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AKCEPTOVANIE POTRIEB ŽIAKA S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM ŽIJÚCEHO 

V DETSKOM DOMOVE V PODMIENKACH ŠKOLSKEJ INTEGRÁCIE, INKLÚZIE 

Acceptance of necessities of a school child with intellectual and development disabilities 

living in a children´s home under conditions of school integration, inclusion 
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Abstrakt 

Príspevok sa zaoberá žiakmi s mentálnym postihnutím, ktorí vyrastajú v detskom 

domove a akceptáciou ich potrieb v podmienkach školského začlenenia, integrácie. 

Charakterizuje žiakov s mentálnym postihnutím a ich vzdelávanie, analyzuje pojmy školská 

integrácia, inklúzia, opisuje možnosti náhradnej výchovy pre deti s mentálnym postihnutím. 

Objasňuje základné ľudské potreby a dôsledky ich nenapĺňania. Prieskum je zameraný na 

vplyv výchovy v detskom domove na dieťa a jeho sociálnu interakciu, na vhodnosť integrácie 

pre žiakov s mentálnym postihnutím, na akceptáciu ich potrieb v podmienkach školského 

začlenenia, na vzájomné vzťahy medzi integrovaným žiakom a jeho intaktnými spolužiakmi, a 

to z pohľadu učiteľov základných škôl i vychovávateľov v detských domovoch. Žiak 

s mentálnym postihnutím žijúci v detskom domove sa má stať aktívnym subjektom procesu 

integrácie, pre ktorého by školské začlenenie bolo darom a miestom, kde by sa akceptovali 

jeho potreby. 

 

Kľúčové slová 

Mentálne postihnutie. Detský domov. Základné potreby človeka. Vzdelávanie žiakov 

s mentálnym postihnutím. Integrácia. 

Abstract 

The work concerns schoolchildren with intellectual and development disabilities living 

in a children´s home and acceptance of their necessities under condition of school 

integration. It characterizes schoolchildren with intellectual and development disabilities and 

their education, it analyzes terms like school integration, inclusion, it depicts opportunities 

for substitutional care for children with intellectual and development disabilities. It enlightens 

human bare necessities and consequences of not fulfilling them. The research is centered on 
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influence of upbringing in a children´s home on a child and his social interaction, 

convenience of integration for schoolchildren with intellectual and development disabilities, it 

is aimed at acceptance of their bare necessities in such conditions, it addresses us to mutual 

relations among an integrated schoolchild and his classmates from the view of teachers in 

elementary schools and of tutors in a children´s home. A schoolchild with intellectual and 

development disabilities living in a children´s home should become an active subject of the 

process of integration, so it would be a gift for him and a place of acceptance of his bare 

necessities.  

 

Key words 

Intellectual and development disabilities. Children´s home. Human bare necessities. 

Education of schoolchildren with intellectual and development disabilities. Integration. 

 

TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ 

Tento výrok neznámeho detského autora nás vovádza do tajomnosti duše každej 

ľudskej bytosti, zvlášť detskej duše. A čím viac je duša i telo dieťaťa poškodené, tým viac sa 

k nám takéto deti prihovárajú pohľadom, dotykom, ale aj jednoduchou prítomnosťou. Aj tento 

príspevok zahŕňa záujem o deti, o žiakov, ktorých život je tiež darom. Mentálne postihnutie 

(MP), či odovzdanie dieťaťa pred brány detského domova je „výbavou“ navyše. A tak 

bezbranné dieťa nedostáva toľko lásky, pocitu bezpečia a istoty, dôvery, prijatia, ako by 

dostalo od svojich rodičov.  

Podnetom pre napísanie príspevku je skutočnosť, že hoci sa veľa rozpráva o integrácii 

a inklúzii, málo sa v tejto súvislosti spomínajú deti v detských domovoch. Často sa potreby 

človeka, žiak s MP v podmienkach integrácie, dieťa v detskom domove, chápu ako izolované 

pojmy a v literatúre nájdeme málo vzájomných súvislostí i vzťahov. 

MR nie je choroba, ale stav oneskorenia duševného vývinu, stav relatívne stály, no nie 

nemenný, dá sa korigovať (Jakabčic, I., Požár, L. 1996). Touto oblasťou vedy sa zaoberajú 

odborníci ako sú I. Bajo, M. Bartoňová, B. Bazalová, M. Černá, I. Jakabčic, K. Matulay, O. 

Műller, J. Pipeková, L. Požár, I. Švarcová, M. Valenta, A. Vančová, Š. Vašek a ďalší. Vo 

vzťahu k vzdelávaniu takýchto žiakov nás najviac budú zaujímať psychické procesy detí s MP 

a stupeň MP. Na Slovensku existujú dva spôsoby vzdelávania žiakov so špeciálnymi 

edukačnými potrebami, a to segregačný a integračný (Vančová, A. 2005). Môžu sa vzdelávať 

v špeciálnych školách, v bežných školách alebo v špeciálnych triedach bežných škôl, pričom 
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časť edukačného procesu prebieha v triede a časť mimo špeciálnej triedy (Zákon č. 245/2008 

Z. z., §94). Integrácia je postoj spoločnosti k ľuďom s postihnutím, ktorá ich neodmieta, 

nesegreguje, ale snaží sa vytvárať podmienky pre ich začlenenie do spoločenského života 

(Švarcová, I. 2003). Pojem integrácia sa často zamieňa s pojmom inklúzia, no inklúzia je 

nová kvalita prístupu k deťom s postihnutím, teda aj s MP. Ide o bezpodmienečné 

akceptovanie špeciálnych potrieb všetkých detí (Horňáková, M. 2006). Aby sa žiak s MP 

mohol úspešne vzdelávať, mali by byť rešpektované 3 zložky: vnímanie a prijatie dieťaťa so 

všetkými jeho schopnosťami a „obdarovaním,“ požiadavky, úlohy a ciele, ktoré má žiak 

v škole dosiahnuť, a napokon je to pomoc, ktorá by mala byť poskytovaná žiakovi, aby 

dosiahol stanovené očakávania. Niekedy sa stáva, že deťom s MP nie je poskytovaná 

primeraná edukácia a sú spätne preradzovaní do špeciálnych škôl. Častým dôvodom je 

nepripravenosť bežných škôl na edukáciu takýchto žiakov (Zászkaliczky, P. 2010). Intaktné 

deti sa skrze integráciu učia chápať problémy postihnutých a ich odlišnosti, stávajú sa 

citlivými na potreby druhých a aktívne si všímajú jeden druhého (Danielsová, E. R. 

Staffordová, K. 2002), učia sa trpezlivosti, rozumieť im, prijať ich, deliť sa a spolupracovať 

(Berberichová, Ch., Lang, G. 1998), vnímať hodnoty rozdielu a snažia sa tolerovať ich 

(Lebeer, J. a kol. 2006). 

Keďže hovoríme o žiakoch s MP vyrastajúcich v detskom domove, je dôležité 

priblížiť aj detský domov, či náhradnú starostlivosť. ,,Detský domov je zariadenie pre deti, 

ktoré nemajú možnosť vyrastať v rodine, a to preto, že rodinu nemajú alebo preto, že rodina 

nie je ochotná sa o ne starať (tzv. sociálne siroty). Medzi sociálnymi sirotami sa objavuje 

stále viac detí s postihnutím, rodičia sa o nich odmietajú starať z pozície ,,práva na zdravé 

dieťa.“ (Oláh, M., 2005, s.183). Starostlivosť, ktorá sa poskytuje deťom v detskom domove, 

dočasne dieťaťu nahrádza jeho prirodzené alebo náhradné rodinné prostredie (Zákon č. 

27/2009 Z. z., §49). Rok 1996 bol významný zjednocovaním ústavnej starostlivosti 

a ochrannej výchovy, ktorým sa spustil proces transformácie. Kľúčovým východiskom bola 

pomoc rodine. Ak sanácia rodiny nebola možná, dieťaťu sa hľadali náhradní rodičia. Pre deti, 

u ktorých sa predpokladá dlhšie zotrvanie v ústavnej starostlivosti, a ktorým nie je možné 

v primeranom čase nájsť náhradnú rodinu, teda aj pre deti s MP, je vytvorená profesionálna 

rodina, ktorá je zároveň organizačnou súčasťou detského domova a dieťaťu sa poskytuje 

starostlivosť 24 hodín denne (Mikloško, J., Žarnay, Š. 2007; Mikloško, J. 2008).  

Na záver teoretickej časti objasníme potreby dieťaťa s MP žijúcom v detskom 

domove. Deti s MP sú označované ako deti so špeciálnymi potrebami (Škoviera, A. 2007), no 

ak sa pozrieme na pojem špeciálne potreby, z psychologického hľadiska takéto potreby 
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neexistujú. Pretože tak ako intaktné osoby aj ľudia s MP majú potrebu byť sýty, oblečený, 

mať primerané bývanie a zabezpečenú osobnú hygienu, milovať a byť milovaný, založiť si 

rodinu, vzdelávať sa i pracovať, realizovať sa a zapojiť sa do spoločenského života. Teda 

oproti ostatným osoby s MP majú len špeciálne podmienky zabezpečujúce uspokojovanie ich 

obyčajných potrieb a primeraný psychický i sociálny vývoj (Požár, L. 2010). Je dôležité 

uvedomiť si, že dieťa v detskom domove stráca spôsobilosť vnímať lásku druhých voči nemu 

a prejavovať ju potom ostatným, nedokáže sa vcítiť ani očakávať empatiu zo strany druhých, 

nedokáže rozpoznávať city ľudí a vyjadrovať svoje vlastné pocity (Helus, Z. 2007), môže sa 

objaviť citová subdeprivácia (Hadj Moussová, Z., Vágnerová, M. 2003). Deti majú utvorený 

nesprávny sebaobraz, a o to viac je potrebné vytvorenie dôverného vzťahu, aby dieťa 

neprežívalo strach a nedôveru, ale aby cítilo, že je milované, že je hodné lásky (Hercegová, D. 

2007).  

Na základe predložených východísk príspevku by sme preskúmali, či a akým 

spôsobom sú napĺňané, akceptované potreby žiakov s MP žijúcich v detských domovoch 

v podmienkach integrácie, prípadne inklúzie, čo je aj cieľom nášho príspevku. Skrze to sa 

nám otvára príležitosť sledovať, ako je spoločnosť a tí najmenší pripravení prijať „inak 

obdarovaných.“ 

Hypotézy, s ktorými sme počas výskumu pracovali, sú tieto: 

Hypotéza 1: Predpokladáme, že presvedčenie učiteľov o tom, že sú pripravení na proces 

integrácie, bude pozitívne korelovať s ich súhlasom s týmto procesom (štatisticky významný 

vzťah). 

Hypotéza 2: Predpokladáme, že ochota učiteľov vzdelávať žiaka s MP bude pozitívne 

korelovať s ich presvedčením, že takýto žiak má možnosť uplatniť sa a rozvíjať 

v podmienkach integrácie (štatisticky významný vzťah).  

Hypotéza 3: Predpokladáme, že presvedčenie učiteľov o tom, že intaktní žiaci majú možnosť 

stretávať sa s ľuďmi s MP, bude pozitívne korelovať s ich predstavou o možnom spôsobe 

správania sa týchto intaktných žiakov k ich spolužiakom s MP (štatisticky významný vzťah). 

Hypotéza 4: Predpokladáme, že presvedčenie vychovávateľov o tom, že život v detskom 

domove ovplyvňuje vzdelanie a kvalitu sociálnych vzťahov detí s MP, bude negatívne 

korelovať s ich postojom k integrácii týchto detí do bežných škôl (štatisticky významný 

negatívny vzťah).  

Hypotéza 5: Predpokladáme, že školská klíma bude pozitívne vplývať na integrovaného 

žiaka s MP. Táto hypotéza sa nevyhodnocuje štatisticky. Kvôli prevahe negatívnych odpovedí 



ŠTUDENT NA CESTE K PRAXI 
Zborník príspevkov z Prvej študentskej vedeckej konferencie v odbore špeciálna a liečebná pedagogika 

 

 
130 

  

by sme to dali ako nepotvrdenú hypotézu s dôrazom na smerovanie intaktných žiakov k tomu, 

že ich spolužiak nie je horši, iba iný a je dôležité, aby mu žiaci pomáhali. 

 

METÓDY VÝSKUMU 

Metódy,ktoré sme v priebehu výskumu použili, boli dotazníky pre učiteľov 

vyučujúcich na základných školách (96) a vychovávateľov detských domovov (19) 

v Prešovskom kraji. 

 

VÝSLEDKY VÝSKUMU 

Výsledky tohto výskumu by mali prispieť k poznaniu potrieb a vnímavosti nielen na 

integrovaných, ale na všetkých žiakov, a pomôcť uvedomiť si širokú paletu ľudských potrieb 

a dôležitosť ich akceptácie. Uvádzame len parciálne výsledky, v ktorých porovnávame názory 

učiteľov a vychovávateľov, ktoré sa viažu k danej problematike. 

Vplyv života v detskom domove na edukáciu žiaka s MP. Ak by sme sa zamysleli nad 

celkovými odpoveďami áno (učitelia 82%, vychovávatelia 73%) a nie (učitelia 8%, 

vychovávatelia 15%), potom prevažuje v odpovediach názor, že život v detskom domove má 

vplyv má vzdelávanie žiakov s MP.  

Vhodnosť integrácie pre žiakov s MP. Zatiaľ čo učitelia integráciu hodnotia prevažne kladne 

(45%), vychovávatelia sa k tomu celkovo prikláňajú len 15%. Naproti tomu negatívny postoj, 

ktorý integráciu nepovažuje za príliš vhodnú, je výraznejší u vychovávateľov (67%), 

u učiteľov len 27% v porovnaní s vychovávateľmi v detských domovoch.  

Vplyv integrácie na žiakov s MP. Podľa odpovedí učiteľov (22%) by školské začlenenie 

žiakov s MP bolo pre nich prínosom a obohatením, mohli by sa veľa naučiť od svojich 

intaktných spolužiakov. 4% učiteľov tvrdí, že pozitívum by sa zobrazilo aj pri rozvoji ich 

emocionálnych vzťahov, zvýšilo by sa ich sebahodnotenie. 9% učiteľov sa prikláňa 

k odpovedi, že skrze integráciu by sa rozvíjal ich intelekt, manuálne zručnosti a žiaci by mali 

väčšiu príležitosť realizovať sa. Takmer tretina odpovedí (31%) zvýrazňuje podporovanie 

kooperatívneho správania, rovnocennosti, budovanie sociálnych istôt i priateľstiev 

s intaktnými. A podľa 3% odpovedí školské začlenenie žiakov s MP lepšie pripraví na život. 

Objavili sa aj negatívne názory, že žiaci sa viac prejavia negatívne v správaní agresivitou, 

v emocionálnom prežívaní pocitom menejcennosti, strachom, či stávajú sa terčom výsmechu 

a sú posunutí na okraj (22%). Taktiež učitelia uvádzajú aj menšiu šancu na úspech žiakov, či 

málo času učiteľa na integrovaných žiakov (7%).Čo sa týka názorov vychovávateľov 
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detských domovov na integráciu, 47% z nich si myslí, že žiaci s MP by mohli lepšie 

napredovať, učiť sa od intaktných. Rovnako 47% vychovávateľov je toho názoru, že 

integrácia napomáha začleneniu sa do kolektívu, kde žiak s MP je súčasťou spoločenstva 

iných, rozvíja sa vzájomná komunikácia, môžu spoločne vykonávať rozličné aktivity, čo 

integrovaným žiakom pomôže ľahšie prekonávať bariéry. Podľa ďalších názorov (21%) žiaci 

s MP majú možnosť získať pracovné zručnosti, čím sa v nich buduje pocit užitočnosti. 

Školské začlenenie vedie žiakov s MP k samostatnosti, väčšej zodpovednosti za svoje 

správanie i konanie (10%). Niektorí vychovávatelia však uprednostňujú umiestnenie týchto 

žiakov do špeciálnych zariadení, kde by sa im poskytovala primeraná špeciálna starostlivosť 

(10%), lebo v procese integrácie môžu žiaci s MP zažiť nepochopenie i vysmievanie zo strany 

intaktných (36%), chýba im pocit istoty, lásky, ktorú nezažili v rodine, objavuje sa pocit 

menejcennosti alebo samoty (26%), či narastá u nich nervozita a agresivita (10%). Keďže 

hovoríme o integrácii, niektorí vychovávatelia ju hodnotia negatívne (15%) z toho hľadiska, 

že sú na nich kladené vyššie nároky ako zvládajú, pričom učiteľ nemá možnosť venovať 

žiakom s MP dostatočné množstvo pozornosti. Medzi odpoveďami vychovávateľov sa 

objavili i názory, že integrovaní žiaci môžu mať negatívny vplyv na intaktných (5%) alebo 

naopak, zakúšajú súcit zo strany intaktných spolužiakov (5%). 

Správanie intaktných k integrovanému spolužiakovi s MP. Podľa učiteľov (56%) by sa im 

snažili najmä pomáhať, všímali by si ich potreby (vychovávatelia 31%). Naproti tomu 

najvýraznejšia odpoveď vychovávateľov (37%) bola, že intaktní by si ich nevšímali, boli by 

ľahostajní k svojim spolužiakom s MP (učitelia 32%). Objavili sa predpoklady, že 

u intaktných by vyvolávali súcit, alebo naopak vysmievanie sa. 

Možnosti zlepšenia vzťahov medzi intaktnými a integrovaným žiakom s MP. 30% učiteľov 

tvrdí, že zlepšeniu by pomohlo vzájomné rozprávanie sa, besedy, či zdôraznenie pozitív osôb 

s MP. 29% učiteľov si myslí, že je potrebné vychovávať obe skupiny, vychovávať 

k vzájomnej úcte, využívať príklady a vysvetľovanie, pričom ide o dlhodobý proces. Podľa 

niektorých učiteľov (38%) je dôležitá vzájomná spolupráca, hry, spoločná práca, vzájomný 

kontakt, vytváranie priateľských vzťahov, či organizovanie spoločných výletov. Objavili sa aj 

názory, že je vhodné pomáhať ľuďom s postihnutím aj vo voľnom čase (2%). 

Nenaplnené potreby dieťaťa žijúceho v detskom domove. Najviac odpovedí sa objavilo pri 

potrebe patriť niekam a niekomu (učitelia 79%, vychovávatelia 73%). Výrazná je aj potreba 

byť milovaný a milovať, ktorú učitelia ako neuspokojenú označili 52%, pričom 

vychovávatelia len asi o polovicu menej. Podľa učiteľov (37%) je potreba sebarealizácie 

nedostatočne naplnená na rozdiel od názorov vychovávateľov (10%). Naproti tomu 
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vychovávatelia (42%) zdôraznili nedostatočne uspokojenú potrebu otvorenej budúcnosti 

(učitelia približne o polovicu menej 23%). Ak by sme pokračovali vo vzájomnom 

porovnávaní, učitelia vidia viac neuspokojené tieto potreby – fyziologické, bezpečia a istoty, 

poznávacie. Vychovávatelia, ktorí sa o tieto deti starajú, si myslia, že menej uspokojené 

potreby detí sú potreba úcty a sebaúcty, emocionálnych a sociálnych vzťahov, spoločenskej 

hodnoty, a napokon potreba života v rodine, blízkosti rodičov (10%, učitelia túto nenaplnenú 

potrebu uvádzajú len 2%). 

Návrhy prístupu k žiakom s MP v škole, aby sa napĺňali ich potreby. U učiteľov (49%) je 

najvýraznejšia odpoveď v podpore vzťahov so spolužiakmi, vzájomnou pomocou, 

začleňovaním do kolektívu a vytváraním sociálnych kontaktov (u vychovávateľov len 21%) 

a vo vytváraní prostredia, ktoré by bolo blízke žiakom, čím by sa napĺňala ich potreba patriť 

niekam (36%, vychovávatelia 15%). U vychovávateľov (31%) sa najviac prejavil prístup úcty, 

tolerancie, ktorý je založený na rešpektovaní osobnosti žiaka a jeho prijatie ako rovnocenného 

(učitelia 16%). S tým súvisí aj citová opora, uspokojovanie potreby byť milovaný, vytváranie 

atmosféry dôvery, povzbudzovanie žiakov s MP, či vyzdvihnutie ich kladných vlastností 

a povzbudzovanie, čo označilo 21% vychovávateľov, hoci učiteľov len 6%. Priestor na 

sebarealizáciu, uplatnenie v záujmovej činnosti, poverovanie žiakov s MP rozličnými 

úlohami, či rozvoj manuálnych zručností navrhlo 30% učiteľov a 26% vychovávateľov. 

Individuálny prístup, menšie skupiny, potrebu asistenta zdôraznilo 16% učiteľov a 10% 

vychovávateľov. Niektorí učitelia ako vhodný prístup volia zlepšenie ich vzťahu 

k integrovaným žiakom cez odborné vedenie, osobný príklad i priateľský vzťah, trpezlivosť 

a otvorenosť (12%). Učitelia navrhujú aj vytvorenie humanitných spolkov, či športových 

aktivít, do ktorých by sa zapájali intaktní i žiaci s MP (2%). Vhodné by bolo, ak by aj 

spoločnosť a média prejavili viac záujmu o túto problematiku vzájomných vzťahov (1%). 

Dôležité je zlepšiť spoluprácu s rodinou žiaka, teda s detským domovom, a s rôznymi 

odborníkmi (3%). Niektorí učitelia zastávajú názor, že žiakov s MP je vhodné integrovať 

priamo medzi intaktných (4%), iní by uprednostnili začlenenie do špeciálnych tried (2%). 

Vychovávatelia by uprednostnili ŠZŠ alebo špeciálneho pedagóga do triedy pre 

integrovaných žiakov (5%) a navrhujú vyzdvihnúť pozitívne vlastnosti žiakov s MP (5%), 

viesť ich k samostatnosti a tráviť s nimi čas, rozprávať sa s nimi (15%). 
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Obr. 1 Prístupy k žiakom s mentálnym postihnutím  

Legenda: 1- rozvíjanie vzťahu so spolužiakmi, 2 – budovanie vzťahu učiteľa k žiakovi, 3 – rovnocennosť, úcta, 4 
– citová opora, dôvera, 5 – sebarealizácia, záujmová činnosť, 6 – spolky a aktivity s intaktnými, 7 – vytvorenie 
prostredia blízke žiakom, 8 – individuálny prístup, 9 – záujem médií, spoločnosti o integrovaných žiakov, 10 – 
spolupráca s odborníkmi, 11 – preferencia integrácie, 12 – vytvorenie špeciálnych tried, 13 – potreba 
špeciálneho pedagóga, zaradenie do ŠZŠ, 14 – vyzdvihnutie pozitívnych vlastností žiakov, 15 – výchova 
k samostatnosti, 16 – neviem. 
 

ZÁVERY A ZHRNUTIE PRÍSPEVKU 

Je jednoduché svetlo objaviť a vidieť ho. Ale svietiť, vyžarovať svetlo a prinášať ho 

tam, kde je tma, je omnoho náročnejšie, no i vzácnejšie. Je jednoduché prečítať si prácu 

a informácie, no náročnejšie je uviesť to do praxe, premeniť teoretické poznatky na konkrétne 

kroky.A to je dôvod, prečo uvádzame závery pre špeciálnopedagogickú prax, ktoré sú 

zhrnutím nášho príspevku.  

Naše závery majú východisko v uvedených hypotézach. Aby mohla byť integrácia 

úspešná, učitelia musia sami súhlasiť s týmto procesom, a zároveň byť ochotní vzdelávať sa, 

nadobúdať skúsenosti ako pracovať so žiakmi s MP, ktorí by boli integrovaní. Je dôležité, aby 

učitelia dávali týmto integrovaným žiakom možnosť realizovať sa a rozvíjať sa 

v podmienkach školského začlenenia, a to skrze rozhovory, vzájomné spoznávanie sa, kde sa 

najviac uspokojujú potreby žiaka. A vôbec každého človeka, aby zažil, že je milovaný 

a prijatý, aby aj škola bola prostredím prijatia a dôvery, čo žiaci s MP žijúci v detskom 
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domove nemuseli zakúsiť bez vlastnej skúsenosti života v rodine. Z uskutočneného výskumu 

vyplývajú aj ďalšie skutočnosti. Dôležitá je zmena postoja spoločnosti, postoj k týmto žiakom 

a akceptácia ich osobnosti, čo si vyžaduje zvlášť citlivé srdce vychovávateľov i učiteľov, 

trpezlivosť, uplatnenie princípu malých krokov. Okrem samotnej prípravy učiteľov na proces 

integrácie je dôležité pripravovať aj intaktných žiakov, umožniť im vzájomné stretávanie 

a vychovávať ich, aby sa nestalo, že integrácia zlyhá na faktore ľudskosti, čo sa môže prejaviť 

odmietaním, ľahostajnosťou, či posmechom intaktných spolužiakov. Najmä vzťahy so 

spolužiakmi môžu žiakom s MP žijúcim v detskom domove uľahčiť a pomôcť vytvárať 

vzájomné vzťahy, rozvíjať sociálne zručnosti, na ktoré vplýva chýbajúca prítomnosť 

milujúcich rodičov. Napokon netreba prehliadnuť samotného integrovaného žiaka, ktorý 

nemá byť len pasívnym aktérom školského začlenenia, ale aktívnym subjektom, pre ktorého 

dané začlenenie by bolo darom a miestom, kde by sa akceptovali jeho potreby.  

Trpezlivosť, kreativita, ochotné srdce i vôľa, to sú náročné predpoklady pre 

odborníkov pri práci so žiakmi s MP. Uviedli sme len odporúčania, zhrnutie toho, čo by malo 

byť, pokiaľ ide o žiakov s MP a akceptáciu ich potrieb v podmienkach školského začlenenia, 

ale ich realizácia stojí na zodpovednosti každého, kto sa pre túto úlohu rozhodne. Touto 

prácou sa totiž problém akceptácie potrieb žiakov s MP žijúcich v detskom domove 

v podmienkach školského začlenenia nekončí. O to viac si vyžaduje každodenné prijatie, 

uvažovanie, ochotu priblížiť sa k týmto žiakom, aby sa cítili prijatí, milovaní, pochopení, aby 

sa stávali vzájomným darom v triede i v každodennom živote pri kontakte s intaktnými. 
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