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Abstrakt 

Príspevok analyzuje špecifiká edukácie ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

v málotriednych typoch základných škôl na Slovensku a prezentuje výsledky prieskumu týkajúceho 

sa aktuálnych problémov spojených s individuálnym začlenením ţiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami v málotriednych základných školách v Prešovskom kraji z pohľadu ich 

riaditeľov. Do prieskumu bolo zapojených 22 z 53 málotriednych základných škôl v Prešovskom 

kraji so ţiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Najčastejšie sa v zapojených 

školách vzdelávali ţiaci s mentálnym postihnutím a ţiaci s vývinovými poruchami učenia. Napriek 

spolupráci s poradenskými zariadeniami oslovení respondenti uvádzali ako častý problém 

nedostatočnú spoluprácu so špeciálnym pedagógom pri vytváraní individuálneho výchovno-

vzdelávacieho programu, chýbanie asistenta učiteľa v procese edukácie a potrebu rozsiahlejšej 

spolupráce s rodinou ţiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

 

Kľúčové slová 

Ţiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, málotriedna škola, primárne vzdelávanie, 

inkluzívne vzdelávanie, inklúzia.  

 

Abstract 

The study analyzes the specifics of education of pupil with special educational needs at the mixed 

age primary schools in Slovakia and presents the results of research of current problems 

associated with inclusive education of pupils with special educational needs at the mixed age 

primary school classes in Presov region in terms of directors of these schools. In the research 

participated 22 of 53 mixed age primary schol in Presov region with pupils with special 

educational needs. In the schools the most frequently educated pupils were pupils with intellectual 

and developmental disabilities and pupils with learning disabilities. Despite the cooperation with 

counseling centers the respondents as a common problem reported lack of cooperation with the 

special education teachers in the process of creation of individual educational program, lack of 
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teachers assistant in the process of education and the need for cooperation with families of pupils 

with special educational needs. 

 

Key words 

Pupil with special educational needs. Mixed age primary school classes. Primary education. 

Inclusive education. Inclusion. 

 

ÚVOD 

Súčasné ńkolstvo rieńi a zaoberá sa mnohými problémami. Jedným z nich je inkluzívne 

vzdelávanie ņiakov so ńpeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŃVVP). Učiteľom chýbajú 

vedomosti o jednotlivých druhoch zdravotného znevýhodnenia, praktické zručnosti s tvorbou 

individuálnych výchovno-vzdelávacích programov, diferenciáciou metodických postupov a foriem 

práce v závislosti od druhu ŃVVP (Hrebeņárová, Mandzáková, 2007).  

Súčasťou ńkolského systému sú málotriedne ńkoly, nachádzajúce sa v obciach s niņńím 

počtom obyvateľov, ktoré majú významné miesto vo výchove a vzdelávaní vidieckej mládeņe 

a detí. Ide o typ ńkoly didakticky nekonformnej, dávajúcej ńiroký priestor pre tvorivú pedagogickú 

prácu, pre hľadanie osobitných foriem a didaktickú inováciu (Hintnaus, 1992). Podľa Petláka 

(1999) je málotriedna ńkola istým prototypom tvorivo-humanistického vyučovania vzhľadom na 

menńie počty ņiakov v triedach, ich dôkladné poznanie učiteľom, moņnosť individuálneho 

prístupu, vzťahy medzi ņiakmi v zmysle pomoci starńích ņiakov mladńím, práca učiteľa s obsahom 

učiva tak, aby ho mohol vyuņiť pre prácu v dvoch, prípadne aj vo viacerých ročníkoch, výber takej 

práce, ktorá vedie k tvorivému upevņovaniu učiva, kooperácia ņiakov v rôznych obmenách, to sú 

moņnosti, ktoré v triedach plnoorganizovaných ńkôl nie sú samozrejmosťou. 

Vzhľadom na potreby ņiaka so ŃVVP sa môņe práve typ málotriednej ńkoly javiť ako 

vyhovujúci, aj keď pre učiteľa náročnejńí proces. Postavenie ņiakov so ŃVVP v málotriednych 

ńkolách a ńpecifiká práce s nimi sú rozpracované v minimálnej miere. Ide o ńpecifickú a v odbornej 

literatúre nedostatočne preskúmanú oblasť.  

 

Edukácia ţiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  

Ńpeciálnu výchovno-vzdelávaciu potrebu vymedzuje § 2 ńkolského zákona č. 245/2008 Z.z. 

ako poņiadavku na úpravu podmienok, obsahu, foriem, metód a prístupov vo výchove a vzdelávaní 
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ņiakov, ktoré vyplývajú z jeho zdravotného znevýhodnenia (tj. zdravotného postihnutia
1
, choroby, 

zdravotného oslabenia, vývinovou poruchou, poruchou správania) alebo nadania alebo jeho vývinu 

v sociálne znevýhodnenom prostredí. Uplatnenie týchto poņiadaviek je nevyhnutné na rozvoj 

schopností alebo osobnosti ņiaka a dosiahnutie primeraného stupņa vzdelania a primeraného 

začlenenia do spoločnosti. Vzdelávanie ņiakov so ŃVVP v ńkolách hlavného prúdu vzdelávania je 

zloņitý proces zaloņený na dostatočnej informovanosti, pripravenosti, tímovom prístupe 

a pozitívnom postoji vńetkých zúčastnených – dieťaťa so ŃVVP, jeho rodiny, učiteľov, 

spoluņiakov, ale aj spoločnosti v ńirńom zmysle slova. Jeho realizácia môņe mať rôzne podoby 

a výsledky. Základom je zabezpečenie podmienok pre čo najlepńie začlenenie ņiaka so ŃVVP do 

edukačného procesu (Vančová, 2005). Medzi hlavný princíp vzdelávania ņiakov so ŃVVP patrí 

princíp sociálnej spravodlivosti a ľudských práv, ktorý podľa Foremana (2011) hovorí o tom, ņe 

inklúzia v edukácii je viac otázkou práva, neņ otázkou aký spôsob vzdelávania funguje najlepńie za 

kaņdých okolností. V praxi ide najmä o skutočnosť, ņe ńkoly a ich riaditelia a učitelia by mali byť 

pripravení na prijatie kaņdého ņiaka z blízkeho okolia ńkoly a učitelia schopní organizovať 

edukačný proces vzhľadom na prítomnosť ņiakov s rôznymi druhmi zdravotného znevýhodnenia, 

ņiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo ņiakov s nadaním alebo nadpriemernými 

schopnosťami a tým rôznych ńpeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb u ņiakov v triede. 

Legislatíva v súvislosti so vzdelávaním ņiakov so ŃVVP na Slovensku pouņíva pojem 

ńkolská integrácia a individuálne začlenený ņiak. Ńkolskou integráciou sa chápe výchova a 

vzdelávanie ņiakov so ŃVVP v triedach ńkôl určených pre ņiakov bez ŃVVP (Zákon č. 245/2008 

Z.z.). Napriek tomu sa v súčasnosti čoraz častejńie aj na Slovensku pouņíva v súvislosti so 

ńkolskou integráciou označenie inklúzia a inkluzívne vzdelávanie, ktoré má ńirńí spoločenský a 

filozofický význam a v edukácií je podľa Foremana (2011) inklúzia zaloņená na filozofii podľa, 

ktorej by kaņdá ńkola mala byť schopná poskytovať pre akékoľvek dieťa čokoľvek s ohľadom na 

jeho pozadie, schopnosti a postihnutie.  

Do jednej triedy boli z dôvodu zvýńenej náročnosti organizácie vyučovacej hodiny 

a prípravy dokumentácie podľa legislatívy zaradzovaní najviac traja ņiaci so ŃVVP. Novelizácia 

vyhláńky č. 320/2008 Z.z. o základnej ńkole z roku 2011 uņ najvyńńí počet ņiakov so ŃVVP 

v triede základnej ńkoly neńpecifikuje. Za kaņdého ņiaka so zdravotným znevýhodnením v triede 

s ostatnými ņiakmi sa podľa § 13 tejto vyhláńky počet ņiakov v triede zniņuje o dvoch.  

                                                 
1 Ņiakom so zdravotným postihnutím je podľa § 2 zákona č. 245/2008 Z.z. ņiak s mentálnym postihnutím, ņiak so sluchovým 

postihnutím, ņiak so zrakovým postihnutím, telesným postihnutím, s naruńenou komunikačnou schopnosťou, s autizmom alebo 

ďalńími pervazívnymi vývinovými poruchami a ņiak s viacnásobným postihnutím.  
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Za priebeh a výsledky ńkolskej integrácie zodpovedá ńkola, ktorá je povinná ņiakom so 

ŃVVP zabezpečiť podmienky porovnateľné s podmienkami ńpeciálnych ńkôl zameraných na 

vzdelávanie ņiakov s prísluńným druhom zdravotného znevýhodnenia (Tekelová, 2005).  

 

Špecifiká edukácie ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v málotriednej škole  

Málotriedna ńkola je podľa § 29 zákona č. 245/2008 Z.z. definovaná ako tzv. 

neplnoorganizovaná základná ńkola, ktorá nemá vńetky ročníky. Málotriedne ńkoly tvoria 

z celkového počtu ńkôl v rámci Slovenska pribliņne jednu tretinu (Tabuľka 1). Ide o vysoký počet 

ńkôl, ktorého výskyt podľa krajov Slovenska súvisí s hustotou osídlenia, poľnohospodárskym 

rázom krajiny a rozvojom priemyslu (Hintnaus, 1992, Petlák, 1999). Najvyńńí počet málotriednych 

ńkôl sa nachádza v Preńovskom (47,9 %), Końickom (38,3 %) a Banskobystrickom kraji (38 %), 

v krajoch s najniņńom hustotou obyvateľstva.  

 

Tabuľka 1 Prehľad plnoorganizovaných ńkôl na Slovensku v ńkolskom roku 2010/2011 

Kraje 

Počet plnoorganizovaných 

škôl 

(N = 2064) 

Počet málotriednych škôl 

(N = 681) % 

Bratislavský 133 23 17 % 

Trnavský 232 49 21 % 

Trenčiansky 188 52 27,6 % 

Nitriansky 294 81 27,5 % 

Ţilinský 246 65 26,4 % 

Banskobystrický 265 101 38 % 

Košický 295 113 38,3 % 

Prešovský 411 197 47,9 % 
Podľa údajov Ústavu informácií a prognóz ńkolstva na Slovensku k 15.9.2010. 

 

Pre vyučovací proces je v málotriednej ńkole typické striedanie priamej práce učiteľa so 

ņiakmi a samostatnej práce ņiakov. Vzhľadom na rôzne spojenia ročníkov, počty ņiakov a povahu 

učiva nie je moņné stanoviť presný model vyučovacej hodiny (Petlák, 1999). Proces edukácie 

začlenených ņiakov so ńpeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pri tomto type ńkole sa 

realizuje podľa platnej legislatívy, ale má svoje ńpecifiká, ktoré je potrebné zohľadņovať.  

Pri zaraďovaní ņiakov so ŃVVP do tried základnej ńkoly je potrebné brať do úvahy spájanie 

ročníkov typické pre málotriedne základné ńkoly a taktieņ inú ńtruktúru vyučovacej hodiny. Ak 

ńkola navyńe nemá prideleného asistenta učiteľa, práca s viacerými ņiakmi so ŃVVP v jednej triede 

málotriednej základnej ńkoly je veľmi náročná a nemôņe byť prospeńná samotným ņiakom so 
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ŃVVP a ani ostatným ņiakom. Pričom podľa § 29 zákona č. 245/2008 Z.z. výkonom práv 

začleneného ņiaka nemôņu byť obmedzené práva ostatných ņiakov.  

Ďalńím ńpecifikom je bezpečnosť ņiakov. Podľa § 152 zákona č. 245/2008 Z.z. sú ńkoly pri 

výchove a vzdelávaní a činnostiach priamo súvisiacich s výchovou a vzdelávaním povinné 

prihliadať na základné fyziologické potreby ņiakov a zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia ņiakov. 

Táto povinnosť je opäť pri málotriednych ńkolách, ktoré nemajú k dispozícii asistenta učiteľa 

a riaditeľ je zároveņ aj jediným učiteľom na takejto ńkole, pri uņ spomínaných podmienkach 

náročné zabezpečiť.  

Ako vńak uvádza Hintnaus (1992) medzi výhody, ktoré so sebou prináńa charakter 

málotriednej ńkoly patrí skutočnosť, ņe je spätá so ņivotom v obci a jej obyvateľstva. Môņe tak 

lepńie vychádzať zo skúseností a záņitkov detí, vytvárať pocit spolupatričnosti k obci a okrem 

problémov s dochádzaním, rieńiť intenzívnejńie aj výchovné problémy. Rôznorodá veková skupina 

je prirodzenejńím sociálnym celkom, napodobņuje rodinu, rozvíja v deťoch empatiu a schopnosť 

sociálnej komunikácie, ktorú je potrebné práve u detí so ŃVVP dôleņité rozvíjať. Ńkola v mieste 

bydliska umoņņuje aj zvýńenie pedagogického dozoru nad deťmi a predpokladá intenzívnejńiu 

spoluprácu s rodinami dieťaťa. 

 

PROBLÉM A CIELE PRIESKUMU 

Zaujímalo nás ako prebieha vzdelávanie ņiakov so ŃVVP v málotriednych ńkolách a aké 

problémy učitelia najčastejńie uvádzajú v procese ńkolskej integrácie ņiakov so ŃVVP. Taktieņ nás 

zaujímal charakter ńpeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb integrovaných ņiakov. Na základe 

výskumného problému, ktorý mal deskriptívny charakter bolo cieľom prieskumu identifikovať 

problémy ńkolskej integrácie ņiakov so ŃVVP v neoplnoorganizovaných, tzv. málotriednych 

základných ńkolách v Preńovskom kraji.  

 

METODOLÓGIA PRIESKUMU  

V prieskume sme pouņili metódu dotazníka. Dotazníkom sme oslovili riaditeľov 53 

málotriednych základných ńkôl so začlenenými ņiakmi so ŃVVP v kraji s najvyńńou početnosťou 

málotriednych ńkôl na Slovensku, v Preńovskom kraji. Návratnosť dotazníkov bola 41,51 %. 

Najviac málotriednych ńkôl sa do výskumu zapojilo z okresu Preńov (22,73 %) a okresu Vranov 

nad Topľou (18,18 %) (Tabuľka 2).  

Výberový súbor tvorilo 22 respondentov, z toho 18 (81,82 %) ņien a 4 (18,18 %) muņi. Vo 

vńetkých prípadoch mali respondenti vysokońkolské vzdelanie 2. stupņa. Jeden respondent si 

rozńíril vzdelanie o ńpeciálnu pedagogiku. Z hľadiska dĺņky praxe nikto z respondentov nebol 
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začínajúcim učiteľom. Najvyńńí počet respondentov, 16 (72,73 %), uviedlo pedagogickú prax viac 

ako 15 rokov. Zvyńných 6 (27,27 %) respondentov uviedlo pedagogickú prax v rozmedzí od 5 do 

15 rokov.  

 

Tabuľka 2 Málotriedne ńkoly v Preńovskom kraji so ņiakmi so ńpeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami 

Okres  Oslovené málotriedne školy Málotriedne školy zapojené do 

prieskumu 

N = 53  % N = 22 % 

Bardejov 14 26,42 2 9,09 

Humenné 3 5,66 1 4,55 

Keţmarok 2 3,77 2 9,09 

Poprad 5 9,43 1 4,55 

Prešov 11 20,75 5 22,73 

Sabinov  4 7,55 1 4,55 

Snina 3 5,66 2 9,09 

Stará Ľubovņa  3 5,66 2 9,09 

Stropkov  2 3,77 2 9,09 

Vranov nad 

Topľou 
6 11,32 4 18,18 

 

VÝSLEDKY PRIESKUMU   

Najvyńńí počet zapojených ńkôl uviedlo tzv. dvojtriedny typ málotriednej ńkoly (40 %), 

ńtyri ńkoly (20 %) uviedli v dotazníku ńtvortriedny typ málotriednej ńkoly, tri ńkoly trojtriedny typ 

ńkoly a jedna ńkola jednotriedny typ málotriednej ńkoly.  

Z hľadiska typu ńpeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb bolo v málotriednych ńkolách 

zapojených do výskumu bolo najviac vzdelávaných ņiakov s mentálnym postihnutím (50 %). 

Nasledovali vývinové poruchy učenia (21,4 %), telesné postihnutie (10,7 %), naruńená 

komunikačná schopnosť (10,7 %), sluchové postihnutie (7,1 %). Zrakové postihnutie, vývinové 

poruchy správania a poruchy autistického spektra označili oslovené ńkoly len v jednom prípade. 

Dve ńkoly na túto poloņku neodpovedali.  

Aņ 81,82 % opýtaných riaditeľov povaņuje za vhodné začleņovať ņiakov so ŃVVP do 

málotriednych ńkôl. Len dvaja riaditelia nesúhlasili s ich začleņovaním do málotriednych ńkôl 

(9,09 %) a dvaja riaditelia (9,09 %) proces začlenenia ņiakov so ŃVVP povaņovali za vhodný 

v závislosti od stupņa zdravotného postihnutia a zloņenia ročníkov.  

V 81,82 % prípadov opýtané málotriedne ńkoly pravidelne spolupracujú s centrami 

pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie alebo centrami ńpeciálnopedagogického 
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poradenstva. Spomedzi odborníkov spolupracujú v procese ńkolskej integrácie opýtané málotriedne 

ńkoly v prevaņnej miere so ńpeciálnym pedagógom (68,97 %), a to buď ńkolským ńpeciálnym 

pedagógom pôsobiacim na iných základných ńkolách, prípadne so ńpeciálnym pedagógom 

v poradenskom zariadení, psychológom (20,69 %), lekárom (6,90 %) a klinickým logopédom (3,45 

%).  

Individuálny výchovno-vzdelávací program (IVVP) mali ņiaci so ŃVVP vypracovaný v 

95,45 % opýtaných ńkôl. Podľa väčńiny (54,55 %) opýtaných respondentov ho učitelia 

vypracovávajú v spolupráci so ńpeciálnym pedagógom (Tabuľka 3).  

 

Tabuľka 3 Tvorba individuálnych výchovno-vzdelávacích programov v málotriednych ńkolách  

 N = 22  % 

pedagóg 6 27,27 

pedagóg v spolupráci so špeciálnym pedagógom 2 9,09 

pedagóg v spolupráci so špeciálnym pedagógom a 

rodičom 

12 54,55 

špeciálny pedagóg  1 4,55 

bez odpovede 1 4,55 

Podľa 54,55 % opýtaných riaditeľov málotriednych ńkôl nemajú pedagógovia v edukačnom 

procese problém s individuálne začlenenými ņiakmi. Jeden respondent uviedol moņnosť čiastočne 

(4,55 %) a 40,91 % riaditeľov si myslí, ņe problém s individuálne začlenenými ņiakmi 

v edukačnom procese existuje. Ako najčastejńie dôvody uvádzali nedostatok priestoru na 

diferenciáciu prístupu k ņiakom, nedostatočné materiálne a priestorové podmienky na prácu 

s individuálne začleneným ņiakom, nedostatočná nesústredenosť ņiaka, náročnosť práce 

s individuálne začleneným ņiakom, značná nehomogénnosť skupiny ņiakov a chýbanie asistentov. 

Asistentov pedagóga malo pridelených len 31,82 % opýtaných málotriednych základných ńkôl. 

Bez asistentov bolo 68,18 % opýtaných málotriednych ńkôl.  

Riaditeľov sme sa taktieņ opýtali na problémy s akceptáciou ņiakov so ŃVVP 

u spoluņiakov. Aņ 81,82 % opýtaných respondentov uviedlo, ņe akceptácia ņiakov so ŃVVP 

spoluņiakmi prebieha bez problémov, iba 18,18 % respondentov uviedlo, ņe proces prebieha s 

menńími problémami. Ņiaka so ŃVVP akceptujú podľa 81,81 % opýtaných riaditeľov aj rodičia 

ostatných ņiakov. Len podľa dvoch opýtaných riaditeľov (9,09 %) rodičom vadí vzdelávanie 

ņiakov so ŃVVP s ich deťmi v málotriednej ńkole. Dvaja opýtaní riaditelia (9,09 %) túto 

skutočnosť nevedeli posúdiť. Aņ 90,91 % opýtaných riaditeľov povaņuje spoluprácu ńkoly 

s rodinou začleneného ņiaka so ŃVVP za jednu z podmienok úspeńnosti procesu ńkolskej integrácie 

a celkovo edukačného procesu. Pričom práve len 13,64 % z opýtaných riaditeľov uviedlo, ņe 

rodičia majú záujem podieľať sa na tvorbe IVVP. 
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Najčastejńím dôvodom umiestnenia ņiakov so ŃVVP do málotriednej ńkoly bola 

vzdialenosť ńkoly od bydliska (42,31 %). Ako ďalńie dôvody opýtaní respondenti uvádzali menńí 

kolektív a ńkolu rodinného typu (19,23 %), moņnosť byť v kontakte s rovesníkmi (15,38 %), 

učebné výsledky ņiaka so ŃVVP na inej základnej ńkole (7,69 %) a v neposlednom rade kvalita 

ńkoly (3,85 %). Traja respondenti na túto otázku neodpovedali (11,54 %).  

Podľa odpovedí väčńiny opýtaných respondentov (72,73 %) je materiálne a priestorové 

vybavenie a základné učebné pomôcky pre ņiakov so ŃVVP na dostatočnej úrovni. Ako 

nedostatočné ho hodnotilo 22,73 % opýtaných respondentov. Jeden respondent (4,55 %) ich 

charakterizoval ako výborné. Vyńńia spokojnosť u opýtaných respondentov mohla súvisieť so 

skutočnosťou, ņe ińlo o samotných riaditeľov málotriednych ńkôl.  

Pri hodnotení najčastejńích problémov určili opýtaní riaditelia málotriednych ńkôl ako 

najväčńí problém s vypĺņaním dokumentácie pre ņiaka so ŃVVP (26,09 %), chýbanie asistentov 

(21,74 %) a problém s vypracovávaním IVVP pre ņiaka so ŃVVP (21,74 %). Ako ďalńí určili uņ 

spomínaný nezáujem rodičov ņiakov so ŃVVP o vzdelávanie (15,22 %), zdĺhavý proces 

začleņovania ņiakov so ŃVVP zo strany úradov (10,87 %) a negatívny postoj učiteľa 

k začlenenému ņiakovi so ŃVVP (2,17 %). Jeden učiteľ neuviedol ņiaden problém (2,17 %).   

Riaditelia mali moņnosť v jednej z poloņiek dotazníka vyjadriť názor na potrebné zmeny, 

ktoré by situáciu edukácie ņiakov so ŃVVP v málotriednych ńkolách zlepńili. Najviac opýtaných 

respondentov sa vyjadrilo k potrebe zmeny legislatívy a prideľovaniu asistentov v triedach so 

začleneným ņiakom so ŃVVP (26 %), zlepńeniu materiálneho vybavenia ńkoly (22 %), 

zintenzívnenie spolupráce so ńpeciálnym pedagógom (20 %), skvalitneniu pregraduálnej prípravy 

pedagógov pre prácu so začlenenými ņiakmi so ŃVVP (18 %), urýchlenie procesu začlenenia ņiaka 

so ŃVVP (8 %) a odbremenia učiteľov od prílińnej dokumentácie pri procese vzdelávania 

začleneného ņiaka so ŃVVP (6 %).  

 

ZÁVER 

Prieskum sme realizovali v rámci Preńovského kraja. Zúčastnilo sa ho z celkového počtu 

málotriednych ńkôl v tomto kraji 11,17 % a 41,51 % málotriednych ńkôl s individuálne začleneným 

ņiakom v Preńovskom kraji. Vzhľadom na početnosť zúčastnených ńkôl vo výskume nie je moņné 

výsledky výskumu zovńeobecņovať na vńetky málotriedne ńkoly v Preńovskom kraji. Napriek tomu 

sme zistili informácie, ktoré poukazujú na niektoré z problémov ńkolskej integrácie ņiakov so 

ŃVVP v málotriednych ńkolách, ktoré sa môņu vyskytovať vo väčńom meradle a preto je potrebné 

v tejto oblasti realizovať ďalńí výskum vo väčńom rozsahu. 
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Najčastejńie sa v zapojených ńkolách vzdelávali ņiaci s mentálnym postihnutím a ņiaci s 

vývinovými poruchami učenia. Napriek spolupráci s poradenskými zariadeniami uvádzali oslovení 

respondenti ako častý problém nedostatočnú spoluprácu so ńpeciálnym pedagógom pri vytváraní 

IVVP pre individuálne začleneného ņiaka, chýbanie asistenta učiteľa v procese edukácie a časovo 

náročná administrácia spojená s procesom začlenenia ņiaka do ŃVVP . Ďalńím z problémov 

edukácie začleneného ņiaka so ŃVVP bol nezáujem zo strany rodičov o ich vzdelávanie, pričom 

práve spolupráca rodiny a ńkoly by mala byť pre neplnoorganizovaný typ základnej ńkoly jedným 

z dôvodov jej existencie. Podľa Hintnausa (1992) tým, ņe ńkola je pre ņiakov blízko svojho 

bydliska, má byť organickou súčasťou obce. Taktieņ je podľa neho ņiaduce, aby vńetky deti z obce 

vo veku od 6 do 9 rokov chodili do jednej ńkoly, učiteľ a rodičia sa poznali, aby učiteľ poznal 

pomery v obci a v rodinách a vzájomne spolupracovali, čo môņe byť práve pre proces vzdelávania 

individuálne začleneného ņiaka so ŃVVP výhodnejńie, neņ v plnoorganizovaných typoch ńkôl. 

Tým, ņe je ńkola neustále v kontakte s rodinou môņe častejńie podávať informácie o správaní sa a 

prospechu ņiaka, okamņite rieńiť absenciu ņiaka na vyučovaní, skúmať príčiny a hľadať cesty k 

náprave (Lalík, 1995, Tománek, P. 2012).  

Pre efektívne vzdelávanie ņiakov so ŃVVP v málotriednych ńkolách je potrebné 

zhodnotenie moņností na proces inkluzívneho vzdelávania s realizáciou potrebných zmien, ale aj 

zlepńenie pregraduálnej prípravy ńtudentov v ńtudijnom odbore elementárna pedagogika. Podľa 

starńích výskumov Petláka (1994) ńtudenti nehodnotili pozitívne pregraduálnu prípravu pre prácu 

v málotriednej ńkole, ktorej sa v súčasnosti na pedagogických fakultách venuje viac priestoru, no 

stále ostáva opomenutá príprava budúceho učiteľa na prácu so ņiakom so ŃVVP v procese 

inkluzívneho vzdelávania.  
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