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Abstrakt: Príspevok sa zaoberá analýzou faktorov školskej úspešnosti žiakov s ľahkým a stredne ťažkým 

mentálnym postihnutím edukovaných na špeciálnych základných školách, na základných školách v špeciálnych 

triedach a v individuálnej školskej integrácii. V príspevku prezentujeme údaje získané riešením nastoleného 

relačného a deskriptívneho výskumného problému. Dotazník Naša trieda vyplnili žiaci s mentálnym postihnutím 

na špeciálnych základných školách a základných školách. Analyzovali sme v ňom aktuálnu a preferovanú klímu 

triedy v piatich premenných – spokojnosť v triede, trenice v triede, súťaživosť v triede, náročnosť učenia 

a súdržnosť triedy. Priaznivé výsledky sme zistili u premenných – náročnosť učenia a súdržnosť triedy. Výsledky 

v premennej  súťaživosť v triede nám naznačili, že žiaci s mentálnym postihnutím prihliadajú na svoj vlastný 

prospech. Výsledky výskumu naznačujú nepriaznivé výsledky v premenných spokojnosť v triede a trenice v triede 

u  žiakov s mentálnym postihnutím, ktorí sú integrovaní do bežných tried a  špeciálnych tried na základných 

školách. U žiakov s mentálnym postihnutím na špeciálnych základných školách je nepriaznivá premenná  trenice 

v triede. Vhodnou intervenciou pedagógov v nepriaznivých premenných za pomoci špeciálnych pedagógov 

a ďalších odborných pracovníkov v špecifických situáciách je možné eliminovať nežiaduce správanie sa žiakov 

s ľahkým a stredne ťažkým mentálnym postihnutím a koordinovať mieru spokojnosti a pohody, vytvárať 

optimálnu klímu triedy v interakciách medzi učiteľom a žiakmi, ako aj medzi žiakmi samotnými, čo považujeme 

za dôležité faktory ich školskej úspešnosti aj v podmienkach školskej integrácie/inklúzie. 

Kľúčové slová: Žiak s mentálnym postihnutím. Klíma triedy. Školská úspešnosť. Špeciálna základná škola. 

Základná škola. Školská integrácia/inklúzia. 

 

Abstract: The report deals with the analysis of the factors of school success of students with mild and moderate 

mental disabilities educated in special schools, primary schools, special classes and individual school 

integration. In the report we present data obtained in solving bequeathed relational and descriptive research 

problem. The questionnaire Our Class was completed by students with mental disabilities in special schools and 

primary schools. In the questionnaire we analyzed the current and preferred class climate with five variables - 

satisfaction in the class, tensions in class, competitiveness in the class, learning difficulty and class cohesion. 

Favorable results were found for the variables - learning difficulty and class cohesion. The results in the 

variable - competitiveness in class - indicated that students with mental disabilities are interested in their own 

benefit. The research results are unfavorable for variables - satisfaction in the class and tensions in the class for 

students with mental disabilities who are integrated into regular classes and special classes in primary schools. 

For students with mental disabilities in special schools unfavorable variable is - tensions in the class. By 

appropriate intervention of teachers in unfavorable variables, with the help of special educators and other 

professionals in specific situations, it is possible to eliminate undesirable behavior of students with mild and 

moderate mental disabilities and coordinate level of satisfaction and well-being, to create an optimal class 

climate in the interaction between teachers and students as well as between students themselves. These are 

considered as important factors of their school success in conditions of school integration / inclusion. 

Key words: Students with mental disabilities. Class climate. School success. Special primary school. Primary 

school. School integration / inclusion. 

 

Teoretické východiská 

Školská úspešnosť je u žiakov s mentálnym postihnutím podmienená zníženým 

intelektom, čo má za následok pri rozvoji individuality žiaka zníženú činnosť kognitívnych 
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funkcií, problémy v afektívnom správaní, ale aj obmedzené psychomotorické zručnosti. 

Kačáni (1999) hovorí o nedostatočnom rozvoji „abstraktno-symbolického myslenia a slovno-

logickej a symbolickej pamäti“(Kačáni 1999, s. 148). A práve preto sa u žiakov s mentálnym 

postihnutím môže prejaviť nezáujem o edukáciu, čo má vplyv na školskú úspešnosť. 

Nezvládnutie školských úloh má vplyv na pasivitu žiaka, často je príčinou záškoláctva.  

Podľa Bartoňovej a Vítkovej (2013) vykazuje kvalitnejšie výsledky žiakov 

s mentálnym postihnutím inkluzívne vyučovanie. Pôsobí pozitívne na oblasť kognície, 

sociálneho rozvoja, rozvoja osobnostnej úrovne jednotlivca, koordinuje jeho vstup do 

vzťahov, ich udržanie a kooperáciu rešpektu a porozumenia. Inkluzívny edukačný proces je 

trvalý a dlhodobý, zmeny sa odzrkadlia v organizácii školy, v používaní metód a foriem 

vhodných pre žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, nezanedbateľné je aj zloženie 

pedagogického kolektívu, ktorý s kmeňovými učiteľmi tvoria aj špeciálni pedagógovia 

a asistenti učiteľa. Foreman (2011, In: Hrebeňárová 2013) pripomína v súlade s UNESCOm 

zameranie sa na osobnosť žiaka a jeho individuálne potreby, čo sa nezaobíde bez zmien 

v obsahu, vzdelávacích prístupoch a stratégiách. K jedným z faktorov úspešnej a kvalitnej 

práce patrí vzdelanie a prax učiteľov, ktorí stimulujú žiakov využívať ich potenciál.  

Za školskou úspešnosťou sa neskrýva len vynikajúci prospech. Na školskú úspešnosť 

vplýva celá škála determinantov. Môžeme hovoriť o výkone a zručnosti žiaka, o práci učiteľa, 

jeho pedagogickom prístupe, úsilí. Dôležitými faktormi na kooperáciu učiteľ – žiak sú tiež 

školská klíma a klíma triedy. Interakcia učiteľ – žiak neprebieha izolovane od diania v triede, 

v škole, v súlade s rodinnou výchovou, rodinným zázemím, ako aj spoločenskou súčinnosťou 

(Kačáni 1999). Čáp a Mareš (2001) za faktory školskej úspešnosti považujú školské 

prostredie, učiteľa a žiaka, ako aj rodinné prostredie. 

Význam rodiny súvisí s prijatím rodičovských kompetencií a zvládaním úloh, ktoré 

rodičovské role prinášajú. Potorčárová (2008, In: Lechta 2012) determinuje formy úspešnosti 

žiakov s mentálnym postihnutím v inkluzívnej edukácii za opory rodičov. Činitele 

rodičovských vstupov sú obsiahnuté v komunikácii so žiakom s mentálnym postihnutím, 

ktorá má byť jasná, pochopiteľná. Rodičia sa zároveň starajú o fyzické a duševné zdravie, 

uvádzajú žiaka s mentálnym postihnutím do spoločnosti, v ktorej sa stretávajú s rôznymi 

sociálnymi situáciami. Na svoje dieťa s mentálnym postihnutím by mali klásť primerané 

nároky a v zhode s jeho individuálnou špecifickou schopnosťou a osobitosťou stimulovať 

jeho rozvoj a starať sa o jeho bezpečnosť a istoty. Rodinné prostredie významne pôsobí na 
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školskú úspešnosť žiaka s mentálnym postihnutím z hľadiska vytvorených podmienok na 

učenie v domácom prostredí a jeho prípravu do školy.  

K priaznivej klíme školy môžu teda prispieť aj rodičia svojou spoluprácou so školou, 

záujmom o chod školy. Pri spolupráci školy s rodičmi sa odbúravajú predsudky a obavy. 

Vytvára sa dôvera, vo vzájomnej kooperácii je možnosť posilniť školskú úspešnosť žiaka, 

eliminovať sociálno-patologické javy a podporovať žiaka pri jeho zvládaní záťaže, osobných 

problémov (Čapek 2013). Mareš (2001) poukazuje, že výsledky kvalitného edukačného 

procesu nezávisia len od samotných jednotlivcov a ich osobnostných vlastností, ich 

individuálnom snažení pri riadení a autoregulácii výchovy, vzdelávania a výcviku, ale tiež na 

mikrosociálnych vplyvoch, t. j. špecifických znakoch rodiny, na osobitostiach školskej triedy 

a učiteľskom zbore, ako i na typickosti konkrétnej školy.  

Dôležitým aspektom kvality pedagogickej komunikácie a vyučovacieho procesu je 

klíma triedy, ktorú žiaci subjektívne pociťujú. Klíma sa vytvára dlhodobo, špecificky 

v konkrétnej triede aj niekoľko mesiacov či rokov. Vytvárajú ju jednotliví žiaci či skupinky 

žiakov, ako aj všetci vyučujúci v danej triede. V neposlednom rade sú to učitelia ako 

jednotlivci  (Mareš, Křivohlavý 1995, In: Nelešovská 2005). Klíma triedy je fenomén zložitý 

a komplikovaný. Kvalita klímy v triede je tvorená viacerými faktormi a ovplyvňuje vzťah 

k výchovno-vzdelávaciemu procesu, motiváciu, kreativitu, výkonnosť učiteľov a žiakov. 

Klíma odráža pozíciu triedy vo vzťahoch, interakciách, vzájomnom porozumení a pod., 

pričom na ňu pôsobia vonkajšie a vnútorné vplyvy vo vzájomnej kooperácii. Možno ju 

označiť za spoločenstvo, v ktorom spoločným znakom sú tak sociálne, ako aj emocionálne 

interakcie medzi subjektmi triedy, t. j. medzi učiteľmi a žiakmi a medzi žiakmi, ktorí prijali 

spoločné pravidlá života triedy (Hanuliaková 2010).  

Je relevantné, aby učitelia preto diagnostikovali, analyzovali a odhaľovali jej 

opodstatnenia a v prípade potreby do nej zasahovali (Kalhous, Obst 2002). Podľa Zelinu 

(1996) je možné klímu v triede ovplyvňovať a meniť. Dôležitými strategickými krokmi je 

zistenie reálnej klímy, porovnanie názorov na klímu v triede medzi učiteľmi a žiakmi, 

porovnať preferovanú klímu medzi učiteľmi a žiakmi a na základe výskumov vhodne 

zasiahnuť do špecifických situácií, ktoré sa javia ako problémové. Zmeny majú byť 

systematické a dlhodobé, zamerané na zvýšenie efektívnosti klímy triedy. Je potrebné použiť 

vhodné stratégie a postupy, vhodnú interpretáciu smerom ku skupine, triede, zmeniť hľadiská 

na komunikáciu, obmedziť kritiku, podporiť tvorivosť, aktivizáciu a pod. v interakciách 

medzi učiteľom a žiakmi, ako aj medzi žiakmi samotnými. 
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Na základe týchto faktorov kladieme otázky, či tieto faktory pôsobia komplexne a ako 

ovplyvňujú  školskú úspešnosť žiakov s mentálnym postihnutím. Vo výskume nás zaujímalo, 

ako vnímajú žiaci s mentálnym postihnutím klímu triedy, ktorá je jeden z faktorov ich 

školskej úspešnosti. Existuje rozdiel vo vnímaní triedy medzi žiakmi s mentálnym 

postihnutím vzhľadom na jednotlivé ročníky? Existuje rozdiel vo vnímaní klímy triedy žiakmi 

s mentálnym postihnutím vzhľadom na ich umiestnenie na špeciálnej základnej škole, 

v špeciálnej triede základnej školy a v štandardnej triede základnej školy? V príspevku 

prezentujeme údaje získané riešením nastoleného relačného a deskriptívneho výskumného 

problému. 

 

Metodika výskumu 

Spôsob získavania výskumných údajov bol realizovaný modifikovanými anonymnými 

dotazníkmi Naša trieda. Dotazníky boli zamerané na otázky: 

1. Aká je naša trieda, akí sú tvoji spolužiaci? 

2. Aká by mala byť tvoja trieda a akí by mali byť tvoji spolužiaci? 

V oboch dotazníkoch, ktoré sme spracúvali s týždenným až dvojtýždenným časovým 

odstupom, bolo 25 otázok. Prostredníctvom nich sme skúmali päť premenných v aktuálnej 

a preferovanej klíme z hľadiska: spokojnosti v triede, treníc v triede, súťaživosti v triede, 

náročnosti učenia a súdržnosti triedy. Výskum sme realizovali u žiakov 3., 4., 5. a 6. ročníka 

špeciálnych základných škôl, špeciálnych tried základných škôl a  žiakov s mentálnym 

postihnutím integrovaných v základných školách. 

Odpovede respondentov sme skórovali bodmi 1 – 3, t. j. odpovede áno hodnotíme 

troma bodmi, odpovede nie jedným bodom. V prípade, že respondent nezakrúžkoval, resp. 

označil obidve možnosti, skórovali sme odpoveď dvoma bodmi. Pri piatich otázkach č. 6, 9, 

10, 16 a 24 je skórovanie opačné: odpoveď áno má hodnotu 1 bod, neviem 2 a nie 3 body. 

Hodnotu každej premennej sme získali súčtom bodov skórovanej odpovede. Hodnota každej 

premennej sa pohybovala od minimálneho počtu 5 bodov a maximálneho počtu 15 bodov.  

Pri vyhodnocovaní hypotéz sme použili dva spôsoby vyhodnocovania. Prvým 

spôsobom bol aritmetický priemer pre každú premennú. Pri druhom spôsobe sme zoradili 

údaje každej jednej premennej a určili medián, ktorý je štatisticky korektnejší. Výpočty 

jednotlivých premenných nám pri interpretovaní výsledkov výskumu pomohli porovnať 

hodnotenie školskej klímy z hľadiska žiakov s mentálnym postihnutím. Pri premenných 
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spokojnosť a súdržnosť v triede sú adekvátne vyššie hodnoty. Pri treniciach, súťaživosti 

v triede a náročnosti učenia sú, naopak, vyhovujúce nižšie hodnoty.  

Objektom výskumu boli žiaci s ľahkým a stredne ťažkým stupňom mentálneho 

postihnutia zo špeciálnych základných škôl z Rožňavy, Revúcej, Dobšinej a Humenného, zo 

špeciálnych tried základných škôl z Keceroviec, Gemerskej Vsi a Nižnej Slanej a integrovaní 

žiaci zo základných škôl z Krásnohorského Podhradia, Roštára, Nižnej Slanej, Brzotína 

a Gemerskej Vsi.  

Výskumu sa zúčastnilo spolu 146 žiakov, z toho 83 chlapcov a 63 dievčat. Výskum 

prebehol v priebehu školských rokov 2013/2014 a 2014/2015 po dohode s riaditeľmi škôl a 

učiteľmi. Učiteľ na začiatku vyplňovania dotazníkov zadal pokyny žiakom. V prípade potreby 

v priebehu vypisovania bol žiakom nápomocný, pokiaľ žiak zadaniu neporozumel. Pokiaľ 

niektorý žiak nezodpovedal na niektorú otázku, nenútime ho k odpovedi. Výskum sme 

realizovali v štandardných podmienkach škôl, v triedach, ktoré žiaci navštevujú. 

 

Výsledky výskumu 

Vzhľadom na to, že hlavným cieľom výskumu bolo analyzovať klímu triedy ako 

dôležitého faktora školskej úspešnosti žiakov s mentálnym postihnutím v špeciálnych 

základných školách, v špeciálnych triedach základných škôl a integrovaných žiakov 

v bežných triedach základných škôl z hľadiska vnímania aktuálnej klímy triedy a preferovanej 

klímy triedy, stanovili sme si parciálne ciele: 

1. Analyzovať aktuálnu a preferovanú klímu školskej triedy u žiakov s mentálnym 

postihnutím v 3. a 4. ročníkoch a ročníkoch 5. a 6. v kontexte školskej úspešnosti. 

2. Analyzovať aktuálnu klímu školskej triedy u žiakov s mentálnym postihnutím 

v špeciálnych základných školách a základných školách v kontexte školskej úspešnosti. 

3. Analyzovať rozdiely vo vnímaní aktuálnej a preferovanej klímy triedy žiakmi s mentálnym 

postihnutím z hľadiska ich umiestnenia na špeciálnych základných školách, v špeciálnych 

triedach základných škôl a v štandardných triedach základných škôl.  

Výsledky prezentujeme v Tabuľke 1. 
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Tabuľka 1 Vyhodnotenie dotazníkov pomocou aritmetického priemeru a mediánu  

 Žiaci 3. a 4. 
ročníka 

Žiaci 5. a 6. 
ročníka 

Žiaci 
špeciálnych ZŠ 

Žiaci ZŠ Všetci žiaci 
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ritm

etick
ý

 

p
riem

er 

M
ed

ián
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etick
ý
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A
K

TU
Á

LN
A

 K
LÍ

M
A

 

Spokojnosť    
v triede 

2,41 3 2,51 3 2,49 3 1,43 1 2,46 3 

Trenice           
v triede 

2 2 2,09 3 2,06 3 2,01 2 2,04 3 

Súťaživosť     
v triede 

2,44 3 2,42 3 2,49 3 2,32 3 2,43 3 

Náročnosť 
učenie 

1,86 1 1,77 1 1,90 1 1,65 1 1,81 1 

Súdržnosť 
triedy 

2,34 3 2,36 3 2,36 3 2,34 3 2,35 3 

P
R

EF
ER

O
V

A
N

Á
 K

LÍ
M

A
 Spokojnosť   

v triede 
2,46 3 2,47 3 2,49 3 2,29 3 2,46 3 

Trenice           
v triede 

1,59 1 1,56 1 1,52 1 1,69 1 1,58 1 

Súťaživosť     
v triede 

2,34 3 2,39 3 2,51 3 2,10 3 2,37 3 

Náročnosť 
učenie 

1,75 1 1,83 1 1,84 1 1,69 1 1,79 1 

Súdržnosť 
triedy 

2,53 3 2,47 3 2,48 3 2,55 3 2,50 3 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Klímu triedy v kontexte školskej úspešnosti u žiakov s mentálnym postihnutím sme 

skúmali z hľadiska piatich premenných.  

Pri prvej premennej sme zisťovali spokojnosť v triede z pohľadu žiakov s mentálnym 

postihnutím. Výsledky potvrdili, že u žiakov s mentálnym postihnutím v špeciálnych triedach 

základných škôl a integrovaných žiakov s mentálnym postihnutím v bežných triedach 

základných škôl je miera spokojnosti, pohody nepriaznivá, vzťah žiakov s mentálnym 

postihnutím vzhľadom k triede je narušený. U žiakov s mentálnym postihnutím sa vyvíjajú 

sociálne vzťahy odlišne ako u intaktných žiakov vzhľadom na ich zníženú rozumovú úroveň, 

nedostatočne rozvinuté kognitívne funkcie. Emocionálne prežívanie žiakov s MP je nestále, 

nedokážu korigovať svoje city vzhľadom na situáciu, často sa prejavuje apatická alebo 

povznesená nálada. Podpornými mechanizmami na preklenutie sociálnych bariér sú špeciálny 

pedagóg, asistent učiteľa, školský psychológ, vychovávateľ a ďalší pedagogickí pracovníci, 

ktorí so žiakmi v triede prichádzajú do styku. Považujeme za potrebné naučiť intaktných 

žiakov vnímať inakosti žiakov s mentálnym postihnutím, vnímať ich ako súčasť bežného 

života. Pripravenosť pedagógov pomôže vytvoriť priaznivú klímu triedy, atmosféru 

tolerancie, znášanlivosti a rozvíjať vzájomnú spoluprácu.  
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 V druhej premennej sme skúmali trenice v triede, čo zahŕňa komplikácie vo vzťahoch 

medzi žiakmi, narastajúcu mieru napätia, nespokojnosti, sporov, bitiek. Výsledky výskumu 

aktuálnej klímy vyjadrujú nespokojnosť u žiakov s mentálnym postihnutím. Problémové 

správanie u žiaka s mentálnym postihnutím môže naznačovať, že sa dostal do záťažovej 

situácie, ktorú nie je schopný adekvátne vyriešiť. Iná alternatíva je kamarátstvo so 

spolužiakom, ktorý ma naňho zlý vplyv. Z praxe vieme, že v triedach sa často vytvárajú 

skupiny na základe pohlavia, sociálneho prostredia, z ktorého pochádzajú, či skupiny žiakov 

schopnejších a menej schopných a pod. Vytvorené skupiny medzi sebou súperia. Pedagógovia 

nevedia zasiahnuť do vzťahov, ale majú možnosť na vyučovacích hodinách, počas prestávok, 

na kultúrnych akciách, ale aj pri mimoškolských činnostiach upozorňovať na nevhodné 

správanie. Interakcia medzi pedagógmi a žiakmi s mentálnym postihnutím je každodenná, 

z tohto dôvodu učitelia a ďalší pedagogickí pracovníci môžu zasahovať do psychologickej 

klímy triedy a podieľať sa na tvorbe formálnych vzťahov. 

Kompetentne viesť žiakov s mentálnym postihnutím k pocitu sebaistoty, 

sebahodnotenia a k poznaniu svojej vlastnej hodnoty (Kačáni a kol. 1999). Pri problémovom 

správaní je nutná spolupráca s ďalšími odborníkmi – lekármi, psychológmi, špeciálnymi 

pedagógmi. Je dôležité každého žiaka viesť k tolerancii inakosti iných žiakov, či už ide o 

intaktného žiaka, alebo žiaka s mentálnym postihnutím, hľadať vhodné riešenie pri riešení 

problémových vzťahov podľa konkrétnej situácie a upevňovať poznanie bezkonfliktných 

situácií. Podporou v tomto procese sú aj asistenti učiteľa, ktorí pomáhajú učiteľom so 

zdravotne znevýhodnenými žiakmi pri vyučovaní, ale aj osobitným prístupom k žiakom 

s mentálnym postihnutím s problémovým správaním; tí sa pokúšajú eliminovať nežiaduce 

prejavy správania.  

Súťaživosť v triede je treťou premennou, ktorú sme skúmali. Po vyhodnotení môžeme 

konštatovať, že v aktuálnej aj preferovanej klíme zhodne žiaci s mentálnym postihnutím majú 

snahu po vyniknutí, v triedach sú konkurenčné vzťahy. Tu musíme zdôrazniť, že „u mentálne 

postihnutých prevláda jednoznačne zameranie na vonkajšiu morálnu normu a na vlastný 

prospech“ (Jakabčic, Požár 1996, s. 180). 

 Výskum nám poskytol názor žiakov s mentálnym postihnutím na náročnosť učenia vo 

štvrtej premennej. Výsledky výskumu naznačili relatívnu spokojnosť, žiaci sa necítia 

zaťažení. Učivo a nároky edukátorov sú primerané im možnostiam a schopnostiam. 

Vyhodnotením piatej premennej súdržnosť triedy sme nezistili žiadne významné 

štatistické rozdiely. Napriek nespokojnosti žiakov s mentálnym postihnutím na základných 
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školách či komplikovaných vzťahoch u všetkých žiakov s mentálnym postihnutím môžeme na 

základe výsledkov konštatovať spolupatričnosť a ucelenosť kolektívov žiakov s mentálnym 

postihnutím na špeciálnych základných školách, v špeciálnych triedach základných škôl 

a u integrovaných žiakov v bežných triedach základných škôl. K splneniu cieľov, ktoré trieda 

má, je potrebné využitie spoločných síl, v triede sa uspokojujú potreby a záujmy všetkých 

žiakov (Kačáni a kol. 1999) 

Najvyšší aritmetický priemer 2,46 a hodnotu mediánu 3 sme v celkovom výberovom 

súbore zaznamenali pri premennej spokojnosť v triede. Najnižší aritmetický priemer 1,81 

a hodnota mediánu 1 dosiahla premenná nároky školy, teda potreba vynaložiť námahu pri 

učení. 

 

Diskusia  

V príspevku sme sa zamerali na kvalitu klímy triedy z pohľadu vzťahov žiakov 

s mentálnym postihnutím v triede. Vo výskume sme zaznamenali významné výsledky, ktoré 

sú východiskom pre prácu pedagógov pri práci so žiakmi s ľahkým a stredne ťažkým 

mentálnym postihnutím. Pomocou dotazníka sme zaznamenali prežívanie žiakov s mentálnym 

postihnutím v triedach v špeciálnych základných školách, v špeciálnych triedach 

v štandardných základných školách a integrovaných žiakov s mentálnym postihnutím do 

bežných tried na základných školách z piatich hľadísk: spokojnosť v triede, trenice v triede, 

súťaživosť v triede, náročnosť učenia a súdržnosť triedy.  

Práca so žiakmi s mentálnym postihnutým je náročná, dlhodobá a je nevyhnutné pri 

práci zohľadňovať špecifické a individuálne odlišnosti žiakov s mentálnym postihnutím. 

Kompetentnosť, pripravenosť edukátorov je zárukou zefektívnenia výsledkov školskej 

úspešnosti, ktorú ovplyvňuje práve klíma triedy. Počas celého procesu je nevyhnutná 

spolupráca s rodičmi žiakov s mentálnym postihnutím, zvlášť s rodičmi žiakov s mentálnym 

postihnutím zo sociálne znevýhodneného prostredia. Poznaním rodinného prostredia je možné 

predchádzať záškoláctvu, eliminovať negatívne pohľady na vzdelávanie, podporovať mravné 

a etické hodnoty, znižovať agresivitu a kriminalitu. Výskum Švarcovej (2008) preukázal, že 

intaktní žiaci často neakceptujú inakosť spolužiakov (Švarcová 2008). Je preto vhodné prijať 

do praxe odporúčania Baja a Vašeka (1994), ktorí radia posilniť spoluprácu s odborníkmi, 

a tým posilniť oblasť súvisiacu s inklúziou žiakov. 

Formovanie žiakov s MP vo výchove a vzdelávaní vyžaduje strategický vplyv 

pedagogických pracovníkov, čo podmieňuje rozvíjanie ich kompetencií, ďalšie vzdelávanie, 
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využívanie strategických inovačných metód, využívanie kompenzačných a korekčných 

pomôcok, využívanie komunikačných postupov pri dosahovaní stanovených cieľov.  

Na základe výsledkov výskumu a aj praktických skúseností si dovolíme konštatovať, 

že v súčasných podmienkach je prítomnosť len jedného špeciálneho pedagóga v jednej škole 

nepostačujúca. Kooperácia učiteľov, vychovávateľov, asistentov učiteľa, špeciálnych 

pedagógov, psychológa, sociológa, lekára, rodičov a v prípade potreby aj ďalších odborníkov 

s prihliadaním na osobitosti a špecifiká individuality žiaka s mentálnym postihnutím 

naznačuje priaznivé prognózy vo zvyšovaní kvality klímy triedy, ktorá výrazne podmieňuje 

školskú úspešnosť žiakov s mentálnym postihnutím. 

 

Zhrnutie  

Prostredie školy, jej atmosféra a v súvislosti s ňou klíma triedy sú determinanty, ktoré 

zahŕňajú komplexné využitie potenciálu žiaka z hľadiska kognitívnych a psychomotorických 

funkcií, ako aj afektívneho prežívania. Tieto faktory v kontexte školskej úspešnosti významne 

efektívne podmieňuje pôsobenie učiteľa a ďalších pedagogických pracovníkov. Na základe 

výskumu možno konštatovať, že ak sú v škole vytvorené podmienky, ktoré žiakom vyhovujú, 

ak žiaci nachádzajú v edukátoroch i v kolektíve oporu, aj ich postoje a spokojnosť sú výrazne 

lepšie. Predpokladáme, že pozitívna klíma v triede má pozitívny vplyv aj na školskú 

úspešnosť.  

___________________________________________________________________________ 

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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