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Úloha sociálnej práce pri predškolskej príprave rómskych detí 

IŠTVÁNOVÁ Lucia a ŽIAKOVÁ Eva 
 

Abstrakt 

Na základe kvantitatívneho výskumu príspevok poskytuje zistenia, do akej miery má na život 

a ďalšie vzdelávanie rómskeho dieťaťa vplyv domáce prostredie, rodina dieťaťa a osobnosť 

učiteľa, ktorý je s rómskym dieťaťom v kontakte. Cieľom je poukázať na to, aké úlohy zohráva 

sociálny pracovník pri predškolskej príprave rómskeho dieťaťa a ako sa dá využiť sociálna 

práca v danej problematike. 

Kľúčové slová: Predškolská príprava. Predškolské zariadenia. Vzdelávanie. Rómske dieťa. 

Rómska rodina. Školská sociálna práca. Sociálny pracovník. 

 

Abstract 

Based on results of the quantitative research, contribution provide afindings, to what extend 

have the home environment, child´s family and teacher´s personality influence for a life and 

training of Roma children. The aim of this contribution is to point out, what role plays the 

social worker in pre-school education of the Roma child and to point out how to use social 

work in this issue. 

Keywords: Pre-school training. Pre-school facility. Education. Roma children. Roma family. 

School social labor. Social worker. 

 

Úvod 
 Predškolský vek sa považuje za jedno z najdôležitejších období v živote človeka, kedy sa 

formuje jeho osobnosť. Je potrebné poukázať na vplyvy, ktoré pôsobia jednak na dieťa 

v tomto období, na druhej strane na jeho vzdelávanie. Problematika vzdelávania rómskych 

detí je rozšírená nielen na Slovensku, ale v rámci celej Európy. Preto je našou snahou 

poskytnutie ucelených informácií o problematike predškolského vzdelávania rómskych detí, 

o vplyve sociálnych pracovníkov na predprimárnu prípravu týchto detí. 

 

1. Rómske etnikum 

 Spoznať, porozumieť a akceptovať kultúru, spôsob života a myslenia Rómov, fungovanie v 

tradičnej rómskej rodine a vnímanie dôležitosti vzdelávania z pohľadu Rómov nie je ľahké. 

Vladová (2002) tvrdí, že veľká časť šesťročných detí, nie je pripravená na zdarné zvládnutie 

prvého ročníka. Tieto deti pochádzajú z rozvrátených rodín, zo sociálne a výchovne málo 

podnetného prostredia, sú sociálne izolované, osamelé, ktorým sa nikto nevenuje, nehrá sa s 

nimi a ani nerozpráva. Dieťa tým pádom viazne, zastavuje sa vo vývine, zaostáva a zlyháva aj 

v škole. Podľa Selickej (2008) je prirodzené, že dieťa nepokladá vzdelanie a školu za 

významné, ak samotná rodina nechápe vzdelanie ako pozitívnu hodnotu a jeden z 

najdôležitejších vkladov do budúcnosti pre svoje dieťa, ak neprejavuje záujem o jeho školskú 

prácu. O absolútnej nepripravenosti rozpráva Buksová (2008). Tvrdí, že rómske deti 

neovládajú hygienické návyky, vyučovací jazyk. Do školy prichádzajú nepripravené a hladné, 

ocitajú sa v prostredí, ktoré je pre ne cudzie. „Ak sami rodičia i celé rodinné zázemie nevníma 

vzdelanie ako investíciu do života, ak rodičia neprejavujú záujem o prácu dieťaťa v škole a 

nezaujíma ich obsah vzdelávania, potom nie je nezvyčajný fakt, ak práve z dôvodu absencie 

spätnej väzby od rodičov, pokladá dieťa školu a všetko, čo s ňou súvisí, za bezvýznamnú 

inštitúciu (Jarešová 2008, s. 174).“ 

 Na základe získaných poznatkov predpokladám, že rodičia sú pre rómske deti vzorom, ich 

názor a spôsob správania si osvojujú. Vedomosti sa prenášajú ústne, ale ide o schopnosti a 

zručnosti, ktoré dieťa môže využiť v rómskej komunite. Vzdelávaniu v školských 
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zariadeniach nekladú veľký význam, keďže tieto poznatky sú pre ne zbytočné. Práve na 

základe týchto skutočností, by mali byť oslovovaní rodičia rómskych detí, ktorým by mali byť 

vyzdvihované výhody a tiež dôležitosť vzdelávania v zariadeniach v súčasnej dobe. 

„Predškolský vek a mladší školský vek je významným obdobím na získavanie mravných 

návykov, spôsobov správania, základov životného štýlu a celého života. V tomto veku sa 

dieťa prostredníctvom pochopenia vlastnej identity začleňuje do rodiny, najbližšieho okolia, 

triedneho kolektívu“ (Cina 2009,s. 303).  

 Kosová (2001, s. 9) definuje predškolskú výchovu ako : „celkový výchovný proces v 

rodine a mimo nej od narodenia dieťaťa do začiatku školskej dochádzky.“ „Predškolská 

edukácia je proces inštitucionálne organizovaných a zámerne vedených aktivít, zacielený na 

kultiváciu osobnosti dieťaťa predškolského veku, ako plnohodnotnej a sebarealizujúcej sa 

osobnosti v životných aj edukačných aktivitách a rolách“ (Lipnická, Jarešová 2007, s. 18). 

Valachová, Zelina (2002) vychádzajú z predpokladu, že ak bude rómskym deťom v tomto 

veku poskytovaná intenzívna starostlivosť, možno ich vývin v priebehu roka urýchliť.Medzi 

základné ciele predškolskej výchovy patrí naplnenie potreby dieťaťa po kontakte s 

rovesníkmi, zmiernenie adaptácie dieťaťa na nové prostredie, rešpektovanie iného sociálneho, 

kultúrneho a ekonomického rodinného zázemia a rozvíjanie osobnosti dieťaťa 

(Pajdlhauserová, Medlen 2007). 

 

2. Výskum v oblasti predškolského vzdelávania Rómov 

 Väčšina autorov charakterizuje rómsku rodinu a prostredie, v ktorom žijú rómske deti za 

málo podnetné až determinujúce. Rómske etnikum neprejavuje záujem o inštitucionálne 

vzdelávanie a nevedie k tomu ani svoje deti. Teória hovorí o tom, že tu zohráva dôležitú 

úlohu učiteľ a sociálny pracovník. Táto problematika je nielen často rozoberaná, ale aj 

aktuálna a preto bolo pre nás dôležité overiť si dané informácie. Výskumom by sme chceli 

prispieť k spoznaniu a pochopeniu dôležitosti predškolskej prípravy u rómskych detí. 

 Cieľom výskumu bolo spracovať problematiku vzdelávania rómskych detí v predškolskom 

veku vo výskumnej rovine. Cieľom bolo upozorniť najmä na význam predškolskej prípravy a 

vzdelávania a poukázať na to, ako vplýva predškolské vzdelávanie na ďalšie vzdelávanie 

rómskeho dieťaťa a jeho život. Čiastkovými cieľmi bolo zistiť, aké úlohy zohráva sociálny 

pracovník pri predškolskej príprave rómskeho dieťaťa a ako sa dá využiť sociálna práca v 

danej problematike. Tiež sme sa zamerali na to, ako na vzdelávanie rómskych detí pôsobí 

jeho rodina, prostredie, v ktorom sa vyvíja a pedagógovia. 

 Výskum bol orientovaný kvantitatívne, využili sme metódu dotazníka. Pre nadobudnutie 

potrebných údajov sme vypracovali štyri dotazníky zamerané na oblasť predškolskej prípravy 

rómskych detí a jej vplyv na rómske deti, ktoré boli vypracované samostatne, podľa vlastnej 

konštrukcie. Prvý dotazník bol určený rodičom rómskych detí z obce Kecerovce v Košickom 

kraji. Druhý dotazník bol vymedzený učiteľom predškolských zariadení v Košickom kraji, 

tretí dotazník sme pripravili pre učiteľov prvých ročníkov základných škôl a posledný z 

dotazníkov bol stanovený sociálnym pracovníkom, ktorí spolupracujú s predškolskými 

zariadeniami. Výskum sme vyhodnotiliprostredníctvom štatistického softwaru SPSS, pričom 

sme použili koreláciu na zistenie vzájomných súvislostí a vzťahov, konkrétne Spearmanov 

koeficient. 

 

3. Vybrané výsledky výskumu 

 V prvom rade sme sa zamerali na zisťovanie vzťahu medzi tým, v akom celkovom 

psychickom a fyzickom stave prichádza rómske dieťa do predškolského zariadenia a tým, či 

sú tieto deti na konci predškolskej výchovy pripravené na vstup do základnej školy. Dotazník 

bol v tomto prípade určený učiteľom pôsobiacim v predškolských zariadeniach. 
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Tabuľka č. 1: Spearmanov korelačný koeficient medzi celkovým stavom rómskych detí 

pri vstupe do predškolského zariadenia a ich pripravenosťou na vstup do ZŠ po 

absolvovaní predškolského vzdelávania 

Spearmanov koeficient Pripravenosť na vstup do ZŠ 

Stav rómskych detí 0,485** 

Sig. (2-tailed) 0,000 

N 66 

** Korelácia je signifikovaná na hladine významnosti p ≤ 0,01 

 

 V prípade predpokladaného vzťahu náš výskum potvrdil významný vzťah medzi celkovým 

stavom rómskeho dieťaťa, s ktorým vstupuje do predškolského zariadenia a jeho 

pripravenosťou na vstup do základnej školy na konci predškolského vzdelávania (r=0,485, 

p≤0,01) a korelácia potvrdila stredne silný vzťah. Len 9% učiteľov pôsobiacich 

v predškolských zariadeniach sa vyjadrilo k otázke, v akom celkovom stave prichádza rómske 

dieťa do ich zariadenia pozitívne, 91% reagovalo negatívne. Najčastejšie sa vyskytovali 

odpovede, že rómske deti prichádzajú zanedbané a špinavé, ich vedomostná úroveň je na 

veľmi nízkej úrovni, majú problémy s jemnou motorikou a prichádzajú s jazykovou bariérou. 

Až 96,8% pedagógov sa zhodlo, že rómske dieťa po absolvovaní predškolskej výchovy, je 

pripravené na vstup do prvého ročníka základnej školy. 

 Zaujímalo nás tiež, či existuje súvislosť medzi celkovým stavom, s ktorým vstupuje 

rómske dieťa do predškolského zariadenia, v dotazníku túto otázku vypĺňali učitelia 

predškolských zariadení  a tým, ako vnímajú rómske deti, ktoré absolvovali predškolskú 

prípravu učitelia na základnej škole. 

 

Tabuľka č. 2: Spearmanov korelačný koeficient medzi celkovým stavom rómskych detí 

pri vstupe do predškolského zariadenia a vnímaním učiteľov rómskych detí, ktoré 

predškolské vzdelávanie absolvovali 

Spearmanov koeficient Postoj učiteľov na ZŠ 

Stav rómskych detí 0,335** 

Sig. (2-tailed) 0,006 

N 66 

** Korelácia je signifikovaná na hladine významnosti p ≤ 0,01 

 

 V prípade predpokladaného vzťahu náš výskum potvrdil významný vzťah medzi 

sledovanými stavmi (r=0,335, p≤0,01) a korelácia potvrdila stredne silný vzťah. Všetci 

učitelia vnímajú rozdiel medzi rómskymi deťmi, ktoré navštevovali predškolské zariadenie 

a tými, ktoré ho nenavštevovali, a to najmä v tom, že tieto deti ovládajú hygienické 

a sociálno-spoločenské návyky, ovládajú slovenský jazyk, majú rozvinutú jemnú motoriku, 

dokážu teda chytiť ceruzku, pero, učiteľ sa nemusí venovať takýmto základom, sú 

disciplinovanejšie, sú naučené určitému dennému režimu, takže práca s nimi je jednoduchšia. 

     Pýtali sme sa aj rodičov rómskych detí, či spozorovali nejaký pokrok, ak ich dieťa 

navštevovalo predškolské zariadenie a zisťovali súvislosť s celkovým stavom, s ktorým 

prichádzajú do predškolského zariadenia. 

 

 

 



56 

 

Tabuľka č. 3: Spearmanov korelačný koeficient medzi celkovým stavom rómskych detí 

pri vstupe do predškolského zariadenia a ich pokrokom, ktorý vnímajú rodičia 

rómskych detí počas ich predškolského vzdelávania 

Spearmanov koeficient Pokrok rómskych detí 

Stav rómskych detí 0,296** 

Sig. (2-tailed) 0,016 

N 66 

** Korelácia je signifikovaná na hladine významnosti p ≤ 0,01 

 

 Náš výskum potvrdil významný vzťah (r=0,296, p≤0,05) a korelácia potvrdila slabší vzťah. 

Rodičia často na otázku, či spozorovali nejaké zmeny alebo pokrok odkedy ich dieťa začalo 

navštevovať predškolské zariadenie odpovedali, že si často umýva ruky, hľadá čisté šatstvo, 

umýva si ovocie pred jedením, teda spozorovali osvojovanie si hygienických návykov, ďalším 

postrehom bolo to, že aj doma používa slovenský jazyk a chce, aby s ním rodičia 

komunikovali v slovenskom jazyku, spieva si a hovorí básne. 

 Na základe týchto vzťahov môžeme povedať, že na rómske dieťa v predškolskom veku 

veľmi významne pôsobia predškolské zariadenia, osvojuje si základné návyky, vedomosti 

a zručnosti, vstup do základnej školy je pre dieťa jednoduchší a takisto je aj pre učiteľov 

jednoduchšie takéto deti vzdelávať. Predpokladali sme, že existuje súvislosť medzi 

predškolským vzdelávaním rómskych detí a ich ďalším vzdelávaním, čo nám tento výskum 

potvrdil. 

 Tvrdíme tiež, že medzi intervenciou sociálneho pracovníka a predškolským vzdelávaním 

rómskych detí existuje súvislosť. Zamerali sme sa teda na zisťovanie nasledovných 

vzťahov.Zisťovali sme, či sa rodičia rómskych detí stretávajú so sociálnymi pracovníkmi, či 

títo sociálni pracovníci riešia problémy týkajúce sa predškolského vzdelávania a aký je medzi 

tým vzťah. 

 

Tabuľka č. 4: Spearmanov korelačný koeficient medzi sociálnymi pracovníkmi, ktorí sú v 

kontakte s rómskymi rodičmi a tým, či sa zaoberajú predškolskou problematikou 

Spearmanov koeficient Problémy 

Kontakt so sociálnym pracovníkom 0,210 

Sig.  0,090 

N 66 

 

 Náš výskum nepotvrdil vzťah a korelácia taktiež nepotvrdila vzťah medzi tým, či sa 

rómski rodičia stretávajú so sociálnymi pracovníkmi, a tým, či tí sociálni pracovníci, 

s ktorými sa rodičia stretávajú, riešia problémy súvisiace s predškolským vzdelávaním ich 

detí. Kontakt so sociálnym pracovníkom potvrdilo 75,8% rómskych rodičov, avšak len 13,6% 

odpovedalo, že sa sociálny pracovník zaoberá predškolskou problematikou. Podľa odpovedí 

rómskych rodičov sa sociálny pracovník venuje najmä spolupráci s úradmi, ako Úrad práce, 

sociálnych vecí a rodiny, spolupráci s obcou, políciou a podobne, a taktiež sa vo veľkej miere 

rieši antikoncepcia a úloha manželstva, rodiny a materstva. Taktiež sme sledovali, či existuje 

súvislosť medzi tými sociálnymi pracovníkmi, ktorí spolupracujú s predškolskými 

zariadeniami a tým, či vykonávajú aktívnu činnosť spojenú s predškolským vzdelávaním.  

 Sledovali sme tri oblasti, a to zabezpečovanie spolupráce medzi predškolským zariadením 

a rómskou rodinou, riešenie dochádzky a jej absencie, poskytovanie informácií rodičom 

rómskych detí a vyzdvihovanie výhod predškolského vzdelávania. Len 44,4% opýtaných 

sociálnych pracovníkov potvrdilo spoluprácu s predškolským zariadením. Výskum nepotvrdil 
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vzťah medzi tým, či sociálni pracovníci spolupracujú s predškolským zariadením, a tým, či 

títo sociálni pracovníci predstavujú spojítko medzi zariadením a rómskou rodinou, nepotvrdil 

ani vzťah medzi sociálnymi pracovníkmi, ktorí spolupracujú s predškolským zariadením a 

tým, či títo sociálni pracovníci poskytujú rómskym rodičom informácie o predškolskom 

vzdelávaní, o jeho potrebe a výhodách, ale výskum naopak potvrdil významný vzťah medzi 

sociálnymi pracovníkmi spolupracujúcimi s predškolským zariadením a riešením problémov s 

dochádzkou a absenciami prostredníctvom nich. Z celkového počtu sociálnych pracovníkov, 

ktorí sa zúčastnili výskumu, málo z nich vôbec spolupracuje s predškolským zariadením a o 

aktívnej účasti na spolupráci sa dá polemizovať, ide prevažne o riešenie dochádzky a 

absencie. 

 Taktiež predpokladáme existenciu súvislosti medzi rodinným prostredím a predškolským 

vzdelávaním rómskych detí. Skúmali sme, ako prežíva rómske dieťa vstup do predškolského 

zariadenia a či má na to vplyv prostredie, z ktorého rómske dieťa prichádza. 81,8% učiteľov 

pôsobiacich v predškolských zariadeniach popísalo vstup rómskych detí do zariadenia ako 

komplikovaný, problémový, keďže dieťa už nie je obklopené svojou rodinou a komunitou, na 

ktoré sa spoliehalo, je vystrašené, nervózne, nepokojné, cíti sa ohrozene, plače a vzpiera sa, 

keďže jeho činnosti sú v zariadení obmedzované a jeho správanie je korigované. 

 

Tabuľka č. 5: Spearmanov korelačný koeficient medzi prežívaním vstupu rómskeho 

dieťaťa do predškolského zariadenia a vplyvom rodinného prostredia 

Spearmanov koeficient Prostredie, z ktorého rómske dieťa pochádza 

Vstup do predškolského zariadenia 0,788** 

Sig. (2-tailed) 0,000 

N 66 

** Korelácia je signifikovaná na hladine významnosti p ≤ 0,01 

 

 Náš výskum potvrdil významný vzťah medzi tým, ako prežíva rómske dieťa vstup do 

predškolského zariadenia a tým, či na to má vplyv ich rodinné prostredie (r=0,788, p≤0,001) 

a korelácia potvrdila stredne silný vzťah. 

 Zaujímal nás vzťah medzi tým, čo pre dieťa znamená rodič a tým, či dieťa má na základe 

toho záujem o vzdelávanie. 

 

Tabuľka č. 6:Spearmanov korelačný koeficient medzi vnímaním rómskeho rodiča ako 

vzoru a spoluprácou s predškolským zariadením 

Spearmanov koeficient Spolupráca s predškolským zariadením 

Rodičovský vzor 0,960** 

Sig. (2-tailed) 0,000 

N 66 

** Korelácia je signifikovaná na hladine významnosti p ≤ 0,01 

 

 Výskum potvrdil významný vzťah (r=0,960, p≤0,001) a korelácia potvrdila stredne silný 

vzťah. Ak dieťa v domácom prostredí vidí, že rodič nespolupracuje s učiteľmi a nemá o to 

záujem, záujem nebude prejavovať ani ono. 

 Predpokladáme súvislosť medzi pôsobením učiteľa a predškolskou prípravou rómskych 

detí. Túto súvislosť sme vyvodzovali z viacerých vzťahov. 

 Zaujímalo nás, či rómske deti chodia do predškolského zariadenia s radosťou a či na to má 

vplyv osobnosť učiteľa. 
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Tabuľka č. 7: Spearmanov korelačný koeficient medzi navštevovaním predškolského 

zariadenia rómskymi deťmi a vplyvom učiteľa na návštevnosť 

Spearmanov koeficient Osobnosť učiteľa 

Návšteva predškolského zariadenia 0,896** 

Sig. (2-tailed) 0,000 

N 66 

** Korelácia je signifikovaná na hladine významnosti p ≤ 0,01 

 

 Výskum potvrdil významný vzťah medzi tým, s akými pocitmi navštevuje rómske dieťa 

predškolské zariadenie a osobnosťou učiteľa, ktorý sa týmto deťom venuje (r=0,896, p≤0,001) 

a korelácia potvrdila stredne silný vzťah. 

 Dieťaťu, ktoré navštevuje predškolské zariadenie s radosťou, sa venuje učiteľ, ktorého 

vlastnosti opísali ako pozitívne. Takýto učiteľ je priateľský, milý, nerobí medzi deťmi 

rozdiely, nestretli sa u neho s diskrimináciou, o dieťa má prirodzený záujem. 

 Tiež sme sa zaoberali existenciou vzťahu medzi záujmom rodičov rómskych detí, či 

navštevujú predškolské zariadenie a či svoje deti do takéhoto zariadenia posielajú a dôverou 

rodičov voči zariadeniu, medzi dôverou voči zariadeniu a osobnosťou učiteľa, ktorý v ňom 

pôsobí. 

 Z výsledkov výskumu tiež vyplýva, že učiteľ svojím pôsobením, vystupovaním, svojím 

správaním, svojimi vlastnosťami a schopnosťami vo veľkej miere ovplyvňuje, či rómske 

dieťa bude chodiť do predškolského zariadenia a či ho bude navštevovať. Ovplyvňuje 

vnímanie rómskych rodičov, pre ktorých je dôležité, ako sa k ich deťom učiteľ správa, 

postupne si vytvára dôveru rodičov voči svojej osobnosti a rovnako aj k zariadeniu. 

 

Záver 
 Predškolská príprava má pre dieťa z rómskej rodiny obrovský význam. Rómske dieťa sa v 

málo podnetnom prostredí neposúva vpred, stagnuje, kopíruje nesprávne vzory správania. 

Práve predprimárne vzdelávanie umožňuje rómskemu dieťaťu správny vývin a tu sa deťom 

vštepujú základné vedomosti, schopnosti a zručnosti. 

 Tieto tvrdenia nám potvrdzuje aj výskum, ktorý sme uskutočnili. Na základe výsledkov sa 

však nepotvrdilo, že sociálni pracovníci spolupracujú s predškolskými zariadeniami a 

predškolskou problematikou sa zaoberajú vo veľmi malej miere. Výsledkom je, že na 

predškolské vzdelávanie má väčší vplyv rodina, domáce prostredie dieťaťa a osobnosť učiteľa 

ako sociálna práca a sociálny pracovník. 

 Na základe toho sme stanovili nasledovné odporúčania pre prax: 

 rozšíriť pôsobenie sociálneho pracovníka v oblasti predškolského vzdelávania, 

 aktívna činnosť sociálneho pracovníka pri problematike predškolského vzdelávania, 

 sociálny pracovník by mal pôsobiť priamo v rómskej komunite a rodine, kde by 

poskytoval informácie o význame, výhodách a dôležitosti predškolskej prípravy detí, 

 sociálny pracovník by mal poskytovať pomoc pri riešení problémov spojených s 

predškolským vzdelávaním, 

 rodičia rómskych detí by mali byť vedení a motivovaní k tomu, aby svoje deti dávali 

do predškolských zariadení, 

 uskutočňovať aktivity pre rómske deti aj v rámci ich voľného času, 

 zaviesť pre rómske deti školský klub, kde by si cvičili písanie, kreslenie, čítanie, 

počítanie a písali domáce úlohy, 

 uskutočňovať aktivity, na ktorých by sa zúčastňovali aj rodičia detí, aby sa nadviazala 

medzi školou a rodičmi spolupráca, 

 zapojiť do školských aktivít aj rómskych rodičov, 
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 deti z málo podnetného prostredia nesegregovať v predškolských zariadeniach. 
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