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Abstrakt  

Autorky v príspevku poukazujú na implementáciu celodenného výchovného systému do základných 

škôl. Cieľom príspevku je vymedzenie primárnych teoretických východísk a charakteristika 

intervenčného programu celodenného výchovného systému na základných školách. V príspevku 

autorky popisujú koncepciu pripravovaného výskumu, ktorý je zameraný na analýzu a vplyv 

celodenného výchovného systému na komunikačné zručnosti žiakov mladšieho školského veku 

pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít. Príspevok zároveň prezentuje 

medzinárodné skúsenosti s celodenným výchovným systémom v zahraničí v komparácii s modelom 

celodenného výchovného systému v Slovenskej republike. Celodenný výchovný systém znamená 

intenzívnu výchovnú prácu so žiakmi aj po ukončení vzdelávania, Prínosom celodenného 

výchovného systému je systematické pôsobenie na žiaka a komplexný prístup vo výchove a 

vzdelávaní žiakov z marginalizovaných rómskych komunít v podnetnom prostredí. V rámci 

komplexného prístupu sa zameriavame na to, do akej miery prispeje k rozvoju komunikačných 

zručností. Predpokladáme, že aplikácia modelu celodenného výchovného systému zvýši čitateľskú 

gramotnosť a porozumenie učebného textu žiakmi mladšieho školského veku. 

 

Kľúčové slová  

Celodenný výchovný systém. Marginalizované rómske komunity. Žiak zo sociálne znevýhodneného 

prostredia. Komunikačné zručnosti. Inkluzívne vzdelávanie. 

 

Abstract  

Paper focuses attention on implementation of daylong educational system to primary schools. The 

aim of the paper is to define basic theoretical positions and to characterize the daylong educational 

system - intervention program at primary schools. The paper describes the concept of forthcoming 

research that is focused on analysis and influence of a daylong educational system on 

communication skills of primary school` pupils from marginalized Roma communities. 
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Furthermore, it presents international experiences with daylong schooling in comparison with 

daylong schooling in Slovakia. Daylong educational system means intensive work with pupils even 

after termination of studies. The advantage of daylong educational system is systematic influence 

on the pupil and complex approach in education of pupils from marginalized Roma communities in 

stimulating environment. Within comprehensive approach we focus on the question, to what extent 

will the system contribute to the development of communication skills. 

 

Keywords 

Daylong educational system. Marginalized Roma communities. Socially disadvantaged pupils. 

Communication skills. Inclusive education. 

 

TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ 

 V priebehu celého minulého storočia boli realizované mimovládnymi a medzinárodnými 

organizáciami výskumy a analýzy, ktorých cieľom bolo vytvorenie legislatívy v oblasti integrácie a 

inklúzie. Jedným z prelomových okamihov bola svetová konferencia UNESCO, pod názvom 

Prístup a kvalita, organizovaná v španielskej Salamanke. Výsledky konferencie sa niesli v duchu 

myšlienok inkluzívneho vzdelávania: 

- škola by sa mala snažiť o naplnenie potrieb všetkých žiakov, bez ohľadu na ich fyzické, 

psychické, emocionálne, jazykové nedostatky; 

- najefektívnejším prostriedkom inklúzie sú bežné školy, ktoré môžu vytvoriť prostredie na 

budovanie začleňujúcej spoločnosti (UNESCO, 1994). 

 

UNESCO ďalej charakterizuje inkluzívne vzdelávanie ako: „vzdelávanie, ktoré je založené 

na tom, že všetci žiaci majú právo na rovnakú kvalitu vzdelania, ktoré napĺňa ich základné 

vzdelávacie potreby a je pre nich obohacujúce. Pri zameraní na marginalizované skupiny, sa 

inkluzívne vzdelávanie snaží naplno rozvíjať potenciál každého jednotlivca. Jednoznačným cieľom 

kvalitného inkluzívneho vzdelávania je skoncovať so všetkými formami diskriminácie a podporovať 

sociálnu kohéziu.“
1
  

 Ako naznačujú autori Daniels a kol.(1999) rozdiel medzi integráciou a inklúziou nie je len 

nejakým terminologickým rozdielom, ale pozitívnou a zásadnou zmenou, ktorej predpokladom je 

chápanie inklúzie ako systému, ktorý predpokladá, že každé dieťa má právo zúčastňovať sa takého 

vyučovania, aké sa ponúka v bežnej triede. Inkluzívne vzdelávanie je možné pochopiť ako celok 

komplexnosti, kde sa prelínajú všetky zložky osobnosti dieťaťa v súlade s vedomostnou, 

                                                 
1
 http://www.unesco.org/new/en/education/themes/strengthening-education-systems/inclusive-education/ 
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výkonovou, hodnotovou zložkou vzdelávacích štandardov. Na tento fakt poukazujú aj autori, napr.: 

Ainscow (2007), Booth (2007), Hájková a kol. (2010), Lechta (2009, 2010), Feuser (1995, 2000), 

Saidler (2008) a iní. 

 Inklúzia je v dnešnej dobe chápaná a vymedzená ako zmena, je to neustály nekonečný 

proces, ktorého súčasťou majú byť všetci žiaci, s ohľadom na individuálne osobitosti jednotlivcov. 

Je procesom neustálym a nikdy nekončiacim, s dôrazom na búranie bariér v školstve a pestovanie 

tolerancie u žiakov. 

Inklúzia je založená na týchto pilieroch: 

- všetci pracovníci školy a žiaci sú rovnako dôležití; 

- zohľadňovanie rôznorodosti žiakov a ich individuálnych osobitostí; 

- vnímanie rozdielov medzi žiakmi, nie ako prekážka ale ako pozitívny príklad, vzor; 

- právo na vzdelanie žiaka v mieste kde žije; 

- rozvíjanie vzťahov novej kvality medzi školou ako inštitúciou a okolím; 

- zohľadňovanie myšlienky, že inklúzia vo vzdelávaní je jedným z aspektov inklúzie v 

spoločnosti. ( Booth, Ainscow, 2007). 

 

Jedným z nástrojov inklúzie je Celodenný výchovný systém (CVS). CVS znamená 

intenzívnu prácu so žiakmi na vyučovaní ale aj mimo neho a predstavuje plánovanú výchovnú 

činnosť so žiakmi, v rámci ktorej sa realizuje systematické komplexné výchovné pôsobenie na 

dieťa a príprava na vyučovanie, s dôrazom na elimináciu negatívnych vplyvov rodinného  

prostredia na dieťa. Sú zvolené vhodné aktivizujúce metódy, prostredníctvom ktorých sa rozvíja 

záujmová sféra a motivácia dieťaťa k zmysluplnej činnosti.
1
  

V minulosti sa myšlienkou CVS zaoberal aj Opata, (1973), ktorý CVS rozpracoval v práci 

Celodenní výchovní systém. V rokoch 1975 – 1977 sa experimentálne tento model CVS overoval 

autormi Havran, Holček. So žiakmi sa pracovalo od 7:30 do 17:00 hod. Potom išli žiaci domov bez 

aktoviek. Cieľom bolo, aby sa žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia 
2
 nemuseli učiť doma. 

V rámci vyučovania a voľnočasových aktivít sa rozvíjali všetky stránky detskej osobnosti. 

Experimentátori tento CVS považovali za úspešný, vďaka akcelerácií schopnosti žiakov zo 

sociálne znevýhodneného prostredia. 

                                                 
1
 http://web.eduk.sk/stahovanie/CVS0309.pdf - Projekt MPC - Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii 

marginalizovaných rómskych komunít. 
2
,,dieťaťom zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia sa rozumie 

dieťa alebo žiak žijúci v prostredí, ktoré vzhľadom na sociálne, rodinné, ekonomické a kultúrne podmienky 

nedostatočne podnecuje rozvoj mentálnych, vôľových, emocionálnych vlastností dieťaťa alebo žiaka, nepodporuje jeho 

socializáciu a neposkytuje mu dostatok primeraných podnetov pre rozvoj osobnosti.“ 

Zákon č. 245 /2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 2 
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Sociálne znevýhodnené 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 osobnosti. Spôsobuje 

sociálno-kultúrnu depriváciu, deformuje intelektuálny, mravný a citový rozvoj jednotlivca. 

 V súčasnosti sa v tomto systéme snaží pracovať MPC v Prešove, ktoré vydalo publikáciu 

Celodenné výchovné pôsobenie – so zameraním na hry rozvíjajúce osobnosť dieťaťa a jeho 

kognitívne zázemie (2003). 

V súčasných podmienkach inkluzívneho vzdelávania, pri tvorbe a realizácii CVS sa tiež 

vychádza z tvorivo - humanistickej výchovy M. Zelinu a M. Zelinovej. (1990, 1993). V kontexte 

tvorivo-humanistickej výchovy vychádzame z faktu, že výchova a vzdelávanie sú na rovnakej 

úrovni a  vzdelávanie je len súčasťou výchovy. 

 Ako sme spomínali, projekt CVS je na Slovensku známy už z minulosti. V septembri 2012 

bol tento projekt implementovaný do 200 základných škôl (ZŠ), ktoré majú žiakov z 

marginalizovaných rómskych komunít (MRK)
1
. Pedagogický model školy s CVS vytvorený 

v rámci národného projektu pokrýva všetky stupne ZŠ. Je aplikovateľný ako pre 1. stupeň, tak aj 

pre 2. stupeň ZŠ. Je modelom, ktorý zohľadňuje špecifiká žiakov pochádzajúcich z MRK a vďaka 

tomu, je motiváciou pre týchto žiakov a pre ich integráciu do výchovno-vzdelávacieho procesu. 

Model CVS sa nerealizuje len v krajinách Európskej únie, ale tiež v mnohých iných 

krajinách. Nie je zameraný iba na podporu voľnočasových aktivít, ale reaguje na aktuálne 

problémy vo vzdelávaní akými sú výchova a vzdelávanie žiakov z handicapmi, nielen žiakov 

z MRK.
2
  

Z odbornej literatúry, ale aj pedagogickej praxe je známe, že CVS plní hlavne podpornú 

funkciu výchovy a vzdelávania, vo všetkých oblastiach rozvoja osobnosti dieťaťa. My sme si 

vybrali jednu oblasť pôsobenia, ktorú chceme experimentálne overiť. Zamerali sme sa na 

komunikačné zručnosti, konkrétne komunikačnú zručnosť čítanie – čítanie s porozumením. Žijeme 

v dobe, v ktorej je čítanie jednou zo základných komunikačných zručností a patrí nevyhnutne 

k životu. Základnou úlohou a cieľom komunikačného spôsobu vyučovania je rozvíjanie, práve 

komunikačných zručností žiakov, čo objasňuje aj Palenčárová a Šebesta (2006).  

Palenčárová (2004), rozdeľuje komunikačné zručnosti na: 

                                                 
1
,,koncentrácie Rómov, ktoré patria medzi najohrozenejšie skupiny obyvateľstva, trpiace vysokou mierou deprivácie a 

sociálnej exklúzie (ekonomické vylúčenie, priestorové vylúčenie, kultúrne vylúčenie, symbolické vylúčenie, politické 

vylúčenie) ako aj silnou sociálnou závislosťou na štáte, charakteristické tiež osobitnou tradíciou života a inými 

špecifickými faktormi tohto etnika" Dostupné na internete: http://www.fsr.gov.sk/staryweb/ews3/files/1289/6192.pdf 

 
2
 str. 28 - 36:  http://web.eduk.sk/stahovanie/CVS0309.pdf 
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 receptívne, medzi nich zaradzujeme počúvanie a čítanie 

 produktívne, medzi nich patrí rozprávanie a písanie    

Pri receptívnych komunikačných zručnostiach ide o  to, že dieťa dostáva podnety zvonku a na nich 

potom aj reaguje. Dieťa spája čítanie a počúvanie. Na základe týchto zručností dokáže dieťa  

prijímať informácie z prostredia od iných ľudí. Túto informáciu si potom dieťa dá sa povedať 

,,preloží“, vonkajší podnet sa zmení na vnútorný a dieťa dokáže prijatú informáciu pochopiť. 

Produktívne komunikačné zručnosti charakterizuje Palenčárová (2004) ako zručnosti, kedy deti 

tvoria nejaký text, zmysluplnú informáciu, aby sa s ňou mohli podeliť s inými.     

Našim základným cieľom je experimentálne overiť, ako intervenčný model CVS ovplyvní 

základné charakteristiky komunikačných zručností žiakov mladšieho školského veku 

pochádzajúcich z MRK v experimentálnej skupine (ES), v porovnaní s kontrolnou skupinou (KS).  

Tento cieľ možno užšie špecifikovať do čiastkových cieľov: 

- zistiť, ako nami zostavený intervenčný model CVS ovplyvní v ES základné charakteristiky 

čitateľského výkonu (techniku, správnosť a rýchlosť čítania) a hlavne porozumenie 

učebného textu žiakmi mladšieho školského veku; 

- zistiť, aký je rozdiel v základných charakteristikách čitateľského výkonu (technika, spôsob 

a rýchlosť čítania) a porozumení literárneho a učebného textu u žiakov ES a KS vo vnútri 

skupiny a medzi skupinami navzájom pri ante meraní a post meraniach;  

- zistiť, aký je rozdiel v základných charakteristikách čitateľského výkonu (technika, spôsob 

a rýchlosť čítania) a porozumení medzi literárnym a učebným textom u žiakov ES a KS vo 

vnútri skupiny a medzi skupinami navzájom pri ante a post meraniach.  

- Na základe uvedeného sme sa rozhodli stanoviť základnú hypotézu, ktorá znie: 

Predpokladáme, že intervenčný program CVS, realizovaný v experimentálnej skupine 

prinesie pozitívne zmeny v komunikačných zručnostiach žiakov mladšieho školského veku 

pochádzajúcich z MRK , oproti kontrolnej skupine, v ktorej sa CVS nerealizuje. 

Z tejto základnej hypotézy ďalej vyvádzame: 

Hypotéza 1: Implementácia CVS v ES zvýši úroveň porozumenia učebného textu žiakmi 

mladšieho školského veku oproti KS. 

Hypotéza 2: Implementáciou CVS v ES, sa rozdiel medzi porozumením literárneho a učebného 

textu žiakmi pri ante meraní a post meraní zmení, a to v prospech porozumenia učebného textu 

žiakmi. 
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METODIKA VÝSKUMU 

 

 Pre výskum sme si vybrali metódu pravého experimentu, ktorý je charakterizovaný ako: 

,,Experimentálna metóda (alebo stručne experiment) má medzi metódami kvantitatívneho výskumu 

kľúčové postavenie. Je to preto, lebo ako jediná z výskumných metód vie dokázať kauzálne 

dôsledky pedagogického pôsobenia. Je schopná dokázať, ako jeden edukačný jav vplýva na iný. 

Pomocou iných výskumných metód môžeme v pedagogike zistiť len vzájomné vzťahy javov, 

nemôžeme však s istotou potvrdiť, že tieto vzťahy sú kauzálne." (Gavora, 2010). 

Ďalšou metódou, ktorú sme si zvolili v našom výskume, je metóda pozorovania. Gavora (2010) 

naznačuje, že pozorovanie musí spĺňať isté vlastnosti: 

- plánovitosť – predmet a čas pozorovania sú stanovené dopredu, spôsob pozorovania je 

presný, vopred nacvičený a pripravený, 

- systematickosť – pozorovanie sa uskutočňuje vo vopred vymedzenom čase, je to plánovaný 

postup 

- objektívnosť – pozorovanie je čo najmenej ovplyvnené subjektívnymi pocitmi a názormi 

výskumníka, náhodnosťou a nepresnosťou. 

 

Pri spracovaní získaných údajov budeme aplikovať štatistické metódy. Úroveň základných 

charakteristík čitateľského výkonu (technika, spôsob, rýchlosť čítania) sme merali pomocou 

metodiky  na diagnostikovanie  čítania, ktorú vypracovali Čižmarovič a Kalná(1991). Testovanie 

začne  prípravným čítaním (rozcvička). Vlastné testovanie bude mať podobu hlasného čítania. 

Každý žiak prečíta celý text individuálne, bez prítomnosti spolužiakov. Výsledky čitateľských 

spôsobilosti budú priebežne zaznamenávané do protokolu - Záznam o čítaní žiaka. 

Protokol – Záznam o čítaní žiaka obsahuje nasledujúce položky:  

 

Technika čítania 

Počas čítania budeme zaznamenávať tieto chyby v technike čítania literárneho a učebného 

textu: 

- HLÁSKA – zámena, vynechávanie, pridávanie, kvantita (nedodržanie alebo zámena); 

- SLABIKA – prehodenie, vynechávanie, pridávanie, nedodržanie mäkčeňa, opakovanie; 

- SLOVO – skomolenie, vynechávanie, opakovanie, dvojité čítance 

- VETA – nenáležitá pauza, nesprávna intonácia v strede, nesprávna intonácia na konci.  

Spôsob čítania  

V Zázname o čítaní žiaka (podľa Čižmarovič – Kalná, 1991) budeme zisťovať tieto chybné 

spôsoby čítania: 
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- hláskovanie; 

- neisté slabikovanie; 

- domýšľanie slov; 

- čítanie slov bez zarážok; 

- čítanie skupiny slov s nesprávnou intonáciou. 

Rýchlosť čítania 

Rýchlosť čítania je závislá od stupňa osvojenej techniky čítania. Pri testovaní budeme 

vychádzať z počtu hlások prečítaných za časovú jednotku, t. j. 1 minútu.  

 

Na zistenie porozumenia učebného a literárneho textu žiakmi použijeme metódu 

zisťovacích  otázok. Porozumenie textu môžeme definovať ako spôsob uvedomeného získavania 

informácií z textu.  

Podstatou porozumenia je identifikácia významov medzi: 

- jednotlivými prvkami textu (slovami, vetami, nadvetnými útvarmi);  

- prvkami textu a javmi objektívnej reality, ktorú tieto prvky označujú;  

-     prvkami textu a prvkami kognitívnej štruktúry čitateľa (Gavora, 1998). 

 

,,Súčasné teórie zachycujú proces porozumenia textu len čiastočne. Môžeme predpokladať, 

že i keď človek číta text slovo za slovom, porozumenie neprebieha len smerom dopredu, ale i 

dozadu, a nielen od nižších rovín textu k vyšším, ale i naspäť.“ (Gavora, 1998, s. 78). 

Náučný text sa v spisovnej slovenčine vyskytuje tam, kde sa sprostredkúvajú pracovné 

informácie, uverejňujú dôležité poznatky získané vedeckým výskumom, úvahami a skúsenosťami 

ľudí. Jeho charakteristickými vlastnosťami sú: písomnosť, monologickosť, verejnosť, pojmovosť, 

presnosť, zreteľnosť a odbornosť (Mistrík, 1997).    

Učebný text je taký druh textu, ktorý  je zastúpený  v učebniciach a v učebných textoch 

vôbec (Slančová, 1996). Je tiež označovaný aj ako didaktický text (Průcha, 1987), či pedagogický 

text (Gavora, 1992).  

 

PLÁNOVANÝ POSTUP PRI VÝSKUME 

- Popis intervenčného (experimentálneho) programu CVS na ZŠ.   

- Výber vhodných ZŠ na realizáciu výskumu. 

- Realizácia výskumu v experimentálnych a kontrolných triedach na 1.stupni ZŠ – vstupné 

merania. 
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- Testovanie úrovne komunikačných zručností  žiakov, pomocou predtým vhodne zvolených 

diagnostických nástrojov. 

- Pozorovanie učebného procesu v triedach experimentálnej a kontrolnej skupiny.  

- Realizácia výskumu v experimentálnych a kontrolných triedach – výstupné merania. 

- Testovanie úrovne komunikačných zručností  žiakov.  

- Spracovanie výstupov experimentu, kvantitatívna a kvalitatívna analýza a vyvodenie 

zovšeobecňujúcich záverov. 

- Odporúčania pre teóriu a pedagogickú prax.    

 

DISKUSIA  

Porozumenie textu je možné definovať ako spôsob uvedomelého získavania informácii z 

textu. V štúdii PIRLS 2006 je čitateľská gramotnosť definovaná ako „schopnosť porozumieť a 

používať také písomné jazykové formy, ktoré vyžaduje spoločnosť a/alebo ktoré majú hodnotu pre 

jednotlivca. Mladí čitatelia môžu konštruovať význam z rozmanitých textov. Čítajú za účelom 

vzdelávania sa, účasti v komunitách čitateľov v škole a každodennom živote a pre 

potešenie”(Ladányiová, 2007, s.7, In Mullis a kol., 2006) 

Aby žiaci vedeli porozumieť čítanému textu, musia byť ich kompetencie nasledovné: 

- identifikovať jednotlivé slová, chápať ich význam, 

- rozlíšiť slová, ktoré k sebe patria, 

- porozumieť kontextu,  

- pochopiť podstatu obsahu prečítaného textu a vedieť dávať súvislosti do vzájomných vzťahov 

(Pokorná, 2001). 

 

Pre osvojenie si týchto kompetencií je potrebný čas, ktorého v škole v rámci edukačného 

procesu nie je až tak veľa. Práve preto chceme využiť realizovaný model CVS, a čas ktorý nám 

ponúka, aby sme rozvíjali možnosti porozumenia  u žiakov pri práci s literárnym a náučným 

textom.   

 Počas realizácie projektu sa budú realizovať programy umožňujúce intenzívnu vzdelávaciu 

prácu so žiakmi pochádzajúcimi z marginalizovaných rómskych komunít a aj intenzívnu 

mimovyučovaciu a voľno-časovú starostlivosť o týchto žiakov. Predložený model školy s 

celodenným výchovným systémom  má ambíciu zdôrazniť význam celodenného výchovného 

systému pri zefektívňovaní mimoriadne náročnej práce so žiakmi, ktorí do edukačného procesu 

prichádzajú zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia.  



ŠTUDENT NA CESTE K PRAXI II, 15. – 16. máj 2013  
Zborník príspevkov zo Študentskej vedeckej medzinárodnej konferencie v odbore špeciálna pedagogika a liečebná pedagogika 

 

37 

 

 

ZHRNUTIE 

 Príspevok je zameraný na problematiku porozumenia náučného a literárneho textu u žiakov 

pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia z MRK. Implementovaním  intervenčného 

programu CVS do 200 ZŠ máme možnosť  overiť si tento intervenčný program v praxi.  Cieľom  

výskumu je experimentálne overiť, ako intervenčný program CVS ovplyvní základné 

charakteristiky čitateľského výkonu.  

 Žijeme v dobe, ktorú pohlcujú informácie, ak chceme žiť s dobou, musíme vedieť tieto 

informácie nielen prijímať ale vedieť im aj porozumieť. Na základe analýzy mnohých 

zahraničných aj domácich vedeckých štúdií a výskumov je známe, že čítanie s porozumením  patrí 

medzi dôležité komunikačné zručnosti.  Naším výskumom by sme chceli analyzovať a 

diagnostikovať chyby spojené s čítaním s porozumením a prostredníctvom programu CVS hľadať 

možnosti nápravy. 
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