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VSTUP DETÍ ZO SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉHO PROSTREDIA DO ŠKOLY: 
ZDROJE A VÝZVY 

 
Dagmar Kopčanová 
VÚDPaP Bratislava 

 
Abstrakt:  
 
Náročnosť učebných osnov a nepripravenosť detí zo sociálne znevýhodneného prostredia 
spôsobujú, žiaľ, veľkej časti rómskych detí a mnohým ďalším deťom zo sociálne 
znevýhodneného prostredia značné problémy pri  zapojení sa do vzdelávacieho procesu. 
Autorka prináša výsledky niektorých vybraných charakteristík výkonov z výskumu rómskych 
detí predškolskom veku. Príspevok podčiarkuje význam predškolskej prípravy rómskych  detí 
pred vstupom do školy. 
 
Kľúčové slová: rómske deti,  deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, predškolská   
príprava, nultý ročník,  výchovno-vzdelávací proces. 
 
Abstract:  
Severity of curricula and unpreparedness of children from the socially disadvantaged 
environment cause to good-sized  part of gypsy and many other children from socially 
disadvantaged environment considerable problems in their participation in education. The 
author presents the results of some selected characteristics of achievements from the research 
of preschool age gypsy children. The contribution underpines the meaning of a preschool 
preparation of gypsy children before their school entry.  
 
Key words: gypsy children, children from the socially disadvantaged environment, preschool 
preparation, zero grade, educational process 
 
*** 
 
Vstup do 1. ročníka základnej školy spôsobuje mnohým deťom  rôzne problémy. U detí iného 
etnika ide najmä z komunikačného hľadiska o značný „verbálny šok“ spôsobený tým, že 
v škole slovenskej majority je jediným útvarom jazyka, s ktorým žiaci prichádzajú do styku, 
spisovná slovenčina. Rómske dieťa vo väčšine prípadov dokonale neovláda spisovný jazyk 
(alebo ho neovláda vôbec), prezentujú sa mu iné zvyky a postoje, iné hodnoty, veci 
a súvislosti, ktoré nepozná. Slovník dieťa predškolského veku sa vytvára na základe priameho 
oboznamovania sa s predmetmi a javmi a práve tu zohráva veľkú rolu úroveň sociokultúrneho 
prostredia rómskych a nerómskych rodín. Dosť výrazné sú aj kultúrne rozdiely v komunikácii 
rodičov s deťmi a odlišné metódy výchovy v rodine. U viacerých rómskych rodín pretrváva 
spravidla nedbalý postoj k príprave detí na školu, samotnému školskému výkonu detí, ale aj 
v angažovanosti sa ku škole. Vo viacerých štúdiách, ako napr. Farkašová, E. (2007), 
Hennelová, K. (2007), Dočkal, V.-Kopčanová, D. Farkašová, E.,(2007) ale aj vo výsledkoch 
OECD-PISA  (2006) sa dokázalo, že deti ktoré nemali počas svojho predškolského veku 
dostatok socio-kultúrnych stimulov, museli neskôr v škole čeliť mnohým ťažkostiam. 
Nielen výskumy, ale aj  bežná výchovno-vzdelávacia prax potvrdzuje, že sociálne,zdravotne 
a inak  znevýhodnené deti  majú  problém úspešne sa včleniť do vzdelávacieho  
procesu. Situácia je zložitejšia najmä vtedy, ak tieto deti neabsolvovali predškolskú prípravu. 
V prieskume Kopčanovej (2008) sa výsledky u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, 
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ktoré neabsolvovali materskú školu a tými čo ju absolvovali  štatisticky významne líšia. (Viď 
tab. 1 , kde p hodnota (Sig) = 0,009)   
 
 
 Tab.1. Porovnanie výsledkov medzi skupinami v Göppingenovom teste školskej zrelosti 

Multiple Comparisons

Dependent Variable: Gop- hrube skore

Tukey HSD

-16,667* 5,137 ,009 -29,50 -3,84

-11,889 5,137 ,073 -24,72 ,94

16,667* 5,137 ,009 3,84 29,50

4,778 5,137 ,627 -8,05 17,61

11,889 5,137 ,073 -,94 24,72

-4,778 5,137 ,627 -17,61 8,05

(J) Skupina
absolvoval skolku

nulty rocnik

neabsolvoval skolku

nulty rocnik

neabsolvoval skolku

absolvoval skolku

(I) Skupina
neabsolvoval skolku

absolvoval skolku

nulty rocnik

Mean
Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval

The mean difference is significant at the .05 level.*. 

 
 

Ukazuje sa, že používanie doterajších psychodiagnostických pomôcok na určenie 
pripravenosti dieťaťa pre školu nestačí a je potrebné hľadať a využívať špecifické nástroje na 
skúmanie a poznanie rôznych dimenzií osobnosti dieťaťa, ale aj vyvinúť ďalšie testy, ktoré by 
boli viac  kultúrne citlivé (Kopčanová, D.- Farkašová, E.- Dočkal,V., 2007). 
Na tomto mieste by sme sa chceli zmieniť o niektorých výsledkoch zo štandardizačnej štúdie 
testu SON-R 2 ½ -7 , realizovanej na VÚDPaP  v Bratislave  (Kopčanová, D, Farkašová, E., 
Dočkal, V, 2009). Uvedený neverbálny test je pokladaný za kultúrne senzitívny a preto je 
odporúčaný aj na administráciu deťom, ktoré sú členmi inej kultúry, resp. nezvládajú jazyk 
majoritnej spoločnosti. Okrem iného sa v tomto výskume preukázalo, že výsledky medzi 
rómskymi a nerómskymi deťmi boli viac závislé od socio-kultúrneho prostredia, než od 
etnického pôvodu detí. (Dočkal, V., Farkašová, E., Kopčanová, D, 2007,  Kundrátova, B., 
2008). Je však pravdou, že všetky diagnostikované deti, či už rómske alebo nerómske, 
navštevovali materskú školu.  
Ďalšie zaujímavé výsledky sa objavili v následnom menšom výskume, ktorý bol realizovaný 
na jednej z bratislavských predmestských škôl a ktorý podčiarkol význam predškolskej 
prípravy detí pred vstupom do základnej školy. Išlo o školu s väčšinovým podielom rómskych 
detí a deti zo sociálne menej podnetného prostredia. Väčšina z nich nenavštevovala materskú 
školu. Prečo ? 
 

 Rodičia nepovažovali za dôležité dieťa zaškoliť v MŠ, resp. sa nad tým ani 
nezamýšľali   

 Rómske rodiny majú iný systém hodnôt ako iné rodiny   
 Nedostatok financií  
 Vzdialenosť medzi osadou a predškolským zariadením   
 Slabé materiálne a životné podmienky rodiny  
 

  Náš výskum sme realizovali na  vzorke 27 detí predškolského veku  (N=27) z ktorých 
sme utvorili tri skupiny: prvú tvorili deti, ktorí nenavštevovali materskú školu, v druhej 
skupine boli deti  ktoré materskú školu navštevovali a v tretej deti, ktoré mali za sebou 
trištvrte roka vzdelávania v tzv. nultom (prípravnom) ročníku. Deti boli individuálne 
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vyšetrené neverbálnym inteligenčným testom    SON-R 2 1/2-7 a  Göppingenským testom 
školskej zrelosti.  

Výsledky potvrdili významný rozdiel medzi tými deťmi, ktoré navštevovali materskú 
školu s porovnaní s tými, ktoré boli bez akejkoľvek prípravy. Dokonca aj deti z tzv. nultého 
(prípravného) ročníka zabodovali lepšie ako deti, ktoré nemali žiadnu predškolskú prípravu. 
Výsledky boli štatisticky potvrdené  v oboch testoch- teda ako  neverbálnom inteligenčnom 
teste SON-R 2 1/2-7,  tak  aj Göppingenskom teste školskej zrelosti (GOP), (Kopčanová, 
2009).  
Z nasledujúcich štatistických údajov môžeme vidieť aj  vzťah - asociáciu medzi poradovými 
premennými, ktoré charakterizujú podmienky testu (motivácia, koncentrácia, spolupráca 
a porozumenie ). 
 
Analýza závislostí – asociácie medzi premennou skupina a premennými 
charakterizujúcimi podmienky testov IQ a GOP 
Pomocou chí kavadrát testu nezávislosti sme skúmali vzťah medzi nominálnou premennou 
skupinou skupina a poradovými premennými, ktoré charakterizujú podmienky testu 
(motivácia, koncentrácia, spolupráca, porozumenie ). Chí kvadrát test porovnával pozorované 
a očakávané početnosti. Podmienkou použitia tohto testu je, aby v žiadnom políčku nebol 
menší počet očakávaných početností ako je 5. Keď porovnávame pôvodné tri kategórie 
premennej skupina1  (1=neabsolvoval škôlku 2=absolvoval škôlku 3=nultý ročník) 
a dichotomizované dve kategórie -  motivácie, koncentrácie,   potom zisťujeme že až v 50% 
políčok nie je podmienka limitu minimálnej očakávanej početnosti 5 splnená. V takomto 
prípade nie sú výsledky chí- kvadrát testu relevantné. Preto sme spojili kategóriu 2 = 
absolvoval škôlku a 3= nultý ročník. Tak sme získali  dichotomizované  dve kategórie  novej 
premennej skupinad s kategóriami 1=neasolvoval škôlku a 2= absolvoval škôlku alebo nultý 
ročník (v počítačových výstupoch označenú kvôli úspornosti textom „absolvoval školku + 0-
tý ročnik“). Pre dve dichotomické kategórie s políčkami, v ktorých sa vyskytujú menšie počty 
očakávaných početností ako je 5 máme špeciálny Fischerov  exaktný test, ktorý sme  použili 
a jej výsledky budeme aj ďalej interpretovať. Pri chi kvadrát testoch pre vzájomnú závislosť 
miesto pojmu korelácia používame pojem asociácia – združenosť, alebo kontingencia (ak je 
viac kategórií ako 2). 
 

1. Asociácia medzi skupinou a motiváciou 
 
Výsledky testu: 
 

Výsledky Fischerovho presného testu - motivácia*skupina  
     

Premenné 
Motivácia - D-motivácia 1) 
stupeň 
volnosti 

chi 
kvadrát signifikantnosť

hladina 
významnosti 

Skupina - skupinad 2) 1 6,750 0,029 * 
     
1)  Pre potreby chí kvadrát testu sú dichtomizované  kategórie: 1 = vysoká úroveň,  

      4 = nízka úroveň motivácie   

2)  1 = neabsolvoval škôlku, 2=absolvoval škôlku alebo nultý ročník  

     
Asociácia medzi motiváciou a skupinou je štatisticky významná (p < 0,05) 
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Názornejšia je grafická informácia: 
 
Zo stĺpcových percent vidíme, že iba 25% detí, ktorí neabsolvovali škôlku mali vysokú 
motiváciu a 75% detí, ktorí absolvovali škôlku alebo nultý ročník mali vysokú motiváciu.  
 
Graf č. 1 

 
Zo stĺpcových percent vidíme, že iba 25% detí, ktorí neabsolvovali škôlku mali vysokú 
motiváciu a až 75% detí, ktorí absolvovali škôlku, alebo nultý ročník mali vysokú 
motiváciu.  
 
 
 
2. Asociácia medzi skupinou a koncentráciou 
 
Výsledky testu: 
 

Výsledky Fischerovho presného testu - koncentrácia*skupina  
     

Premenné 
Motivácia - D-koncentrácia 1) 
stupeň 
volnosti 

chi 
kvadrát signifikantnosť

hladina 
významnosti 

Skupina - skupinad 
2) 1 7,418 0,009 * * 
     
1)  Pre potreby chí kvadrát testu sú dichtomizované  kategórie: 1=vysoká úroveň,  

      4 = nízka úroveň koncentrácie   

2)  1 = neabsolvoval škôlku, 2 = absolvoval škôlku alebo nultý ročník  

 
Asociácia medzi koncentráciou a skupinou je štatisticky veľmi významná (p < 0,01) 
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Graf č. 2: 
 

 
 
Z uvedeného vyplýva, že až 92,3% detí, ktoré absolvovali škôlku,alebo nultý ročník sa 
dokázalo dobre skoncentrovať na predložené úlohy, kým u detí, ktoré neabsovovali škôlku 
to bolo iba 42,9%. 
 
 
 

3. Asociácia medzi skupinou a spoluprácou   
  

 

Fischer test results of  group  - cooperation* group   
     

Variables 

Motivation - D-cooperation 1) 
Degree 
of 
freedom 

chi 
quadrate significance 

Significance 
level 

group - groupd 2) 1 8,679 0,008 * * 
     
1) due to chí kvadrát test we  dichotomised categories  : 1 = high level,  

      4 = low level of cooperation      

2)  1 = did not attend kindergarten, 2=attended kindergarten or preparatory class  

 
 

 * Asociácia medzi   spoluprácou a skupinou je štatisticky významná  (p < 0,01) 
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Graf č. 3  
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4. Asociácia medzi skupinou a porozumením 
  
 

Fischer test results of  group - understanding*group  
     

Premenné 
Motivácia - D-porozumenie 1) 
stupeň 
volnosti 

chi 
kvadrát signifikantnosť 

hladina 
významnosti 

Skupina - skupinad 2) 1 11,668 0,002 * * 
     
  

1) due to chí kvadrát test we  dichotomised categories  : 1 = high level,  

      4 = low level of understanding      

2)  1 = did not attend kindergarten, 2=attended kindergarten or preparatory class  
 

 
 
  *Asociácia medzi skupinou a porozumením je štatisticky veľmi významná (p < 0,01) 
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Graf č. 4      
 
Asociácia medzi porozumením a skupinou charakterizujúcou prípravu na školu  

 
Deti navštevujúce materskú školu alebo 0. ročník mali vyššiu úroveň porozumenia ako 
deti ktoré predškolskú prípravu neabsolvovali. 
 
 
Záver:  
V bežnej školskej praxi narážame na veľa problémov ktoré rezultujú z faktu, že oproti 
deťom z majoritnej spoločnosti, mnohé rómske deti pochádzajú zo sociálne 
znevýhodneného prostredia. Snahou nás - psychológov je nájsť špecifiká  v ich 
kognitívnom, sociálnom a osobnostnom vývine. Uvedené informácie môžu poslúžiť pri  
vypracovaní špecifických edukačných materiálov a metodických pomôcok, ktorými sa 
zvýši úspešnosť detí a zvládanie predpísaných učebných osnov. Aj nové objektívne 
psychodiagnostické pomôcky môžu pri tejto snahe napomôcť. Vklad psychológov takto 
prispeje k lepšiemu spoznávaniu potrieb, možností a predpokladov detí, stane sa  
nenahraditeľnou pomôckou pri vytváraní vhodných podmienok vzdelávania. 
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