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VZDELÁVANÍM K INKLÚZII ŽIAKOV Z MARGINALIZOVANÝCH 

RÓMSKYCH KOMUNÍT 

THROUGH EDUCATION TO INCLUSION OF PUPILS FROM MARGINALIZED ROMA 

COMMUNITIES 

Alica Petrasová 

 
Abstrakt. Autorka prezentuje výsledky výskumu národného projektu Vzdelávaním 

pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít. Cieľom 

projektu je prostredníctvom vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných 

zamestnancov zlepšiť vzdelanostnú úroveň osôb z marginalizovaných rómskych komunít a 

tým vytvoriť potrebné kompetencie pre ich ďalšie vzdelávanie a úspešnú adaptáciu pre 

potreby  trhu práce.  

Kľúčové slová. Inklúzia. Národný projekt Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k 

inklúzii marginalizovaných rómskych komunít. Vzdelávacie potreby pedagogických a 

odborných zamestnancov. 

Abstract. The author presents the results of research of the national project By means of 

Education of Pedagogical Employees to Inclusion of Marginalised Roma Communities. The 

aim is aimed at raising the educational level of members of the marginalised Roma 

communities and developing  the required competence for their further education and 

successful adaptability to the labour market by means of education of pedagogical 

employees and professional employees.  

Keywords. An inclusion. The national project By means of Education of Pedagogical 

Employees to Inclusion of Marginalised Roma Communities. Educational needs of the 

pedagogical and professional employees. 

 

Úvod 

Presadzovanie inkluzívneho vzdelávania nachádzame v programoch a dokumentoch 

všetkých relevantných národných a medzinárodných organizácií. V snahe zaistiť pokrok bude 

Európska komisia každoročne predkladať správu o pokroku v oblasti inklúzie rómskeho 

obyvateľstva. Toto monitorovanie bude založené najmä na:  

- výsledkoch prieskumu rómskych domácností, ktoré bude pravidelne vykonávať Agentúra 

pre základné práva, UNDP v spolupráci so Svetovou bankou;  

- vypracovaní Národných programov reforiem v rámci Stratégie Európa 2020, a to najmä v 

krajinách s vysokým podielom rómskeho obyvateľstva; 
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- pretrvávajúcej spolupráci s Otvorenou metódou koordinácie v oblasti sociálnych politík;  

- monitorovacom systéme členských štátov, kam by mali národné úrady zahrnúť svoje 

celoštátne stratégie v oblasti integrácie Rómov; budú sa brať do úvahy zistenia Európskej 

platformy pre inklúziu Rómov.  

Platforma je otvoreným a flexibilným zoskupením zorganizovaným Komisiou a 

predsedníctvom EÚ na žiadosť Rady, ktorá poskytuje priestor na stretnutie a interakciu 

medzi kľúčovými aktérmi v oblasti inklúzie Rómov – tými sú inštitúcie EÚ, národné vlády, 

medzinárodné organizácie, neziskové organizácie a odborníci. Tí potom na základe toho 

formulujú strategické závery pre zákonodarcov ohľadom toho, ako efektívne začleniť otázku 

Rómov do európskych a národných politík. 

 
1.1 Inklúzia a inkluzívne vzdelávanie  

Slovensko, podobne ako ostatné členské štáty EÚ, sa zaoberá problematikou inklúzie 

Rómov do spoločnosti. V tomto ohľade sa už v krajine uskutočnili viaceré konzultácie a 

semináre, do ktorých sú zapojené jednotlivé ministerstvá, Úrad splnomocnenca vlády SR pre 

rómske komunity, ale aj ďalší kľúčoví aktéri vrátane mimovládnych organizácií. 8. novembra 

2011 sa v Bratislave uskutočnila medzinárodná konferencia Predpoklady inkluzívneho 

vzdelávania na Slovensku, ktorú zorganizoval Úrad vlády SR spoločne s mimovládnymi 

organizáciami Amnesty International Slovensko, Člověk v tísni Slovensko a Inštitút pre dobre 

spravovanú spoločnosť. Cieľom podujatia bolo:  

- tematizovanie podmienok pre zavedenie inkluzívneho vzdelávania a desegregácie v 

Slovenskej republike; 

- výmena medzinárodných skúseností pri ich zavádzaní vo vybraných členských štátoch 

Európskej únie; 

- zadefinovanie konceptu inkluzívneho vzdelávania z hľadiska ľudských práv a diskusia o 

zákaze všetkých foriem diskriminácie a segregácie, ktoré patria k základným princípom 

výchovy a vzdelávania, s osobitým zreteľom na vybrané cieľové skupiny, predovšetkým 

rómske deti, deti cudzincov, deti patriace k národnostným menšinám, ako aj deti so 

zdravotným znevýhodnením a deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. 

Podujatie sa konalo pod záštitou vtedajšieho podpredsedu vlády SR pre ľudské práva a 

národnostné menšiny Rudolfa Chmela. Ten vo svojom vystúpení uviedol, že „inkluzívne 

vzdelávanie chápeme ako právo každého jednotlivca na prístup ku vzdelaniu čo najvyššieho 

stupňa a kvality, založenom na morálnych hodnotách, pri ktorom škola rešpektuje 

individuálne osobitosti človeka a osobitosti prameniace z jeho príslušnosti k určitej skupine, a 

výsledkom vzdelávania je jeho plnohodnotné začlenenie – teda inklúzia – do spoločenského, 

hospodárskeho a kultúrneho života“.  
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Pochopenie inklúzie a inkluzívneho vzdelávania však znamená presadzovanie nového 

spôsobu myslenia. Zavedenie inkluzívneho vzdelávania je dlhodobý proces, ktorého aplikácia 

do praxe vyžaduje mnoho úsilia a finančnej podpory štátu. Inklúzia Rómov v oblasti 

vzdelávania sa vo vládnych záväzkoch premieta do týchto prijatých dokumentov:  

- Strednodobá koncepcia rozvoja rómskej národnostnej menšiny v Slovenskej republike 

Solidarita – Integrita – Inklúzia 2008 – 2015. Cieľom je „vytvoriť konceptuálny model 

formovania priaznivejšieho prostredia marginalizovaných rómskych komunít v zmysle 

trvalého sociálneho rozvoja, rozvoja komunitných a sociálnych služieb a integrácie 

zameranej na sociálnu zmenu43“ ; 

- Stratégia SR pre integráciu Rómov do roku 2020; 

- Revidovaný národný akčný plán Dekády začleňovania rómskej populácie 2005 – 2015 na 

roky 2011 – 2015; 

- Návrh reformy MV SR Správna cesta – Rómska reforma (časť prezentovaná koncom roka 

2012). 

Stratégia Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 bola prijatá vládou 

SR uznesením č. 1/2012 dňa 11. januára 2012. Stratégiu vypracoval Úrad splnomocnenca 

vlády SR pre rómske komunity s pomocou Svetovej banky, Rozvojového programu OSN, NOS, 

ZMOS a mimovládnych organizácií. Stratégia sa obsahovo skladá zo šiestich častí: zámer SR 

pri začleňovaní rómskych komunít, teoretický rámec, kontext, politiky, implementácia a 

rámec monitoringu a evaluácie.  

Za prioritné politické oblasti stanovili autori stratégie vzdelávanie, zamestnanosť, 

zdravie, bývanie, ale tiež finančné začlenenie, nediskrimináciu a prístup k väčšinovej 

spoločnosti. Každá z oblastí obsahuje globálny cieľ a čiastkové ciele s indikátormi. Vláda by 

mala ku každej časti vypracovať akčný plán. Stratégia vychádza z troch základných princípov: 

destigmatizácie, desegregácie a degetoizácie. Cieľom iniciatívy je zlepšiť sociálno-

ekonomické postavenie Rómov, rozvíjať ľudský kapitál a posilniť sociálny kapitál.      

Počas skráteného medzirezortného pripomienkového konania bolo k návrhu stratégie 

zaslaných 70 pripomienok, z toho 26 zásadných. Stratégii bola vyčítaná nízka ambicióznosť, 

nekonzistentnosť či nejasná formulácia. Dokument podľa mimovládnych organizácií tiež 

nedostatočne reflektuje požiadavky iných rómskych komunít ako marginalizovaných. 

Mimovládne organizácie našli nedostatky aj v oblasti plánovania aktivít a implementácie 

stratégie. Európska komisia vo svojom hodnotení stratégie z mája 2012 konštatovala najmä 

nedostatočné nastavenie finančných, monitorovacích a evaluačných mechanizmov, ale aj 

potrebu zmien a doplnení formulácií niektorých opatrení.    

                                                           
43

 Pozri: www.romovia.vlada.gov.sk 
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Právo detí a mládeže na vzdelávanie je v demokratickej spoločnosti nespochybniteľné. 

Chudobní, znevýhodnení, príslušníci etnických menšín, jednotlivci so špeciálnymi 

edukačnými potrebami a inak ohrozené skupiny by mali mať rovnaké príležitosti a 

podmienky pre uspokojenie svojich potrieb a rozvoja svojho potenciálu. Komplexné poňatie 

inklúzie vo vzdelávaní kladie náročné požiadavky na samotných tvorcov vzdelávacej politiky 

ohľadom zmeny rámca, štandardov a noriem vzdelávacej sústavy. Zodpovednosť však 

nemôže byť ponechaná výhradne na učiteľoch a školách. Je potrebné presadenie novej 

organizačnej paradigmy, ktorá by prihliadala na skúsenosti dobrej praxe zo zahraničia, ako aj 

mimovládneho sektoru44.  

Súčasným trendom v efektívnom riadení škôl je meranie a vyhodnocovanie kvality 

školy. Jedným z indikátorov celkovej kvality škôl by mal byť aj ukazovateľ miery inklúzie na 

školách. Autori Tony Booth a Mel Ainscow z Veľkej Británie si v publikácii Ukazovateľ inklúzie 

(Ainscow – Booth, 2007) dali za cieľ podporiť inkluzívny rozvoj škôl. Mieru inklúzie skúmajú 

pomocou troch vzájomne prepojených oblastí (a k nim prislúchajúcich okruhov), ktoré sú 

súčasťami rozvoja školy: 

A. Budovanie inkluzívnej kultúry prostredníctvom tvorby inkluzívnej komunity a určením 

hodnôt. 

Okruh A.1 Budovanie komunity  

Okruh A.2 Určenie inkluzívnych hodnôt 

B. Tvorba inkluzívnej politiky by mala zasahovať všetky aspekty plánovania a fungovania 

školy. 

Okruh B.1 Vytváranie škôl pre všetkých  

Okruh B.2 Podpora rôznorodosti 

C. Rozvíjanie inkluzívnej praxe, ktorá má dopad na výchovno-vzdelávací proces a kvalitu 

vzťahov na škole. 

Okruh C.1 Organizácia učenia 

Okruh C.2 Mobilizácia zdrojov 

Vo svojej podstate takto poňaté sebahodnotenie podnecuje reflexiu na úrovni 

všetkých pedagogických zamestnancov o fungovaní a hodnotách školy a prihliada sa aj na 

názory dieťaťa a rodičov. Jej obsahové prispôsobenie národným a miestnym podmienkam 

podmieňujú jej účinnosť a úspech. Úspešný rozvoj a podporu inkluzívneho vzdelávania na 

Slovensku ovplyvňuje predovšetkým spôsob, akým dokážeme správne vytvoriť podmienky 

pre realizáciu inkluzívneho vzdelávania.  Hlavnými piliermi podmienok realizácie sú tieto 

oblasti: 

                                                           
44

 Dyson – Millward (2000), cit. v: Ainscow – Miles (2009) 
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Podpora rozvoja detí pred nástupom do školy 

Podnetné a plnohodnotné stimulovanie vývinu detí už od ich narodenia je základom 

pre ich úspešné zaradenie do výchovno-vzdelávacieho procesu. Rozvoj a učenie v 

predškolskom veku nie sú u každého dieťaťa zastrešené podnetným domácim prostredím, 

prípadne predškolským zariadením, preto i medzinárodný trend je jednoznačný. Osobitne v 

prípade detí pochádzajúcich zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia, ako aj detí s odlišným 

materinským jazykom sa presadzuje názor, že účasť v predškolskej výchove a vzdelávaní je 

kľúčová, a preto by mala byť dostupná.  

 
Zmena dlhodobej politickej perspektívy: Zhoda, odbornosť a spolupráca 

Ide o výzvu, ktorej cieľom je reálne zakotviť princípy inkluzívneho vzdelávania do 

vzdelávacieho systému. V prvom rade je potrebné a nutné podnietiť komplexnú zmenu 

postojov jednotlivcov, ako i nastavenie novej kultúry vzdelávacích inštitúcií, ktoré sú 

otvorené na dialóg a interdisciplinárnu spoluprácu a sebareflexiu. 

 

Formovanie uvedomelej komunity pedagógov a šírenie dobrej praxe 

Jedným zo základných krokov k úspešnému implementovaniu myšlienok inklúzie do 

reálneho sveta škôl je odborná príprava učiteľov a iných pedagogických zamestnancov, ako 

aj ich vzájomné prepájanie s cieľom vytvoriť priestor na zdieľanie úspešných skúseností. V 

neposlednom rade kvalitu výchovno-vzdelávacej praxe a možnosti presadenia inkluzívneho 

vzdelávania predurčuje vytvorenie vhodných podmienok, či už na materiálno-technologickej 

úrovni, ďalšieho vzdelávania, alebo na úrovni spoločenského postavenia pedagogických 

zamestnancov. 

Aktérmi progresu na úrovni základných škôl sú prevažne pedagogickí a odborní 

zamestnanci. Ich profesijná príprava a vytvorené pracovné podmienky (vrátane 

spoločenského postavenia) predurčujú kvalitu výchovno-vzdelávacej praxe a tým aj možnosti 

presadenia inklúzie.  

 

Opatrenia zamerané na školu, rodinu a komunitu 

Pri budovaní povedomia ideí inkluzívneho vzdelávania je nesmierne dôležité zamerať 

sa i na rodinu a komunitu. Opatrenia realizujúce sa v škole predstavujú najmä inkluzívne 

školské vzdelávacie programy, ktoré prihliadajú na kultúrnu identitu, rodovú rovnosť, 

jazykové vybavenie a iné individuálne danosti detí a podnecujú kritické myslenie pre 

akceptáciu inakosti a vyvrátenie zakorenených predsudkov (modifikované podľa Kaleja, 

2011). 
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Závery výskumného projektu Výskum o vplyvoch školského prostredia na tvorbu 

vzdelávacích ciest rómskych žiakov v segregovaných a integrovaných školách na Slovensku 

(Petrasová – Porubský, 2013) indikujú, že je dôležité zapájať rodiny, ktoré by tak nikdy 

neurobili samy od seba. Faktom však je, že aj napriek ich záujmu je práve skupina rómskych 

rodičov menej alebo vôbec nie zainteresovaná na živote školy. Ak sú to ekonomické, sociálne 

či iné dôvody, je potrebné zabezpečiť, aby školy posilňovali väzby s rodinami a miestnou 

komunitou a realizovali také stratégie, ktoré sú priamo zamerané na málo aktívnych rodičov. 

Je potrebná zmena vzťahov na rôznych úrovniach. Mali by to byť vzťahy založené na 

spolupráci, spoločnej zodpovednosti, pochopení dieťaťa a snahe nachádzať spoločný postup 

pri riešení problémov. Spoločným cieľom je dosiahnuť vyššiu angažovanosť rodičov 

prostredníctvom rôznych foriem dobrovoľníckych programov a vytváranie vlastných 

školských aktivít. Škola by mala pomôcť všetkým rodičom stať sa lepšími rodičmi, umožniť 

im, aby nadobudli zručnosti a vedomosti potrebné pri výchove a vzdelávaní svojich detí 

prostredníctvom rozhovorov, besied, diskusných klubov, prednášok, pracovných dielní a pod.  

Dňa 4. decembra 2012 organizovala OSF v Bratislave medzinárodný workshop na tému 

„Inkluzívne vzdelávanie: od teórie a politík k praxi“. Zuzana Zimenová vo svojom vystúpení 

konštatovala, že „inkluzívne vzdelávanie nie je ornament, ktorým sa dá školský systém kde-tu 

ozdobiť. Buď sa zavedie ako základný princíp do všetkých škôl, čím sa od základu zmení ich 

charakter, alebo ostane iba na papieri. Sila inkluzívneho vzdelávania spočíva v tom, že mení 

školu z miesta, kde sa všetkým deťom pomyselne navlieka rovnaké číslo jednotnej školskej 

uniformy, na miesto, kde sa rešpektuje rôznorodosť ich potrieb a kde im učitelia dokážu ušiť 

vzdelávanie na mieru”. V závere pomenovala systémové riziká pri zavádzaní inkluzívneho 

modelu:  

- v centre pozornosti nášho systému nestojí žiak, ale škola; 

- škola funguje ako samostatná uzavretá jednotka bez živých väzieb na lokálnu komunitu;  

- neexistujú zmysluplné stratégie lokálnej vzdelávacej politiky; 

- slabá pripravenosť učiteľov na koncepčnú prácu a na rôznorodé potreby žiakov;  

- slabá pripravenosť budúcich pedagogických zamestnancov, vysoké školy slabo reagujú na 

potreby praxe; 

- nedostatočná podpora zo strany odborných zamestnancov; 

- zväzujúce štátne vzdelávacie programy;  

- slabá variabilita učebníc; 

- limitujúca regulácia organizácie vyučovania;  

- nepružný systém financovania;  
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- rigidná externá kontrola štátnou školskou inšpekciou;  

- žiadne hodnotenie kvality vzdelávacieho procesu na úrovni školy a na úrovni 

zriaďovateľa;  

- posadnutosť celoplošným testovaním za účelom hľadania „dobrej školy“; 

- zostavovanie „rebríčkov kvality“ na základe výsledkov v Testovaní 9 (5). 

Autorky Jana Huttová (nezávislá konzultantka), Oľga Gyárfášová (IVO) a Martina 

Sekulová (IVO) si v štúdii Segregácia alebo inklúzia Rómov vo vzdelávaní: Voľba pre školy? 

(2012) dali za cieľ analyzovať situáciu vo vzdelávaní rómskych detí zo sociálne 

znevýhodneného prostredia a tým prispieť k zhodnoteniu neekonomických nákladov 

segregácie a k zavedeniu efektívnych inkluzívnych praktík vo vzdelávacom systéme na 

Slovensku. Závery a odporúčania definovali takto: 

Závery: 

1. Narastajúci počet škôl s vysokým podielom rómskych žiakov a prehlbujúca sa sociálna 

stratifikácia škôl predstavujú jednu z najväčších výziev pre slovenské školstvo.  

2. Súčasné nastavenie školského systému nielen reprodukuje, ale dokonca prehlbuje 

sociálne nerovnosti.  

3. V školách s menším podielom rómskych žiakov je väčšia šanca, že sa rómski žiaci dostanú 

do deviateho ročníka a úspešne ukončia základné vzdelanie.  

4. Vysoká koncentrácia rómskych žiakov v školách má výrazne negatívny dopad na ich 

vzdelávacie a životné trajektórie.  

5. So súčasnými integračnými opatreniami nie je možné naplniť záväzky slovenskej vlády 

artikulované napríklad v Stratégii Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 

2020 alebo v Revidovanom národnom akčnom pláne Dekády rómskej inklúzie.  

6. Integračné nástroje bez zmeny celého vzdelávacieho systému sú neefektívne.  

7. Zo všetkých integračných opatrení je kľúčová úloha predškolskej výchovy (od 3 do 6 

rokov).  

8. Zvýšenie kvality vzdelávania na Slovensku nie je možné bez podpory heterogénnej 

skladby žiakov na školách a v triedach a bez podpory inklúzie.  

9. Podpora a zavádzanie inklúzie do škôl je zodpovednosťou aktérov na všetkých úrovniach 

– školy, zriaďovateľa, štátu.  

10. Podpora integrácie a inklúzie vo vzdelávaní musí byť súčasťou stratégií sociálnej inklúzie a 

kohézie na miestnej, regionálnej a národnej úrovni.  

 

Odporúčania na úrovni škôl:  
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1. Zabezpečiť, aby rómske deti boli integrované s nerómskymi rovesníkmi.  

2. Umožniť rómskym žiakom zo SZP, ktorí sú v špeciálnych triedach, participovať spolu s 

ostatnými spolužiakmi na predmetoch, kde nie je nutné oddeľovanie.  

3. Prispôsobiť vzdelávacím potrebám žiakov organizáciu a štruktúru vyučovacieho procesu.  

4. Nevyhnutná je zásadná zmena pedagogického prístupu.  

5. Výrazne znížiť používanie negatívnych kárnych opatrení v školách. 

6. Dôsledne dodržiavať ľudskoprávny prístup, odstrániť formy stereotypného a 

diskriminačného správania. 

7. Viac pracovať s údajmi o žiakoch a stanoviť si konkrétne, kvantitatívne merateľné 

indikátory zamerané na zlepšenie školskej úspešnosti žiakov zo SZP.  

8. V spolupráci so zriaďovateľom, komunitou a rodičmi vytvoriť systém podporných 

opatrení na zabezpečenie vyrovnávania šancí pre všetkých znevýhodnených žiakov, ktorí 

to potrebujú.  

9. Zlepšiť komunikáciu a spoluprácu s rómskymi rodičmi.  

 

Odporúčania na úrovni samospráv ako zriaďovateľov škôl:  

1. Zvyšovanie dostupnosti predškolskej výchovy pre deti z marginalizovaných rómskych 

komunít.  

2. Zlepšiť dostupnosť MŠ pre rómske deti v blízkosti miesta bydliska, pokiaľ možno v 

zmiešaných triedach s nerómskymi rovesníkmi. 

3. V prípade vzdialenejšej rezidenčnej segregácie zabezpečiť vybudovanie MŠ priamo v 

osadách alebo v ich blízkosti.  

4. Klásť dôraz na kvalitu predškolskej výchovy.  

5. Odstránenie segregácie a podpora inklúzie Rómov.  

6. Prepojiť podporu inklúzie vo vzdelávaní so širšími sociálnymi stratégiami obcí.  

7. Pri stanovovaní školských obvodov podporovať sociálne a etnicky vyváženú skladbu 

žiakov v školách.  

8. Minimalizovať možný negatívny dopad voľby školy na prehlbovanie segregácie podporou 

rozptyľovacej politiky.  

9. Zmierniť prehlbujúcu sa sociálnu stratifikáciu a segregáciu škôl dôrazom na zvyšovanie 

kvality vzdelania v školách s vysokým podielom žiakov zo SZP.  

10. Pri rozhodovaní o racionalizácii siete ZŠ brať do úvahy možné segregačné dôsledky.  



87 
 

 

Odporúčania na úrovni národnej integračnej politiky:  

1. Národný projekt „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných 

rómskych komunít“. 

2. Zaradiť do projektu: proti-predsudkové tréningy a semináre, školenia o sociálnej 

spravodlivosti ako povinnú súčasť vzdelávacích programov pre pedagogických a 

odborných zamestnancov.  

3. Zvyšovanie odbornej kapacity zriaďovateľov, odborov školstva v oblasti podpory inklúzie 

vo vzdelávaní.  

4. Tvorbu praktických informačných materiálov zameraných na podporu inklúzie, vrátanie 

príkladov dobrej praxe. 

 

Integračné opatrenia:  

1. Začleniť predškolskú výchovu od 4 rokov do systému povinnej dochádzky.  

2. Zabezpečiť prioritné prijímanie detí zo SZP do predškolských zariadení minimálne od 

štyroch rokov.  

3. Rozšíriť bezplatné predprimárne vzdelávanie minimálne od 4 rokov.  

4. Zvýšiť dostupnosť predškolskej výchovy rozšírením počtu miest v MŠ.  

5. Prehodnotiť vhodnosť vytvárania samostatných tried pre žiakov zo SZP, prípadne 

presnejšie špecifikovať možnosť ich využitia.  

6. Miesto vytvárania nultých ročníkov motivovať ZŠ a zriaďovateľov k otvoreniu tried 

predškolskej výchovy už od skoršieho veku.  

7. Podporiť zvyšovanie počtu rómskych učiteľov.  

8. Upraviť financovanie žiakov zo SZP na úroveň normatívu pre žiakov so ŠVVP.  

 

Podpora inkluzívneho vzdelávania  

1. Je potrebná systémová podpora inkluzívneho vzdelávania zo strany štátu a priamo 

riadených inštitúcií.  

2. Vypracovať koncepciu a stratégiu inkluzívneho vzdelávania a zároveň explicitne 

podporovať inklúziu ako základný princíp vzdelávania vo všetkých školsko-politických 

opatreniach.  

3. Klásť dôraz na dôslednú ochranu práv detí na rovný prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a 

odstránenie existujúcich foriem diskriminácie a stigmatizácie na školách.   
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4. Vytvoriť systémové mechanizmy odbornej a finančnej podpory (na úrovni krajov) na 

zavádzanie inklúzie.  

5. Vytvoriť adekvátne finančné zdroje (napr. grantový fond) na podporu inklúzie, ktorý by 

školám umožnil financovať projekty zacielené na zvýšenie školskej úspešnosti žiakov zo 

znevýhodnených skupín.  

 
Dosiahnuté vzdelanie významným spôsobom formuje životy ľudí. Otvára cestu k 

uplatneniu sa na trhu práce, ovplyvňuje výber životného partnera, vedie k vyššej životnej 

úrovni a celkovo k vyššej kvalite života. Z tohto dôvodu je problematika zabezpečenia 

spravodlivého prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu v centre záujmu tvorcov vzdelávacej 

politiky všetkých vyspelých krajín. V demokratických krajinách sú na vzdelávacie systémy 

kladené dve základné požiadavky: zvyšovanie kvality vzdelávania a jeho spravodlivá 

distribúcia všetkým podľa ich možností a schopností. Samotná spravodlivosť vo vzdelávaní, 

alebo inak efektivita vzdelávacieho systému pre všetkých žiakov, sa stále viac považuje za 

nutnú podmienku kvality vzdelávania v krajine.  

Pojem spravodlivosť vo vzdelávaní poukazuje na jeden podstatný znak jeho kvality. 

Prvý je spravodlivosť ako rovnosť šancí v prístupe k rovnako kvalitnému vzdelávaniu. Takéto 

poňatie je založené na meritokratickom princípe, že všetkým žiakom sa poskytujú rovnaké 

edukačné podmienky a je na nich, do akej miery ich využijú. V tomto prípade je lepšie 

hovoriť o rovnakosti šancí než o ich rovnosti, lebo neberú do úvahy druhý aspekt pojmu 

spravodlivosť vo vzdelávaní – rovnocennosť podmienok. Rovnocennosť neznamená 

rovnakosť, ale rešpektovanie počiatočných individuálnych nerovností medzi žiakmi a 

skupinami žiakov v podobe diferencovaných prístupov. Tie by mali viesť nielen k rovnosti 

príležitostí, ale aj k rovnosti výsledkov (Porubský, 2008).   

Dôvody dôležitosti prezentovanej problematiky sú viaceré.  

1. Závislosť medzi rodinným zázemím žiaka a jeho dosiahnutým vzdelaním  

Štruktúra slovenského vzdelávacieho systému sa vyznačuje častou diferenciáciou 

medzi rodinným zázemím žiaka a jeho dosiahnutým vzdelaním vzdelávacích príležitostí a 

silnou závislosťou. Výzvou pre školské systémy je zlepšiť žiakmi dosahované výkony (kvalitu) 

a zároveň minimalizovať vplyv sociálno-ekonomického zázemia žiakov45 na ich vzdelávacie 

                                                           
45

 V strategických dokumentoch ministerstva školstva (Koncepcia výchovy a vzdelávania rómskych detí a žiakov, 
vrátane rozvoja stredoškolského a vysokoškolského vzdelávania, schválená Uznesením vlády č. 206 z 2. 4.  
2006, dostupná na: http://www.minedu.sk/data/ USERDATA/RegionalneSkolstvo/VaVNM/MZCHVaVNM a 
Štátne vzdelávacie programy) nachádzame definíciu sociálne znevýhodneného prostredia. V oboch 
dokumentoch je v zásade rovnaká a sociálne znevýhodnené prostredie vymedzuje ako rodinu dieťaťa, ktorej 
sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a príjem rodiny je najviac vo výške životného minima, v ktorej aspoň 
jeden z rodičov patrí do skupiny znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, v ktorej najvyššie ukončené 
vzdelanie rodičov je základné alebo aspoň jeden z rodičov nemá ukončené základné vzdelanie, ktorá má 
neštandardné bytové a hygienické podmienky (napr. žiak nemá vyhradené miesto na učenie, nemá vlastnú 
posteľ, nie je zavedená elektrická prípojka a pod.). 
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výsledky (rovnosť). To znamená, že možnosť dosiahnuť pozitívne zmeny vo vzdelávaní 

všetkých žiakov priamo súvisí s riešením otázky zabezpečenia sociálnej spravodlivosti vo 

vzdelávaní.  

Aká je v skutočnosti situácia na Slovensku, ukazuje medzinárodné testovanie PISA v 

rokoch 2003, 2006, 2009 a 201246. V rámci týchto štúdií bolo merané aj sociálno-ekonomické 

zázemie žiakov pomocou indexu ESCS (na základe povolania rodičov, najvyššieho 

dosiahnutého vzdelania otca alebo matky a vybavenia domácnosti). Táto časť správy 

vychádza z informácií, ktoré boli získané od riaditeľov zúčastnených škôl a 15-ročných žiakov 

prostredníctvom dotazníkov. Sociálnoekonomické zázemie žiakov bolo v rámci štúdie OECD 

PISA merané indexom vyjadrujúcim ekonomický, sociálny a kultúrny status žiaka (tzv. ESCS6). 

Vysoká závislosť vzdelávacích výsledkov detí od ich socio-ekonomického zázemia 

naznačuje, že vzdelávací systém doteraz nespĺňa požiadavky spravodlivej distribúcie 

vzdelávania všetkým podľa ich možností a schopností a nezabezpečuje sociálnu rovnosť vo 

vzdelávaní. Školský zákon a nadväzné právne predpisy neobsahujú opatrenia zamerané 

priamo na rómske deti a žiakov. Namiesto toho pracujú s termínom „sociálneho 

znevýhodnenia“, ktoré je vymedzené chudobou, presnejšie nízkym príjmom rodiny, 

nedosahujúcim hranicu životného minima. Avšak viaceré znevýhodnenia, ktorým Rómovia 

čelia v mnohých sférach vrátane vzdelávania, často nie sú podmienené len ich majetkovými 

pomermi. Vzhľadom na to, že istá časť bariér pramení z prístupu majoritnej populácie k 

Rómom na základe ich deklarovanej alebo pripísanej etnicity, je otázne, či sú opatrenia 

vychádzajúce z majetkových pomerov rodín dostačujúce. 

V záverečnej správe za rok 2012 sa konštatuje, že výsledok Slovenska je vo všetkých 

troch meraných oblastiach PISA gramotnosti – čitateľskej, matematickej aj prírodovednej 

štatisticky významne pod priemerom krajín OECD. Nad priemerom krajín OECD je väzba 

sociálno-ekonomického zázemia slovenských žiakov a výkonu, ktorý dosiahli, čo však nie je 

dobrá správa z pohľadu rovností šancí vo vzdelávaní. 

 
2. Vysoká návratnosť vzdelania čiže silná závislosť medzi dosiahnutým vzdelaním a 

zamestnanosťou a medzi dosiahnutým vzdelaním a výškou príjmu. 

                                                           
46

 Štúdií OECD PISA 2003, 2006, 2009 a 2012 sa zúčastňuje približne 60 krajín sveta: všetkých 30 členských 
krajín OECD a ďalších, partnerských krajín. Slovenská republika sa zúčastnila štúdie OECD PISA prvýkrát v roku 
2003. PISA úlohy nevychádzajú z učebných osnov, ich cieľom nebolo zistiť, ako žiaci v jednotlivých krajinách 
ovládajú učebnú látku. PISA úlohy boli vytvorené v súlade s modelom celoživotného vzdelávania na 
hodnotenie gramotnosti žiakov v troch oblastiach – čitateľskej, matematickej a prírodovednej (tvorila ťažisko 
štúdie PISA 2006). Pod pojmom gramotnosť sa v štúdii OECD PISA rozumie schopnosť aplikovať vedomosti a 
zručnosti získané v priebehu povinnej školskej dochádzky a prezentovať svoje názory a postoje. Hlavný zber 
dát sa realizoval vo všetkých regiónoch Slovenska. Štúdií sa zúčastňujú žiaci zo základných a stredných škôl (aj 
zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským). Reprezentatívny a stratifikovaný výber žiakov umožňuje 
zovšeobecniť získané výsledky na celý vzdelávací systém a výkony dosiahnuté SR porovnať s výsledkami 
ostatných zúčastnených krajín. 
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OECD upozorňuje, že cena za nerovnosť vo vzdelávaní môže byť pre spoločnosť z 

dlhodobého hľadiska veľmi vysoká: tí, ktorí nezískali dostatočné kompetencie pre úspešný 

život v spoločnosti, nevyužijú svoj potenciál a spoločnosti odčerpajú prostriedky na sociálne 

dávky a nákladnejšiu zdravotnú starostlivosť. V neposlednom rade vysoká miera nerovností 

vo vzdelávaní obmedzuje občiansku participáciu a ohrozuje súdržnosť spoločnosti.  

Správa medzinárodnej komisie UNESCO Vzdelávanie pre 21. storočie zdôrazňuje, že 

vzdelávanie musí podporovať sociálnu súdržnosť spoločnosti, a preto samotné vzdelávacie 

systémy nesmú viesť k  vylučovaniu z účasti na vzdelávaní a tým k sociálnemu vylučovaniu, 

ktoré zase vedie k sociálnemu násiliu (Delors, 1997).   

OECD odporúča Slovensku orientovať vzdelávaciu politiku na podporu sociálne a 

ekonomicky znevýhodnených žiakov a škôl. „Bez zlepšenia situácie Rómov vo vzdelávaní je 

len veľmi ťažké riešiť zúfalú situáciu v oblasti zamestnanosti, ktorej zlepšenie je zas kľúčovým 

predpokladom celkového zlepšenia socio-ekonomického postavenia rómskej komunity.” 

(Salner, 2004, s. 10) 

Medzi žiakmi v jednotlivých krajinách OECD je vo výkone v každej z PISA oblastí väčší 

rozdiel ako medzi najviac a najmenej úspešnou krajinou. 15-roční žiaci na Slovensku 

navštevujú viacero typov stredných škôl, ktoré prijímajú žiakov s ohľadom na preukázané 

výsledky. Nie je preto prekvapením, že rozdiely v dosiahnutom výkone medzi školami na 

Slovensku boli vyššie ako priemer OECD. Nepríjemným zistením (vzhľadom na deklarovanú 

rovnosť prístupu k vzdelaniu v SR) je však podstatný podiel sociálno-ekonomických rozdielov 

medzi žiakmi (a následne aj školami) na zistených rozdieloch vo výkone spôsobený napríklad 

veľmi skorým výberom žiakov do 8-ročných gymnázií47.   

 
3. Segregácie Rómov vo vzdelávaní na rôznych úrovniach a rôznymi spôsobmi vs. 

zavádzanie inkluzívnych modelov vzdelávania 

V rámci školského systému na Slovensku funguje viacero opatrení, ktoré majú za cieľ 

zlepšiť vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – najmä rómskych 

detí z marginalizovaných komunít. Sú opatrenia na zlepšenie vzdelávania rómskych detí 

inkluzívne? Krajský súd v Prešove potvrdil 30. 10. 2012 prvostupňové rozhodnutie v prípade 

segregácie rómskych detí na Základnej škole v Šarišských Michaľanoch. Odvolací súd 

právoplatne rozhodol, že základná škola vzdelávaním rómskych detí v oddelených triedach 

porušila zásadu rovnakého zaobchádzania v zmysle antidiskriminačného zákona a dopustila 

sa diskriminácie rómskych detí z dôvodu ich etnickej príslušnosti. 

Keď školský zákon z roku 2008 zakázal všetky formy diskriminácie a obzvlášť 

segregácie, veľká časť odbornej verejnosti si začala klásť otázku, čo to vlastne zakazujeme. 

                                                           
47

 Chýbajú dôkazy o tom, či nultý ročník prispieva k neskoršej integrácii žiakov alebo, naopak, umocňuje ich 
ďalšiu segregáciu. Sú žiaci, ktorí navštevovali nultý ročník, úspešnejší v školskej edukácii oproti svojim 
rovesníkom, ktorí neprešli touto formou kompenzačnej pedagogiky? 
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Viaceré výskumy a štúdie publikované pred aj po uvedení školského zákona do praxe hovoria 

o oddeľovaní (segregácii) rómskych detí na slovenských školách. Dôkazy o zlepšenej situácii 

chýbajú. Skôr naopak, dostupné dáta poukazujú na narastajúcu mieru segregácie Rómov vo 

vzdelávaní na rôznych úrovniach a rôznymi spôsobmi. 

Nový Školský zákon prináša v oblasti odstraňovania segregácie na slovenských školách 

zásadný potenciál pre zmenu vo forme explicitného zákazu „všetkých foriem diskriminácie a 

obzvlášť segregácie“ (Školský zákon, § 3, písmeno c) a d)).  Okrem tohto ustanovenia však 

neobsahuje jej definíciu ani ďalšie zmienky o možných desegregačných či inkluzívnych 

opatreniach a programoch. Zákaz segregácie, ktorý je v zákone explicitne pomenovaný, je 

síce veľmi dôležitým krokom vpred, no sám osebe nie je dostatočný. V súčasnosti neexistuje 

legislatívna a ani odbornou verejnosťou všeobecne prijímaná definícia a vymedzenie 

segregácie. Zároveň nie sú dostupné žiadne plošné údaje o jej rozsahu v praxi. Pokiaľ nebudú 

presne vymedzené hranice segregácie a vytvorené jednoznačné metodické pokyny a modely 

inkluzívneho vzdelávania, školám bude stále ponechaná možnosť pod rúškom rôznych 

argumentov (napr. napĺňaním špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb žiakov, vytváraním 

špecializovaných osnov pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia) segregovať rómske 

deti vo vzdelávacom systéme. 

V súlade s predchádzajúcou legislatívou i praxou opatrenia majúce dopad na zlepšenie 

prístupu rómskych detí ku vzdelávaniu sú zamerané na „deti a žiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia“. Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia spolu s deťmi a 

žiakmi so zdravotným znevýhodnením a nadanými žiakmi patria do skupiny žiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pri vzdelávaní ktorých je prítomná: 

požiadavka na úpravu podmienok, obsahu, foriem, metód a prístupov vo výchove a 

vzdelávaní pre dieťa alebo žiaka, ktoré vyplývajú z jeho zdravotného znevýhodnenia alebo 

nadania, alebo jeho vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí, uplatnenie ktorých je 

nevyhnutné na rozvoj schopností alebo osobnosti dieťaťa alebo žiaka a dosiahnutie 

primeraného stupňa vzdelania a primeraného začlenenia do spoločnosti (Školský zákon, § 2, 

písmeno i)).  Podľa Školského zákona sa za sociálne znevýhodnené prostredie považuje také 

prostredie dieťaťa, 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 jeho osobnosti (Školský zákon, § 2, písmeno q)).  

 
1.2 Vzdelávaním pedagogických a odborných zamestnancov k inklúzii marginalizovaných 

rómskych komunít  

 

Na Slovensku je stále vysoký počet žiakov, ktorí nedosahujú odpovedajúce školské 

výkony, neprofitujú z bežného spôsobu výučby, nezvládajú požiadavky školy a neustále s 
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učivom zaostávajú. V školách, ktoré navštevujú žiaci z rodín s nižším socio-ekonomickým 

statusom, sa zvyčajne spomínané problémy vyskytujú častejšie. Aj väčšina žiakov, u ktorých 

sa vyskytujú problémy pri učení, pochádza zo socio-ekonomického deprimovaného 

prostredia s nedostatočnými alebo narušenými sociálnymi a citovými skúsenosťami. Zmena 

paradigmy nášho školstva smerom k inklúzii by mohla zvýšiť účinnosť vzdelávacieho systému. 

Inkluzívna škola funguje na princípe koedukácie. Nie je dobré vylúčiť žiaka z triedy len preto, 

že potrebuje od nás niečo viac. Cieľom procesu inklúzie je vytvoriť flexibilnejší a 

diferencovanejší výchovno-vzdelávací systém pre napĺňanie potrieb jednotlivých žiakov. 

Úspešná školská inklúzia si však vyžaduje vytvorenie potrebných technických, organizačných, 

personálnych, metodických a iných podmienok. Nie je možné hovoriť o inklúzii, ak žiaci 

nedostávajú potrebné služby.  

Úlohou súčasného školstva je dostať školy do pohybu. Dosiahnuť, aby permanentne a z 

vlastnej iniciatívy skvalitňovali svoju prácu. Zvyšovanie kvality vyučovania je neoddeliteľným 

komponentom európskej vzdelávacej politiky a významnou súčasťou širšieho rámca kvality 

školy a vzdelávacieho systému vôbec. Kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu je 

predovšetkým v rukách učiteľov, rodí sa z ich pedagogického poznania, konania a správania, 

z ich „osobnosti“. Od pedagógov sa očakáva neustále zdokonaľovane profesie, pretože práve 

oni sú zodpovední za vnášanie inovácií do vzdelávacieho systému. Pokusy implementácie 

zahraničných prístupov však poukázali na skutočnosť, že pedagógovia sa zaužívaných 

koncepcií vzdávajú ťažko a trvá pomerne dlhý čas, kým pochopia radikálne iné požiadavky na 

výstupy zo vzdelávania, ktoré sú kladené na žiakov.  

Pedagogickí a odborní zamestnanci nevyhnutne potrebujú účinnú podporu na svoje 

ďalšie vzdelávanie. Od 1. novembra 2009 vstúpil do účinnosti zákon č. 317/2009 Z. z. o 

pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Príprava programov 

kontinuálneho vzdelávania vo vzdelávacích inštitúciách by mala rešpektovať potreby 

pedagogických zamestnancov a odrážať výsledky výskumov realizovaných v praxi. 

Problematike sa v posledných rokoch síce venovala pozornosť, čoho dôkazom sú výsledky 

uvedené v správach a dostupné pre pedagogických, odborných a výskumných pracovníkov, 

ale zväčša nešlo o rozsiahle štúdie v celonárodnom kontexte. Akreditované vzdelávacie 

programy reagujú viac na potreby súvisiace s kurikulárnou transformáciou v školstve, teda 

poskytujú možnosť vzdelávania všetkým pedagogickým zamestnancom bez rozdielu 

podmienok, v ktorých pôsobia. Špecificky zamerané kontinuálne vzdelávanie pre 

pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí pracujú s deťmi zo sociálne 

znevýhodneného prostredia, si vyžaduje ešte dôkladnejšiu analýzu potrieb profesionálnej 

prípravy tejto skupiny. 

Strategickým cieľom národného projektu Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k 

inklúzii marginalizovaných rómskych komunít, ktorého žiadateľom je Metodicko-pedagogické 

centrum v Bratislave, je prostredníctvom vzdelávania pedagogických a odborných 
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zamestnancov zlepšiť vzdelanostnú úroveň osôb z marginalizovaných rómskych komunít a 

tým vytvoriť potrebné kompetencie pre ich ďalšie vzdelávanie a pre úspešnú adaptáciu na  

trhu práce. V januári 2012 bola vypracovaná správa Analýza vzdelávacích potrieb 

pedagogických a odborných zamestnancov základných škôl, ktorá reflektuje výsledky 

výskumu (október 2011 – január 2012), ktorý zisťoval vzdelávacie potreby pedagogických a 

odborných zamestnancov základných škôl. Správa má ambíciu poukázať na význam 

profesionality pedagogických a odborných pracovníkov pri zefektívňovaní mimoriadne 

náročnej práce so  žiakmi, ktorí do edukačného procesu prichádzajú zo sociálne a kultúrne 

znevýhodňujúceho prostredia. Materiál obsahuje dve kľúčové kapitoly. Prvá kapitola 

prezentuje výsledky analýzy vzdelávacích potrieb pedagogických zamestnancov základných 

škôl. Druhá kapitola prezentuje výsledky analýzy vzdelávacích potrieb odborných 

zamestnancov základných škôl. Súčasťou jednotlivých kapitol sú vypracované závery a 

odporúčania pre tvorcov programov kontinuálneho vzdelávania, ktoré vychádzajú zo 

získaných čiastkových analýz a boli porovnávané metódou triangulácie, ktorá umožňuje zistiť 

podobnosti a rozdiely medzi dátami získanými z rôznych metodík a od rôznych druhov 

subjektov. 

Výskumný tím pracoval v zložení: odborná garantka/koordinátorka výskumu − Alica 

Petrasová a experti − Erika Bartošová, Jozef Bernát, Stanislav Cina, Ján Hero, Oľga Jorčíková, 

Monika Krajčovičová, Jana Luptáková, Peter Repiský, Zuzana Réveszová, Rastislav Rosinský, 

Emil Samko, Milan Samko, Edita Šimčíková, Monika Tomovčíková, Ingrid Zubková. Zámerom 

riešiteľského tímu bolo hľadanie vzťahu medzi kvalifikovaným prístupom (profesijné 

kompetencie) pedagogických a odborných pracovníkov k žiakom zo znevýhodňujúceho 

prostredia (marginalizovaná rómska komunita) pri zabezpečovaní efektivity edukačného 

procesu a eliminácii nežiaducich vplyvov na tieto procesy. Výsledky výskumu poukázali na 

nedostatočnú pripravenosť pedagogických zamestnancov pri výkone istých špecifických 

činností, ktoré si vyžadujú ďalšie poznanie, špecifickú prípravu, ale aj emočnú 

zainteresovanosť pri zvládaní náročných situácií.  

Dokument Analýza vzdelávacích potrieb pedagogických a odborných zamestnancov 

základných škôl slúži aj ako multiaplikačný nástroj na šírenie výsledkov a výstupov 

národného projektu. Bude nápomocný pre ďalších expertov národného projektu ako 

napríklad tvorcom celodenného výchovného systému, osvetových programov a pod. 

Výsledná výskumná analýza by mala  byť prínosom aj pre metodické centrá a ich partnerov 

zo štátnej správy a samosprávy, ktorí pracujú s členmi marginalizovaných rómskych komunít. 

A napokon analýza môže byť inšpiráciou a odborným zdrojom pre odborníkov zo štátnej i 

neštátnej sféry.  

Výsledky dokumentu Analýza vzdelávacích potrieb pedagogických a odborných 

zamestnancov základných škôl, ktorý vypracovala expertná skupina na tvorbu analýzy 

vzdelávacích potrieb pod odborným vedením garantky projektovej aktivity 1.1., sa stal 
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podkladom a východiskom pre vytvorenie konkrétnych tém a zameraní obsahov programov 

kontinuálneho vzdelávania. V rámci aktivity 1.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov a 

odborných zamestnancov národného projektu Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k 

inklúzii marginalizovaných rómskych komunít bude vytvorených 12 typov programov 

kontinuálneho vzdelávania.  

Súčasťou prípravy každého programu kontinuálneho vzdelávania je aj tvorba učebných 

zdrojov (ďalej UZ). Pre všetky programy kontinuálneho vzdelávania bude spolu vytvorených 

minimálne 40 učebných zdrojov. Rozdelenie UZ medzi jednotlivé programy kontinuálneho 

vzdelávania záleží od analýzy vzdelávacích potrieb.  

Od januára 2013 sa už niektoré zo vzdelávacích programov realizujú, iné sú v procese 

akreditácie a tvorby. Prezentujeme prehľad vzdelávacích programov kontinuálneho 

vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov základných škôl a učebných zdrojov. 

 

Vzdelávací program: INFORMAČNO-KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE V CELODENNOM 

VÝCHOVNOM SYSTÉME – aktualizačný program kontinuálneho vzdelávania pre 

pedagogických zamestnancov   

Názov učebného zdroja: Trendy informačno-komunikačných technológií  

Názov učebného zdroja: Interaktívny systém 

Názov učebného zdroja: Dištančné vzdelávanie 

Vzdelávací program: AKTUÁLNE PRÍSTUPY A  INOVÁCIE VÝUČBY ŽIAKOV Z 

MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT – aktualizačný program kontinuálneho 

vzdelávania pre pedagogických zamestnancov   

Názov učebného zdroja: Inovácie v edukácii žiakov z MRK  

Názov učebného zdroja: Edukačné stratégie v celodennom výchovnom systéme 

Názov učebného zdroja: Metódy a formy podporujúce kooperáciu žiakov  

Názov učebného zdroja: Plánovanie a projektovanie výchovno-vzdelávacieho procesu v 

kontexte aktívneho učenia sa a kritického myslenia 

Vzdelávací program: MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA V INKLUZÍVNEJ EDUKÁCII – 

aktualizačný program kontinuálneho vzdelávania pre pedagogických zamestnancov   

Názov učebného zdroja: Multikultúrne v modernej škole – rómsky jazyk a kultúra  

Názov učebného zdroja: Tvorba inkluzívneho prostredia školy 

Názov učebného zdroja: Akčný výskum 

Názov učebného zdroja: Učebný zdroj ako prostriedok eliminácie predsudkov  
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Vzdelávací program: SPOLUPRÁCA RODINY Z MARGINALIZOVANÝCH  RÓMSKYCH 

KOMUNÍT A ŠKOLY V EDUKAČNOM PROCESE – aktualizačný program kontinuálneho 

vzdelávania pre pedagogických zamestnancov   

Názov učebného zdroja: Model spolupráce rodiny žiaka z MRK a základnej školy  

Názov učebného zdroja: Plánovanie a projektovanie efektívnej spolupráce  školy s 

rodinou žiaka z MRK  

Vzdelávací program: SPOLUPRÁCA ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV S RODINOU ŽIAKA Z 

MRK – aktualizačný program kontinuálneho vzdelávania pre odborných zamestnancov 

Názov učebného zdroja: Stratégie a metódy intervencie pri nevhodnom správaní žiaka 

Názov učebného zdroja: Stratégie rozvíjania partnerstva pedagogických a odborných 

zamestnancov 

Názov učebného zdroja: Legislatívny manuál 

Vzdelávací program: PREVENCIA SOCIÁLNO-PATOLOGICKÝCH PREJAVOV U ŽIAKOV Z 

MRK – aktualizačný program kontinuálneho vzdelávania pre odborných zamestnancov 

Názov učebného zdroja: Sociálno-patologické prejavy žiakov z MRK 

Názov učebného zdroja: Spolupráca pedagogických zamestnancov, odborných  

zamestnancov a rodiny žiaka z MRK pri eliminácii sociálno-patologických javov 

Vzdelávací program: ROZVÍJANÍM KOMUNIKAČNÝCH ZRUČNOSTÍ K INKLÚZII ŽIAKOV Z 

MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT – inovačný program kontinuálneho 

vzdelávania pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov   

Názov učebného zdroja: Rozvíjame komunikačné zručnosti žiakov z MRK 

Názov učebného zdroja: Recepcia umeleckého a vecného textu vo vyučovaní 

Názov učebného zdroja: Prístupy k umeleckému a vecnému textu 

Názov učebného zdroja: Písanie ako nástroj myslenia 

Názov učebného zdroja: Tvorba učebného zdroja s rešpektovaním poznatkového a 

komunikačného potenciálu rómskeho žiaka  

Vzdelávací program: PEDAGOGICKÝ ASISTENT – SPOLUTVORCA INKLUZÍVNEJ ŠKOLY – 

inovačný program kontinuálneho vzdelávania pre pedagogických zamestnancov – 

pedagogických asistentov   

Názov učebného zdroja: Profesia a profesijný rozvoj pedagogického asistenta v 

inkluzívnej škole 

Názov učebného zdroja: Spolupráca s rodinou a partnermi školy pri prevencii 

negatívnych spoločenských javov 
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Názov učebného zdroja: Stratégie pedagogickej asistencie v inkluzívnej škole 

Názov učebného zdroja: Učebné zdroje a pomôcky ako prostriedky na podporu rozvoja 

žiakov z MRK   

Názov učebného zdroja: Interkultúrne kompetencie pedagogického asistenta 

Názov učebného zdroja: Plánovanie osobného rozvoja 

Vzdelávací program: PEDAGÓG – ŠPECIALISTA NA TVORBU UČEBNÝCH ZDROJOV PRE 

ŽIAKOV Z MRK  – špecializačný program kontinuálneho vzdelávania pre pedagogických 

zamestnancov špecialistov   

Názov učebného zdroja: Učebný zdroj v procese výučby 

Názov učebného zdroja: Interkultúrne citlivý jazyk a obsah učebného zdroja 

Názov učebného zdroja: Učebný zdroj ako prostriedok rozvíjania kritického a tvorivého 

myslenia 

Názov učebného zdroja: Metodika tvorby učebných zdrojov pre žiakov z MRK 

Názov učebného zdroja: Pedagóg – špecialista na tvorbu učebných zdrojov pre žiakov z 

MRK 

Názov učebného zdroja: Pedagóg  voľnočasových aktivít – špecialista na tvorbu 

učebných zdrojov pre žiakov z MRK 

Vzdelávací program: PROFESIJNÝ RAST A SEBAROZVOJ – inovačný program 

kontinuálneho vzdelávania urobený externe podľa platnej legislatívy SR   

Názov učebného zdroja: Reflexia pedagogickej činnosti 

Názov učebného zdroja: Kritické myslenie – základ pre profesionálnu kariéru a jej 

plánovanie  

Vzdelávací program: SÚČASTI SYSTEMATICKÉHO PLÁNOVANIA ROZVOJA ŠKOLY V 

KONTEXTE TVORBY INKLUZÍVNEHO PROSTREDIA – inovačný program kontinuálneho 

vzdelávania urobený externe podľa platnej legislatívy SR   

Názov učebného zdroja: CVS ako nástroj inklúzie žiaka z MRK 

Názov učebného zdroja: Plánovanie rozvoja školy v kontexte tvorby inkluzívneho 

prostredia 

Vzdelávací program: KOOPERATÍVNE UČENIE A VYUČOVANIE V KONTEXTE TVORBY 

INKLUZÍVNEHO PROSTREDIA ŚKOLY – inovačný program kontinuálneho vzdelávania urobený 

externe podľa platnej legislatívy SR   

Názov učebného zdroja: Kooperatívne učenie a vyučovanie v kontexte tvorby 

inkluzívneho prostredia  
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Národný projekt Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii 

marginalizovaných rómskych komunít vo všetkých plánovaných aktivitách vytvára 

mutiplikačné efekty, pretože je úzko prepojený s realizáciou školskej legislatívy (školský 

zákon, zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch), koncepčnými a strategickými 

zámermi štátnej politiky v oblasti MRK. Kontinuálne profesijné vzdelávanie pedagogických 

zamestnancov vrátane pedagogických asistentov a odborných zamestnancov podľa 

akreditovaných programov kontinuálneho vzdelávania zabezpečuje dynamické prostredie 

pre inováciu vzdelávacích obsahov, kvalifikované lektorské zázemie z vyškolených 

pedagogických a odborných zamestnancov. Celodenný výchovný systém je pedagogickým 

modelom umožňujúcim špecifický prístup k potrebám žiakov pochádzajúcich z MRK a 

zároveň im uľahčuje prístup k vzdelaniu. Technická podpora základných škôl znamená 

modernizáciu ich vyučovacieho procesu a motivuje k implementácii celodenného 

východného systému do výučby.  

 
Záver  

Ukazuje sa, že na to, aby pedagógovia mohli realizovať pro-inkluzívne opatrenia, je 

potrebná systémová koordinácia a strategická podpora zo strany štátu a jeho priamo 

riadených inštitúcií. Predkladáme niektoré z oblastí, v ktorých je nutná ich priama 

zainteresovanosť.  

Oblasť: Diagnostika a intervencia  

Je potrebné: 

- realizovať v pedagogickej praxi diagnostiku a intervenciu v súlade s najnovšími 

poznatkami pedagogických, psychologických, sociálno-pedagogických a špeciálno-

pedagogických vied (napr. dynamické testovanie);  

- zabezpečiť intervenciu multidisciplinárneho tímu zloženého napr. z učiteľa, 

pedagogického asistenta, špeciálneho pedagóga, výchovného poradcu a externých 

poradcov: psychológa, sociálneho pracovníka, pediatra a pod.;  

- vypracovať systém monitorovania škôl a pomoci školám, ktoré nedosahujú želané 

výsledky; 

- vypracovať metodiku na identifikáciu a intervenciu škôl, ktoré by mohli byť v budúcnosti 

v ohrození. 

Oblasť: Poradenstvo 

Je potrebné: 

- zaistiť pre žiakov kvalitné služby kariérneho poradenstva a posilňovať vzdelanostné 

ašpirácie u žiakov z tých rodín, kde toto formovanie zlyháva;  

- zaangažovať aj odborníkov z externého prostredia. 
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V procese inkluzívnej edukácie je dôležitou súčasťou poradenský systém, pretože je 

zacielený na žiakov a ich rodičov a pedagógov. K osobným exponentom poradenského 

systému patria výchovný poradca, školský psychológ, školský špeciálny pedagóg, liečebný 

pedagóg, sociálny pedagóg a koordinátor prevencie. Medzi najdôležitejšie oblasti 

poradenstva patrí včasná depistáž/screening, včasná vývojová stimulácia, realizácia 

diagnostiky a rediagnostiky, psychologická a sociálna pomoc, špeciálnopedagogická 

intervencia a podpora rodiny, zabezpečovanie školení a seminárov, tvorba učebných 

pomôcok a učebných materiálov, spracovanie a distribúcia materiálov a informácií 

súvisiacich s vyučovacím procesom, zabezpečovanie pomoci bežným základným a stredným 

školám a rodičom, podpora a pomoc pri vstupe žiaka na trh práce. Inštitúcie zaoberajúce sa 

poradenstvom spolupracujú s inými zariadeniami a odborníkmi, hlavne so psychológmi, 

pediatrami, pedopsychiatrami a ďalšími odborníkmi z oblasti školstva, sociálnej práce a práva 

(Schmidtová – Lechta, 2010).   

Oblasť: Výskum 

Je potrebné: 

- podporovať výskumné aktivity orientované na problematiku inkluzívneho vzdelávania 

(napr. monitoring opatrení zameraných na elimináciu nerovností, vypracovanie metodiky 

na zisťovanie učebného pokroku rôznych skupín žiakov a pod.). 

Oblasť: Medializácia a propagácia inkluzívneho vzdelávania smerom k verejnosti 

Je potrebné: 

- organizovať aktivity zamerané na iniciovanie celospoločenskej diskusie o výchove a 

vzdelávaní v inkluzívnom prostredí školy;  

- informovať verejnosť o zavádzaní inkluzívnych opatrení  a príkladov dobrej praxe na 

školách;  

- informovať verejnosť o rizikách, ktoré súvisia so zavádzaním inkluzívneho vzdelávania a o 

rizikách spojených s prílišnou selektivitou vzdelávacieho systému. 

Oblasť: Komplexný  a celodenný systém podpory žiaka  

Je potrebné: 

- poskytnúť komunite spektrum podporných služieb rôzneho druhu: vzdelávacie/povinné a 

mimoškolské (príprava na vyučovanie, doučovanie),  zdravotné, osvetové a sociálne.   

 

Podľa nášho názoru je hľadanie možnosti uplatňovania komplexnej a celodennej 

podpory žiaka v dôslednom plánovaní a projektovaní výchovno-vzdelávacieho procesu po 
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organizačnej, personálnej, obsahovej a procesuálnej stránke48. V súčasnosti sa pri organizácii 

výučbových aktivít nemôže rátať s rovnakými vývinovými potenciami u všetkých žiakov, s 

ktorými pedagóg pracuje. Je potrebné uvedomovať si, že nie je možné uplatňovať jednotné a 

univerzálne prístupy, obsahy a postupy v akejkoľvek situácii učenia a u všetkých žiakov 

rovnako. Je žiaduce zamýšľať sa nad tým, kto a čo bude vo výučbe žiakovi sprostredkovávať a 

aké sú na to jeho vývinové predpoklady (potencionality jeho najbližšieho vývinu). Do 

popredia vystupuje požiadavka dôležitosti akceptácie individualizovaného plánu vývinu u 

niektorých jedincov a ich individualizovaných podporných aktivít. 

Zdá sa, že v odbornej a verejnej diskusii prevláda predstava, že otázka kvality edukácie 

žiakov súvisí predovšetkým so zaisťovaním materiálnych podmienok. Z dôvodu reálneho 

reflektovania potrieb a cieľov všetkých žiakov je nutné zamýšľať sa nad systémovou 

transformáciou výchovno-vzdelávacích inštitúcií. Na úrovni cieľov je dosahovanie kvality 

jasne definované v podobe štátom schválených kurikulárnych dokumentov a dané ako 

všeobecne platné normy pre všetkých žiakov určitej vekovej kategórie či poskytovaného 

stupňa vzdelávania.   

Škola a inštitucionálne vzdelávanie by sa mali čo najviac približovať k prostrediu 

rómskych žiakov z marginalizovaných komunít v tom fyzickom aj kultúrnom slova zmysle. To 

v žiadnom prípade neznamená upúšťať od štandardných požiadaviek, ale hľadať cesty, ako 

sociálne a kultúrne v škole premostiť priepasť medzi kultúrou školy a domácim prostredím 

žiakov. Celodenný výchovný systém je jedným z opatrení, ktoré majú za cieľ zlepšiť 

vzdelávanie detí so špeciálnymi vzdelávacími potrebami – najmä rómskych detí z 

marginalizovaných komunít. Ak hľadáme kľúčové uzly na výchovno-vzdelávacích cestách 

rómskych žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, tak určite sú jedným z tých 

rozhodujúcich ich pedagógovia ako inštitucionálni reprezentanti školy. Ukazuje sa, a to 

nielen vo vzťahu k tejto skupine žiakov, že je potrebný zásadný obrat v cieľoch, prostriedkoch 

a procesoch vzdelávania pedagógov smerom od ich vnímania ako popularizátorov vedy k 

odborníkom na komplexný sociálny a personálny rozvoj žiaka (upravené podľa Petrasová – 

Porubský, 2013, s. 89 – 93). 

Zmena paradigmy nášho školstva smerom k inklúzii by mohla zvýšiť účinnosť výchovno-

vzdelávacieho systému. Inkluzívna škola funguje na princípe koedukácie. Nie je dobré vylúčiť 

                                                           
48

 Aj v minulosti sa viacerí autori zaoberali otázkami celodenného výchovného systému (CVS) na niektorých 
školách východného Slovenska, napríklad Holček Š. – Havran J. (1976), ktorí vypracovali prácu Didaktické hry 
v rámci CVS v 1. a 2. ročníku základnej deväťročnej školy. Ich práca bola rozdelená na štyri časti. V prvej časti 
zdôvodňujú potrebu inštitútu CVS. V druhej časti po určitých skúsenostiach predvýskumu podali náčrt režimu 
práce, v tretej časti uvádzajú rozsiahlejšiu metodiku didaktických hier – teoretické zdôvodnenia. V štvrtej 
časti, po organizačných a metodických, nasledujú vlastné didaktické hry, ktoré sú zamerané na rekreačno-
výchovné aktivity a na jednotlivé predmety 1. a 2. ročníka ZDŠ. Podrobnejšie spracovanie metodiky práce 
nájdeme v diele Metodika práce v rámci celodenného výchovného systému ZDŠ (1977). Systémom CVS v 
Čechách sa zaoberal R. Opata v práci Celodenní výchovní systém publikovanej v roku 1973. Metodicko-
pedagogické centrum v Prešove vydalo publikáciu Celodenné výchovné pôsobenie – so zameraním na hry 
rozvíjajúce osobnosť dieťaťa a jeho kognitívne zázemie (2003). 
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žiaka z činnosti len preto, že potrebuje od nás niečo viac. Cieľom procesu inklúzie je vytvoriť 

flexibilnejší a diferencovanejší výchovno-vzdelávací systém pre napĺňanie vzdelávacích 

potrieb a záujmov jednotlivých žiakov. Úspešná školská inklúzia si však vyžaduje vytvorenie 

potrebných technických, organizačných, personálnych, metodických a iných podmienok. Nie 

je možné hovoriť o inklúzii, ak všetci žiaci nedostávajú potrebné služby.  

Je preto oprávnené uvažovať o zmenách v oblasti ich školského vzdelávania tak, aby 

dokázalo prostredníctvom vnútornej diferenciácie zabezpečiť vyrovnávací vzdelávací priestor 

týmto žiakom nielen na začiatku, ale vlastne v priebehu celého obdobia ich povinnej školskej 

dochádzky (Petrasová – Porubský, 2013, s. 92). 

Hlavným cieľom  implementácie celodenného výchovného systému v rámci národného 

projektu Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych 

komunít je na základe  najnovších poznatkov vytvoriť podmienky účinného komplexného a 

celodenného pôsobenia na akceleráciu vývinu žiakov v oblasti vzdelávacej (kognitívnej), 

výchovnej (non-kognitívnej) a v správaní (konatívnej) s dôrazom na postupnú sebareguláciu 

(sebavýchovu, sebarozvoj) prežívania a činností. Celodenný výchovný systém predstavuje 

„stratégiu“ edukácie všetkých žiakov so zameraním na rómskych žiakov z marginalizovaných 

komunít. Predstavuje dôležitý prvok socializácie  rómskych  žiakov medzi ostatných žiakov, 

čo sa  dá  docieliť spoločnými  činnosťami. 

Oblasť: Spolupráca s rodinou a komunitou  

Je potrebné: 

- identifikovať a integrovať zdroje a služby komunity na podporu programov školy 

zameraných na tvorbu ich vzájomnej spolupráce. 

Oblasť: Pregraduálna príprava a ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov škôl 

Je potrebné:  

- vytvoriť špecializované a nezávislé komisie (so silným personálnym odborným 

zabezpečením) zamerané na tvorbu profesijných štandardov ako normatívov na výkon 

pedagogickej práce a na tvorbu štandardov pre ďalšie vzdelávanie pedagogických 

zamestnancov so zakomponovaním „inkluzívnych“ indikátorov kvality;   

- zabezpečiť  a vytvoriť štátnym, ako aj neštátnym inštitúciám rovnaké podmienky súťaže s 

dopredu jasne stanovenými kritériami na právo poskytovať programy kontinuálneho 

vzdelávania;  

- zabezpečiť kvalitu a variabilitu vzdelávacích programov na pokrytie individualizovaných 

potrieb žiakov;  

- vytvoriť nástroje na priebežný monitoring potrieb pedagogických zamestnancov na 

vytváranie inkluzívneho prostredia školy;  
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- vytvoriť prostredie na tvorbu metodických materiálov s overenými stratégiami 

podporujúcimi inkluzivitu školy  a pod. 
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