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Abstrakt: V predkladanom príspevku sa venujeme prediktorom školskej úspešnosti, a to u detí so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami v predškolskom veku. Jej cieľom je analyzovať tieto prediktory, resp. 

podmienky školskej úspešnosti u tejto cieľovej skupiny detí. V príspevku vymedzujeme základné pojmy súvisiace 

s témou práce, a to: dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, špeciálne výchovno-vzdelávacie 

potreby, materská škola, predškolský vek. Vymedzujeme školskú úspešnosť a predkladáme činitele školskej 

úspešnosti, možnosti vzdelávania detí so špeciálnymi potrebami a takisto popisujeme individuálny výchovno-

vzdelávací program a plán, ktorý sa pre takéto deti musí špeciálne vytvárať. Analyzujeme tiež prediktory 

podmieňujúce školskú úspešnosť. V rámci témy príspevku považujeme za potrebné vyzdvihnúť rodinu a školu ako 

najdôležitejší faktor ovplyvňujúci rozvoj dieťaťa. Rodina a škola je facilitátor na ceste úspešného štartu 

pripravenosti dieťaťa na školu, aj keď hovoríme o dieťati so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

Prostredníctvom cieľa, ktorý sme v príspevku stanovili, sa snažíme podchytiť viacero názorov a podnietiť 

odborníkov k tomu, aby venovali tejto otázke patričnú pozornosť.  

Kľúčové slová: Školská úspešnosť. Prediktory školskej úspešnosti. Dieťa v predškolskom veku. Špeciálne 

výchovno-vzdelávacie potreby. 

 

Abstract: The paper deals with the school success predictors in children with special educational needs in 

preschool age. The aim of the paper is to analyze these predictors or the conditions of school success in the 

target group of children. The paper defines basic terms concerning the topic, thus child with special pedagogical 

and educational needs, special pedagogical and educational needs, the kindergarten and preschool age. In the 

paper we focus on deeper description of preschool age, individual development stages of child and the 

categorization of children with special needs. The second part consists of the definition of school success as such 

and the subchapters deal with its factors, educational opportunities for children with special needs and the 

individual educational program and plan, which must be specially developed by such children. The third part 

deals with the analysis of all predictors influencing the school success. The factor of family and school is 

highlighted as the most significant factor influencing the development of child in every area of his life. The 

family and school is thus the facilitator by the successful preparation of child for school, regardless the children 

with special educational needs.  

Key words: School success. Predictors of school success. Child in pre-school age. Special educational needs. 

 

Teoretické východiská 

Materská škola je inštitúcia predprimárneho vzdelávania (Lipnická 2011). 

V súčasnosti je dôležité zaoberať sa problematikou výchovy a vzdelávania detí v materskej 

škole a ich školskou úspešnosťou. To platí najmä pri deťoch so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami (ŠVVP). Práve takéto deti sa totiž často stretávajú s rôznymi 

prekážkami, brániacimi adaptovať sa v spoločnosti a napredovať v školskej úspešnosti.  
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Okrem rodinnej výchovy je to aj predškolská výchova a vôbec výchova riadená 

učiteľmi, vychovávateľmi, ktorá má dopad na komplexný rozvoj osobnosti dieťaťa 

v predškolskom veku. Učiteľa a školu je preto potrebné brať ako významného facilitátora 

determinujúceho školskú úspešnosť detí so špecifickými potrebami. Musíme teda 

identifikovať i celkový prístup učiteľa a rodiny, ich schopnosti a skúsenosti analyzovať, či sú 

schopní v plnej miere pozitívne ovplyvniť napredovanie dieťaťa so ŠVVP v oblasti školskej 

úspešnosti.  

Vzhľadom na to, že sa venujeme problematike školskej úspešnosti dieťaťa so ŠVVP 

v materskej škole a následne podmienkami jeho školskej úspešnosti, je potrebné zadefinovať 

si základné pojmy. Medzi tieto základné pojmy patrí dieťa či žiak so ŠVVP, špeciálne 

výchovno-vzdelávacie potreby a tiež vymedzenie pojmu materská škola. Školský zákon 

deklaruje, že „dieťaťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiakom so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je dieťa alebo žiak uvedený v písmenách k) až 

q), ktorý má zariadením výchovného poradenstva a prevencie diagnostikované špeciálne 

výchovno-vzdelávacie potreby, okrem detí umiestnených do špeciálnych výchovných zariadení 

na základe rozhodnutia súdu, 1)“ (Zákon 245/2008, § 2, Z. z. o výchove a vzdelávaní). 

„Špeciálnou výchovno-vzdelávacou potrebou je 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“ (Zákon 245/2008, § 2, Z. z. o výchove a vzdelávaní). Z tejto 

definície nám môže byť jasné, že nehovoríme primárne o špecifických potrebách v pravom 

slova zmysle. Zameriavame sa skôr na problematiku špecifického prístupu k osobnostiam detí 

so ŠVVP zo strany najmä učiteľa, tak i zo strany školy.  

Posledným a veľmi dôležitým pojmom, s ktorým sa v našej práci budeme viackrát 

stretávať, je pojem materská škola. Materská škola je zariadenie resp. inštitúcia, ktorá pomáha 

rozvíjať deti a tvorí pre nich akýsi základ pre ďalšie vzdelávanie. Podľa Lipnickej (2011) je 

materská škola oblasťou poznávania predškolskej pedagogiky, preto sa zaoberá v prvom rade 

teóriou ako i praxou predprimárneho vzdelávania detí nielen v bežných materských školách, 

ale aj v špeciálnych materských školách.  

 

 



Medzinárodná Študentská vedecká konferencia v odboroch špeciálna a liečebná pedagogika 

ŠTUDENT NA CESTE K PRAXI IV, 13. – 14. mája 2015, Prešov 

 

179 
 

Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v predškolskom veku 

Koho teda možno považovať za osobnosť dieťaťa v predškolskej edukácii? Mauro 

(2015) hovorí, že špeciálny sa vníma ako nejaký dáždnik, pod ktorým je ukryté množstvo 

diagnóz. Deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú deti, ktoré môžu mať 

poruchy učenia, kognitívne poruchy, potravinové alergie alebo nevyliečiteľné choroby, 

vývojové oneskorenia, na základe ktorých si deti vyžadujú čosi nezvyčajné, teda to, čo si 

vyžaduje menšinová skupina populácie.  

Bartoňová a Vítková (2007) píšu, že v rokoch 1989 – 1990 sa deťom so ŠVVP začala 

umožňovať individuálna integrácia do tried medzi deti zdravé. Väčší počet detí navštevuje 

tiež logopedické triedy materských škôl, ako i deti s mentálnym či kombinovaným 

postihnutím. Súčasne jestvujú i materské školy pre deti so ŠVVP. Od roku 2000 – 2001 sa 

percento detí so ŠVVP začlenených do bežných tried pohybovalo okolo 1 %, ale v roku 2005 

– 2006 sa to percento zmenilo na 0,6 %. Dieťa v špeciálnych triedach tvorilo v roku 2005 – 

2006 1,4 % zo všetkých detí navštevujúcich materské školy, z toho podiel detí v MŠ pre deti 

so ŠVVP bol 1,3 %.  

V rámci osobnosti dieťaťa so ŠVVP si musíme uvedomiť, že tvorivosť ako najvyššia 

úroveň kognitívnej štruktúry nemôže byť zanedbávaná, ale má byť rozvíjaná v čo najvyššej 

miere, samozrejme s rešpektovaním osobnostných individualít týchto detí. „K tomu, aby sa 

mohol realizovať a prežívať plnohodnotný život, sa musíme vedieť primerane prispôsobiť 

meniacim sa životným podmienkam“ (Fichnová Szobiová 2007, s. 5).  

Ak chceme rešpektovať a podporovať aj rozvoj tvorivosti, musíme podľa Fichnovej a 

Szobiovej (2007) rešpektovať zásady pre podporu tvorivého myslenia, a to nehodnotiť, 

zachovávať dobrovoľnosť (nechať priestor dieťaťu vyjadriť sa k tomu, čo samo uzná za 

vhodné), zaistiť bezpečie (dopriať deťom pocit bezpečia, povzbudiť ho), využívať humor (je 

vhodné zasmiať sa vtipným odpovediam, ale nesmie dôjsť k zosmiešňovaniu), umožniť 

potešenie z hry (činnosti majú prinášať potešenie z hry, nielen z jej výsledku, ale celého 

procesu), zaradiť pochvalu (využiť i v prípade, že deti nemajú príliš originálne nápady), hru 

(musí byť súčasťou každej činnosti, nemá predstavovať učebnú látku). 

V období vývinu dieťaťa prebiehajú rôzne zmeny, či už zmeny fyziologické, telesné, 

motorické, alebo zmeny v myslení, reči dieťaťa a pod. Plnohodnotný rozvoj osobnosti dieťaťa 

je zameraný na autentickosť, tvorivosť, nezávislosť, slobodu, zodpovednosť, komplexnosť, 

celistvosť osobnosti, ktorá má byť harmonická (Kosová 1995, In: Lipnická 2011). Ďalej má 
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byť rozvoj osobnosti zameraný na jej identitu (hovoríme o sebavnímaní) a ako posledné sa 

uvádzajú kladné vzory správania a autoregulácia (Helus 2008, In: Lipnická 2011). 

Vacek (2005) vymedzuje niekoľko typov, ktoré pomáhajú prosociálne konať, a to učiť 

sa chápať a vnímať situácie z pohľadu druhého človeka; byť schopný usudzovať morálne; byť 

empatický, tzn. snažiť sa porozumieť citom druhých ľudí, a poznať a využívať sociálne 

normy a pravidlá, teda pomáhať druhým.  

Tieto menované typy výrazne determinujú dieťa v jeho vývine i vývoji, čo nie je 

možné ignorovať. Dieťa musí byť prosociálnym človekom, aby sa pohýnalo v spoločenskom 

spolunažívaní vpred, v rešpektovaní daných pravidiel a noriem, chápaní seba i iných.  

„Osobnostný rast dieťaťa v sociálnych podmienkach a spoločne zdieľaných hodnotách 

sa uskutočňuje aktívnym učením sa predovšetkým v hrách a v rozmanitých životných 

činnostiach a situáciách, v ktorých na seba pôsobia, kooperujú a vzájomne sa obohacujú 

slobodné a jedinečné osobnosti. Prístup orientovaný na rozvoj osobnosti dieťaťa je osobným 

rozhodnutím pedagóga o vlastnej pedagogickej činnosti vo vzťahu k dieťaťu v konkrétnom 

čase a podmienkach, a to vždy v súlade s jeho pozitívnou výchovou a vzdelávaním 

a dôležitými hodnotami osobnej aj sociálnej kultúrnosti“. (Lipnická 2011, s. 79 – 80). 

Pred vstupom do školy, čiže ku koncu predškolského obdobia, by malo dieťa 

absolvovať isté testy vo viacerých oblastiach, ktoré by mali vyvrátiť fakt, že dieťa v istej 

z oblastí vývoja stagnuje, prípadne sa nerozvíja tak, ako by malo. Medzi tieto oblasti 

zaradzujeme reč, kresbu, sluchové vnímanie a pamäť, zrakové vnímanie a pamäť, vnímanie 

priestoru i času, základné matematické predstavy, sociálne zručnosti, práceschopnosť, 

pozornosť, sebaobsluhu i samostatnosť. Tieto predpoklady, respektíve kritériá školskej 

zrelosti, pripravenosti majú byť akýmsi návodom, ako zistiť, u ktorých detí je dobré dôkladne 

zvažovať začiatok školskej dochádzky (sem radíme deti zdravotne oslabené, deti 

s významným oneskorením kognitívneho vývoja, deti s pomalším alebo nerovnomerným 

kognitívnym vývojom, deti s výraznejšou nezrelosťou v niektorých z čiastkových oblastí 

kognitívneho vývoja, deti nezrelé v oblasti emocionálno-sociálneho). 

Zákon udáva, že dieťa so ŠVVP je kategoricky zatriedené. Dieťa so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami je: 

1. dieťa so zdravotným postihnutím, t. j.: 

 dieťa so zdravotným postihnutím (s mentálnym postihnutím, so sluchovým 

postihnutím, so zrakovým postihnutím, s telesným postihnutím, s narušenou 
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komunikačnou schopnosťou, s autizmom alebo inými pervazívnymi vývinovými 

poruchami, s viacnásobným postihnutím); 

 dieťa choré alebo zdravotne oslabené, dieťa s vývinovými poruchami (poruchou 

aktivity a pozornosti, s vývinovou poruchou učenia), dieťa s poruchou správania, 

okrem detí umiestnených do špeciálnych výchovných zariadení na základe 

rozhodnutia súdu; 

2. dieťa zo sociálne znevýhodneného prostredia; 

3. dieťa s nadaním, ktoré má zariadením výchovného poradenstva a prevencie 

diagnostikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby (Štátny vzdelávací program, ISCED 

0 – predprimárne vzdelávanie, 2008, s. 33). 

 

Faktory ovplyvňujúce školskú úspešnosť dieťaťa  

Veľmi dôležitou súčasťou dieťaťa v predprimárnej edukácii je jeho výkon, ktorý sa 

odráža v školskej úspešnosti dieťaťa na základnom stupni výchovy a vzdelávania detí so 

ŠVVP. Úspešnosť je podnecovaná mnohými faktormi, ktorých vplyvu na výkon dieťaťa 

nemôžeme vnímať ako nepodstatný.  

Podľa Hvozdíka (1986) je úspešnosť vymedzovaná ako celkový výkon, označuje 

vzťah jedinca ku konkrétnej činnosti, v ktorej človek uplatňuje svoju osobnosť, a školskú 

úspešnosť definuje ako školské uplatnenie dieťaťa v jeho práci. Pre porovnanie, Průcha 

(2001) poníma školskú úspešnosť ako zvládnutie požiadaviek školy a prejavuje sa 

v pozitívnych výsledkoch všetkých detí. Školská úspešnosť teda nie je iba výsledkom snahy 

dieťaťa, ale spolupráce oboch účastníkov edukačného procesu, teda detí a učiteľov.  

Čo teda radíme medzi faktory školskej úspešnosti? Čáp a Mareš (2001) radia medzi 

faktory školskej úspešnosti žiaka, učiteľa, pedagogické podmienky a požiadavky, prostredie, 

ale aj vzájomné pôsobenie týchto činiteľov a ich zmeny v čase. Průcha (2013) pre porovnanie 

zaradzuje medzi faktory ovplyvňujúce školskú úspešnosť rodinné prostredie, širšie sociálne 

prostredie, etnické ako i lokálne prostredie. 

1) Rodinné prostredie má veľmi rozhodujúci vplyv na to, čo sa stane s dieťaťom 

v budúcnosti, kam sa dostane a čo z neho vyrastie. V súvislosti s pedagogikou hovoríme 

o riziku sociálneho znevýhodnenia detí, ktoré prichádzajú do materskej či základnej školy, to 

znamená, že rozdiel medzi deťmi pochádzajúcimi z úplných a neúplných rodín je viditeľný. 

Nemenej dôležitým determinantom z oblasti rodinného prostredia je úroveň vzdelanosti 

rodičov.  
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2) Širšie sociálne prostredie – deti sa denne stávajú pozorovateľmi, svedkami správania 

ľudí v obchodoch, na uliciach, v dopravných prostriedkoch a obvykle sledujú nevhodné 

konanie a slovné vyjadrenia dospelých. Veľmi negatívnym faktorom a fenoménom v detskom 

živote je televízia a počítač. V súvislosti s týmto fenoménom hovoríme o observačnom učení, 

keď sa deti učia na základe pozorovania a imitácie agresívneho správania sa odpozorovaného 

z rozličných televíznych kanálov a počítačových hier 

3) Etnická kultúra – v rámci nej formujeme osobnosť človeka na základe kultúrnych 

pravidiel, spoločenských pravidiel platných v krajine, v ktorej dieťa rozvíja svoju osobnosť. 

4) Lokálne prostredie – deti vyrastajú v dedinách, mestách, v blízkosti lesa a prírody, 

múzeí, knihovní, divadiel, kín alebo naopak. Preukázalo sa, že dedinské a mestské deti sa 

výrazne odlišujú v komunikačných schopnostiach, preto je prirodzené počítať tento faktor 

medzi nemenej dôležitý, ktorý treba brať do úvahy v predškolskom veku a počítať s ním.  

 

Významným faktorom, ktorý pozorujeme pred vstupom do materskej školy, je 

temperament dieťaťa; v rámci neho rozlišujeme tri hlavné typy a získavame badateľné 

rozdiely prejavujúce sa v spôsoboch konania. Patrí tu nenáročné dieťa, ktoré sa vyznačuje 

vyrovnanosťou v náladovosti, dokáže sa pomerne dobre prispôsobovať, pri sklamaniach 

reaguje s pokojnou povahou, je otvorené novým veciam, situáciám; pasívne dieťa – takéto 

dieťa je zdržanlivé, prispôsobuje sa dlhšiu dobu, pri sklamaní nereaguje prudko, ale často sa 

označujú aj ako „plaché“ deti, a nedotklivé dieťa pre zmenu sklony k zlej nálade, nedokáže sa 

príliš prispôsobovať zmeneným podmienkam, často prudko citovo reaguje, čoho znakom je 

plač toto dieťa prejavuje zvýšenú aktivitu (Griebel Niesen 2005).  

Jamborová 2014 (In: Miňová Syslová 2014) píše, že každé dieťa je jedinečné a na jeho 

osobnosť vplýva neskutočné množstvo faktorov. Uvádza, že dieťa má právo na pocit istoty, 

priateľstva, bezpečia, lásky a individuálneho prístupu, mali by sme k nemu pristupovať ako 

k človeku s vlastnými záujmami, potrebami, túžbami a názormi na svet okolo seba. O tento 

názor sa opiera tiež Dohovor o právach dieťaťa, ktorý chápeme ako dohodu Spojených 

národov obsahujúcu práva týkajúce sa všetkých detí.  

Funkciu, ktorú majú v domácom prostredí rodičia, preberá v škole učiteľ. Ako dobrá 

a kvalitná osobnosť sa musí vyznačovať viacerými charakteristikami, medzi ktoré Hudák 

(2014) radí samotnú vysokú motiváciu, entuziazmus a zodpovednosť pre učiteľské povolanie. 

Učiteľ ako osobnosť býva často spájaná s pojmom profesionalita, resp. odbornosť. Podľa 

Duchovičovej a Lazíkovej (2008) má tento pojem dve zložky. Kvalifikáciu, odborné 
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vzdelanie spojené s praxou – považujeme za hlavnú pracovnú činnosť učiteľky v MŠ, v nej je 

zahrnuté usmerňovanie dieťaťa, riadenie výchovno-vzdelávacieho procesu, vychovávanie 

dieťaťa, príprava činností obohacujúcich rozvoj osobnosti dieťaťa a pod. Druhá zložka 

obsahuje práve kvalitu profesionality činností, ktorú učiteľ pripravuje a realizuje. 

Učiteľ ako osobnosť by mal pracovať na sebe celý čas a neustále sa zlepšovať. Túto 

cestu neustáleho zdokonaľovania sa prirovnávame podľa Zelinu (1999, In: Hupková 2006) 

k modelu sebazdokonaľovania človeka, ktorá obsahuje niekoľko krokov, a to sebareflexiu, 

sebahodnotenie (hodnotenie samého seba), sebaovládanie, sebavedomie, sebakreáciu 

(tvorenie vlastnej osobnosti) a sebareguláciu. 

Úspešnosť učiteľa podľa Hupkovej (2006) nemôžeme chápať ako náhodný stav, ale 

ako snahu pristupovať k deťom a k svojmu povolaniu neustále v snahe zdokonaľovať sa. 

K tomu zdokonaľovaniu sa prispieva práve sebareflexia, ktorá môže byť dvojaká – 

nezámerná, čiže spontánna, a cieľavedomá. Sebareflexiu preto chápeme ako základ, pevnú 

zem pre sebavýchovu a sebazdokonaľovanie.  

Zámery sebareflexie učiteľa plnia viaceré funkcie: poznávacia funkcia – učiteľ si 

uvedomuje svoje chyby, pozitíva, prežívanie, emócie, afekty, postoje, potreby a snaží sa ich 

prispôsobiť potrebám detí; spätnoväzbová funkcia – učiteľ dostáva odozvu na svoje 

správanie, konanie od detí, kolegov, rodičov; rozvíjajúca funkcia – učiteľovi sa dostáva námet 

či návod k ďalšiemu sebazdokonaľovaniu v práci; funkcia preventívna – učiteľ vďaka tejto 

funkcie prichádza na to, ako by sa mohol v budúcnosti zachovať v podobnej situácii, zmeniť 

svoj postoj, aby sa opätovne rovnaké problémy nevyskytli; a tiež relaxačná funkcia (Hupková 

2006).  

Bays (2014, s. 11) vo svojej publikácii zvanej Cesta pre deti a rodičov uvádza krásny 

výrok – metaforu: „Všetci na tento svet prichádzame ako veľký jagavý, bezchybný, žiariaci 

a čistý diamant. Rodíme sa ako nekonečný prejav lásky a radosti, ako obrovský bezhraničný 

potenciál, schopný dosiahnuť čokoľvek. Ale potom začnú rôzne strasti života tento diamant 

prekrývať nánosmi obmedzujúcich vzorcov správania, ako napríklad, keď sme v škole 

nespravili skúšku, keď nás brat alebo sestra zosmiešnili pred kamarátmi, keď sme spanikárili 

a pred svojou prvou láskou povedali niečo hlúpe, takže o nás stratila záujem.“ 

Druhým faktorom, ktorý sme spomenuli, je rodina. Pre dieťa neexistuje dôležitejšie 

prostredie, pretože rodičia sú základnými vychovávateľmi svojich detí a na svoje ratolesti 

majú najväčší vplyv. Trnková (2004, In: Čapek 2013) tvrdí, že mnoho učiteľov odmieta 

spoluprácu rodičov a táto skutočnosť vychádza z početných dôvodov, ako je  nedostatok času 
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rodičov, nepripravenosť učiteľa na pravidelnú spoluprácu s rodičmi, pracovná vyťaženosť zo 

strany učiteľov či rodičov, slabé zapojenie rodičov do vzdelávania a výchovy detí v MŠ, 

tradičné názory na materskú školu ako na inštitúciu a iné. 

Petlák (2006) uvádza niekoľko vecí, ktoré rodičia od učiteľov svojich detí očakávajú. 

Medzi ne patria tieto: rodičia žiadajú od učiteľov také zaobchádzanie s deťmi, aby dieťa 

nemalo pocit krivdy ani pocit, že je učiteľovi nesympatické; rodičia očakávajú od učiteľa 

podporu dieťaťa vo vzdelávaní, pomoc, riešenie problémov so správaním detí a jeho 

výsledkami, ktoré dosahuje; rodičia vyžadujú zodpovedný prístup a individuálnu starostlivosť 

o ich dieťa; vysokú odbornosť učiteľa a vysokú úroveň jeho schopností, zručností. 

V súčasnosti je výchova detí rodičmi oveľa otvorenejšia, a preto rodičia nemajú 

problém o svojich deťoch rozprávať priamo a na rovinu. Zdôverujú sa s problémami detí 

psychológom, učiteľom, lekárom, priateľom či známym a hľadajú rady, aby boli deťom 

dobrými rodičmi – rodičmi bez chýb. Pritom zabúdajú, že sú matkami a otcami, ktorí svoje 

deti poznajú najlepšie.  

Treba teda povedať, že výchova a výchovný proces v rodine je základným prvkom 

správania sa detí i mimo rodinného prostredia. Tak ako nemožno zmeniť človeka, nemožno 

zmeniť ani dieťa, no možno ho vychovávať a vzdelávať, navádzať tým správnym smerom. 

Môžeme smelo povedať, že neplatí a neexistuje žiaden návod, ako správne vychovávať dieťa, 

potrebné je sa iba snažiť viesť ho na správne cesty: odmeny a tresty sú základnou zložkou 

tohto snaženia. 

 

Zhrnutie 

Cieľom práce bolo na základe nadobudnutých poznatkov teoreticky analyzovať 

prediktory školskej úspešnosti u detí v predškolskom veku so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami. Sekundárnym cieľom bolo vymedziť základné faktory vplývajúce na 

školskú úspešnosť, medzi ktorými boli tiež učiteľ a škola.  

Ako prvé sme si zadefinovali základné pojmy súvisiace s touto problematikou, ktoré 

nám pomohli postupne napĺňať cieľ v celej šírke a hĺbke. Ďalej sme si popísali osobnosť 

dieťaťa v predškolskom veku, ktorú sme si charakterizovali zo všetkých hľadísk jeho rozvoja 

a následne sme si kategorizovali osobnosť dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami podľa platného zákona. Pre dôkladnejšie venovanie sa tejto téme sme si vymedzili 

školskú úspešnosť vo všeobecnosti, prepojili sme to s faktormi, ktoré na ňu vplývajú, 

a následne sme si popísali možnosti vzdelávania v materskej škole práve pre deti vyžadujúce 
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si špecifické potreby, v rámci ktorých sme v krátkosti definovali tiež individuálny výchovno-

vzdelávací program. Gro práce tvorila práve tretia časť, v ktorej sme sa venovali práve 

faktorom – prediktorom školskej úspešnosti, ako hlavné činitele sme opísali učiteľa a rodinu, 

dva najvýznamnejšie facilitátory na ceste úspešného štartu do života detí, ktoré sú istým 

spôsobom obmedzené.  

Analýza podmienok školskej úspešnosti detí v predškolskom veku ukázala, že 

osobnosť dieťaťa môže mať nielen silné, ale i slabé stránky, čo platí tiež pri osobnosti učiteľa 

a rôznorodosti škôl. Z analýzy tiež vyplynulo, že ak interakcia rodiny, školy, pedagógov a 

špeciálnych pracovníkov nie je komplexná, školská úspešnosť nerastie a vývoj či vývin detí 

so ŠVVP je ohrozený.  

Vzhľadom na získané poznatky a analyzované prediktory školskej úspešnosti, ktoré 

boli hlavným cieľom práce, musíme skonštatovať, že tejto problematike sa venuje pomerne 

málo pozornosti. Preto je dôležité, aby sa legislatíva a kompetentné osoby venovali danej 

téme v širšej perspektíve, aby danej literatúry a prostriedkov pre zlepšenie výchovy 

a vzdelávania pre tieto deti bolo dostatočne. Bolo by teda potrebné zaviesť isté nariadenia, 

ktorými by sa riešila daná téma formálnym prístupom, ktorý by rešpektoval časovú náročnosť 

prípravy na to, aby sa učiteľ mohol dostatočne venovať deťom so špeciálnymi potrebami. 

Prostredníctvom tohto návrhu by sa mohla výchova a vzdelávanie týchto detí posunúť na 

vyššiu úroveň.  

________________________________________________________________________________ 

Prezentované výsledky sú parciálnym výstupom výskumu realizovanom v rámci projektu 

APVV-0851-12 Osobnostné a sociálne faktory školskej úspešnosti žiakov so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami v podmienkach inklúzie (OSFa). 
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