozumieť názorom rodiny na charakter výchovy 

a vzdelávania v MŠ a na dosahované pokroky ich detí 

3. typ Dobrovoľníctvo
4
 – získavanie a organizovanie pomoci a podpory rodičov, vytvorenie 

flexibilného rozvrhu účasti dobrovoľníkov v čo najväčšom počte na podujatiach, 

organizovanie práce dobrovoľníkov, zosúladenie ich času a schopností s potrebami školy, 

pedagógov a detí, využitie najproduktívnejších možností účasti dobrovoľníkov 

Praktické ukážky program dobrovoľníckej pomoci v škole či triede s cieľom pomôcť 

pedagógom, vedeniu MŠ, deťom aj iným rodičom, rodičovská 

miestnosť alebo centrum pre prácu dobrovoľníkov, ich stretnutia 

a prístup k existujúcim zdrojom, rodičovský dozor na zabezpečenie 

bezpečnosti a funkčnosti školských programov 

Odporúčania každý rodič má právo byť priamym pozorovateľom činností 

realizovaných v MŠ, priame pozorovanie (s participáciou na výchove 

a vzdelávaní v MŠ) a dosiahnuté výsledky detí sú dostatočný motív 

k tomu, aby dieťa do MŠ rodič pravidelne privádzal 

Prínos pre deti zručnosti potrebné na komunikáciu s dospelými, rozvoj zručností 

poskytovaných v programoch a zo spolupráce s dobrovoľníkmi 

                                                 
4 „Dobrovoľník“ je každý, kto akýmkoľvek spôsobom, na akomkoľvek mieste a v ktoromkoľvek čase podporuje školu a jej 

ciele, výchovu a vzdelávane detí (Kovářová – Nižníková, 2006). 
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v škole 

Prínos pre rodičov porozumenie pre prácu pedagóga, zvyšovanie kvality školského 

prostredia, prenášanie školských činností domov, nárast sebavedomia 

na základe práce v škole a s deťmi, kroky vedúce k zlepšeniu 

vlastného sebavzdelávania, vedomie vítaného a oceňovaného rodiča, 

nadobudnutie špecifických zručností potrebných pre dobrovoľnícku 

prácu 

Prínos pre 

pedagógov 

Uvedomenie si schopností a záujmov rodičov týkajúcich sa ich detí 

a školy, väčšia individuálna pozornosť deťom s využitím dobrovoľnej 

pomoci rodičov 

4. typ Učenie sa doma – poskytovanie informácií a nápadov rodinám, ako pomáhať deťom 

v ich rozvoji v domácom prostredí 

Praktické ukážky informácie rodičom o zručnostiach dieťaťa v jednotlivých obdobiach 

jeho vývinu, informácie o požiadavkách na hru a prácu (učenie sa) 

detí doma, kalendár aktivít pre deti a rodičov doma, výchovno-

vzdelávacie aktivity v priebehu letnej prevádzky MŠ, participácia 

rodičov na vytváraní výchovno-vzdelávacích cieľov a na plánovaní 

práce 

Odporúčania ako overenú metódu spolupráce s rodinou použiť „domáce úlohy“
5
, 

ktoré deti spolu s rodičmi plnia doma (napr. pracovný list), pri tejto 

aktivite hneď v začiatkoch určiť pravidlá možnosti zasahovania rodiča 

do detskej práce, doučovanie absolventov MŠ, napr. v popoludňajších 

hodinách, využívať efektívne metódy zadávania úloh na doma, 

rešpektovať časové, materiálne a priestorové možnosti rodiny 

Prínos pre deti zlepšenie výsledkov závislých od školskej práce i domácej prípravy, 

pozitívne postoje k školskej práci, pohľad na pedagógov ako na 

rodičov a na rodičov ako pedagógov 

Prínos pre rodičov poznatky o podporovaní a pomoci dieťaťu, diskusie o MŠ, ocenenie 

schopnosti učiť, uvedomenie si role dieťaťa ako budúceho žiaka 

Prínos pre 

pedagógov 

uznanie rovnakej dôležitosti pomoci zo strany rodičov s nižším 

vzdelaním, spokojnosť so spoluúčasťou a pomocou rodičov 

                                                 
5
 Domáca úloha znamená aj interaktívne činnosti, ktoré sa realizujú doma spoločne alebo v rámci komunity. 

Takéto úlohy spájajú školu s reálnym životom. Domáca úloha nemusí znamenať len výučbu, ale aj pomoc doma 

(Kovářová – Nižníková, 2006). 
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5. typ Rozhodovanie – zainteresovanie rodičov do procesu rozhodovania v MŠ, vytváranie 

reprezentácie rodičov 

Praktické ukážky aktívna rodičovská organizácia, poradný zbor, výbory apod., 

organizácie a výbory na regionálnej úrovni na skvalitnenie života 

rodiny a komunity, informácie o voľbách na školskej a miestnej 

úrovni, sieť spájajúca rodiny so zástupcami rodičov na škole 

Odporúčania zapájať do práce školy všetkých rodičov, aktivovať reprezentantov 

MŠ z radov rodičov pre služby ostatným rodinám 

Prínos pre deti vedomie zastúpenia rodiny v procese rozhodovania v MŠ 

Prínos pre rodičov vplyv na klímu školy, ktorá sa odráža na vzdelávaní a výchove detí, 

pocit spolupatričnosti ku škole, vedomie o dôležitosti hlasu rodičov 

v procesoch rozhodovania v škole, spoločné skúsenosti a kontakty 

s inými rodinami, poznanie vzdelávacej politiky regiónu a štátu 

Prínos pre 

pedagógov 

Uvedomenie si dôležitosti rodiny pri rozhodovaní  v škole, pohľad na 

rodičovské organizácie a výbory ako na rovnocenných partnerov 

6. typ Spolupráca s komunitou – identifikácia a integrovanie zdrojov a služieb komunity na 

podporu programov školy, riešenie plošných problémov týkajúcich sa zodpovednosti, 

prostriedkov a pracovníkov na realizáciu aktivít vzájomnej spolupráce 

Praktické ukážky informácie pre rodiny o možnostiach podpory komunity v oblasti 

zdravia, kultúry, sociálnych službách apod., informácie 

o komunitných programoch na podporu talentov a vzdelania 

všeobecne, letný program pre deti, integrácia poskytovaných služieb 

formou partnerstva medzi školami, občanmi, inštitúciami, 

zdravotníckymi zariadeniami atď., služby poskytované deťmi, rodičmi 

a školou pre komunitu (zber odpadu, kultúrne programy, divadielka, 

starostlivosť o starších atď.) 

Odporúčania veľkú pozornosť treba venovať zápisom do 1. ročníka ZŠ a to hlavne 

pri dodržaní termínu zápisu, pripraviť informačné letáky o zápise do 

ZŠ (termín, potrebné doklady, pre koho je zápis povinný) 

a distribuovať ich prostredníctvom starších detí, asistenta, osobne ale 

za pomoci odboru  sociálnych vecí, zapísať dieťa do MŠ umožníme aj 

počas posledných augustových týždňov, za účelom zápisu do rómskej 

lokality vstupujeme s úsmevom a dobrou náladou, aby rodič MŠ 
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dôveroval 

Prínos pre deti skvalitnenie zručností a schopností dosiahnuté skúsenosťami 

získanými z mimoškolských aktivít 

Prínos pre rodičov využitie miestnych zdrojov rodinami v záujme skvalitňovania 

zručností a schopností alebo na poskytovanie potrebných služieb, 

interakcia s ostatnými rodinami, uvedomenie si úlohy školy 

v komunite a potreby komunitnej podpory škole 

Prínos pre 

pedagógov 

uvedomenie si dôležitosti komunitných zdrojov na obohatenie učenia 

sa detí v MŠ, chápajúci a nápomocný dôverník deťom a ich rodinám, 

ktoré potrebujú pomoc. 

 

4. 3 Školská spôsobilosť detí z marginalizovaných rómskych komunít 

 

Začiatok školskej dochádzky je mimoriadnou udalosťou v živote každého dieťaťa i celej jeho 

rodiny. Nástupom do prvého ročníka začína nová etapa jeho vývinu. Toto obdobie je 

z hľadiska časového krátke, no z hľadiska osobného radostné, plné očakávania ale i náročné, 

pracovne i sociálne nové a mnohokrát postupne prinášajúce obavy, sklamania a nezvládnutia. 

Je dobré, priam nutné, aby dieťa bolo postupne, nenásilne pripravované na zvládnutie 

školských úloh už v predškolskom veku. Naplnenie tejto úlohy sa očakáva hlavne od 

materských škôl, je obsiahnutá v hlavnom cieli predprimárneho vzdelávania. 

 

Ak má byť dieťa dostatočne spôsobilé k zvládnutiu nástupu do základnej školy a tým aj k 

zvládnutiu úloh vyplývajúcich z jeho novej role – role školáka, musia byť do jeho prípravy 

zahrnuté viaceré stránky jeho osobnosti. Prípravu tak vnímame ako stimuláciu jeho 

prirodzeného zrenia CNS, telesných predpokladov a tiež ako cielené predškolské vyučovanie, 

ktoré je zamerané na získanie potrebných vedomostí, zručností a návykov pre budúce školské 

vyučovanie a prostredie, tzn. adekvátnych kompetencií, ktoré sú potrebné k prijateľnému 

zvládnutiu školských požiadaviek. Tieto kompetencie delíme do dvoch skupín (Vágnerová, 

2000)): 

1. kompetencie, ktoré sú závislé na zrení; vtedy hovoríme o školskej zrelosti, 

2. kompetencie, ktoré sú determinované podielom učenia sa; ich úroveň vyjadruje školská 

pripravenosť. 

Súhrn obidvoch skupín nazývame jednotne a to školská spôsobilosť. 
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Školská spôsobilosť je podľa Zákona 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 pripravenosť 

integruje komplex charakteristík dieťaťa, očakávaní rodičov, úrovne domáceho 

prostredia, pôsobenia predškolského vzdelávania a požiadaviek školského systému. 

(Mertin, 2003)  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. 

 

Školská zrelosť 

Školská zrelosť sa v literatúre definuje rôzne, no v množstve definícii sa opakujú rovnaké či 

obdobné termíny, ako sú telesný i psychický vývin a úroveň CNS. Uvádzame niektoré 

z definícií, ktoré jasne konkretizujú obsah pojmu školská zrelosť. 

Zelinková (2001, s. 110) chápe školskú zrelosť ako „zrelosť centrálnej nervovej sústavy, 

ktorá sa prejavuje odolnosťou voči záťaži, schopnosťou sústrediť sa a emocionálnou 

stabilitou. Pre emocionálne nezrelé dieťa nemá rola žiaka motivačnú silu, pretože ho príliš 

zaťažuje. Zrelosť CNS je predpokladom úspešnej adaptácie na školský režim.“ 

Kopasová (2007, s. 478) tvrdí, že školská zrelosť je „úroveň telesného a psychického vývinu, 

ktorý umožňuje dieťaťu bez ťažkosti sa zúčastňovať spoločného vyučovania v základnej 

škole.“ 

Školská zrelosť podľa Jakabčica (2002, s. 45) vyjadruje, že „dieťa plnohodnotne zvládlo 

úlohy predškolského obdobia a dosiahlo taký stupeň vývinu telesných a psychických 

vlastností, ktorý je nevyhnutným predpokladom pre úspešné zvládanie školských 

požiadaviek.“ 

 

Zrenie organizmu dieťaťa, predovšetkým jeho CNS sa prejavuje zmenou celkovej reaktivity, 

zvýšením emocionálnej stability a odolnosti voči záťaži, ovplyvňuje lateralizáciu ruky, rozvoj 

motorickej i senzomotorickej koordinácie a manuálne zručnosti, je predpokladom k rozvoju 

zrakového a sluchového vnímania, ovplyvňuje nadobudnutie regulačných kompetencií a ich 

úroveň (emocionálna regulácia, vôľa, vedomie povinnosti). Oblasť školskej zrelosti sa 

väčšinou delí do štyroch základných rovín, ktoré uvádzame v nasledujúcej tabuľke spolu 

s charakteristikou dieťaťa z MRK v danej rovine. 
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Oblasti školskej zrelosti Charakteristika dieťaťa z MRK v danej 

oblasti školskej zrelosti 

Zrelosť somatická a zdravotný stav – 

dieťa by malo zodpovedať rastom 

i fyzickými dispozíciami veku šiestich 

rokov života. No treba dodať, že telesná 

vyspelosť nie je a ani nemôže byť 

prvoradým ukazovateľom zrelosti. 

Negatívny zdravotný stav a častá 

chorobnosť dieťaťa by mohli ohrozovať 

jeho školskú adaptáciu, priniesť nežiaducu 

únavu, častá absencia na vyučovacích 

hodinách ochudobňuje žiaka o príjem 

nových informácií, zážitkov i vzťahov. 

Deti z MRK zaostávajú v telesnom raste 

oproti ostatnej populácii. Je to zrejme 

spôsobené aj výživou. Do tejto oblasti 

zahrňujeme aj rozvoj motorických zručností, 

najmä jemnú motoriku a grafomotorické 

zručnosti. Deti z MRK majú všeobecne 

dostatok pohybu, sú zdatnešie ako ostatné 

deti, ale rozvoj jemnej motoriky 

a grafomotoriky je zanedbaný, čo je 

spôsobené ekonomickými faktormi 

a celkovou kultúrnou úrovňou rodiny. Rodičia 

nepovažujú za potrebné, aby dieťa kreslilo, 

navliekalo koráliky apod. Deti nerealizujú 

dennodenne činnosti, ako sú šnurovanie 

topánok, zapínanie gombíkov atď., z tohto 

dôvodu im robia problémy akékoľvek 

manipulačné činnosti a obzvlášť niektoré 

základné samoobslužné činnosti (nečistia si 

zuby, nepoznajú splachovací záchod, nevedia 

zaobchádzať s príborom atď.). Zdravotný stav 

detí je často zlý, „trpia ochoreniami horných 

dýchacích ciest, rôznymi zápalmi a infekciami 

a často sa u nich vyskytujú väčšie či menšie 

úrazy, ktoré nie sú lekársky ošetrené“ 

(Cinová, 2008, s. 23). 

Zrelosť kognitívnych funkcií – pre 

zvládnutie trívia je dôležitá dostatočná 

úroveň rozumových schopností. Je nutné 

posúdiť, či dieťa vývinovo zodpovedá, alebo 

jeho kognitívny vývin zaostáva, či je nezrelé 

len v niektorých špecifických kognitívnych 

Aj v tejto oblasti deti z MRK zaostávajú, často 

sú niektoré deti až na hranici mentálnej 

retardácie, čo je však spôsobené 

nepodnetnosťou prostredia (pseudoretardácia). 

Najčastejšie nedostatky sa prejavujú v slabej 

pamäti, v slabom vnímaní, nedostatku 
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funkciách a pod. Od dieťaťa sa vyžaduje, by 

bolo spôsobilé získavať nové poznatky 

primerané veku a malo o školu záujem. 

Ďalej aby malo primeranú slovnú zásobu, 

vedelo sa gramaticky správne vyjadrovať 

a malo správnu výslovnosť. 

predstavivosti, obrazotvornosti a logického 

myslenia. Reč je výrazne problematickou 

oblasťou. Dorozumievacím jazykom je 

najčastejšie rómsky jazyk, preto treba 

kvalifikovane posúdiť, či kvalita 

dorozumievania detí „nesie všetky atribúty 

reči dieťaťa so zníženým intelektom“ (Cinová, 

2008, s. 21), alebo ide len o nedostatočné 

porozumenie vyučovacieho jazyka. 

Úroveň práceschopnosti – dieťa musí mať 

v prvom rade záujem o učenie, aby vedelo 

plne využívať svoje mentálne predpoklady, 

schopnosti a zručnosti. Dôležitá je 

schopnosť koncentrácie na danú činnosť, 

zmysel pre povinnosť, zodpovednosť, 

uvedomenie si potreby dokončenia úlohy. 

Predpokladá sa aj miera samostatnosti, 

spolupráca v skupine, kooperácia atď. 

Rozvoj osobnosti u detí z MRK je často 

disharmonický, uspokojované sú u nich len 

základné potreby. Chýba potreba ocenenia 

a sebaaktualizácie. To vplýva na ich úroveň 

motivácie k poznávaniu a na úroveň 

iniciatívnosti. Toto sa odráža aj v ďalšej 

orientácii v živote – upínanie sa na materiálne 

hodnoty. Nedokážu sa dlhodobo sústrediť, 

ľahko ich rozptýli akýkoľvek okolitý podnet. 

Na učebnú motiváciu dieťaťa vplýva jeho 

častý neúspech v školských podmienkach, 

komunitou pripisovaná nízka hodnota 

vzdelania, krátkodobá perspektívna orientácia, 

ale aj neuspokojené biofyziologické potreby 

i sociálne potreby v školskom prostredí. 

Zrelosť emocionálno-sociálna – od dieťaťa 

sa očakáva dostatočná miera emocionálnej 

stability, zvládanie emócií, sebaovládanie, 

odolnosť voči frustrácií. Okrem toho dieťa 

musí byť zrelé v sociálnej oblasti, kde sa od 

neho očakáva schopnosť začleniť sa do 

skupiny, rešpektovať ju, rešpektovať 

autoritu, spolupracovať, rozvíjať kamarátske 

vzťahy. Musí mať rozvinutú sebadôveru 

Dieťa z MRK väčšinou vyrastá v prostredí 

bohatom na sociálne vzťahy, doma bývajú 

mnohí spoločne v jednom priestore. 

Každodenne sa tak dostáva do rôznych 

sociálnych situácií, ktoré rieši samo. Dospelí 

sa často nezaujímajú o jeho vzťahy, 

mnohokrát ani o to, čím sa zaoberá. Môžeme 

povedať, že deti z MRK majú viac príležitostí 

riešiť sociálne situácie, nemajú však 
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a dôveru v okolie. skúsenosti so sociálnymi normami v rámci 

majority a preto častejšie dochádza ku 

konfliktom s majoritou a s porušovaním 

zákona. U detí z MRK sa možno stretnúť 

s neadekvátnymi emocionálne búrlivými 

reakciami s egocentrickým zameraním 

(budem robiť to, čo mi je príjemné, 

spravodlivé je to, čo upokojuje moje potreby) 

a slabým rozumovým ovládaní citov 

(Trochtová, 2002). Svoje agresívne správanie 

nepovažujú za agresívne, ale naopak 

akékoľvek správanie iných, ktoré je pre nich 

čo len trochu obmedzujúce, považujú za 

agresívne až neprípustné. Preto je ťažké deti 

z MRK vychovávať k zodpovednosti, 

tolerancii, povinnostiam. 

 

Zrelosť ako výsledok procesu zrenia je determinovaný vnútornými faktormi. Je podmienkou 

dosiahnutia stavu určitej pripravenosti na plnenie školských úloh a povinností, resp. 

pripravenosti pre zámerné a riadené učenie (sa). Pre úspešný vývin dieťaťa sú nevyhnutné 

jednak dedičné predpoklady, ako aj určitá úroveň vonkajšej stimulácie. Práve vonkajšia 

stimulácia, jej zámerné pôsobenie pomáha dieťaťu nadobudnúť potrebné kompetencie pre 

vstup do základnej školy. 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 
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a pripravenosti sa zaoberali Končeková (2010) aj Koťátková (2008). 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. Školskú pripravenosť Trubíniová (2007, 

s. 386) definuje ako „osvojenie cieľových požiadaviek obsahu stanoveného v dokumente“ 

dieťaťom, tzn. v Štátnom vzdelávacom programe. Vnímame ju ako výsledok sociálnych 

a edukačných vplyvov rodiny a prostredia, v ktorom dieťa žije i vplyvov školy, ktorý je však 

podmienený aj úrovňou zrenia organizmu dieťaťa. Preto školskú pripravenosť a školskú 

zrelosť nemožno od seba odlúčiť a spolu úzko súvisia.
6
 

 

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. Diagnostikujú sa predpoklady dieťaťa, na ktoré treba nadviazať 

v primárnom vzdelávaní alebo v predprimárnom vzdelávaní, ak sa z opodstatnených dôvodov 

začiatok školskej dochádzky u dieťaťa odloží. Diagnostikovanie prispieva k zabezpečovaniu 

rovnosti šancí a príležitostí vo vzdelávaní detí, slúži objektívnemu poznávaniu spôsobilostí 

dieťaťa, aby sa v škole cítilo úspešné a spokojné, a aby vzdelávanie podľa určitého programu, 

bolo pre dieťa najvýhodnejšou možnosťou. Výsledkom diagnostikovania školskej 

pripravenosti dieťaťa nemá byť diagnóza vyjadrená slovami pripravený/nepripravený, ale 

výstižné charakterizovanie najvýznamnejších predpokladov dieťaťa pre primárne vzdelávanie. 

Prognóza má obsahovať všetky odporúčania a návrhy, ktoré z pedagogického 

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. Pedagogickí a odborní 

zamestnanci škôl pri posudzovaní školskej pripravenosti sledujú nadväznosť, vedomostí, 

schopností, postojov a osobnostných vlastností detí v rôznych druhoch vzťahov (k sebe, 

k ľuďom, svetu) vo vzdelávacích oblastiach, ktorých obsah sa kontinuálne vyučuje 

v materskej škole aj v základnej škole. Diagnostikovaním školskej pripravenosti sa 

nezisťuje to, čo nesúvisí s cieľmi a obsahom ďalšieho vzdelávania dieťaťa, čo nemôžu 

                                                 
6
V literatúre sa ešte často stretávame s pojmom školská pripravenosť ako so synonymom pojmu školská zrelosť 

a naopak.  
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vzdelávajúce subjekty zmeniť a ani zásadne ovplyvniť. O podstatných skutočnostiach 

psychického a fyzického zdravia a vývinu dieťaťa sa učitelia dozvedajú z výsledkov 

diagnostikovania školskej zrelosti špecialistami v systéme výchovného poradenstva i klinickej 

sfére. Tímový prístup viacerých odborníkov v diagnostikovaní školskej pripravenosti 

dieťaťa je jednou zo záruk objektivity jej poznania a hodnotenia. 

 

Medzi najdôležitejšie faktory školskej pripravenosti, okrem spomínanej zrelosti, ešte patria: 

 kvalita domáceho prostredia – rodina. V rodine dieťa nadobúda prvé vedomosti, 

skúsenosti, zručnosti a návyky, osvojuje si spoločenské normy a pravidlá. Rodinné 

prostredie sa považuje za najvýznamnejší determinujúci faktor rozvoja osobnosti dieťaťa. 

Pre potreby školskej pripravenosti sú dôležité tieto rodinné predpoklady: podnetnosť 

prostredia, klíma, socioekonomický status a očakávanie rodiny, ktoré sa týka vzdelávania 

a vzdelávacích výsledkov dieťaťa. Kvalita a úroveň rodín je rôzna a teda aj vplyv na 

prípravu dieťaťa do školy sa bude u každého dieťaťa líšiť. 

 materská škola, ktorá je kompetentná rozvíjať/podporiť rozvoj školskej pripravenosti 

dieťaťa a to z týchto dôvodov: 

o zameriava sa na rozvoj špecifických vedomostí, zručností, návykov a postojov potrebných 

v škole; samotný cieľ predprimárneho vzdelávania predurčuje materskú školu k tomuto 

zameraniu. 

o ponúka dieťaťu skúsenosti sociálnej interakcie; dieťa sa mimo rodiny učí nadväzovať nové 

sociálne vzťahy, žiť a pracovať v skupine, riešiť konflikty atď. 

o disponuje profesijnými kompetenciami predprimárnych pedagógov; pre kvalitnú prípravu 

dieťaťa na vstup do základnej školy sú dôležité spôsobilosti pedagóga, ako sú sociálno-

psychologické, metodické a diagnostické. 

 

4.  4  Stimulačné programy pre prípravu dieťaťa z marginalizovanej 

rómskej komunity na primárne vzdelávanie   

 

Najčastejším a najstarším variantom intervencie z hľadiska školskej spôsobilosti je odklad 

školskej dochádzky o jeden rok. Deti tak nastupujú do základnej školy po dovŕšení 

siedmeho roku života. Odklad musí potvrdiť poradenské zariadenie, ktoré na základe aj 

pedagogickej diagnostiky z materskej školy určí príčinu odkladu školskej dochádzky 

a následné opatrenia, na základe ktorých pedagóg vypracuje individuálny výchovno-
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vzdelávací program pre dieťa. Zásadným spoločným menovateľom aktivít a hier v tomto 

období by malo byť ich smerovanie k dosiahnutiu školskej spôsobilosti.  

 

„Z odborných skúseností psychológov a špeciálnych pedagógov mapujúcich pripravenosť 

detí do školy vyplýva, že deti, ktoré absolvujú predškolskú prípravu v kolektíve materskej 

školy, sú vo všeobecnosti na požiadavky základného školstva lepšie pripravené ako deti, ktoré 

predškolské zariadenie vôbec nenavštevovali. Okrem vedomostného základu sú pripravené 

i po stránke citovej, sociálnej a vôľovej“ (Leskovjanská, 2010/11, s. 27).  

 

Niektoré problematické prejavy v oblasti kognitívnej či sociálno-emocionálnej u detí z MRK 

sú často prítomné už i v predškolskom veku. Skoré zachytenie problémov a nástup odbornej 

intervencie môže vo výraznej miere pomôcť v prevencii porúch učenia, rozvoja 

emocionálnych ťažkostí a sociálno-patologických javov u detí. Podnety pre prácu sú 

spracované i v stimulačných programoch a prinášajú mnohé inšpirácie, ako participovať na 

zdravom vývine dieťaťa, ktorý priamo ovplyvňuje školskú úspešnosť a proces učenia sa. 

 

Pedagóg materskej školy pri svojej edukačnej činnosti využíva okrem iného aj Rozvíjajúci 

program výchovy a vzdelávania detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou 

v materských školách, ktorý vypracoval Štátny pedagogický ústav. Program je spracovaný 

v troch oblastiach: 

 perceptuálno-motorickej, 

 kognitívnej, 

 sociálno-emocionálnej. 

Neoddeliteľnou súčasťou je aj štvrtá – pracovno-motivačná oblasť, ktorá však nie je 

spracovaná osobitne, ale premieta sa do všetkých súčastí programu a bezprostredne súvisí 

s rozvíjaním psychických funkcií. 

Program má odborno-metodický charakter a je spracovaný v rámcovej a otvorenej podobe, 

možno ho rozširovať o ďalšie tvorivé aktivity zo strany samotného pedagóga. Uvádza ciele 

výchovy a vzdelávania v jednotlivých oblastiach rozvoja osobnosti dieťaťa a ponúka súbor 

modelových aktivít, hier a cvičení. Nemá stabilnú štruktúru.  

 

Ďalšou formou intervencie sú rôzne typy stimulačných (rozvíjajúcich) programov, ktoré 

môžu mať charakter preventívny ale aj intervenčný. Ich základným prostriedkom je zámerné 

riadené rozvíjanie ako cieľavedomá činnosť, ktorá je zameraná „na rozvoj osobnosti, ktorá je 
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determinovaná dvoma základnými faktormi: dedičnosťou a prostredím. Z nich najdôležitejšie 

je práve výchovné pôsobenie, ktoré sa od ostatného prostredia vyznačuje presnými zámermi, 

k čomu vychovávať, a typickými metódami, ako realizovať výchovno-vzdelávací proces“ 

(Kačániová, 1997, s. 433). Tieto programy sú určené a nápomocné hlavne deťom so 

spomaleným, nerovnomerným či inak komplikovaným vývinom.  

 

Potrebu využívať stimulačné programy v predprimárom vzdelávaní, začleňovať a 

konkretizovať ich v Školských vzdelávacích programoch si uvedomujeme v týchto prípadoch: 

 v prípravných predškolských triedach, 

 v triedach detí s odloženou školskou dochádzkou, 

 v nultých ročníkoch základných škôl 

 prípravných ročníkoch špeciálnych škôl, 

 u detí s vývinovými odchýlkami či komplikáciami, 

 u detí mladšieho veku s nadaním. 

 

V súčasnej dobe existuje niekoľko stimulačných programov, ktoré sú dostupné aj pre 

pedagóga predprimárneho vzdelávania buď formou kurzu či seminára s nadobudnutím 

certifikátu o absolvovaní, kedy pedagóg nadobúda oprávnenosť samostatne používať 

metodiku programu. Existuje však už niekoľko stimulačných programov vypracovaných pre 

širšiu odbornú verejnosť, ktoré je možné zakúpiť v obchodných sieťach a aplikovať ich do 

edukačného procesu bez preškolenia.  

Ďalej sú prezentované stimulačné a preventívne programy pre rozvíjanie osobnosti detí 

z MRK v materskej škole vhodné pre ich prípravu na primárne vzdelávanie. 

 

Názov: Rozvoj grafomotoriky a podpora písania; preventívny program, ktorý pomáha 

predchádzať vzniku dysgrafie 

Autor: Lipnická Milena 

Zdrojový dokument: LIPNICKÁ, M. Rozvoj grafomotoriky a podpora písania; preventívny 

program, ktorý pomáha predchádzať vzniku dysgrafie. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-

7367-244 

Zameranie a popis programu: Preventívny program adresne a zámerne stimuluje 

psychomotorické a kognitívne schopnosti dieťaťa. Jeho cieľom je „stimulácia dieťaťa 
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v procese, v ktorom získava špecifické predpoklady pre rozvoj písania“ (Lipnická, 2007, s. 

12). Je určený deťom: 

 päť až šesťročným, 

 deťom s odkladom školskej dochádzky, 

 deťom so špeciálnymi edukačnými potrebami v materskej škole i v prvom ročníku 

základnej školy, 

 deťom, ktoré sa už v predškolskom veku vyznačujú poruchami grafomotoriky a písania, 

 žiakom nultých tried základných škôl, 

 žiakom prípravných tried špeciálnych základných škôl. 

Metodika tak môže slúžiť ako stimulačný no i vyrovnávajúci program. Skladá sa z 23 

vyučovacích lekcií (autorka ich nazýva didaktické aktivity) s rovnakým počtom tematicky 

a obsahovo nadväzujúcich pracovných listov. V priebehu každej vyučovacej lekcie sa dieťa 

hravou činnosťou oboznamuje s jedným tlačeným písmenom bez interpunkcie a tým získava 

prvé vedomé skúsenosti s relatívne celým abecedným súborom grafém. Každá lekcia je 

koncepčne rozdelená do šiestich oblastí: 

1. navodenie témy – okrem úvodného vzbudenia pozornosti a záujmu o následné činnosti je 

dieťa motivované, aby počúvalo a zamýšľalo sa nad obsahom krátkych rozprávaných 

i čítaných textov; aby pozorovalo dospelého pri čítaní; aby sledovalo súlad medzi hovoreným 

a napísaným slovom; aby viedlo dialóg s dospelým i deťmi, 

2. sluchové vnímanie – dieťa počúva a rozlišuje zvukovo rovnaké a rozdielne slová; rozkladá 

slová na slabiky a naopak; určuje hlásky a ich miesto v slovách. 

3. zrakové vnímanie – dieťa porovnáva a rozlišuje rovnaké a rozdielne tvary, vzory, grafické 

motívy a symboly; hľadá v abecede písmená podľa tvaru; orientuje sa v priestore podľa 

pokynov; konštruuje z rôznych materiálov jednoduché výrobky; rozlišuje detaily; voľne 

i podľa predlohy zostavuje celok z častí,  

4. taktilno-kinestetické vnímanie a priestorová orientácia – dieťa rozlišuje kvalitu dotykov 

a určuje ich pozíciu na vlastnom tele; vníma polohu svojho tela v priestore; realizuje 

pohybové úkony podľa slovných pokynov, 

5. reč – dieťa sa učí rozumieť obsahu jednotlivých pojmov, tvorí zmysluplné vety z určených 

slov; vyjadruje dejovú postupnosť; slovne opisuje vlastnosti vnímaných objektov; doplňuje 

nedokončené vety a príbehy, 

6. grafomotorické aktivity s využitím pracovného listu – dieťa kreslí kruhové tvary, body, 

čiary ovály a iné grafické znaky; experimentuje s písaním veľkých tlačených písmen abecedy; 
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uplatňuje vlastné grafomotorické zručnosti a záujmy, hovorí o svojich pocitoch, skúsenostiach 

s kreslením a písaním. 

Pedagóg, ktorý chce pracovať s týmto programom, nepotrebuje absolvovať odborný kurz či 

preškolenie. Program je dostupný v obchodných sieťach vo forme pracovného materiálu pre 

pedagóga s vloženými pracovnými listami pre deti a finančne nie je náročný. 

 

Názov: Stimulačno - obohacujúci program KO-SE-TO pre materské školy 

Autor: Alžbeta Lazíková 

Zdrojový dokument: DUCHOVIĆOVÁ, J. – LAZÍKOVÁ, A. 2008. Rozvoj osobnosti 

dieťaťa a profesionalita učiteľky v materskej škole. Stimulačno - obohacujúci program 

KO-SE-TO pre materské školy. Bratislava: IRIS, 2008. ISBN 978-80-89256-28-0 

Zameranie a popis programu: Program je zameraný na obohatenie kurikula a vzdelávacích 

postupov uplatňovaných v materských školách. Svojim obsahom stimuluje intelektuálne, 

kognitívne, emocionálne, sociálne a kreatívne schopnosti dieťaťa a tým sa podieľa na získanie 

kompetencií potrebných pre nástup do základnej školy. Je určený na rozvoj pregramotných 

kompetencií a zameriava sa na stimuláciu špecifických funkcií, ktoré sú k budúcemu učeniu 

sa potrebné. Je vhodný aj pre deti s odchýlkami vývinu, s ťažkosťami v učení a správaní, 

s rizikom vzniku špecifických porúch učenia. 

Názov KO-SE-TO v sebe zahŕňa obsah programu, ktorý je rozdelený do troch častí: 

1. KO – prvá časť je zameraná na obohatenie procesu rozvíjania a stimuláciu kognitívnych, 

metakognitívnych a učebných kompetencií dieťaťa. Rozvíja zrakové a sluchové vnímanie, 

pozornosť, pamäť, matematické predstavy, serialitu, intermodalitu, priestorovú orientáciu, reč 

a pod. a je sústredená do aktivít v priebehu trinástich stretnutí – obohatení.   

2. SE – druhá časť stimuluje emocionalitu, interpersonálne a komunikačné kompetencie 

dieťaťa. Je koncipovaná do trinástich obohatení. Táto časť programu sa zameriava  a u detí 

rozvíja emocionálne spôsobilosti, behaviorálne spôsobilosti, emocionálne sebauvedomenie, 

zvládanie emócií, tvorivé uplatňovanie emócií, empatiu a rozlišovanie emócií, orientáciu 

v medziľudských vzťahoch. 

3. TO – tretia časť programu obohacuje proces rozvíjania tvorivosti a stimuluje tvorivé 

myslenie dieťaťa. Cieľom je tak podporovať rozvoj fantázie, vizuálnej i sluchovej 

obrazotvornosti, stimulovať flexibilitu, divergentné myslenie, tvorbu a produkciu nápadov 

a objavov. Obsah rozvíjania tvorivosti autorka zhrnula do dvanástich stretnutí. Tvorivá 

činnosť realizovaná v tvorivej hre alebo pri riešení tvorivej úlohy je pre deti zaujímavá, 

pretože im umožňuje prejaviť vlastnú fantáziu a nápady. Tvorivá činnosť navodzuje 
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priateľskú, radostnú a uvoľnenú atmosféru. Môže pomôcť zvládnuť problematické situácie 

a ťažkosti spojené so správaním, komunikačné problémy. Jej prostredníctvom sa nenásilnou 

formou rozvíja reč, slovná zásoba, komunikácia a počúvanie iných, pohybové zručnosti, 

zmyslové vnímanie, výtvarné schopnosti a v neposlednom rade logické myslenie vo 

všeobecnosti.  

Tematicky je program zasadený do prostredia Afriky a exotických zvierat, ich vzhľad, život 

i príbehy používa na splnenie jednotlivých úloh. Samotná téma je pre deti príťažlivá a radi sa 

oboznamujú so vzdialenou krajinou a jej exotikou pomocou iných, pre bežnú materskú školu 

možno aj neštandardnými postupmi. 

Stimulačný program je bežne dostupný v kníhkupectvách a k aplikácii programu do praxe nie 

je nutné získanie certifikátu či absolvovanie školenia. 

 

Názov: Stimulačný program vývinu reči 

Autor: Kopasová Dorota 

Zdrojový dokument: DOČKAL, V. a kol. 2000. Rozvíjanie schopností detí predškolského 

a mladšieho školského veku. Štyri stimulačné programy. Bratislava: Výskumný ústav 

detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave, 2000. ISBN 80-967423-1-0 

Zameranie a popis programu: Na pomoc deťom s narušenou komunikačnou schopnosťou 

rôznej etiológie je určený Stimulačný program vývinu reči. Je zameraný na rozvoj slovnej 

zásoby, zdokonaľovanie gramatickej správnosti, správnej výslovnosti, súvislého vyjadrovania 

i neverbálnej komunikácie. Súčasne stimuluje súvisiace myšlienkové procesy. 

Stimulačný program pedagóg predprimárneho vzdelávania môže využiť v práci s deťmi: 

 vo veku od 3 do 6 rokov, 

 ktoré v rečovom vývine z rôznych príčin zaostávajú, napr. rómske deti, deti imigrantov 

apod. 

Program obsahuje 29 cvičení a je tvorený desiatimi typmi úloh: 

1. vysvetľovanie pojmov; rozvíja sa najmä slovná zásoba a poznávanie dieťaťa, pričom sa 

využíva spätosť myslenia a reči, 

2. triedenie pojmov, rozvíja najmä slovnú zásobu a myšlienkové operácie porovnávania, 

kategorizácie a eliminácie, 

3. riešenie problému, ktoré je jedným z podstatných úkonov myslenia a začína objavením 

problému, formuláciou a analýzou úlohy, cieľa, ktorý treba dosiahnuť, pokračuje hľadaním 

riešenia a analýzou podmienok riešenia, 
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4. dopĺňanie chýbajúcich slov vo vete, ktoré je veľmi charakteristickým prejavom myslenia 

a tieto cvičenia rozvíjajú najmä gramatickú správnosť rečového prejavu, no obohacujú aj 

slovnú zásobu, 

5. interpretovanie obsahu rozprávky; ide o hľadanie hlavných myšlienok a zostavovanie 

stručného obsahu textu a okrem pamäti a myslenia sa rozvíja najmä súvislý rečový prejav 

dieťaťa, 

6. odôvodňovanie; tento typ úloh vyžaduje od detí odôvodnenie istých javov, pri ktorom sa 

uplatňujú procesy tvorivého myslenia a je rozvíjané súvislé vyjadrovanie, 

7. artikulácia; úlohy stimulujú rečový vývin dieťaťa z hľadiska správnej výslovnosti, ide o 

mechanicko-motorický nácvik, 

8. gestá, ktoré sú nenahraditeľné pri rozvíjaní dorozumievacej funkcie reči a slovnú reč 

sprevádzajú, 

9. analógie; ide o zisťovanie vzťahu medzi pojmami a hľadanie ďalšieho pojmu podľa 

zisteného vzťahu a popri analogickom myslení cvičenia rozvíjajú slovnú zásobu 

a gramatickú správnosť rečového prejavu, 

10. komunikácia príbehu; v tomto type úloh je cieľom vyprovokovanie a rozvíjanie 

spontánneho rečového prejavu detí a komunikačnej funkcie reči. 

 Obsahová náplň jednotlivých cvičení sa dotýka takých oblastí okolitého sveta, ktoré dieťa 

bežne obklopujú a ktoré má poznať už v predškolskom veku. Jedná sa o sedemnásť oblastí, 

napr. dopravné prostriedky, kuchynské potreby, kvety, jedlo, zelenina a ovocie, stromy, 

zvieratá, hračky apod. Úlohy cvičení deti riešia tromi spôsobmi a to pomocou hračiek, 

pomocou obrázkov a iba slovne.  

 

Názov: Logopedická prevencia v materskej škole 

Autor: Lipnická Milena 

Zdrojový dokument: LIPNICKÁ, M. 2013. Logopedická prevence v mateřské škole. Praha: 

Portál, 2013. ISBN 978-80-26203-81-0. 

Zameranie a popis programu: Cieľom tejto publikácie je informovať o možnostiach 

pedagogického prístupu a o kľúčových kompetenciách učiteľov pri rozvíjaní rečových 

a jazykových schopností detí v materskej škole. 

Publikácia ponúka 15 edukačných aktivít, ktoré sú určené pre deti vo veku 5 – 6 rokov. 

Tematicky sú prepojené zameraním na jednotlivé pracovné profesie, ktoré sú deťom blízke. 

Aktivity obohacujú poznatky, skúsenosti a spôsobilosti detí v oblasti hovorenej a písanej reči. 
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Edukačné aktivity obsahujú hry, ktoré majú za úlohu „ iniciovať aktívne učenie detí, aby sa 

rozvíjali ich schopnosti, vedomosti a hodnoty podporujúce rečové a jazykové zdokonaľovanie 

v interakcii a komunikácii“ (Lipnická, M., 2013, str. 38). Hry je vhodné prispôsobovať 

aktuálnym dispozíciám, záujmom a nápadom detí, preto ich organizácia a časové zaraďovanie 

záleží na rozhodnutí učiteľa. Každá edukačná aktivita obsahuje časti: 

1. navodenie témy – učiteľ slovne, názorne i pomocou činností podnecuje záujem detí 

a uvádza ich do sveta profesie, kladie dôraz na budovanie pozitívneho vzťahu 

k jazykovým aktivitám v hovorenej i písanej podobe, 

2. dýchanie – učiteľ vedie deti k zámernému ovládaniu fyziologicky správneho nádychu 

a výdychu, 

3. artikulácia – dieťa si precvičuje pohybový aparát hovoridiel, 

4. fonematické rozlišovanie – deti počúvajú, rozlišujú a správne vyslovujú hlásky, slabiky 

a slová, učiteľ ich vedie k pochopeniu zvukovej štruktúry slov, aby si uvedomovali 

významové i tvarové hľadisko slov, 

5. hláska v reči – učiteľ rozvíja slovnú zásobu detí a porozumenie významu slov, deti 

precvičujú určité hlásky v slove. 

Pedagóg pri realizácii obsahu programu musí spájať rečový a jazykovo-komunikačný rozvoj 

detí s inými oblasťami rozvoja, napr. so spoločenskou, prírodovednou, pohybovou, 

umeleckou apod. 

Rozvojový program Logopedická prevencia v materskej škole je vydaný v českom 

vydavateľstve a publikovaný v českom jazyku. Neobsahuje však náročné texty, ktoré by 

nebolo možné implementovať do výchovy a vzdelávania v slovenskom jazyku. Pedagóg, 

ktorý chce pracovať s týmto programom, neabsolvuje odborný kurz či preškolenie. Program 

je dostupný v obchodných sieťach vo forme pracovného materiálu pre pedagóga s vloženými 

pracovnými listami pre deti a finančne nie je náročný. 

 

Názov: Stimulačný program prevencie porúch učenia detí predškolského veku 

Autor: Brťková, R. – Bahurinská, D. 

Zdrojový dokument: BRŤKOVÁ, R. – BAHURINSKÁ, D. 2012. Stimulačný program 

prevencie porúch učenia detí predškolského veku. Bratislava: Pro Solutions, s. r. o., 2012. 

ISBN 978-80-8139-018-0. 

Zameranie a popis programu: Cieľom Stimulačného programu prevencie porúch učenia 

detí predškolského veku je „pomôcť deťom predškolského veku rozvíjať oslabené alebo 

narušené základné schopnosti (čiastkové funkcie) kognitívneho vývinu a predchádzať tak 
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možným problémom, ku ktorým z dôvodu nerozvinutých funkcií pri školských činnostiach 

môže dôjsť pri osvojovaní si čítania, písania a počítania“ (Brťková, Bahurinská, 2012, s. 10). 

Pre začatím realizácie programu autorky odporúčajú diagnostovanie dieťaťa podľa 

v publikácii priložených diagnostických hárkov, ktoré je dobré neskôr použiť v priebehu 

alebo po ukončení programu na zistenie a porovnanie dosiahnutej úrovne dieťaťa. 

Program je možno prakticky využiť: 

 samostatne implemetovať  jednotlivé súbory alebo cvičenia programu do výchovno-

vzdelávacieho procesu, 

 pracovať s programom ako komplexným celkom v jeho postupnosti v rámci rozvíjania 

všetkých funkcií (hlavne u rizikových detí). 

Program využíva pomôcky bežné, ktoré sú dostupné v každej materskej škole (hrový materiál, 

predmety, obrázky, pracovný a výtvarný materiál). Časový rozsah cvičení je cca 45 minút. 

Nie je podmienkou realizovať celý súbor cvičení naraz, možno ho rozdeliť na viac dní. Je 

v kompetencii učiteľky, aby stimulačný program prispôsobila potrebám dieťaťa 

a podmienkam materskej školy. 

Obsahom stimulačného programu je 23 súborov (samostatných celkov). Každý súbor 

obsahuje: 

1. úvodnú motiváciu – umožňuje navodiť tému, vzbudiť záujem u detí o činnosť, rozvíjať 

pozitívny vzťah k učeniu, 

2. cvičenia na rozvíjanie jednotlivých oblastí – zrakové vnímanie, sluchové vnímanie, optická 

a sluchová pamäť, intermodálne spojenia zmyslových vnemov, serialita, vizuomotorická 

koordinácia a grafomotorika. 

 

4. 5 Priestorové usporiadanie triedy a jej materiálno-technické vybavenie  

  

Priestorové usporiadanie triedy a jej materiálno-technické vybavenie významne ovplyvňuje 

psychosociálnu klímu a atmosféru triedy. Triedu tak nechápeme len ako miesto, kde sa deti 

učia, tvoria, realizujú rôzne zábavné a objavné činnosti ale aj ako miesto, kde spoločne trávia 

väčšinu času dňa, navzájom komunikujú, spoločne žijú.  

 

Priestor triedy zahŕňa priestorové riešenie, rozloženie stolov a stoličiek, vhodnosť 

umiestnenia didaktických pomôcok a hračiek, rozmiestnenie nábytku apod. Trieda by mala 

byť rozdelená na časť pracovnú, časť odpočinkovú a časť hygienickú. Do prostredia triedy 



74 

 

patria aj svetelné podmienky, farebnosť, možnosti vetrania, teplota. Pre podnetné prostredie je 

dôležitá výzdoba a možnosť vystavovať detské výtvory a výsledky detských prác. V triede by 

mali mať miesto aj nástenky či rôzne odkazové tabule tak pre deti ako aj pre rodičov, ktoré sa 

spoločne s deťmi využívajú na umiestnenie spoločne vytvorených triednych pravidiel, 

ranných odkazov, informácií pre rodičov apod. Trieda by mala mať vytvorený osobný 

priestor, ktorý každé dieťa môže využiť pre seba na odpočinok, relaxáciu, či využiť ho vtedy, 

keď cíti potrebu byť samé.  

 

Materiálno-technické a priestorové podmienky musia napomáhať k efektívnej výchove 

a vzdelávaniu a optimálnemu (seba)rozvoju dieťaťa. Špeciálne sa prispôsobujú: 

 individuálnym potrebám, rozvojovým možnostiam a schopnostiam detí, 

 skupinovým potrebám, tzn. potrebám detskej skupiny (Lipnická, 2012, s. 32). 

 

Zloženie materiálno-technických prostriedkov a usporiadanie priestorových podmienok by 

malo: 

 umožniť dieťaťu komunikáciu pri spoločných činnostiach v detskej skupine, 

 umožniť dieťaťu voľný styk s pomôckami, s hračkami, s celkovým vybavením učebného 

prostredia a s najbližším okolím, 

 umožniť dieťaťu plánovať a vytvárať hrové prostredie podľa vlastného zámeru, 

 umožniť dieťaťu tvoriť podľa vlastných predstáv, 

 umožniť dieťaťu samostatne sa rozhodovať pri výbere činnosti, 

 byť bezpečné, hygienické, estetické a funkčné, 

 kompenzovať nedostatok materiálneho prostredia v rodinách. 

 Pri výbere materiálno-technických prostriedkov by pedagóg mal zohľadňovať niektoré 

požiadavky v kontexte predprimárneho vzdelávania: (Drienský – Hrno, 2004): 

 zohľadnenie ontogenetických zvláštností detí, pre ktoré sú určené. Táto požiadavka 

určuje používanie pomôcok a materiálneho prostredia pri zohľadňovaní vekových 

kategórií detských skupín. 

 uplatnenie psychologických aspektov učenia – učenie je tým účinnejšie, čím silnejšie je 

dieťa k pozorovaniu (ako prvá úroveň procesu učenia sa) motivované a s čím väčším 

počtom receptorov sa na ňom zúčastnilo. Materiálno-technické prostriedky sa prezentujú 

prevažne vizuálne-auditívnym spôsobom. Pre potreby výchovno-vzdelávacieho procesu 
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v materských školách je potrebné zabezpečiť hlavne prostriedky, s ktorými môže dieťa 

manipulovať samostatne, spontánne a bezpečne.  

 organické spojenie racionálneho a emocionálneho pôsobenia na vedomie dieťaťa, 

ktorým sa zosilňuje proces interiorizácie obsahu učenia u dieťaťa. Prostriedky tak majú 

mať dramatickú a estetickú hodnotu. 

 informačná intenzívnosť – tzn. efektívne prostriedky majú byť nielen nositeľom nových 

informácií, ale popri ich podávaní by mali pomáhať aj pri vybavovaní informácií, ktoré si 

dieťa uložilo v minulosti vedome či nevedome do pamäti. 

 didaktická účinnosť – závisí predovšetkým od transformácie obsahu vzdelávania na 

konkrétne učivo s priamou súčinnosťou materiálno-technického prostredia. 

  

Pre deti z MRK je potrebné zaistiť všetky materiálno-technické a priestorové podmienky 

nevyhnutné pre pozitívne ovplyvňovanie ich osobnosti, pre prípadnú kompenzáciu 

nedostatkov v ich vývine a hlavne pre celkovú pohodu dieťaťa. Učebné prostredie v materskej 

škole má svoje špecifické súčasti: 

1. hrové kútiky sú tradíciou v našich materských školách. Môžu byť stabilné (nemeniace sa) 

alebo situačné (podľa záujmu detí v spontánnych hrách). Sú zariaďované a materiálne 

prispôsobované podľa námetov pre hry detí (napr. kútik pre hry na domácnosť, na 

kaderníctvo, na lekára, na obchod, na dopravu, atď.). 

2. reálne prostredie, ktoré vnímame ako okolité prostredie dieťaťa spojené so skutočným 

životom. „Základom každej činnosti, špecifickej adaptácie dieťaťa, jeho procesu stávania 

sa súčasťou sveta, existencie v okolitej realite je skúsenosť získaná „hmatom.“ (Doušková 

– Kružlicová, 2012, s. 25). Pedagóg materskej školy by mal čo najčastejšie reálne 

prostredie využívať ako prostriedok zážitkového učenia sa dieťaťa. Využívať môže 

prostredie vonkajšie: toto prostredie môžu deti vnímať na pobyte vonku pri vychádzke do 

najbližšieho okolia (les, lúka, potok, križovatka apod.), či prostredníctvom 

organizovaného výletu a prostredie vnútorné, ktoré nám ponúka samotná materská škola 

prostredníctvom svojich priestorov, ktoré dieťaťu nie sú bežne dostupné (napr. školská 

kuchyňa), alebo ide o prostredie, ktoré môžu deti pozorovať prostredníctvom exkurzie, 

napr. do pekárne, výrobného závodu apod.  

3. centrá učenia sa, ktoré pedagógovia vytvárajú podľa dosahovaných cieľov vzdelávacích 

oblastí (napr. centrum relaxačné, pre experimentálne hry, pre matematické hry, pre 

jazykové a literárne hry, pre výtvarné hry, pre technické hry, pre hry s digitálnou 

technikou, atď.). Metodická príručka pre predškolskú výchovu Krok za krokom (1999) 
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odporúča členenie triedy na centrá aktivít: stavebnicové centrum, centrum hudobných 

a pohybových aktivít, výtvarné centrum, centrum rozvíjania reči a ranej gramotnosti, 

matematické centrum, centrum prírodovedného poznávania a pokusov, centrum zamerané 

na domácnosť, centrum vody a piesku. 

 

V školskej praxi existuje aj málo využívaná vyučovacia forma učenie na stanovištiach. Je 

použiteľná pri napĺňaní cieľov každej vzdelávacej oblasti podľa štátneho vzdelávacieho 

programu. Takéto učenie prebieha v osobitej situácii – na stanovištiach, kedy na každom sú 

rozložené úlohy vychádzajúce z centrálnej témy. Deti tieto úlohy plnia buď individuálne 

alebo dvojiciach či malých skupinách. K jednému cieľu tak dieťa pristupuje viacerými 

cestami (Krausová, 2010). Takejto forme učenia sa musí byť prispôsobená učebná miestnosť 

i učebné prostriedky. Stoly treba usporiadať do stanovíšť (zastávok) a označiť ich 

prislúchajúcim symbolom (napr. stanovište s maľovaním – symbol štetca, stanovište na prácu 

s literatúrou – symbol knihy apod.). K stolom treba podľa potreby stoličky v počte podľa 

počtu detí v skupine. Ak sú aktivity na niektorých stanovištiach náročnejšie na pracovný 

priestor, treba vyhradiť viac pracovnej plochy (napr. pri strihaní, maľovaní, práca s veľkými 

formátmi apod.). Niektoré činnosti si môžu vyžadovať od dieťaťa pohybovú aktivitu, preto 

takýto priestor treba ponechať voľný, resp. ho  koncipovať do voľnej plochy. Jednotlivé 

stanovištia vybavujeme rôznym materiálom podľa potreby i záujmom detí: detské knihy, 

encyklopédie, časopisy, pracovné listy, stavebnice, kresliaci či výtvarný materiál, digitálne 

technológie apod. Jedným zo stanovíšť môže byť aj magnetická tabuľa, či veľký formát 

papiera na stene. Využívať môžeme celú plochu triedy (dvere, skrinky, parapetné dosky, 

steny a iné).  

Prínos učenia na stanovištiach pre dieťa: učí sa samostatne, posilňuje si sociálne 

kompetencie, volí si individuálne tempo práce, učí sa objavovaním, učí sa všetkými 

zmyslami, preberá zodpovednosť za svoje učenie, pristupuje sa k nemu diferencovane, každé 

dieťa zažíva úspech. Takéto usporiadanie učebného priestoru a využívanie takejto formy 

výučby vyžaduje od pedagóga časovo náročnú prípravu, dôsledné plánovanie a prípravu 

materiálu, preto je určená pre tých, ktorí ocenia dynamickú a pestrú výučbu, ktorá je vysoko 

aktivizujúca smerom k dieťaťu (Krausová, 2010). 

4. špecializované učebne – sú charakteristické zameraním na niektorú vzdelávaciu oblasť 

a ich zariadenie a vybavenie nemení. Ide o stále učebne, ktoré sú zriadené mimo tried 

materskej školy a dieťa sa musí do takejto učebne presúvať. Špecializované učebne 

materská škola zriaďuje podľa svojich materiálnych, priestorových a personálnych 
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podmienok a tiež podľa potrieb detí. Často sa v nich realizujú aj krúžkové činnosti. Môžu 

to byť ateliéry keramické, výtvarné apod., ďalej učebne vybavené IKT technológiami, 

jazykové učebne, logopedické učebne a pod. Do tejto kategórie učebného prostredia spadá 

aj telocvičňa materskej školy, prípadne bazén, sauna apod. 

 

4. 6 Klíma a atmosféra triedy 

  

Klíma triedy vyjadruje „dlhodobejšie pretrvávajúce sociálne vzťahy v skupine, sú menej 

premenlivé, fungujú bez ohľadu na konkrétne sociálne situácie, nemenia sa tak rýchlo ako 

atmosféra skupiny“ (Zelina, 1996, s. 155). Vytvárajú ju interakcia troch činiteľov: 

učiteľ/pedagóg, deti a činnosť/úlohy. Klímu triedy deti veľmi intenzívne vnímajú, prežívajú ju 

a hodnotia. Rozhodujúcim prvkom pri tvorbe triednej klímy je pedagóg. Dobrú klímu vytvára 

tým, že pozitívne pristupuje ku každému dieťaťu bez rozdielov, všetky deti zapája do diania 

v triede, povzbudzuje a podporuje ich a vedie ich ku vzájomnej pomoci, súdržnosti 

a spolupatričnosti. 

Pedagóg vytvárajúci dobrú a pozitívnu klímu v triede by mal (Zelina, 1996): 

 byť empatický: dokáže vidieť svet očami druhých, rozumie im; 

 byť srdečný: vo vzťahu k deťom je priateľský, prejavu lásku ku každému dieťaťu, váži si 

ich bez rozdielov, dokáže ich akceptovať aj vtedy, keď nesúhlasí s ich konaním; 

 byť autentický: vo vzťahom s druhými je úprimný, neskrýva sa za rolami, v kontakte 

s deťmi je sám sebou; 

 byť konkrétny: v rozhovore s deťmi nepoužíva všeobecné frázy, hovorí „na rovinu“,  

dokáže hovoriť o konkrétnych životných skúsenostiach a žiada to aj od detí; 

 byť iniciatívny: vo vzťahoch k deťom ide „dopredu“, iniciuje riešenia ako ďalej; 

 byť bezprostredný: s deťmi hovorí priamo, identifikuje svoj vzťah k nim a tiež pravdivo 

pozná vzťah detí k nemu; 

 byť otvorený: očakáva, že deti budú k nemu otvorené, dokáže hovoriť to, čo si myslí a čo 

cíti a to isté vyžaduje od detí; 

 akceptovať city: bezprostredne sa kontaktuje s citmi detí, svoje city druhým nevnucuje; 

 konfrontovať: nezdôrazňuje svoju autoritu, pri rozdielnosti názorov dosahuje porozumenie 

a akceptáciu bez útočenia a výčitiek; 

 sebapoznávať sa: skúma svoje konanie a životný štýl, je autorom hodnotenia seba samého. 
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Aký by mal byť teda pedagóg detí z MRK, aby vedel vytvoriť pozitívnu klímu v triede? Má 

sa niečím odlišovať, aby všetky deti rady navštevovali materskú školu, aby mu všetci rodičia 

dôverovali? Je to učiteľ ako každý iný, no jeho každodenná práca s deťmi a rodičmi z MRK 

mu prináša špecifické situácie, ktoré si vyžadujú špecifické konanie. Jeho práca si vyžaduje 

väčšiu dávku trpezlivosti a obetavosti, schopnosť väčšieho sebaovládania, schopnosť prijať 

akúkoľvek inakosť ako prirodzenú, schopnosť asertívnej komunikácie atď. Jeho vedomosti, 

zručnosti, no hlavne postoje by mali byť nosným pilierom inkluzívnej výchovy a vzdelávania. 

Pedagóg pracujúci s deťmi z MRK by mal (Ďuričeková, 2000): 

 poznať ich osobitosti a zvláštnosti, 

 poznať ich špecifický spôsob komunikácie, 

 neklásť si pre prácu s deťmi z MRK nereálne ciele, 

 neklásť si za cieľ zmeniť ich, 

 získať si ich dôveru cez akceptovanie toho, akí sú, 

 byť k nim úprimný, prívetivý a srdečný, 

 mať ich rád tak, aby lásku deti videli aj cítili. 

„Práca učiteľa si vyžaduje veľa námahy. Pre učiteľa rómskych detí to platí dvojnásobne. Tu 

nie je „iba“ službou, ale skôr službou v poslaní“ (Ďuričeková, 2000, s. 10). 

 

Zamyslite sa: 

1. Som dostatočne empatická? 

2. Teším sa ráno do práce (do materskej školy)? 

3. Mám radosť z úspechov mojich detí v triede? 

4. Všímam si dostatočne pozitívne vlastnosti detí v triede? Poviem ich nahlas? 

Pochválim ich aj pred ostatnými? 

5. Podporujem ich v dostatočnej miere? 

6. Správam sa ku každému dieťaťu rovnako? Nerobím rozdiely? Cítim 

k nejakému dieťaťu antipatiu? 

7. Čo pozitívne ponúkam deťom svojim správaním? 

8. V čom môžem byť pre deti vzorom? 

9. Čo môžem na sebe zmeniť/zlepšiť? Čo chcem na sebe zmeniť/zlepšiť? 
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Atmosféra triedy vyjadruje sociálne vzťahy a javy, ktoré majú krátkodobé trvanie, sú 

podmienené situáciou, pomerne rýchlo premenlivé. Počas dňa sa atmosféra môže zmeniť 

niekoľkokrát. Atmosféra triedy je zdrojom prežívania aktuálnych zážitkov detí i pedagóga. 

 

Pre prax: Hry na uvoľnenie napätej atmosféry v triede 

1. Magnetky: Cieľom pohybovej hry s prítomnosťou telesného dotyku je napomôcť 

odbúranie napätia, podporiť uvoľnenie, zábavu, vzájomnú spoluprácu a 

vzájomnú dôveru detí v skupine. Deti sa voľne prechádzajú (behajú, skáču, 

chodia v podrepe atď.) po miestnosti. Potom lektor udá časť tela, ktorou sa deti 

musia rýchlo skontaktovať − zmagnetizovať. Zmagnerizovať sa môže naraz 

aj viac detí. Príklady na dotyk zmagnetizovaním: palce, malíčky, dlane, 

lakte, kolená, päty, boky, chrbát, čelo... 

2. Čo je tu na smiech?: Otázku položí pedagóg deťom úplne jednoducho, tak ako 

znie: „Čo je tu na smiech?“ Deti postupne hľadajú „správnu odpoveď“. To 

znamená, že sa okolo seba dobre pozerajú a hovoria si, čo všetko ich v 

bezprostrednom okolí rozosmeje. Kto spozoruje, alebo uvedie smiešnejšiu 

a veselšiu vec, ten vyhráva. Pedagóg musí dbať na to, aby hra neskĺzla do 

ubližujúcej irónie a sarkazmu. 
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5 Dobrá škola – prostredie pre úspešné učenie sa všetkých detí 
 
 

 „Dobrá škola sa neobjaví ako hotová zmrazená večera, ktorú vložíme na pätnásť sekúnd do 

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

Ted Sizer 

 

Dobrá škola, v ktorej neexistuje žiadna forma segregácie je tá, ktorá „sa približuje životu 

a prirodzenému spoločenskému prostrediu, kde má svoje miesto každá ľudská bytosť, bez 

ohľadu na svoje fyzické alebo psychické nedostatky, obmedzenia, limity“ (Lehenová, 2012). 

  

Základným znakom dobrej školy, ktorá pomáha jej členom, aby boli úspešní, je vysoká 

kohézia. Podľa Rady Európy v celospoločenskom ponímaní je kohézia schopnosť spoločnosti 

zabezpečiť prosperitu pre všetkých, minimalizovať nerovnosti a vyhnúť sa polarizácii. 

Súdržná spoločnosť je vzájomne sa podporujúca komunita slobodných jedincov dosahujúca 

spoločné ciele demokratickými prostriedkami. Kohézia znamená súdržnosť, spolunáležitosť 

skupiny so spoločnými cieľmi a vzájomnou podporou jednotlivcov, ktorá však zároveň 

podporuje rozvoj každého jednotlivca, spolupatričnosť. 

 

Rysy kohéznej školy: 

 lojalita – pestovanie pocitu spolunáležitosti, prejavovanie súdržnosti k jeho jednotlivým 

členom, vyjadrovanie dôvery v schopnosť skupiny myslieť a učiť sa, 

 dôvera – zapájanie všetkých subjektov do rozhodovania a prisudzovanie patričnej miery 

zodpovednosti za výsledky učenia každému z nich, 

 podpora – ponúkanie pomoci a povzbudzovania pri učení, starostlivosť o rast a učenie 

jednotlivcov, 

 dynamickosť – vynakladanie síl a nadšenia pri plnení cieľov, podpora morálky pri 

stretávaní sa s prekážkami a nárokmi učenia, 

 nároky – stanovenie cieľov, jasné vyjadrenie, čo sa predpokladá a aké majú byť 

dosiahnuté výsledky v učení, 

 komunikácia – informácie o úspechoch ale i neúspechoch, vzájomné prepojenie 

spoločným zdieľaním. 

V dobrých školách sa tieto rysy vytvárajú v priebehu času a sú výsledkami vytrvalosti vo 

formulácii a uskutočňovaní vízie vedenia školy a všetkých učiteľov. 



81 

 

Cieľom dobrej školy je vytvárať klímu vzájomnej podpory, ktorá napomáha rozvoju 

priaznivého obrazu o sebe, rozvoju priateľského správania a komunikácie a dosahovaniu 

úspešných školských výsledkov. Plnenie tohto cieľa vyžaduje od detí a učiteľov plnenie 

určitých skupinových noriem: 

 pozorné počúvanie: venovať intenzívnu pozornosť tomu, čo kto hovorí a čo cíti, brať 

druhého vážne, starať sa jeden o druhého a byť k druhým ohľaduplný, 

 žiadne zhadzovanie: vážiť si druhých, pomáhať im, vyhýbať sa nadávkam, osočovaniu, 

negatívnym poznámkam, gest a správaniu vo vzťahu k druhému, 

 dôvernosť: mať istotu vo vzťahoch (Fischer, 1997). 

Tieto normy majú zaručiť vytvorenie a udržanie priaznivej situácie pre učenie. Takéto učebné 

prostredie dáva dieťaťu príležitosť k prežívaniu troch dôležitých skúseností pre harmonický 

rozvoj jeho osobnosti: 

1. predstavenie sa: o každom by sme mali vedieť oveľa viac, ako len poznať jeho meno, 

preto dieťa by malo dostať priestor na vyjadrenie svojich záujmov a potrieb, 

2. sebavyjadrenie: každé dieťa by malo mať možnosť vyjadriť, čo očakáva od pobytu 

a učenia sa v materskej škole, čo by chcelo poznať, s čím a s kým tráviť svoj čas apod., 

tzn. podieľať sa na tvorbe programu, 

3. uznanie: každé dieťa potrebuje poznať, že ho druhí počúvajú, uznávajú a oceňujú jeho 

prínos.  

 

Ústrednou aktivitou budovania spoločenstva v dobrej škole sú chvíle v kruhu. Deti spravidla 

sedia v kruhu spolu s učiteľom a spoločne zdieľajú svoje zážitky, skúsenosti, oboznamujú sa 

s denným plánom, riešia zásadné problémy, prípadne realizujú zaužívaný rituál atď. 

Prednosťou kruhu je, že každý na každého vidí a môže tak s každým priamo komunikovať. 

Vhodná doba k upevňovaniu zmyslu pre spoločenstvo v triede je aj na konci nejakej učebnej 

činnosti prostredníctvom hodnotiaceho kruhu: po ukončení cielených vzdelávacích aktivít 

sa deti stretnú v kruhu, kde zhodnocujú priebeh vlastnej činnosti: ako sa im pracovalo, 

čo ich najviac zaujalo, s kým sa im pracovalo najlepšie, kto im pri práci pomohol, čo 

nové objavili apod. Systematickým a pravidelným realizovaním sa hodnotiaci kruh stáva 

dôležitým prvkom sebareflexie detí, podporuje rozvíjanie slovnej zásoby a súvislé 

vyjadrovanie, kultivuje sociálne vzťahy. Pedagóg aktívne prispieva do hodnotiaceho kruhu 

individuálnym hodnotením detí, ktoré stavia základy pre sebahodnotenie dieťaťa. Prospieva, 

ak pedagóg vhodným spôsobom hovorí s dieťaťom o pokrokoch a úspechoch, ktoré dieťa 

dosahuje. Dieťa tak lepšie chápe, ako ho dospelí vnímajú, čo od neho očakávajú, spoznáva 
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svoje možnosti a potenciál a tým ovplyvňuje svoje učenie a vzdelávanie sa (Gardošová – 

Dujková a kol., 2003). 

 

Hodnotenie činnosti môže prebiehať spôsobom rozhovoru či rozprávania 

účastníkov, no môže mať aj alternatívnu podobu, napr.: 

 každé dieťa dostane hárok papiera, na ktorý nakreslí (nalepí) smajlíkov či 

tváre, ktoré podľa neho charakterizujú hodnotenú aktivitu. Počet smajlíkov 

nie je obmedzený. Po dokončení dieťa hovorí dôvody, prečo nakreslil „len 

jedného/veľa smajlíkov, usmievavých/zamračených a pod.  

 baliaci papier namaľujeme modrou farbou, ktorá predstavuje vodu. Pri 

maľovaní necháme niekoľko miest bielych, ktoré ohraničíme tmavou farbou. 

Miesta predstavujú ostrovy, napr. ostrov nudy, ostrov radosti, ostrov nového 

poznania atď. Ostrovy môžeme spoločne výtvarne dotvoriť, či nalepiť na nich 

charakteristický obrázok, aby ho všetky deti vedeli identifikovať. Každé 

dieťa má vyrobenú svoju papierovú loďku. Tú po danej aktivite pripevní na 

ten ostrov, ktorý vystihuje jeho hodnotenie. Svoj výber slovne zdôvodní. 

Ostrovy môžeme používať opakovane. 

 pedagóg pripne na šaty dieťaťa symbol podľa aktuálneho hodnotenia (napr. 

usilovná včielka, pomoc druhému – srdiečko, múdra sova, rýchly psík apod.) 

Svoje hodnotenie slovne zdôvodní a vyhýba sa negatívnemu hodnoteniu, 

symbolom oceňuje pozitívne správanie a konanie dieťaťa. Staršie deti sa 

týmto spôsobom môžu hodnotiť navzájom.  

 

Prostredie „dobrej“ materskej školy má byť zdrojom inšpirácie a osobnostného rozvoja 

osobnosti každého dieťaťa. Prínos materskej školy pre zdravý rozvoj osobnosti dieťaťa 

spočíva hlavne v procese socializácie.
7
 

V procese riadenej socializácie v „dobrej“ škole by mali pedagógovia a vedenie školy: 

 zabezpečiť deťom dostatočné množstvo, kvalitu i premenlivosť podnetov, ktorými sa bude 

stimulovať ich rozvoj, 

                                                 
7
 Socializácia – proces, v ktorom si dieťa osvojuje sociálne normy, hodnoty, postoje typické spôsoby správania 

sa a názory určitej skupiny 
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 pomôcť deťom vytvoriť určitú pravidelnosť, poriadok a zmysluplnosť v podnetoch 

a podnecovaní, 

 poskytovať deťom možnosť vytvoriť si pevný emocionálny a sociálny vzťah k učiteľovi – 

uspokojenie tejto potreby im prinesie pocit istoty, 

 dať deťom pocítiť ich spoločenskú hodnotu, ich potrebu a žiadanosť v kolektíve, 

 orientovať deti na pomoc iným a podnecovať k tomu, aby sa vedeli vyjadrovať 

zrozumiteľne pre druhých a aby oni rozumeli ostatným, 

 učiť ich: neodsudzovať, nadväzovať kontakty, vnímať pocity a potreby druhých, byť 

tolerantným, zdvorilým a priateľským, učiť ich, aby neboli dominantné, hádavé, 

agresívne, posmievačné apod. 

 

Podnetnosť prostredia „dobrej“ školy nevnímame len v dostatočnom množstve materiálnych 

prostriedkov a v dostatočnom množstve výchovno-vzdelávacích vplyvov. Dobrá škola má 

všetkým deťom poskytovať sociálnu oporu v rôznych formách (Ďurdiak, 2007): 

1. emocionálna opora – sa nachádza v dôverných vzťahoch, kedy dieťa vníma, že ten druhý 

mu poskytuje útechu, stará sa o neho, vníma, že niekomu na ňom záleží, 

2. opora načúvaním – dieťa má možnosť rozprávať o svojich pocitoch, ventilovať svoje 

starosti, vyjadriť svoje sympatie, náklonnosť bez toho, aby bolo kritizované alebo 

posudzované, 

3. informačná opora – zahŕňa rady, odporúčania, ktoré môžu dieťaťu pomôcť zorientovať sa 

v určitej situácii, zahŕňa užitočné informácie k zvládaniu úloh a k riešeniu problémov, 

4. opora poskytovaná sociálnym spoločenstvom – učiteľ spolu s celou triedou detí odvádza 

myšlienky jednotlivca, ktorý je v tiesni tým, že ho zapájajú do rôznych spoločných aktivít, 

5. opora prostredníctvom spätnej väzby – učiteľ dieťaťu poskytuje informácie, 

prostredníctvom ktorých posudzuje a zhodnocuje jeho správanie a konanie s cieľom podať 

mu obraz toho, ako sa správa, vyjadruje, ako pôsobí na ostatných apod. 

 

Na záver niekoľko výpovedí učiteliek materských škôl na otázku „Aká by mala byť ideálna 

materská škola?“, 

 „.... mala by byť z jednej strany aj pekná, aj zateplená. To všetko nám chýba a samozrejme 

plná empatie hlavne, plná tých didaktických pomôcok, plná tých, ja neviem, hlavne 

samozrejme pedagógov, ktorí sú schopní takúto inklúziu vlastne zvládnuť, robiť s takými 
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deťmi. Nám z toho chýba naozaj hlavne asi tá vonkajšia časť, pretože to vnútro naozaj sa 

snažíme, a ja hlavne vediem pani učiteľky, aby tá inklúzia bola taká, aby neboli tie rozdiely.“ 

„... by bola taká, ktorá by nediferencovala jednotlivé deti od rómskych a nerómskych, podľa 

mňa.“  

„... ideálne by bolo... keby sme mali viac času na tie naše deti!“ 
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Záver 

 

Inkluzívne vzdelávanie detí v školách je v našich podmienkach takpovediac v plienkach. 

Neexistuje presný návod, ako vzdelávať a vychovávať deti z MRK k ich úspešnej socializácii. 

No jedno je nespochybniteľné. Bez láskavého a empatického prístupu, bez tolerancie, 

rešpektu a pochopenia druhého ani najprepracovanejšie metodiky nedosiahnu toho, že všetky 

deti budú materskú školu navštevovať radostne a plné očakávania. Že rodičia detí budú 

aktívne spolupracovať a dôverovať materskej škole. Je na samotných pedagógoch i ostatného 

personálu materskej školy, ako uchopia do svojich rúk špecifické potreby týchto detí 

i miestnej komunity spolu s potrebami spoločnosti. 

Podnetné prostredie materskej školy nemožno chápať len ako jeho dostatočné materiálne 

a technické zabezpečenie. Nadbytok matérie môže vyvolať pasivitu a nezáujem dieťaťa 

o poznanie a o tvorivosť, otupuje sociálne vzťahy, neposkytuje dieťaťu priestor na sociálnu 

komunikáciu a kooperáciu. Podnetným prostredím v podmienkach materských škôl 

rozumieme kreativitu učiteľa, ktorý je spôsobilý nenásilným spôsobom ponúknuť 

všetkým deťom plnohodnotné aktivity súčasne s empatickým a láskavým prístupom tak, 

aby boli naplnené potreby každého dieťaťa v triede bez rozdielu ich pôvodu, sociálneho 

statusu a iných (pre deti určite) nepotrebných kritérií. 

Veríme, že tento učebný zdroj bude metodickou inšpiráciou učiteľskej práce, ale i inšpiráciou 

osobnou stať sa učiteľom, ktorý používa seba samého ako most, po ktorom pozýva kráčať 

svoje deti. Ak prejdú, povzbudzuje ich znovu, aby stavali mosty vlastné.    

 

„Nepotrebujeme nič špeciálne, len to, čo potrebujeme aj pre ostatné deti. Medzi všetkými 

deťmi sú deti šikovné a deti, ktoré potrebujú viac pozornosti, viac času, aby sme sa im 

venovali. Učiteľka musí mať v sebe lásku a nerobiť žiadne rozdiely.“  

Marcela, učiteľka materskej školy           
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