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Abstrakt 
 

V súčasnosti sa zvyšuje počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 
ktoré sa vzdelávajú v integrovaných podmienkach na bežných školách. Autorka sa preto 
v príspevku zameriava na problematiku spolupráce školy a rodiny s dieťaťom so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami, pričom sa konkrétnejšie zameriava na interpersonálne 
kompetencie učiteľa, nakoľko sa domnieva, že k úspešnému rozvíjaniu partnerského vzťahu 
medzi rodinou a školou, sa môže dospieť jedine na základe efektívnej komunikácie. To si 
však vyžaduje špeciálne zručnosti učiteľa na jednej strane - napr. zručnosť aktívne počúvať, 
takt, empatiu, nadšenie a i., ale zároveň si to vyžaduje i špeciálne zručnosti rodiča na strane 
druhej. 
 
Kľúčové slová: interpersonálne kompetencie, učiteľ, rodič,  dieťa so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami, spolupráca rodiny a školy 
 
Abstract 
 

Nowadays is increasing number of children with special educational needs, which are 
educated in integrated schools. So this paper deals with the problems of cooperation between 
school and families with a children with special educational needs, with particular focus on 
teacher's interpersonal competence. Because we consider that, the successful development of 
Family-School Partnership is based at effective communication. This requires special skills on 
teacher’s side - eg. active listening skills, tact, empathy and even enthusiasm, but thats also 
requires special skills on parent’s side. 
 
Key words: interpersonal competence, teacher, parent, children with special needs, Family-
School Partnership 
 
 

1. ÚVOD 
 
Narodenie dieťaťa je pravdepodobne jedným z najkrajších okamihov v živote ženy, 

avšak narodenie postihnutého dieťaťa môže zanechať v duši matky, najmä zo začiatku, hlboké 
rany.  Rodina s postihnutým dieťaťom má, ako uvádza M. Vágnerová (2004), inú sociálnu 
identitu, je niečím výnimočná a táto výnimočnosť, resp. odlišnosť sa stáva súčasťou 
sebapoňatia všetkých jej členov. Existencia postihnutého dieťaťa teda určitým spôsobom 
zmení celý životný štýl rodiny, pretože sa musí prispôsobiť novovzniknutej situácie, v 
dôsledku čoho sa mení ich správanie, a to nielen v rámci rodiny, ale i vo vzťahu k širšej 
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spoločnosti. V niektorých prípadoch sa dokonca, v dôsledku svojej nepriaznivej situácie, či 
nepríjemným postojom bezprostredného okolia k ľudom s postihnutím, uzatvárajú do seba a 
odmietajú s okolím komunikovať (Vančura, 2007). 
 

2. SPOLUPRÁCA RODINY A ŠKOLY 
 

Pokiaľ hovoríme o komunikácii rodín so svojím bezprostredným okolím, tak 
nemôžeme nespomenúť problematiku komunikácie rodiny a školy, ktorá sa stala ústrednou 
témou prezentovaného príspevku. Ide o mimoriadne dôležitú tému a to aj napriek tomu, že sa 
na prvý pohľad môže, najmä laikom, javiť ako banálna a nepotrebná. Opak je však pravdou, 
pretože rodina a škola sú dve najvplyvnejšie sociálne inštitúcie v živote dieťaťa a na ich 
vzájomnom partnerstve závisí aj vzťah dieťaťa k škole a k učiteľovi.  

Komunikácia medzi školou a rodičmi je vo všeobecnosti mimoriadne dôležitá, čo 
potvrdzujú domáce i zahraničné výskumy, v niektorých prípadoch však býva zložitá, preto by 
sa nemala spájať s úzkosťou, alebo strachom na jednej či druhej strane.  Akýmsi 
prostredníkom medzi týmito dvomi inštitúciami je učiteľ, ktorý v problémových oblastiach 
zastáva funkciu mediátora. Okrem spomenutého však zastáva i funkciu sprievodcu pri 
sekundárnej socializácii dieťaťa, ale  i funkciu poradcu a konzultanta riešení rôznych 
výchovných problémov. Pre kladný vzťah medzi rodičmi a učiteľmi je preto veľmi dôležité, 
aby učitelia rodičov presvedčili, že to čo robia, robia pre ich deti.  

Vo všeobecnosti je prijímaný fakt, že učitelia by mali na začiatku školského roka 
rodičom dieťaťa oboznámiť: „kto som, kam idem a na čo sa chcem pri mojej ceste zamerať,“ 
inými slovami oboznámiť ich s filozofickou koncepciou školy a tiež s tým, s čím by mohli 
pomôcť samotní rodičia. Na druhej strane by mali rodičia učiteľom poskytnúť kľúčové 
informácie o svojom dieťati, na základe ktorých môže učiteľ nastaviť hlavné body svojej 
výchovno-vzdelávacej práce. Rodičia i učitelia by mali jasne a otvorene vyjadrovať svoje 
pocity, obavy či návrhy. Najintenzívnejšie kontakty rodiny a školy spravidla prebiehajú na 
začiatku školskej dochádzky dieťaťa, kedy sa mení celý doterajší život rodiny a dieťa i rodičia 
na seba preberajú nové povinnosti, vyplývajúce z ich pozmenenej role (dieťa – rola školáka, 
spolužiaka; rodič – rola rodičia školáka). Už pri prvom kontakte rodiny a školy, ktorý 
prebieha pri zápise do prvej triedy, sa u učiteľov i rodičov vytvárajú určité predstavy o ich 
budúcej spolupráci. Ako uvádza Matýsková (2003), každá škola i učiteľ má istú predstavu o 
tom, čo od rodičov očakáva, kde začínajú a končia kompetencie jednej i druhej strany. Tieto 
vzájomné očakávania bývajú často rozdielne a v niektorých prípadoch i protichodné. Napr. 
učitelia od rodičov prirodzene očakávajú, že sa budú aktívne zaujímať o „školu a školské 
záležitosti svojho dieťaťa“, pričom pre rodičov majú „školské záležitosti“ zostať za bránami 
školy a sú výhradne v kompetencii školy a učiteľa. 
 
Tabuľka č. 1: Vzájomné očakávania rodičov a učiteľov 
Očakávania rodičov Očakávania učiteľov

- chcú poradiť, čo majú robiť, keď s 
dieťaťom nie je niečo v poriadku, 

- chcú, aby učiteľ mal rád deti, 
- učiteľ má dieťa naučiť všetko bez 

domácich úloh, bez problémov, 
- učiteľ má vyriešiť problémy zo školy 

v škole, 
- správy o dieťati podávať súkromne a 

taktne, 
- učiteľ má byť spravodlivý ku 

- učiteľ očakáva ochotu riešiť spoločné 
problémy, 

- vytváranie pozitívneho rodinného 
prostredia, 

- starajú sa o prácu svojich detí a 
kontrolujú ich, 

- zaisťujú, aby deti nosili do školy 
pomôcky, 

- zaujímajú sa o voľný čas detí, 
- majú záujem o stretávanie sa s 
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všetkým, 
- nech škola neobťažuje a nezaťažuje 
- rodičov, 
- učiteľ má naučiť žiakov v škole, túto 

rolu nemá zastávať rodič doma 

učiteľmi, 
- plnia požiadavky učiteľov 

 
           (Zdroj: Kurincová, V., 2001, str. 180, citovaná podľa Gabľasovej, 2006) 

 
Ako vidíme očakávania rodičov a učiteľov od protiľahlej strany sú rozdielne. Avšak 

rozvíjanie adekvátnych vzťahov medzi rodinou a školou je mimoriadne dôležité a to nielen 
pre dieťa, ale i rodiča, učiteľa a školu ako celok. Bohužiaľ pomerne často sme svedkami toho, 
že rozvíjanie vzájomnej spolupráce nie je ani zďaleka jednoduché a rodičia i učitelia musia 
prekonať množstvo bariér, ktoré vyplývajú najmä z: 
 

- nevnímania odlišných funkcií rodiny a školy 
- nedostatku spôsobilostí kooperovať, buď zo strany rodiča, učiteľa alebo oboch 

(Grajciarová (2003) 
- vzájomnej nedôvery, 
- malého rešpektu, či nevhodnej komunikácie (Rabušicová a Pol, 1996) 
- rozdielnych očakávaní rodičov a učiteľov od ich vzájomnej spolupráce 
- nedostatočnej pripravenosti na kooperáciu 
- nedostatočnej rodinnej výchovy, alebo rodičovských zručností 
- nedostatku času 
- pracovnej zaneprázdnenosti 
- (v niektorých prípadoch) jazykovej bariéry 
- negatívnej, alebo neutrálnej komunikácie zo strany školy 
- neprívetivej klímy školy a negatívnych postojov k návštevníkom školy zo strany 

učiteľov (Collins, Cooper, a Whitmore, 1995). 
 

3. KOMPETENCIE UČITEĽA A SPOLURÁCA RODINY A ŠKOLY 
 

Ako vidíme varieta možných problémov je pomerne rozmanitá a na to, aby bol učiteľ 
(ale i rodič) skutočne dobrým iniciátorom spolupráce a nositeľom jej filozofie, musí byť na to 
dostatočne spôsobilý, resp. kompetentný. V tejto súvislosti je potrebné v teórii aj praxi 
pedagogických vied posilniť a zabezpečiť rozvoj takých kompetencií učiteľa, aby mohol 
efektívne vyučovať a vychovávať, ale i zdokonaľovať svoju pedagogickú činnosť (V. Švec, 
1999, s. 23). Vo všeobecnosti sa pojem kompetencia bežne používa, každý z nás sa cíti, resp. 
necíti na niečo kompetentný. V skutočnosti je však pojem nepresne definovaný a veľmi často 
sa používa s určitou nejednoznačnosťou významu. Pojem kompetencia pochádza z latinského 
slova competencia a znamená právomoc, okruh pôsobnosti, rozsah právomoci, príslušnosť po 
odbornej alebo vecnej stránke. I. Turek (2003) uvádza, že kompetencia je správanie (činnosť 
alebo komplex činností), ktoré charakterizuje vynikajúci výkon v niektorej oblasti činnosti. 
Kľúčové kompetencie sú najdôležitejšie kompetencie z množiny kompetencií. Sú vhodné na 
riešenie celého radu väčšinou nepredvídateľných problémov, ktoré umožnia jedincovi úspešne 
sa vyrovnať s rýchlymi zmenami v práci, osobnom i spoločenskom živote. Európska komisia 
definuje kompetencie ako prenosný a multifunkčný súbor vedomostí, zručností a postojov, 
ktoré potrebuje každý jedinec pre svoje osobné naplnenie a rozvoj, pre zapojenie sa do 
spoločnosti a úspešnú zamestnateľnosť.  

Prikláňame sa k názoru J. Průchu (1997) a A. Vališovej (2007) a i., že kompetencia je 
správanie (činnosť, alebo komplex činností), ktoré charakterizuje vnikajúci výkon v niektorej 
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oblasti činnosti, ktorá sa vyskytuje oveľa častejšie a dôslednejšie pri dosahovaní výkonov v 
takmer všetkých oblastiach ľudskej práce, čiže i v rámci učiteľskej profesie. Pre túto oblasť 
môžeme nájsť presné vymedzenie v pedagogickom slovníku, ktorý kompetencie učiteľa 
definuje ako: „súbor profesijných vedomostí a dispozícií, ktorými má byť vybavený učiteľ, 
aby mohol efektívne vykonávať svoje povolanie“ (Průcha, Walterová, Mareš, 2001, s. 103-
104). Autori ďalej uvádzajú, že tieto kompetencie sa dajú nadobudnúť jednak učením a 
jednak sú čiastočne dané genetickými potencionalitami, tzv. „nadaním pre povolanie učiteľa.“  
Aj napriek tomu, že kompetencie učiteľa nie sú novým pojmom, v poslednom období sa tejto 
problematike venuje zvýšená pozornosť. Jednou z najznámejších klasifikácií kompetencií 
učiteľa je klasifikácia podľa Z. Helusa (1995, s. 105), ktorý uvádza nasledovné kompetencie: 

- odborno – predmetové, 
- psychologické, 
- pedagogicko – didaktické  
- psychologické, 
- komunikatívne, 
- riadiace (pedagogicko – manažérske), 
- poradensko – konzultatívne, 
- plánovacie a pre projektovanie stratégií. 

 
Pre úspešnú spoluprácu medzi rodinou a školou sa ako dôležité javí byť najmä 

komunikatívna kompetencia a poradensko-konzultatívna. Tieto dve kompetencie sa vyskytujú 
i v klasifikácii kompetencií učiteľa, ktorej autorkou je Vladimíra Spilková (1999), ktorá 
okrem nich vymedzuje i kompetenciu intervenčnú a diagnostickú, ktorá je podľa nášho 
názoru pri spolupráci rodiny a školy rovnako mimoriadne dôležitá.  

Ako je teda zrejmé, učiteľov treba vyzbrojiť kompetenciami pre komunikáciu s 
rodičmi tak, aby sa účinne zaujímali o to, čím môžu školu obohatiť, na radosť svoju vlastnú a 
pre úžitok svojho dieťaťa a celej jeho triedy (Helus, Z., 1999, s. 22).  Výsledky mnohých 
výskumov však často poukazujú na skutočnosť, že budúci učitelia nie sú na komunikáciu 
a spoluprácu s rodičmi dostatočne pripravení. Napr. z našich rozhovorov so  študentmi 
špeciálnej pedagogiky na tému ich subjektívneho vnímania pripravenosti do praxe, je 
evidentné, že sa najlepšie cítia byť pripravovaní v oblasti motivácie žiakov (46,84%) a 
sprostredkovania nového učiva (30,38%), v ostatných oblastiach, ako napr. vedenie 
pedagogickej dokumentácie (3,8%), udržanie si disciplíny (6,33%), alebo nami sledovaná 
spolupráca s rodičmi (12,66%) sa viera v ich pripravenosť výrazne znižuje a to aj napriek 
tomu, že sú si vedomí dôležitosti efektívnej spolupráce medzi rodinou a školou, nakoľko až 
86,36% respondentov označilo efektívnu komunikáciu medzi rodinou a školou za veľmi 
dôležitú a zvyšných 13,64% respondentov za potrebnú súčasť edukačného procesu. Ako 
hlavné pozitíva komunikácie medzi rodinou a školou respondenti uvádzajú napr.: 

- jednotnosť postupu všetkých členov edukačného tímu (učiteľ, rodič); 
- pomoc v prípade šikanovania, záškoláctva a iných problémov 
- efektívnejší výchovno-vzdelávací proces 
- informovanosť (u učiteľa o pomeroch v rodine; u rodiča o študijných výsledkoch 

svojho dieťaťa, ako aj o celkovej výchovno-vzdelávacej činnosti v škole) 
- transparentnosť 
- pocit istoty a dôvera vo výchovno-vzdelávací proces v škole (Šuverová, 2010). 

 
Ako vidíme spolupráca medzi rodinou a školou je chápaná ako dôležitá súčasť 

učiteľskej profesie a ako uvádzajú M. Pol a M. Rabušicová (1996), S. Štech (1998), V. 
Kurincová (2001), V. Tamášová (2006) a E. Frýdková (2010) iniciatívu k spolupráci by mala 
jednoznačne vyvíjať predovšetkým škola a jej učitelia, ktorí by sa mali opakovane a výrazne 
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usilovať o vyvolanie záujmu rodičov aktívne participovať a spolupracovať so školou. Preto sa 
nielen v pedagogike dominantnými stávajú interpersonálne kompetencie, ktorých význam 
spočíva v uvedomovaní si seba samých v zmysluplnej činnosti, ale aj v uvedomovaní si 
vzájomnej interakcie (či už so žiakom, študentom, kolegom, riaditeľom, inšpektorom, 
rodičom, vychovávateľom, lekárom, psychológom), či už ide o oblasť sociálnej percepcie, 
komunikácie, kooperácie alebo riešenia konfliktov (S. Šuverová – J. Manniová, 2008).  
 

4. INTERPERSONÁLNE KOMPETENCIE UČITEĽA 
 

Podstata personálnej kompetencie býva teoreticky rozvíjaná v súvislosti so sociálnou, 
psychologickou, interpersonálnou, interaktívnou alebo komunikačnou kompetenciou. A. 
Vališová (1994, s. 49, citovaná podľa Šuverovej – Manniovej, 2008)) definuje sociálnu 
kompetenciu ako výsledok sociálnej zrelosti v priebehu ontogenézy vývoja, kde nielen dieťa, 
ale i dospelý sa môže neustále rozvíjať v kvalite sociálnych spôsobilostí cieľavedomým 
sociálnym učením, cvičením a opakovaním. Sociálna kompetencia všeobecne predstavuje 
komplex sociálnych vedomostí, zručností, schopností a návykov, ktoré sú predpokladom pre 
uplatňovanie rôznych variant správania, ktoré podmieňujú poznanie kontextu, v ktorom 
prebieha edukačný proces. Týmto kontextom  je definovaná široká škála vedomostí, ktoré 
siahajú od vedomosti z triedy ako sociálnej skupiny, až po širšiu komunitu. Vo vzťahu k 
osobnosti učiteľa je sociálna kompetencia chápaná ako schopnosť vhodného správania a 
umenia vnímať, vhodne reagovať a usmerňovať procesy edukácie s uplatnením jeho osobnej 
zodpovednosti, profesionálnej kultúry a etiky (J. Manniová, 2005, s. 81).  

Sociálna alebo interpersonálna percepcia znamená poznávanie človeka človekom, 
vnímanie druhého. Ak hovoríme o kompetencii v oblasti sociálnej percepcie, ako o jednej z 
interpersonálnych kompetencií osobnosti, máme na mysli okrem vedomostí súhrn tých 
vzťahov a postojov, ktoré umožňujú vnímanie a poznávanie človeka človekom, pričom tu 
výrazne vystupujú dve roviny percepcie: a) čo a ako o sebe vypovedám ja sám; b) ako 
vnímam druhých ľudí (Manniová, 2008).  

Sociálne vnímanie je podľa H. H. Groothoffa (1973) veľmi tesne späté so 
sebaponímaním (sebapoznaním aj sebahodnotením), pretože vnímanie sveta závisí od toho, 
aké závery sme vyvodili z ponímania seba samého. Spôsob sociálneho vnímania je 
ovplyvňovaný kultúrnym a sociálnym prostredím (školské výchovno-vzdelávacie zariadenia, 
školské kluby, školské strediská záujmovej činnosti, DM, CVČ, rodina, školy a i.), ktoré je 
závislé na životnej skúsenosti a súčasnej miere informovanosti. Tvorí základňu pre 
formovanie a priebeh interpersonálnych (medziľudských) vzťahov. Tieto vzťahy sa 
odohrávajú v reálnom sociálnom systéme, ktorý vyjadruje ďalšie roviny interpersonálnych  
dyadických  vzťahov: jednotlivec – jednotlivec, učiteľ - učiteľ; jednotlivec – skupina, učiteľ  - 
pedagogický kolektív; jednotlivec – spoločnosť, učiteľ a prostredie (Šuverová, Manniová, 
2008).  

Oblasť komunikačných kompetencií sa považuje za jednu z najdôležitejších 
interpersonálnych kompetencií.  Interpersonálnu komunikáciu sa možno naučiť, i keď pre 
ňu nemajú rovnaké predpoklady, pretože sa v nej koná a reaguje na základe danej situácie, 
predchádzajúcich skúseností, postojov, kultúrnych návykov a množstva iných činiteľov. Z 
toho vyplýva, že reakcia je určená nielen tým, čo bolo povedané, ale aj akým spôsobom to 
bolo povedané. Efektívna interpersonálna komunikácia predpokladá, že odovzdávané 
informácie sú neskreslené, platné. Podmienkou efektívnej  interpersonálnej komunikácie je 
ochota príjemcu informácie prijímať a uvedomovať si, ale i prekonávať základné problémy i 
bariéry komunikácie (Šuverová – Manniová, 2008). 

S. Střelec (2004) uvádza, že do súboru komunikatívnych zručností učiteľa patrí: 
- zručnosť nadväzovať kontakt s rodičmi svojich žiakov,     
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- zručnosť vhodne informovať o výsledkoch svojich zistení jednotlivým rodičom alebo 
celej skupine rodičov, 

- zručnosť riadiť diskusie s rodičmi žiakov, 
- zručnosť odhadnúť interpretáciu svojho správania rodičom žiakov, 
- zručnosť poskytovať požiadavky a inštrukcie k ich splnení tak, aby vytvorili 

podmienky pre ich prijatie rodičmi, 
- zručnosť presvedčiť rodičov o tom, že učiteľovi záleží na priaznivom edukačnom 

vývoji každého žiaka. 
Ďalším trendom výchovy a vzdelávania je rozvoj kooperatívnych kompetencií, ktoré 

akcentujú dôraz na socializáciu a stimuláciu rozvoja osobnosti, ktoré sa rozvíjajú 
prostredníctvom práce, ľudských činností a vzťahov v určitom sociálnom prostredí, v určitej 
skupine ľudí. Kooperatívne kompetencie spočívajú v pripravenosti a schopnosti učiteľa 
aktívne sa podieľať a zodpovedať na skupinových procesoch, tzn. poskytovať svoje 
vedomosti, byť ústretový k ostatným a rešpektovať predstavy a názory, dodržiavať dohodnuté 
pravidlá a nestrácať zo zreteľa spoločný cieľ, čím sa získava citlivosť vidieť svet tak, ako ho 
vidia iní. Kooperatívna kompetencia učiteľa teda ako, ako uvádza Kurincová (2001) v sebe 
zahrňuje špecifické teoretické vedomosti, praktické, resp. metodické zručnosti, ale i 
osobnostné predpoklady. Podľa citovanej autorky, by mal učiteľ po rozvinutí kooperatívnej 
kompetencie následne dokázať:  

- stimulovať rodičov, aby rozvíjali individualitu dieťaťa v najširšom zmysle slova, 
- podnecovať rodičov k intenzívnejšiemu pôsobeniu na deti v emocionálnej oblasti, 

ktorá je pre rodinu nezastupiteľná, 
- inšpirovať rodičov k uvedomelému podnecovaniu a rozvíjaniu ušľachtilých záujmov a 

mimoškolských aktivít dieťaťa na jeho profesionálnu orientáciu, 
- viesť rodičov k súladu životného štýlu svojej rodiny, jej kultúrnej a filozofickej 

orientácie so životným štýlom demokratickej spoločnosti a jej humanistických tradícií, 
- sociálne a pedagogicky orientovať rodičov tak, aby záujmy, materiálne, sociálne a 

kultúrne potreby rodiny a jej príslušníkov boli v súlade so záujmami a potrebami 
spoločnosti, 

- aktivizovať rodičov tak, aby našli partnerský vzťah ku škole a využili svoje schopnosti 
a záujmy v priamej výchovnej spolupráci, 

- permanentne sa usilovať o zvýšenie úrovne pedagogických vedomostí a spôsobilostí 
rodičov a popularizovať v ich radoch najnovšie poznatky z pedagogických vied. 
 

5. ZÁVER 
 

Učiteľ bol, je a bude nositeľom výchovy a vzdelávania - edukácie. Celú jeho činnosť a 
prácu tzv. kľúčové kompetencie, ktoré sú potrebné na plnenie špeciálnych požiadaviek pri 
výkone jeho odborných pracovných funkcií, aktivít a sociálnych rolí. Súčasné trendy v 
pedagogickej teórii a vo vzdelávacích programoch sa snažia uplatňovať kompetenčný prístup 
k formulovaniu cieľových kategórií učiteľov. Správne sa akcentuje dôraz na rozvoj 
interpersonálnych kompetencií, pretože sú dôležitým aspektom individuálnej vnímavosti 
sociálnej rozmanitosti, ako aj prežívania i aktívnej interakcie s prostredím. Spolupráca školy s 
rodinou pomáha učiteľom vytvoriť si jasnejší obraz o potrebách dieťaťa, o špecifikách jeho 
postihnutia a tak isto pomáha učiteľom pochopiť jedinečnú kultúru a rituály tej ktorej rodiny a 
jej možnostiach. Naopak rodičia získajú od školy potrebné informácie o úspechoch, 
pokrokoch či v niektorých prípadoch neúspechoch svojho dieťaťa, získajú lepší obraz o 
výchovno-vzdelávacej činnosti, resp. o tom čo sa deje za bránami školy. Pri úspešnej a dobre 
nastavenej komunikácii medzi týmito dvomi inštitúciami, tak následne dochádza k prevencii 
nedorozumení a konfliktov, zlepšuje sa atmosféra spolupráce, vzájomná podpora a následne i 
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motivácia a rešpekt samotných žiakov. Myslíme si preto, že kvalitný učiteľ by mal 
disponovať so schopnosťami iniciovať a úspešne viesť rodičov k spolupráci, nakoľko 
schopnosť komunikovať s rodičmi a vytvoriť s nimi vzťah patrí v učiteľskom povolaní k 
najnáročnejším. 
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