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ÍKZmena myslenia, zmena systému... tieto 
slovné spojenia počúvame v  dnešnej 
dobe pri rozhovoroch odborníkov, ale 

aj v  bežnej komunikácii ľudí, ktorí sa pohy-
bujú v  systéme výchovy a vzdelávania. Výs-
ledky rôznych testovaní nás k tomu doslova  
navádzajú – či chceme alebo nie. Testovanie 
je jeden zo spôsobov zistenia, kde sme boli, 
kde sme a kam sa chceme dostať.  Je na nás 
odborníkoch, aby sme hľadali spôsoby, ako 
k tomu pristupovať.

,,Dieťa je cieľ záujmu, nie prostriedok.“ To bol 
jeden z dôvodov, prečo som prijala výzvu 
aktívne sa podieľať na vytváraní základného 
rámca nastavenia kvality s  implementáciou 
inovácií v systéme výchovného poradenstva 
a  prevencie do podoby štandardov, ako in-
terný expert pre jeho kontinuálne zvyšova-
nie.

Zohľadňovanie potrieb dieťaťa a jeho rodiny 
s  využitím inovatívnych prvkov a zdieľaním 
dobrej praxe, nám umožní vydať sa ces-
tou smerom k  inkluzívnemu prístupu školy 
a  školského zariadenia, ktoré akceptuje kul-
túrne, jazykové, náboženské, sociálne, ale aj 
zdravotné rozdiely detí v  hlavnom vzdelá-
vacom prúde. Prítomnosť akejkoľvek „odliš-
nosti” budeme brať  ako príležitosť, nie ako 
ohrozenie. 

Inovácie, ktorým je venovaná téma tohto 
čísla metodicko-odborného časopisu, refl ek-
tujú požiadavky moderného systému pora-
denstva a  prevencie. Pomocou týchto pro-
striedkov budú zariadenia, ktoré poskytujú 
výchovu a vzdelávanie, pripravené akcepto-

vať individuálne a  odlišné potreby dieťaťa 
a jeho rodiny a poskytovať im odborný servis 
v rámci multidisciplinárneho prístupu.

Dajme deťom krídla, aby sme boli sprievod-
cami na ich ceste životom, aby sme boli tu, 
keď potrebujú našu pomoc. Podajme im po-
mocnú ruku pri rozhodovaní o  ich ďalšom 
smerovaní. Buďme tu vždy vtedy, keď nás 
potrebujú, spolu s  ich rodičmi, ktorým pos-
kytneme odbornú pomoc a  podporu, aby 
dokázali čeliť výzvam, s ktorými sa stretávajú. 

Juliana PEREČINSKÁ
Národný projekt, Podpora implementácie 

štandardov v systéme VPaP, VÚDPaP



DIE ŤA V CENTRE ODBORNE J POZORNOSTI |  3/2019 2

RO
ZH

O
VO

R O inovatívných metódach 

vo výchove a vzdelávaní 

odpovedá PaedDr. Juliana PEREČINSKÁ, Národný projekt, 
Podpora implementácie štandardov v systéme VPaP, VÚDPaP

Čomu sa v  súčasnosti 

profesionálne venuje-

te? 

Pracujem ako interný 
expert v  NP „Štandardi-
záciou systému poraden-
stva a prevencie k inklú-
zii a úspešnosti na trhu 
práce“ pre Výskumný 
ústav detskej psycholó-
gie a  patopsychológie. 
Moja práca je zamera-

ná na analytickú a  systematickú činnosť pri 
príprave teoreticko-metodologických vý-
chodísk a  tvorbe výstupov pre kontinuálne 
zvyšovanie kvality v systéme VPaP. Pracujem 
v  expertných riešiteľských tímoch, ktoré sa 
podieľajú na nastavení, tvorbe a  realizácii 
kontinuálneho mapovania potrieb dieťaťa 
a  jeho rodiny v  systéme VPaP a nastavení 
a zavedení inštitútu kvality a inovácií. 

S akými témami pracujete na VÚDPaPe?

Hlavnými témami, ktorým sa venujem, je 
prenášanie dobrej praxe z odbornej činnosti 
do nastavenia a zavedenia inštitútu inovácií 
a kvality, reagujúcich na vytvárajúce sa štan-
dardy v závislosti na potrebách dieťaťa a jeho 
rodiny. Pracujem s  témami ako systém su-
pervízie odborných činností, inovácie vo vý-
chovno-vzdelávacom procese, multidiscip-
linárny prístup, medzirezortná spolupráca, 
sociálno-patologické javy, spolupráca rodi-
ny a školy, ale aj ľudských zdrojov v systéme 
VPaP. 

Ako sa z  Vášho pohľadu mení situácia 

v oblasti výchovy a vzdelávania?

Systém výchovy a vzdelávania v  dnešnej 
dobe prechádza neľahkým obdobím zmien. 
Táto zmena vychádza najmä z očakávaní na 
napĺňanie požiadaviek osobného rozvoja 
jednotlivca a  zároveň z predpokladaných 
perspektívnych potrieb spoločnosti. Reago-
vaním na súčasné potreby došlo k posilneniu 
výučby cudzích jazykov, environmentálneho 
vyučovania, fi nančnej gramotnosti a počíta-
čových zručností u  žiakov. Na bežných ško-
lách sa realizuje integrácia žiakov so špeciál-
nymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 
Na národnostných školách boli zavedené 
diferencované formy výučby. Bol zavedený 
systém ďalšieho vzdelávania pedagogic-
kých pracovníkov. Školy sa aktívne zapájajú 
do medzinárodných programov vzdelávania 
a rôznych národných projektov. Na jednotli-
vých stupňoch škôl sa kladie veľký dôraz na 
kvantitatívne a  kvalitatívne požiadavky roz-
voja samotných škôl. Čaká nás nastavenie 
strategických zámerov, nevyhnutných pre 
zvýšenie kvality edukačného procesu, ktorý 
reaguje na zmeny v  spoločnosti. Vyžaduje 
pripraveného človeka pre spoločnosť, v kto-
rej žije a umožňuje mu rozvoj po akademic-
kej, ale aj osobnostnej stránke.

Aké nové postupy sa v súčasnosti do ob-

lasti vzdelávania zavádzajú?

Inkluzívny prístup, ktorého snahou je poskyt-
núť všetkým deťom bez rozdielu čo najlepšiu 
úroveň vzdelania s  ohľadom na ich indivi-



DIE ŤA V CENTRE ODBORNE J POZORNOSTI |  3/20193

RO
ZH

O
VO

Rduálne možnosti a potreby, je jednou z kľú-
čových tém, ktorú je potrebné riešiť a v sys-
téme výchovy a  vzdelávania nastaviť. Preto 
v  súčasnosti aktívne a  inkluzívne nastavené 
školy a  školské zariadenia vo svojich škol-
ských vzdelávacích programoch do centra 
pozornosti kladú dieťa a jeho rodinu. Rozma-
nitosť problémov, s  ktorými prichádzajú do 
kontaktu, odkrývajú mnoho nových potrieb, 
na ktoré sa snažia reagovať.

Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami, nadané deti, deti z  neúplných 
rodín, dieťa v striedavej starostlivosti oboch 
rodičov, deti týrané, deti prichádzajúce z ino-
kultúrného prostredia a iné špecifi cké prob-
lémy, s ktorými sa stretávame na školách, si 
vyžadujú zavádzať nové postupy. 

Jednou z používaných metodík je Tréning fo-
nematického uvedomovania D. B. Eľkonina, 
určený najmä pre žiakov, ktorí nemajú zvlád-
nutú oblasť fonematického uvedomovania 
šesťhláskovej štruktúry slova. 

Ďalšou z  oblastí, kde sa používajú nové po-
stupy, je oblasť rozvoja fi nančnej gramotnosti 
a sociálnej zručnosti a to aj cez  projekt Afl a-
toun, ktorý sa snaží problémy zavčas pod-
chytiť a  riešiť. Vyvážený sociálny, osobnostný 
a fi nančný vzdelávací plán, vedie deti k preko-
návaniu problémov, každodenných nástrah ži-
vota a je základom ich fi nančnej gramotnosti. 

Na hodinách matematiky sa postupne využí-
va Hejného metóda, ktorá skladá určité prin-
cípy do uceleného konceptu tak, aby žiak ob-
javoval matematiku sám a s radosťou.

V  školách sa realizujú programy zabraňujú-
ce a redukujúce násilie, agresiu, šikanovanie 
a  sociálne vylúčenie. Podporuje sa partici-
pácia mladých ľudí v oblasti kultúry, športu 
a vzdelávania, napríklad cez program Otvo-
rené školy – rovesnícke vzdelávanie k  de-
mokracii. Zavádzajú sa programy na pod-
poru sociálno-emociálneho učenia ako je 
napríklad program Zippyho kamaráti. 

Ďalším z dôvodov zavádzania nových postu-
pov je aj prístup k informáciám, ktorý zmenil 
pohľad na prácu s informáciami a ich spraco-
vanie. Preto je veľmi potrebné naučiť žiakov 
s týmito informáciami pracovať s porozume-
ním. Ukazuje sa dôležité rozvíjať kritické mys-
lenie žiakov. Patrí k  edukačným činnostiam, 
ktoré ovplyvňujú kognitívny rozvoj žiaka 
a vedie ho k pochopeniu akejkoľvek informá-
cie v čo najširších súvislostiach.

Zmeny v oblasti si vyžadujú pripraveného 
pedagóga a odborného zamestnanca. Reak-
ciou na túto potrebu je uskutočňovanie 
vzdelávaní a  tréningov, zameraných na po-
silnenie schopností a  zručností a  vzájomnej 
spolupráce podporného inkluzívneho tímu.

Čo znamená pre vás zavádzanie inovatív-

nych postupov do oblasti školstva?

V roku 2013 prišiel čas, keď som mohla svoje 
dvadsaťročné skúsenosti v  oblasti výchovy 
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Prijala som pozície riaditeľky v novovznika-
júcej základnej škole v obci na východnom 
Slovensku. Pred vznikom základnej školy 
bola pre žiakov do vzdialenosti cca 10 km 
dostupná iba špeciálna škola s  bohatou 
históriou a  tradíciou. Spolu s  novovzniknu-
tým kolektívom sme vytvorili školský vzdelá-
vací program, reagujúci na potreby detí a ich 
rodičov, ktorí bývali v obci s 2500 obyvateľmi. 
Prevažná časť (2100 obyvateľov) pochádzala 
z  marginalizovanej rómskej komunity. Bola 
to veľká výzva k zmene pohľadu na možnosti 
vzdelávania, dostupné priamo v  obci, s  po-
skytovaním kvalitných služieb blízko k  de-
ťom, ale aj k rodičom.

Víziou tejto školy bolo ,,Učiť sa pre život. 
Sprevádzať žiaka na jeho ceste za vzdela-
ním a  poznaním, aby sa cieľavedomosťou 
a  zodpovednosťou stal plnohodnotným 
členom spoločnosti a  mohol viesť šťastný 
život“. Cieľom bol žiak. Žiak, ktorý sa vie učiť, 
je motivovaný pre celoživotné vzdelávanie, 
tvorivo myslí a logicky uvažuje. Žiak, ktorý je 
schopný riešiť problémy, je všestranne ko-
munikatívny a  spolupracuje s okolím. Žiak, 
ktorý rešpektuje vlastnú prácu, ale aj prá-
cu druhých. Žiak, ktorý sa stáva slobodnou 
a  zodpovednou osobnosťou uplatňujúcou 
svoje práva a  plniacou si svoje povinnosti. 
Žiak, ktorý prejavuje pozitívne city v správa-
ní, v konaní a v prežívaní životných situácií. 
Žiak, ktorý vie byť citlivý k ostatným ľuďom, 
ale aj k prírode. Žiak, ktorý rozvíja a chráni 
svoje fyzické, duševné a sociálne zdravie 
a zdravie ostatných. Žiak, ktorý je tolerantný 
a ohľaduplný k ľuďom, k ich kultúrnym a du-
chovným hodnotám, žiak, ktorý je čestný 
a spravodlivý.

Škola dávala šancu každému žiakovi, aby sa 
rozvíjal podľa svojich schopností a  bolo mu 
umožnené zažiť úspech. Zmysel práce tých, 
ktorí sme sa podieľali na výchove a  vzdelá-

vaní, sme nevideli len v  odovzdávaní izolo-
vaných informácií, ale v  tom, aby naši žiaci 
premýšľali o obsahu vzdelávania, aby hľadali 
súvislosti medzi faktami, aby sa učili pre prak-
tický život postupnou a primeranou formou. 
Aby sa vedomosti, získané v škole, pretavili do 
zručností, schopností a postojov využiteľných 
v praxi. Škola prostredníctvom partnerského 
a otvoreného prístupu spolupracovala s  ro-
dičmi ako s  partnermi výchovno-vzdeláva-
cieho procesu, za odbornej i ľudskej podpory.

Snažili sme sa o vytváranie atmosféry vzá-
jomného porozumenia, spolupráce medzi 
žiakmi navzájom, učiteľmi a  žiakmi, medzi 
samotnými učiteľmi a  školou ako takou, 
s  rodičmi, ktorí participujú na vzdelávaní 
a výchove svojich detí. Ukázalo sa dôležité aj 
hľadanie podmienok pre rozvoj, uplatnenie 
a úspech každého žiaka a hľadanie spôsobu 
uchopenia výzvy prostredníctvom vhodne 
zvolených stratégií, foriem a metód práce.

Aké témy v  oblasti školstva vnímate ako 

najpálčivejšie?

– šikana,
– bezmocnosť rodičov pri voľbe ďalšieho 

vzdelávania detí s postihnutím,
– riadenie rezortu 2 ministerstvami (MŠVVaŠ 

SR a MV SR),
– normatívne fi nancovanie na žiaka, rozde-

lenie na prenesené a  originálne kompe-
tencie,

– odmietanie inklúzie,
– nedostatočná praktická príprava študen-

tov pedagogiky na VŠ.

PaedDr. Juliana Perečinská momentálne 
pracuje v rámci aktivity na vytváraní Inštitú-
tu inovácií. Vyhodnocuje novovynárajúce 
sa potreby dieťaťa a jeho rodiny v systéme 
VPaP. Pracuje na identifi kácií potrebných 
inovácií v tomto systéme.
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Deti sa so psychologickým testovaním pred 
začiatkom školského vzdelávania stretávajú 
väčšinou z dôvodu posúdenia dosiahnutej 
úrovne vývinu, zisťovania silných a  slabých 
stránok, ako aj špecifík, ktoré treba brať do 
úvahy pri nastavovaní vhodných edukačných 
podmienok. Skoršie vyhľadanie psychologic-
kých služieb sa uskutočňuje v prípade, ak sa 
vyskytnú zdravotné alebo iné ťažkosti (napr. 
nerovnomerný vývin jednotlivých funkcií). 

Testovanie detí psychologickými metodi-
kami sa realizuje  spravidla v poradenských 
zariadeniach (ďalej aj: CPPPaP), príp. v  pro-
stredí školy. 

Výskumné aj aplikované aktivity VÚDPaP 
sa dlhodobo venujú problematike rómskych 
detí a  žiakov zo sociálne znevýhodneného, 
znevýhodňujúceho alebo málo podnetné-
ho prostredia. Výskumami zistené poznatky 
o  vývine a  špecifi kách týchto detí a žiakov 
sa transformujú do vypracovávania meto-
dických materiálov pre odborných a peda-
gogických zamestnancov, do vytvárania 
rozvíjajúcich programov pre deti v predškol-
skom a mladšom školskom veku, pracovných 
zošitov pre žiakov na nižšom sekundárnom 
stupni ZŠ a pod.  

Terminológia

V  príspevku budeme venovať pozornosť 
rómskym deťom zo sociálne znevýhodnené-
ho či znevýhodňujúceho prostredia (ďalej aj: 
SZP); používa sa tiež termín deti z margina-
lizovaných rómskych komunít (ďalej: MRK), 
resp. rómske deti z  málo podnetného pros-
tredia. 

Testovanie detí z málo 

podnetného prostredia

Eva FARKAŠOVÁ, VÚDPaP

Skutočnosťou je, že sociálne znevýhod-
nenie a malá podnetnosť výchovného pros-
tredia sa môžu týkať aj detí z majoritnej po-
pulácie. A naopak – v takýchto podmienkach 
vyrastá len časť rómskych detí. Preto kvôli 
exaktnejšiemu určeniu našej cieľovej sku-
piny budeme v  príspevku uvádzať, že ide 
o rómske deti a vyššie spomínané doplňujú-
ce, spresňujúce označenia budeme používať 
alternatívne. 

V školskej legislatíve (školský zákon) sa po-
užíva termín „sociálne znevýhodnené pros-
tredie“ a „dieťa/žiak zo sociálne znevýhod-
neného prostredia“. Podľa viacerých autorov 
(napr. Kovalčíková, Džuka, 2014) vhodnej-
ším termínom je „sociálne znevýhodňujúce 
prostredie“, čo odôvodňujú tým, že pojem 
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álne znevýhodneného prostredia“ vyjadruje 
defi nitívny stav – „... znevýhodnenie v zmys-
le ireparabilného poškodenia.“ Pri „sociálne 
znevýhodňujúcom prostredí“ je dôraz kla-
dený na to, že „... prostredie (bez prihliadania 
na príčiny, ktoré ho spôsobili), môže mať za 
následok znevýhodnenie tých, ktorí v ňom 
žijú. Inými slovami, vplyv znevýhodňujúce-
ho prostredia môže (ale nemusí) spôsobiť 
znevýhodnenie jedincov, ktorí sa v takomto 
prostredí socializujú“ (ibid). 

Uvedené označenie teda „... integruje dy-
namický aspekt, a to v dvoch formách: a) 
znevýhodňujúce prostredie neznamená defi -
nitívne znevýhodnenie dieťaťa; b) znevýhod-
ňujúce prostredie nevyjadruje fakt, že nemô-
že dôjsť k jeho zmene“ (ibid), čo je významné 
pre proces edukácie a cielenej stimulácie.

Vonkajšie prostredie (výchovné, rodinné 
či širšie, spoločenské) výrazne ovplyvňuje 
vývin dieťaťa a jeho predpokladov – rozvíja-
nie vrodených daností, vlôh, potenciálu, a to 
v pozitívnom i v negatívnom smere.

Charakteristika vekového obdobia

Deti z MRK, ktorých sa náš  príspevok týka, 
sú do veku 6 rokov vychovávané v prevažnej 
miere v  rodinnom prostredí a do materskej 
školy či inej formy predškolskej starostlivosti 
(napr. komunitné centrum) väčšinou chodia 
nepravidelne, sporadicky alebo vôbec nie.

V  prostredí MRK prebieha ich socializácia 
odlišným spôsobom než u  ich rovesníkov 
z  bežného prostredia: ich výchova je veľmi 
často voľnejšia, bez presnejších pravidiel či 
systému a nesmeruje k rozvíjaniu samostat-
nosti a individuálnosti – prevláda príslušnosť 
ku komunite a  spoliehanie sa na kolektív 
v rozhodovaní i konaní, s dôsledkom menšej 
individuálnej zodpovednosti. 

V  predškolskom veku je vývin po každej 
stránke veľmi intenzívny a  veľmi dôležitý, 
pretože má výrazný vplyv na priebeh rozvo-
ja v ďalších vekových obdobiach. Ide nielen 
o fyzický a sociálny, ale aj kognitívny a osob-

nostný vývin. Z kognitívnej oblasti je to pre-
dovšetkým reč, myslenie a ďalšie poznávacie 
funkcie (pozornosť, pamäť) – zanedbanie 
alebo slabé podnecovanie ich rozvoja môže 
mať za následok sťaženú situáciu dieťaťa, na-
koľko sa zmeškalo optimálne obdobie, čo sa 
v neskoršom veku dobieha ťažšie.

U detí z MRK sa viac rozvíjajú praktické, pre 
život v  danom prostredí dôležité poznatky 
a  informácie, viac sa posilňuje neverbálna 
komunikácia a  porozumenie neverbálnym 
signálom, na úkor rozvíjania „akademic-
kých“ aspektov, ktoré sa uplatňujú v  pro-
stredí majority a premietajú sa do školského 
vzdelávania (napr. rozvíjanie slovnej zásoby 
a verbálnych zručností, logické usudzovanie 
a myšlienkové operácie ako triedenie, zovše-
obecňovanie a i.). 

Skúsenosti, osvojené zručnosti a zvyklosti, 
poznatky a informácie sú u detí z MRK z veľ-
kej časti odlišné od tých, ktoré sa očakávajú 
od detí v danom veku (t. j. okolo 6. roku veku) 
vzhľadom na etapy, štádiá vývinu v  onto-
genéze. Podľa periodizácie vývinu (Piaget, 
Inhelderová, 1970) sa vekové obdobie 4-6/7 
rokov označuje ako predoperačné štádium 
alebo štádium názorného myslenia, čo zna-
mená, že dieťa ešte nedokáže robiť niektoré 
myšlienkové operácie (napr. otázky zacho-
vania množstva, reverzibility), či uvažovať 
realisticky; v  tomto procese sú rozhodujúce 
vlastné, osobné skúsenosti a zážitky. 

Približne v období začiatku školskej do-
chádzky, okolo 6.-7. roku veku, sa dieťa dos-
táva ďalej (štádium konkrétnych operácií), 
dokáže už robiť náročnejšie myšlienkové 
operácie (napr. zoskupovanie predmetov 
na základe daného spoločného znaku, zo-
všeobecňovanie a analogické uvažovanie), 
pričom sa však tiež opiera o  svoje predchá-
dzajúce skúsenosti a informácie, potrebuje 
s predmetmi manipulovať; abstraktné, teore-
tické uvažovanie nastupuje až neskôr.

Na začiatku školského vzdelávania sa 
predpokladá, že uvedené operácie majú 
deti osvojené; na tom sú postavené učebné 
programy, koncipované učebné materiály, 
používané postupy a formy a  očakávané 



DIE ŤA V CENTRE ODBORNE J POZORNOSTI |  3/20197

O
D

BO
RN

É 
PR

ÍS
PE

VK
Yvýstupy – zvládnutie daných učebných ob-

sahov.

Aplikovanie psychologických 
metodík

Pri používaní psychologických metodík si 
treba uvedomiť, že tieto boli a sú vytvárané 
v určitom geospoločenskom prostredí, t.  j. 
autori vychádzajú z poznatkov zo svojho 
prostredia – geografi ckého, historického, 
spoločenského, kultúrneho i politického. 
Preto bežné testy nie sú kultúrne nezávislé 
(nie sú „culture-free“), ale refl ektujú situáciu 
a podmienky prostredia, v ktorom vznikajú.

Je zrejmé, že v jednotlivých spoločnostiach 
i  časových obdobiach sa akcentujú, oceňu-
jú, rozvíjajú a  podporujú odlišné vlastnosti, 
zručnosti, informácie, poznatky a vedomosti 
členov danej spoločnosti. Uvedené premen-
né môžu ovplyvňovať výkony v  testoch, čo 
skresľuje informácie o skutočných schop-
nostiach či predpokladoch testovaných 
osôb. Napr. vo výkonových testoch sa často 
vyskytujú úlohy, v ktorých deti majú usporia-
dať veci – úlohy na triedenie, zoskupovanie, 
zovšeobecňovanie, hľadanie nadradeného 
pojmu. V našich výskumoch sa ukázalo, že 
rómske deti zo SZP videli riešenie vo funk-
čnosti predmetov na základe ich praktického 
využitia a v emocionálne podfarbenom vzťa-
hu, nie v hierarchických súvislostiach. Takéto 
postupy sa však podľa bežných kritérií posu-
dzujú ako nesprávne riešenie (Kundrátová, 
2014).

Metodiky vytvorené v zahraničí nemožno 
automaticky prevziať, nestačí ich len jedno-
ducho preložiť do slovenčiny. Potrebné sú aj 
 príslušné úpravy položiek (napr. otázky 

a  obrázky nemusia zodpovedať poznat-
kom, informáciám, skúsenostiam sloven-
ských detí), 

 overovanie v našom prostredí na relevant-
nej vzorke,

 štatistické vyhodnotenie takto získaných 
výsledkov a vytvorenie výkonových pá-
siem (štandardizačný proces).

Do overovacej vzorky je potrebné zahrnúť 
deti zo všetkých regiónov Slovenska, a  to 
podľa demografi ckých údajov o počte, sociál-
nom aj národnostnom zložení obyvateľstva. 

K  uvedeným poznatkom sa však prišlo 
postupne, a preto metodiky (testy, dotazní-
ky, škály,...) staršieho dáta vzniku a prevzatia 
do našej databázy diagnostických nástrojov 
nezodpovedajú uvedeným kritériám o úpra-
vách a adaptácii.

Bežne používané výkonové, t. zn. inteli-
genčné testy nemali (a doteraz nemajú) do 
štandardizačnej vzorky zahrnuté rómske deti 
zo SZP, čo by prispelo k primeranejšiemu po-
sudzovaniu ich výkonov.

Testovanie rómskych detí zo SZP 
psychologickými metodikami

Pri psychologickom testovaní rómskych detí 
zo SZP je teda potrebné brať do úvahy špe-
cifi ká, ktoré ovplyvňujú ich vývin a  ktoré sa 
tu prejavia. 

Jedným z významných faktorov je odlišný 
testovací jazyk a materinský jazyk detí z MRK 
– týmto je obvykle lokálny rómsky dialekt, 
ktorých je na Slovensku niekoľko. Dialekty 
obsahujú menší počet slov než slovenský ja-
zyk, niektoré bežne používané výrazy absen-
tujú (napr. abstraktné pojmy), príp. vplyvom 
málo podnetného prostredia ich deti, ale 
často ani ich rodičia, neovládajú. 

Môžeme zhrnúť: Na výkony v  testoch 
vplývajú, popri nedostatočnom porozumení 
jazyka, tiež odlišné skúsenosti, poznatky, in-
formácie, osvojené zručnosti.

V prípade, ak sa u detí z MRK v predškolskom 
veku zisťujú intelektové schopnosti a použí-
vajú sa psychologické metodiky bežne do-
stupné v poradenských zariadeniach, získané 
výsledky sú diskutabilné: výkony v  testoch 
nemožno posudzovať na základe noriem 
vytvorených pri štandardizačnom procese, 
ktorý zahŕňal iba deti z bežného prostredia. 
Takisto sú prekonané predstavy, podľa kto-
rých „inteligencia“ je založená na dedičnosti 



DIE ŤA V CENTRE ODBORNE J POZORNOSTI |  3/2019 8

O
D

BO
RN

É 
PR

ÍS
PE

VK
Y a  jej úroveň je v  priebehu života nemenná. 

V  tejto súvislosti treba tiež pripomenúť po-
suny v hodnotení psychodiagnostických ná-
strojov – tie, ktoré sa pred časom považovali 
za kultúrne nezávislé, nakoľko boli neverbál-
ne, alebo zachytávali „g faktor“ ako všeobec-
né meradlo vývinu intelektových schopností, 
sa takto posudzovať nesmú. Napríklad Fa-
rebné progresívne matice (Ferjenčík, 1985; 
pôvodný autor: J.C. Raven, LTD, 1984) zachy-
távajú myšlienkové operácie, ktoré sa v pro-
stredí MRK nepodporujú, nerozvíjajú a deti sú 
v úlohách takéhoto typu neúspešné. Okrem 
toho neverbálne testy alebo subtesty vyža-
dujú poznatky, skúsenosti, zručnosti či isté 
verbálne uchopenie, ovládanie pojmov (mo-
zaiky, skladačky, následnosti a pod.). Otázkou 
je teda spoľahlivosť takto získaných dát.

Presný číselný údaj („zistené IQ“) je spo-
chybniteľný tiež vplyvom náhodných fak-
torov na strane dieťaťa, ktoré spolupôsobia 
v  testovej situácii – dôvera, ochota spolu-
pracovať a vynakladať námahu, nálada, zdra-
votný stav, únava atď. Týka sa to najmä na-
meraných krajných hodnôt, primeranejšie 
hodnotenie sa predpokladá pri stanovovaní 
širšieho pásma schopností.

Z našich výskumných zistení vyplýva, že 
rómske deti zo SZP na primárnom stupni 
ZŠ nemajú dostatočne rozvinuté jazykové 
kompetencie a techniku čítania, ale najmä 
porozumenie prečítanému textu. Aj vo vyš-
ších ročníkoch ZŠ, kedy technika ich čítania 
pôsobí ako primerane zvládnutá, zisťujeme, 
že porozumenie prečítanému textu nie je 
postačujúce (Halamová a kol., 2015). Dôsled-
kom toho je potom obmedzená možnosť 
využiť učebné texty bežnej školy v  edukač-
nom procese rómskych detí zo SZP. Pri tvor-
be učebníc nie je dostatočne zohľadnený 
stupeň kognitívneho a  sociálneho vývinu 
týchto detí, ich kultúrna a jazyková odlišnosť, 
čo má za následok obmedzené vzdelávacie 
možnosti. K príprave štátneho vzdelávacieho 
programu, učebných obsahov a štandardov 
psychológovia neboli prizývaní, hoci pri ich 
tvorbe treba dôsledne zohľadňovať vekové, 
vývinové a individuálne premenné.

Výsledkom všetkých uvedených i ďalších 
skutočností je, že mnohé rómske deti zo 
SZP nie sú dostatočne pripravené na bež-
né podmienky školského vzdelávania, a  tak 
ich predpoklady na úspešné napredovanie 
a  zvládanie požiadaviek sú veľmi malé. Šta-
tistiky hovoria o počtoch žiakov, ktorí desať-
ročnú povinnú školskú dochádzku ukončia 
v nižších ročníkoch základnej školy, dokonca 
ešte na primárnom stupni. Nízke vzdelanie 
je potom jednou z príčin ich nezamestnateľ-
nosti v dospelom veku.

Prvotným cieľom testovania koncom pred-
školského, resp. na začiatku školského veku 
by malo byť, ako už bolo uvedené, nasmero-
vanie edukačných podmienok a aktivít tak, 
aby sa rozvíjali defi citné oblasti cielenými 
postupmi a  umožnilo sa tak deťom aspoň 
čiastočne vyrovnať rozdiely oproti deťom 
z bežnej populácie. 

Sústredili sme sa na jednu oblasť testova-
nia – zisťovanie školskej pripravenosti.

V  tejto súvislosti sa používajú, často alter-
natívne, aj pojmy „školská zrelosť“ a „školská 
spôsobilosť“. Odborníci by mali rozlišovať 
medzi nimi: 
 „školská zrelosť“ – pri tomto slovnom spo-

jení je v  popredí najmä dozrievanie CNS, 
ktoré umožňuje rozvíjanie jednotlivých, 
aj psychických oblastí, ale tiež motoriky, 
koordinácie pohybov, fyzických daností 
všeobecne atď.,

 „školská pripravenosť“ – akcentuje vlastnú 
aktivitu jednotlivcov a zahŕňa tiež učenie, 
ktoré vyplýva alebo je umožnené  dozrie-
vaním jednotlivých funkcií, v našom prípa-
de najmä psychických,

 „školská spôsobilosť“ – predstavuje akýsi 
sumár vnútorných a  vonkajších faktorov, 
používa sa v školskej legislatíve.
Psychologické metodiky dokážu postihnúť 

výsledný obraz dozrievania, nie však samot-
ný proces či aktuálny stav „zrelosti“ štruktúr. 
Preto za najadekvátnejší termín považujeme 
„školskú pripravenosť“ – nesuplujeme diag-
nostikovanie, posúdenie pediatrom, neuro-
lógom a ďalšími špecialistami.
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je teda zistiť pripravenosť na školské vzdelá-
vanie. 

Oblasťou, ktorú pri testovaní rómskych detí 
zo SZP treba brať do úvahy, je jazyk, v ktorom 
sa metodika administruje – testy sú adapto-
vané v štátnom jazyku; rómske deti nemusia 
dobre rozumieť a pochopiť inštrukcie, požia-
davky, úlohy. A tiež: ich zručnosti, informá-
cie a skúsenosti môžu byť odlišné vplyvom 
znevýhodňujúceho prostredia. Z uvedených 
dôvodov nie je primerané zadané testy hod-
notiť a  výsledky posudzovať rovnako ako 
u ostatných detí.

Napríklad: Pri zisťovaní úrovne poznáva-
cích funkcií predškolských detí zo SZP nemož-
no výsledok vyjadriť vo forme IQ ako jedinej 
číselnej hodnoty. Toto sa však vcelku vyžadu-
je, pretože ide o zaraďovanie detí do určitých 
edukačných podmienok – deti s mentálnym 
postihnutím je potrebné vzdelávať špeci-
fi ckým spôsobom, a to nielen v  špeciálnych 
školách, ale aj pri integrovanom alebo inklu-
zívnom prístupe v bežných školách. 

Ak sa teda dosiahnuté výsledky pri psy-
chologickom testovaní posúdia striktne na 
základe noriem všeobecne platných pre deti 
na Slovensku, môže to znamenať návrh na 
zaradenie do špeciálnej ZŠ pre zdravotne po-
stihnutých v prípade, že výsledky sú na úrov-
ni mentálnej retardácie.

Dlhší čas hovoríme na rôznych fórach, že 
psychologické testovanie v  takýchto prípa-
doch nemôže byť jednorazové – mal by to 
byť proces s použitím viacerých metód (napr. 
pozorovanie správania dieťaťa v  jeho priro-
dzených podmienkach, pri hre a komunikácii 
s  rovesníkmi; konzultácie s  rodičmi, učiteľ-
mi MŠ, terénnymi sociálnymi pracovníkmi; 
analyzovanie chýb a nesprávnych odpovedí 
v teste ap.). 

Tu narážame na problém personálnej 
i  materiálnej poddimenzovanosti poraden-
ských zariadení vzhľadom na ich možnosti 
deti viacnásobne testovať, podrobnejšie ich 
sledovať, poskytovať im systematické a ciele-
né rozvíjajúce programy. Okrem toho v mno-

hých prípadoch by bolo potrebné posúdenie 
aj ďalšími odborníkmi (lekár, špeciálny peda-
góg) tak, aby sa obraz dieťaťa skladal postup-
ne a viacrozmerne. 

Deti z MRK v používaných (a dostupných) 
psychodiagnostických testoch nedokážu 
prejaviť svoje skutočné schopnosti. Pravdou 
však je, že ani v zahraničí sa nevytvárajú oso-
bitné metodiky pre jednotlivé etnické a  so-
cio-kultúrne skupiny.

Tendencia je zostavovať testy tak, aby čo 
najviac refl ektovali situáciu rôznych skupín – 
aby boli kultúrne relevantné. Tu pripomína-
me, že pri niektorých metodikách sa zmenilo 
ich kategorizovanie. Týka sa to aj niekoľkých 
metodík staršieho dáta vytvorenia, ktoré sa 
doteraz bežne používajú: neodporúčajú sa 
na posudzovanie intelektovej úrovne detí 
z MRK, ale zastaralé normy nie sú relevantné 
na vyjadrenie úrovne IQ ani pre deti z bežné-
ho prostredia.

Problémy pri testovaní rómskych detí zo SZP 
teda spôsobuje aj nedostatočné ovládanie 
jazyka, v ktorom sa testuje a v ktorom sú vyt-
vorené a overené psychologické metodiky.

Stretávame sa aj s  odporučením, aby pri 
testovaní bol prítomný rodič, ktorý by dieťa-
ťu sprostredkoval inštrukcie v  materinskom 
jazyku. Na základe  našich skúseností takýto 
postup nepovažujeme za vhodný – zistili 
sme, že rodič -v dobrom- preloží zadanie úlo-
hy tak, že vlastne napovie správnu odpoveď 
(napr. inštrukcia: „ukáž obrázok, kde je toľko 
topánok, koľko má dievča na obrázku nôh“ – 
bola preložená: „ukáž, kde sú dve topánky“). 
Prítomnosť asistenta učiteľa, ktorý ovláda 
daný rómsky dialekt, by mohla byť lepšia voľ-
ba, i keď aj tu je kontrola prekladu obťažná 
– a tiež sa snaží -v dobrom- dieťaťu dovysvet-
ľovať, čo a ako sa od neho očakáva.

Nie je reálne prekladať testy do jednot-
livých dialektov, alebo aby psychológovia 
zvládali daný dialekt na primeranej úrovni. 
Ovládanie výrazov, jednotlivých pokynov 
psychológmi, ktorí často prichádzajú do kon-
taktu s deťmi z MRK, je však žiadúce a v nie-
ktorých lokalitách skutočnosťou. 
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dochádzky, resp. koncom predškolského 
veku u detí z bežnej populácie môžu dosta-
točne predikovať schopnosti zvládnuť po-
žiadavky vo vzdelávaní, t.  j. výsledky týchto 
testov korelujú s výsledkami didaktických 
testov po zaškolení. Úspešnosť v škole však 
nesúvisí iba s dosiahnutými testovými skóre, 
ale významnou mierou sa na výsledkoch po-
dieľajú osobnostné faktory – záujem o uče-
nie, motivácia, vytrvalosť a i. 

Test školskej pripravenosti 
na individuálnu administráciu 
(ďalej aj: TŠP-I)

Na základe našich dlhoročných skúseností 
a poznatkov vytvorili sme vo VÚDPaP-e Test 
školskej pripravenosti, ktorý je určený špeci-
fi cky pre rómske deti zo SZP, ktorých mate-
rinský jazyk je iný ako vyučovací či testovací 
a majú limitovanú slovnú zásobu, ktoré ne-
chodili do materskej školy, nemajú systema-
tickú predškolskú prípravu, nemajú osvojené 
poznatky, zručnosti a skúsenosti bežné v ma-
joritnom prostredí a  očakávané na začiatku 
vzdelávania.

Pri tvorbe testu sme zohľadňovali tiež ďal-
šie overené skutočnosti:
 má byť jednoduchý a časovo nenáročný 

vzhľadom na krátkodobú koncentráciu 
pozornosti detí,

 má čo najviac eliminovať rečový hendikep 
detí a jazykovú bariéru – testové úlohy 
sú neverbálne, inštrukcie sú jednoduché 
a jednoznačné,

 subtesty majú obsahovať položky na ná-
cvik požadovaných úkonov – dieťaťu sa 
poskytuje spätná väzba a v prípade ne-
úspešného riešenia (väčšinou v zácvičnej 
úlohe) sa ešte raz vysvetlí princíp úlohy 
a požadovaný úkon možno zopakovať,

 obsah úloh i spracovanie položiek má 
odrážať nielen vývinovú úroveň v danom 
vekovom období, ale aj okruh skúseností 
a poznatkov testovaných detí,

 test má byť čo najviac kultúrne relevantný. 

Proces tvorby testu

K úpravám nás viedli poznatky, získané počas 
overovania metodiky:
 v niektorých položkách bol obrázkový 

podnetový materiál nahradený konkrétny-
mi, reálnymi predmetmi,

 uprednostnil sa manipulačný charakter 
úloh pred úlohami typu papier – ceruzka,

 upravené bolo znenie inštrukcií tak, aby im 
deti s malou slovnou zásobou, resp. nedo-
statočne ovládajúce testovací jazyk mohli 
čo najlepšie porozumieť. Pritom predpo-
kladáme, že v individuálnych prípadoch 
bude vhodné, aby examinátor doplnil 
a  ponúkol niektoré výrazy aj v rómskom 
jazyku či rómskom dialekte, ktorý sa v da-
nej lokalite používa,

 na základe získaných skúseností sme tiež 
spresnili inštrukcie pre administrátorov.
Test bol štandardizovaný v obciach západ-

ného, stredného i  východného Slovenska 
u detí vo veku 5;10 – 7;3 (N=84).

Subtesty TŠP-I

Defi nitívna verzia testu má 9 subtestov: Pra-
xia (zlyhanie v tejto úlohe môže naznačovať 
organické poškodenie CNS), Grafomotorika, 
Vizuálna diferenciácia, dve úlohy k matema-
tickým predstavám – Jednoduché počítanie 
a Porovnávanie množstva, Koncentrácia po-
zornosti, Pamäť na predmety, Následnosti, 
Absurdnosti.

Štatisticky bola spracovaná obťažnosť, 
rozlišovacia schopnosť a spoľahlivosť jednot-
livých položiek v každom subteste. 

Z  výsledkov štatistickej analýzy za pozor-
nosť stojí relatívne nízka obťažnosť matema-
tických úloh a naopak značná obťažnosť úlo-
hy, zameranej na koncentráciu pozornosti, čo 
môže vypovedať o štruktúre schopností sle-
dovaných (rómskych) detí. Rozdiely v obťaž-
nosti jednotlivých subtestov boli prirodzene 
zohľadnené pri tvorbe výkonových pásiem.

Účelom testu je predovšetkým kvalitatív-
ne posúdenie jednotlivých aspektov vývinu 
kognitívnych, osobnostných, emocionál-
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návrh na spôsob a podmienky zaškolenia 
dieťaťa v základnej škole. Do úvahy prichá-
dzajú možnosti:
 zistené boli predpoklady pre zaradenie do 

bežného prvého ročníka základnej školy;
 odporúča sa využiť možnosti individuálne-

ho prístupu vrátane spolupráce psycholó-
ga pri vypracovaní individuálneho vzdelá-
vacieho programu;

 odporúča sa zaradenie do špecializovanej 
triedy prvého ročníka základnej školy;

 odporúča sa zaradenie do nultého ročníka 
základnej školy.

V príručke k testu sa zdôrazňuje:
Nedostatočný výkon v teste nie je dôvodom 
na odporučenie odkladu začiatku povinnej 
školskej dochádzky inak zdravému dieťaťu: 
Ak dieťa ostáva v sociálne znevýhodňujúcom 
prostredí, odklad školskej dochádzky mu ne-
pomôže dosiahnuť o rok požadovanú úroveň 
školskej pripravenosti. Riešením nedosta-
točných výkonov v psychologických testoch 
teda nesmie byť odklad školskej dochádzky 
deťom, ktoré nebudú pravidelne a  dlhodo-

bo chodiť do materskej školy, komunitného 
centra a pod., kde budú ich nedostatočne 
rozvinuté oblasti a funkcie v optimálnej mie-
re stimulované.

Neprípustné je tiež priame odporučenie 
zaškoliť dieťa v špeciálnej základnej škole. 
Nedostatočný výkon v TŠP-I nestačí na diag-
nostikovanie mentálneho postihnutia.

Pri interpretácii výsledkov psychodiag-
nostických metód u detí, pre ktoré je určený 
TŠP-I, nie je vhodné vzhľadom na špecifi cké 
podmienky ich sociálno-kultúrneho a  vý-
chovného prostredia vyjadrovať ich predpo-
klady číselnými hodnotami (napr. pomocou 
IQ), ktoré predznamenávajú neobjektívnosť 
pri posudzovaní výsledkov v porovnaní s ma-
joritnou populáciou.

Správne nastavenie podmienok pri tes-
tovaní detí z  MRK je nevyhnutným pred-
pokladom pre skvalitnenie diagnostického 
procesu v záujme získavania objektívnejších 
výsledkov a vyvarovania sa nevhodných zá-
verov a odporúčaní, ktoré môžu nepriaznivo 
ovplyvniť ďalšie etapy vo vývine, vzdelávaní 
a  následnom uplatnení sa v  profesijnom ži-
vote. 
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Comenia Script je písané písmo, ktoré v  rokoch 2002 – 2005 vytvori-
la v  rámci svojho doktorandského štúdia česká výtvarníčka a grafi čka, 
Radana Lencová, s  cieľom vytvoriť funkčné písmo, ktoré zodpovedá 
dnešným potrebám spoločnosti. Inšpirované bolo nespojitými renesanč-
nými a humanistickými písmami, v ktorých sa písmená úplne nespája-
jú, ale iba priraďujú, čo má slúžiť najmä väčšej čitateľnosti písma. Písmo 
Comenia Script (ďalej len „CS“) si vďaka svojim vlastnostiam našlo svoju 
cestu aj do škôl a stalo sa alternatívou k bežne vyučovanému spojitému 
písanému písmu. Dostupný je i manuál pre výuku písma CS, niekoľko pí-
saniek, zošitov a ďalších didaktických pomôcok.

O  tomto inovatívnom prístupe k  výučbe písania nám v  rozhovore viac 
prezradí garantka písma Comenia Script na Slovensku a  jeho lektorka, 
Mgr. Andrea Cinegová.

Mgr. Andrea Cinegová je absolventkou Pedagogickej fakulty UK v Bratislave. Pôsobila 
v Detskom parku, v Centre voľného času a 15 rokov je členkou tímu na Cirkevnej základnej 
škole Narnia v Bratislave, momentálne ako líder 1. stupňa. Pred 8. rokmi priviedla do Nar-
nie aj nové nespojité písmo Comenia Script.

Comenia Script – inovatívny 

prístup k výučbe písania
Rozhovor s Mgr. Andreou Cinegovou

Eva RAJČÁNIOVÁ

vo vyšších ročníkoch zmenšuje riadkovanie, 
pretože veľkosť písma sa prirodzene zmenšu-
je. Používajú sa dva tvary miesto štyroch, tým 
je tiež písmo jednoduchšie. Ďalšou z charak-
teristík písma CS je, že tvary sú síce určené, 
avšak nejde o  presné napodobenie daného 
tvaru. Každé dieťa si do toho môže vložiť a aj 
vkladá to, čo mu je blízke, čo ho charakterizu-
je a vystihuje. Sú tu akceptovateľné tvary. Zá-
kladom je, že písmo je čitateľné pri rýchlom 
písaní, pri písaní so sklonom a  aj pri tvaro-
vých variantoch. Čitateľnosť písma je jednou 
zo základných charakteristík písma Comenia 
Script. 

V čom sa písmo Comenia Script líši od tra-

dičného písaného spojitého písma?

Comenia Script je nespojité písané písmo. 
Jednotlivé písmenká sa píšu samostatne, nie 
až po napísaní celého slova či vety. Písmo 
CS je veľmi podobné tomu, s čím sa deti a aj 
dospelí stretávajú v  tlači, v  čítanom texte. 
Autorka Radana Lencová vychádzala pri tvor-
be písma z toho, s  čím deti predškolského 
veku prichádzajú do školy. Vedia už napísať 
svoje meno veľkými písmenkami a  autorka 
na to nadväzuje. Písmo CS je zároveň dosta-
točne veľké a preto sa deťom, ktoré ešte ne-
majú rozpísanú ruku, ľahšie píše. Postupne sa 

Mgr. Andrea Cinegová
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senosti reagujú žiaci? 

Na písmo veľmi dobre reagujú deti a  aj ich 
rodičia. To, že je jednoduché a zrozumiteľné, 
sa odráža aj na príprave doma. Vnímam, že 
nám omnoho viac času ostáva na čítanie. Sú 
to dva tvary, veľké a malé písmenko. Nemusí-
me sa teda učiť štyri tvary: veľké, malé, písané 
a tlačené. Tiež nemusíme deti učiť samostat-
né netradičné a málo sa vyskytujúce spojenia 
ako ob, vr, ol, bl. a  pod., ktoré sa v  bežnom 
písanom texte málokedy vyskytovali a deti si 
ich tým pádom nevedeli tak rýchlo vybaviť. 
Tým, že nám omnoho viac času ostáva na čí-
tanie, znižuje sa aj chybovosť pri písaní. 

Je Comenia Script vhodným písmom pre 

žiakov so ŠVVP? A čo napr. ľaváci?

Čo sa týka ľavákov, majú v ponuke písmen-
ká, kde pri vodorovných ťahoch môžu písať 
tieto ťahy opačným smerom ako praváci. Ne-
musia tlačiť „v protismere“, ale plynule ťahajú 
v  smere, ktorý je pre nich prirodzený. Deti 
so ŠVVP píšu písmom Comenia Script ľahšie 
ako pri klasickom písanom písme. Tým, že 
sa znamienka píšu hneď po napísaní každé-
ho písmenka, predchádza sa ich zabúdaniu, 
ako sme sa s tým v minulosti často stretávali. 
Výrazne sa znížila chybovosť pri zabúda-
ní znamienok. Písmo je veľmi jednoduché 
a podobá sa písmu, ktoré aj deti bežne čítajú 
v učebniciach, preto je vhodné aj pre deti so 
ŠVVP. Nie sú zaťažované učením sa ďalších 
tvarov. Automatizujú sa len pri základných 
tvaroch, rýchlejšie si ich vybavia a  nemusia 
rozmýšľať, ako sa jednotlivé písmenká píšu.

Kritici Comenia Script-u hovoria, že žiaci, 

ktorí sa učia iba toto písmo, nedokážu čí-

tať klasické písané písmo, z písma sa strá-

ca jedinečnosť individuálneho rukopisu, 

či dokonca, že nespojité písmo fragmen-

tuje vnímanie a  myslenie. Čo si myslíte 

o týchto námietkach? 

Klasické písané písmo je jedným z mnohých 
fontov, s ktorými sa dnešné deti a aj dospelí 
stretávajú. Fontov v dnešnej dobe je neúre-
kom a všetci ich vieme prečítať. Ak je klasic-

ké písané písmo pekne a  čitateľne napísa-
né, deti ho dokážu prečítať. U  nás na škole 
(a odporúčam to aj učiteľom na školeniach) 
deti v 2. ročníku čítajú po skupinách texty 
s klasickým písaným písmom. Čo sa týka je-
dinečnosti, je to práve písmo Comenia Script, 
ktoré individuálny rukopis podčiarkuje. Pre-
tože nejde o presné napodobenie predlohy, 
dieťa si k písmu získava kladný vzťah a môže 
a aj prináša do toho to svoje, svoju charakte-
ristiku a  to, čo ho vystihuje. Áno, stretávam 
sa s  názormi, že pri nespojitom písme CS 
sa neprepájajú hemisféry v  mozgu. Avšak 
prax ukazuje, že používaním dvoch tvarov 
miesto štyroch, zostáva viac času na kres-
lenie, modelovanie, strihanie, písanie do 
piesku, dramatizáciu a pod. Tak ako existuje 
čítanie s  porozumením, vnímam písmo CS 
ako písanie s porozumením. Ak deti nemusia 
prerušiť myšlienku pri písaní a vrátiť sa k do-
písaniu znamienok, môžu v písanom prejave, 
myšlienke, diktáte a pod. pokračovať v písa-
ní. Naše deti a určite aj deti na iných školách, 
kde písmo CS je, sa vedia veľmi pekne a ply-
nulo vyjadrovať. Svoje myšlienky nielen po-
vedať, ale aj napísať. Vnímam, ako sa zvyšuje 
ich sebavedomie. Text po sebe vedia prečítať 
ony samy a  aj ostatní. Získavajú k  svojmu 
písmu vzťah. Písmo sa pre deti nestáva stra-
šiakom, práve naopak. Je to niečo, čo je im 
blízke a  budú ho používať a  zároveň písať 
s radosťou.

Bolo písmo Comenia Script výskumne 

overované? 

Áno, písmo prešlo pilotným overovaním 
v  Českej republike v  rokoch 2010/2011. Zú-
častnilo sa ho 33 škôl: základné školy, špe-
ciálne školy, praktické školy, domáce školy, 
školy so zrakovo postihnutými deťmi. Prešlo 
pilotným overovaním a zaviedlo sa do praxe.

Postoj ministerstva školstva k  písmu Co-

menia Script sa v priebehu času menil. Ako 

je to s možnosťou vyučovať nespojité pís-

mo na základných školách v súčasnosti? 

Písmo Comenia Scipt je písané nespojité 
písmo. My sme ho na škole začali vyučovať 
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com programe bolo a  je uvedené, že deti sa 
majú učiť písať písaným písmom. Časom sa 
aj na iných školách začalo vyučovať nespojité 
písmo CS – na školách, ktoré boli myšlienke 
otvorené a mali o to záujem. V roku 2015 sa 
možnosť výberu potvrdila aj samotným mi-
nisterstvom a  to dodatkom. (Dodatok č. 2  
k ŠtVP pre Primárne vzdelávanie – 1. stupeň 
ZŠ schválený Ministerstvom školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky  dňa 
6. 2. 2015 pod číslom 2015-5129/1758:1-
10A0 pre 1. stupeň ZŠ s platnosťou od 1. 9. 
2015 a Nižšie stredné vzdelávanie – 2. stupeň 
ZŠ schválený Ministerstvom školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky  dňa 
6. 2. 2015 pod číslom 2015-5129/5980:2-10A0 
pre 2. stupeň ZŠ s platnosťou od 1. 9. 2015.)

Dodatok obsahuje, že školy sa môžu slo-
bodne rozhodnúť, akým typom písaného 
písma budú učiť na svojich školách. Či už je 
to klasické spojité písané písmo alebo písmo 
Comenia Script.

Čo potrebuje učiteľ na to, aby mohol vyu-

čovať písmo Comenia Script? Je nutné 

školenie? 

Je potrebné, aby učiteľ, ktorý bude učiť pís-
mo Comenia Script, absolvoval školenie. 
Školenie organizuje Indícia. Je to 5 hodinové 
školenie, ktorého súčasťou je aj záverečný 
test. Účastník následne získa Certifi kát Co-
menia Script. 

Sú k  písmu Comenia Script dostupné di-

daktické pomôcky a písanky aj v sloven-

čine? 

Všetky písanky a  didaktické pomôcky sú 
k dispozícii aj v slovenčine. Sú to písanky pre 
1. ročník Viem písať 1, 2., pre 2. ročník Viem pí-
sať na cestách 1, 2. a pre 3. ročník Putujeme za 
písmom. Existujú aj plagáty, pexesá, kartičky 
s  obrázkami a  písmenkami a  iné didaktické 
materiály.

Ďakujeme za rozhovor!

 A čo o písme Comenia Script hovoria výsledky výskumov?

Pilotné overovanie písma Comenia Script 
v rokoch 2010 – 2012 na základných školách 
v  Českej republike prinieslo nasledovné zis-
tenia:

Posudzujúc kvalitu písma, výkon žiakov 
1.  ročníka vzdelávaných v  písme CS je po-
rovnateľný s  výkonom žiakov, ktorí sa učili 
písať bežným písaným písmom. V niektorých 
kvalitatívnych znakoch (tvar a  sklon písma) 
vykazovali žiaci, píšuci písmom CS lepší vý-
kon, a to najmä v prvom polroku 1. ročníka. 
V školách s upraveným vzdelávacím progra-
mom pre žiakov so zdravotným postihnutím 
sa tento rozdiel v prospech písma CS udržal 
v priebehu celého 1. ročníka. Z hľadiska tva-
ru sa písmo CS ukazovalo ako ľahšie pre deti 
so zdravotným postihnutím aj v  priebehu 
2. ročníka.

Rýchlosť písania písmom CS v  2. ročníku 
bežných základných škôl je porovnateľná 
s rýchlosťou písania tradičným písmom.

Učitelia, vyučujúci písmo CS hodnotili toto 
písmo ako ľahko zapamätateľné, grafi cky 
jednoduché a  pre žiakov viac motivujúce, 
v  porovnaní s  bežným písmom. Pozitívne 
hodnotili ponúknutú odlišnú súslednosť ťa-
hov pre ľavákov a tiež písmo vnímali ako vy-
hovujúce pre žiakov so ŠVVP. 

Rodičia žiakov, ktorí sa učili písmo CS, ho 
považovali za jednoduchšie v  porovnaní 
s bežným písmom a výučba tohto písma sa 
im zdala zábavnejšia. Svoje deti vnímali ako 
motivované písať a neskôr aj čítať (Wildová, 
2012). 
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Záverom odborná garantka pilotného ove-
rovania Wildová (2012) odporúča písmo Co-
menia Script ako možnú alternatívu k bežne 
používanej písanej abecede, avšak nie ako jej 
plošnú náhradu.

Na pilotné overovanie písma Comenia Script 
nadviazal tím Kučerová, Kubín a  Kucharská 
(2016), ktorí uskutočnili komplexné hodno-
tenie písaného prejavu tej istej vzorky žiakov 
v 3. ročníku. Výskumu sa tak zúčastnilo 90 
tretiakov, píšucich písmom CS a 90 tretiakov 
píšucich klasickou latinkou. 

V  oblasti písomného prejavu autori zistili, 
že žiaci, píšuci písmom CS, mali štatisticky 
významne lepší výkon v  dodržiavaní tvarov 
písmen, mali menej ťažkostí s vedením ťahu 
a  jeho kvalitou a  ich písmo bolo výrazne či-
tateľnejšie. Žiaci, píšuci klasickou latinkou, 
signifi kantne lepšie zvládali udržať písmo na 
linke. 

Pokiaľ ide o osvojenie si a dodržiavanie gra-

matických pravidiel, ukázalo sa, že žiaci, 
píšuci písmom CS, štatisticky významne me-

nej vynechávali písmená, menej často pre-
hadzovali písmená v slove, menej často chy-
bovali v  zápise interpunkčných znamienok, 
v zápise diakritických znamienok a správnej 
dĺžky slabiky. V  dodržiavaní hraníc slov, zá-
menách malých a veľkých písmen, dopĺňaní 
i/y po mäkkej/tvrdej spoluhláske neboli ziste-
né žiadne rozdiely medzi dvoma skupinami. 
Pri zápise i/y po obojakej spoluhláske podali 
lepší výkon žiaci, píšuci klasickou latinkou. 
Takisto menej často zamieňali písmená.

V celkovej chybovosti pri písaní diktátu výs-
ledky hovorili v  prospech žiakov, píšucich 
písmom CS. Títo žiaci boli tiež schopní chybu 
vo svojom písomnom prejave častejšie odha-
liť, no vo všeobecnosti bola táto schopnosť 
málo rozvinutá v oboch vzorkách.

Fasnerová a  Drahoňová (2013) porovnávali 
kvalitatívne znaky písma žiakov 2. ročníka 
v dvoch triedach, jednej s výukou písma CS 
a jednej s výukou tradičného písma. Autorky 
konštatovali, že písmo žiakov píšucich pís-
mom CS je úhľadnejšie, žiaci lepšie a častejšie 
dodržiavajú tvar písmen a  tiež uvádzajú, že 
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čatám. Za veľkú nevýhodu písma Comenia 
Script považujú skutočnosť, že žiaci, ktorí sa 
učili toto písmo, mali väčšie problémy s roz-
deľovaním slov a  určovaním hraníc slov vo 
vete. Častejšie robili chyby, ako napr. písanie 
slov dohromady s predložkami, alebo nepat-
ričné rozdeľovanie slov na dve časti. Pravde-
podobne ide o dôsledok skutočnosti, že pís-
mená nie sú v nespojitom písme prepojené, 
preto môžu mať žiaci väčší problém s osvoje-
ním si pravidiel používania medzier. Fasnero-
vá a Drahoňová (2013) takisto neodporúčajú 
plošné zavádzanie písma Comenia Script do 
škôl. Písmo považujú za vhodnú alternatívu.

Košek Bartošová a kol. (2013) skúmali názo-
ry českej odbornej verejnosti (pedagógov, 

psychológov, špeciálnych pedagógov, grafo-
lógov a  písmoznalca; N = 22) na písmo Co-
menia Script. Písmo bolo hodnotené kladne 
najčastejšie z  dôvodu jeho vhodnosti pre 
deti s  poruchami učenia, lepšej čitateľnos-
ti aj pre cudzincov a  jeho jednoduchosti. 
18 % odborníkov nenašlo v písme CS žiadnu 
výhodu a  nepovažovali ho za prínosné pre 
nácvik písma v  1. ročníku. Negatívne bola 
odborníkmi vnímaná najčastejšie chýbajúca 
spojitosť písma CS, nedostatočné overenie 
písma a  malá informovanosť a  tiež nedodr-
žiavanie medzier medzi písmenami. 13,6  % 
odborníkov nenašlo žiadne nevýhody písma 
Comenia Script. 68,2% odborníkov súhlasilo 
s tým, aby bolo písmo možnou alternatívou 
ku klasickému písanému písmu na základ-
ných školách v ČR.

Literatúra:
Fasnerová, M., & Drahoňovská, M. (2013). Comenia Script jako alternativní písmo do českých škol. e-Pe-

dagogium, III, 129-139.
Košek Bartošová, I. a kol. (10. 12. 2013). Písmo Comenia skript očima odborné i laické verejnosti. Dostup-

né na Internete: www.uhk.cz: https://www.uhk.cz/fi le/edee/pedagogicka-fakulta/veda-a-vyzkum/
projekty/interni-projekty/specifi cky-vyzkum/specifi cky-vyzkum-2013/zz-2111-bartosova-sv2013.pdf

Kučerová, O., Kubín, D., Kucharská, A. (2016). Vázaný a nevázaný vzor písma u žáků 3. ročníku základní 
školy. E-psychologie, 10(3), 26-40.

Wildová, R. (2012). Závěrečná zpráva o výsledcích pokusného ověřování písma Comenia Script. Pedagogic-
ká fakulta Univerzity Karlovy v Praze.
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O učiteľstve a nevhodnom správaní 
detí

Začínajúci učitelia a  učiteľky vstupujú do 
praxe s  nadšením, odhodlaním a  ašpiráciou 
byť deťom demokratickým a  nedirektívnym 
partnerom, vyučovať čo najviac inovatívne. 
Veľmi rýchlo však zisťujú, že učiteľské povo-
lanie predstavuje fyzicky, emocionálne, ko-
gnitívne a sociálne náročnú profesiu, spoje-
nú s množstvom rôznych povinností a úloh. 
Schopnosť vyrovnať sa s množstvom po-
žiadaviek ovplyvňuje následne spokojnosť 
s  prácou, dosahovanie ďalšieho úspechu, 
ale i samotný vstup či zotrvanie v učiteľskej 
profesii. Mnoho absolventov pregraduálnej 
učiteľskej prípravy sa nikdy nestane učiteľmi 
(Horvath, Goodell, & Kosteas, 2018). Ďalšia 
veľká skupina odchádza z povolania počas 
prvých piatich rokov (Gray & Brauen, 2013; 
Le Cornu, 2013). Jedným z dôvodov predčas-
ného odchodu je vnímanie tohto povolania 
ako oveľa náročnejšieho, než boli ich oča-
kávania (Struyven & Vanthournout, 2017). 
Najčastejšie uvádzaným faktorom zvyšujú-
cim práve náročnosť učiteľstva je nevhod-

né správanie detí. To je na jednej strane 
zdrojom stresu a pracovnej nespokojnosti, 
na strane druhej vypovedá práve zvládanie 
a  efektívne riešenie nevhodného správania 
detí o úrovni učiteľských kompetencií. Učite-
lia a učiteľky na Slovensku strácajú kvôli udr-

Ako sa pripraviť na nevhodné 

správanie detí v škole pomocou 

obrázkového testu školských 

situácií

Miroslava LEMEŠOVÁ, PdF UK, Katedra psychológie 
a patopsychológie, Bratislava

žiavaniu poriadku v triede z vyučovacej hodi-
ny približne 4,6 minúty a až šestina mladých 
učiteľov a učiteliek (16,6  %) stráca viac ako 
11 minút (Koršňáková & Kováčová, 2010). Tí, 
ktorí vyučujú v triedach vykazujúcich väčšie 
problémy s disciplínou, cítia menšiu mieru 
sebadôvery vo svoje vyučovacie schopnosti 
a trávia menej času v triede skutočným vyu-
čovaním a vzdelávaním (NÚCEM, 2019). Ako 
najčastejšie prejavy nevhodného správania 
detí v  školskom prostredí uvádzajú učitelia 
a  učiteľky celý rad činností, smerujúcich od 
nerušivého nespolupracujúceho správania 
(nepripravenosť na vyučovanie, nedostatok 
úsilia a záujmu), až po rušivé nespolupracu-
júce správanie, ako napríklad poškodzovanie 
majetku, hostilita voči učiteľovi a  učiteľke 
a  pod. (Sokolová, Lemešová, & Harvanová, 
2019).

Inovatívne metódy v pregraduálnej 
učiteľskej príprave

Ako výskumný tím sa problematike zvládania 
a riešenia nevhodného správania v učiteľskej 
príprave venujeme kontinuálne už niekoľko 
rokov, a to nielen vo výskumnej ale i praktic-
kej rovine (VEGA 1/0409/17 Osobnosť a pro-
fesijné videnie učiteľov a učiteliek vo vzťahu 
k riešeniu náročných situácií v školskej triede 
v období tranzitu do praxe). V oblasti rozvo-
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u budúcich učiteľov a učiteliek, ale i u  tých, 
ktorí už pôsobia v praxi, využívame celý rad 
metód označovaných ako aktivizujúce či 

inovatívne. Rozhovor, spätná väzba či pred-
mety tréningového charakteru patria medzi 
najčastejšie spôsoby, akými k rozvoju sociál-
no-psychologických kompetencií dochá-
dza (PACEVIČIUS, 2008). Ich prednosťou je 
podpora záujmu, zintenzívnenie prežívania, 
myslenia a konania, využívanie samotnej ak-
tivity študentov a študentiek a čerpanie z ich 
doterajších skúseností, poznatkov, postojov. 
Rozvinutie práve tejto skupiny kompetencií 
(a špecifi cky zručností spojených s riadením 
školskej triedy) má v  konečnom dôsledku 
vplyv na zníženie problémového správania, 
zvýšenie sebadôvery a  vnímanej sebaúčin-
nosti u  učiteľov a  učiteliek a  pod. Vysoká 

O Obrázkovom teste školských 
situácií

Pri konštrukcii testu sme vychádzali z projek-
tívnej sily málo štruktúrovaných podneto-
vých situácií, kedy osoba do zobrazenej situá-
cie premieta svoje postoje a emócie. Z testov, 
používaných v psychologickej praxi, tieto 
princípy využíva napr. Rosenzweigov obráz-
kovo-frustračný test či Bar-Ilanský obrázko-
vý test pre deti. Obrázkový test sme doplnili 
stupnicou teplomera, do ktorej sa zakresľuje 
subjektívne vnímanie náročnosti situácie. 
Stratégie, ktoré učitelia a učiteľky najmä na 
začiatku kariéry používajú pri riešení nevhod-
ného správania, sú spontánne, intuitívne, od-
rážajú sa v nich osobnostné premenné ale aj 
prekoncepty o  učiteľstve a  disciplíne, ktoré 
si vytvorili najmä na základe vlastných škol-

efektívnosť tohto spôsobu práce a vzdeláva-
nia sa však spája s veľkou náročnosťou a po-
žiadavkami, kladenými na kompetencie oso-
by, ktorá vzdelávanie realizuje. Okrem iného 
je totiž nevyhnutné prispôsobiť podobu 
a  obsah vzdelávania špecifi kám konkrétnej 
cieľovej skupiny, jej aktuálnym poznatkom 
a kompetenciám. V prípade riešenia nevhod-
ného správania detí učiteľmi a učiteľkami je 
na mieste tiež diagnostika preferovaných 
a  doteraz využívaných stratégií riešenia 
náročných školských situácií, umožňujúca 
následne cielene rozšíriť ich paletu či praco-
vať na ich modifi kovaní. Pre tieto účely bol 
vytvorený a v  priebehu niekoľkých rokov 
v  rámci pregraduálnej učiteľskej prípravy 
overovaný Obrázkový test školských situácií 
(Lemešová & Sokolová, 2019).

Obrázok: Ukážka z Obrázkového testu školských situácií

ských skúseností (Kogharten & Kessels, 2013). 
Do testu sme zaradili päť situácií mierneho 
až stredného stupňa nevhodného správa-
nia (Obrázok). Tieto situácie učiteľ či učiteľka 
v  rámci svojej praxe bežne rieši a  spravidla 
sa očakáva, že ich zvládnu sami (na rozdiel 
od závažnejších disciplinárnych priestupkov, 
ktoré si vyžadujú širšiu tímovú spoluprácu). 
Výber situácií ovplyvnila aj skutočnosť, že 
výskum aj praktické príručky pre učiteľov 
a učiteľky venujú viac pozornosti závažnejším 
typom porušenia školskej disciplíny – látkové 
a  nelátkové závislosti, šikana, závažný van-
dalizmus, záškoláctvo a pod. Menej závažné 
porušenia disciplíny (napr. vyrušovanie na 
vyučovaní) môžu byť predzvesťou závažnej-
ších ťažkostí, nevhodné alebo neefektívne 
zásahy učiteľov a  učiteliek môžu ich rozvoj 
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konfl ikty v  triede ohrozujú psychickú odol-
nosť a sebadôveru učiteľa či učiteľky (najmä 
začínajúcich), môžu znižovať ich motiváciu 
k výkonu učiteľskej profesie a zvyšovať riziko 
syndrómu vyhorenia.

Obrázkový test školských situácií bol v  ro-
koch 2014 – 2018 overovaný na vzorke 487 
študentov a študentiek učiteľstva bakalár-
skeho a magisterského stupňa štúdia na Uni-
verzite Komenského v Bratislave. Primárnou 
cieľovou skupinou testu sú teda študenti 
a  študentky učiteľstva a  začínajúci učitelia 
a učiteľky, ktorí sú v procese prípravy na pro-
fesiu. Jeho ďalšie možnosti využitia sú však 
omnoho širšie a  domnievame sa, že si svo-
je uplatnenie nájde i  v rámci adaptačného 
vzdelávanie začínajúcich učiteľov a učiteliek, 
ako aj ďalšieho vzdelávania, či pri práci s ná-
ročnými triednymi kolektívmi a pod. Výsled-

ky testu tiež možno použiť v rámci skríningu, 
plánovania alebo overovania tréningových 
aktivít, pričom vyhodnocovanie prebieha na 
dvoch rovinách. Kvantitatívne vyhodnotenie 
spočíva v  analýze vnímania náročnosti situ-
ácií, kde vyhodnocujeme vnímanie nároč-
nosti jednotlivých situácií podľa vizuálnej 
analógovej škály a porovnávame priemernú 
vnímanú záťaž všetkých situácií. Kvalitatívne 
vyhodnotenie spočíva v  obsahovej analýze 
odpovedí a v zaradení jednotlivých odpove-
dí do obsahových kategórií stratégií riešenia 
nevhodného správania. Jednotlivé kategórie 
možno rozdeliť do skupín podľa interperso-
nálnej orientácie a podľa prístupu k disciplí-
ne v školskej triede. Obrázkový test školských 
situácií  možno tiež použiť ako súčasť širšie 
koncipovanej batérie a  prehĺbiť tak porozu-
menie formovania sociálno-psychologických 
kompetencií učiteľov a učiteliek v oblasti ria-
denia školskej triedy.
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V  súvislosti s  novovzniknutou pozíciou ka-
riérového poradcu v  centrách pedagogic-
ko-psychologického poradenstva a  preven-
cie sa v rámci Národného projektu „Štandar-
dizáciou systému poradenstva a prevencie 
k inklúzii a úspešnosti na trhu práce“ tvorí 
inovačné vzdelávanie v  rozsahu 150 hodín. 
Nielen pre účastníkov tohto vzdelávania 
pripravujeme aj podporný materiál, akéhosi 
sprievodcu pozíciou kariérového poradcu, 
pretože si uvedomujeme neistotu a  otázky, 
ktoré zavedenie tejto legislatívnej zmeny 
sprevádzajú.

Činnosti kariérového poradenstva nie sú 
v CPPPaP novinkou; diagnostika v súvislosti 
s výberom povolania, spolupráca so školami, 
individuálne poradenstvo a ďalšie aktivity sú 
súčasťou ich portfólia služieb aj dnes. Defi -
novanie novej pozície zákonom prináša zme-
nu v tom, že na každej zo 79 CPPPaP začne 
pôsobiť kariérový poradca, ktorý sa týmto 
činnostiam bude venovať na plný pracovný 
úväzok, pričom ťažisko jeho práce sa z diag-
nostiky presunie aj na koordináciu a  meto-
dickú podporu pre výkon kariérového pora-
denstva v školách a školských zariadeniach v 
jeho územnej pôsobnosti. Okrem toho bude 
úlohou CPPPaP v sídle kraja ponúkať super-
víziu a koncepčné, metodické a  koordinač-
né usmerňovanie kariérového poradenstva 
v ostatných CPPPaP v kraji. 

Sprievodca pre novú pozíciu 

kariérového poradcu v centrách 

pedagogicko-psychologického 

poradenstva a prevencie 

Mária JAŠŠOVÁ, Národný projekt, VÚDPaP

Na pozíciu kariérového poradcu sme sa teda 
pozreli predovšetkým z  hľadiska novodefi -
novaných úloh a  vytvorili podporný model 
pre jeho prácu (obr. 1). Kariérový poradca 
v CPPPaP získal tri skupiny klientov: 

1) individuálnych klientov – deti, žiakov a ich 
rodičov,

2) odborných a  pedagogických zamestnan-
cov pôsobiacich v  školách a  školských 
zariadeniach (kariérový poradca na ško-
le, výchovný poradca, školský psychológ, 
školský poradca, prípadne ďalší zamest-
nanci, podieľajúci sa na kariérovej výchove 
na škole, ako triedny učiteľ, učitelia jednot-
livých predmetov, atď.),

3) inštitúcie (základné a  stredné školy, príp. 
materské školy).

Každá takto určená skupina klientov si vyža-
duje iný typ činností, ako je defi nované v Zá-
kone č. 138/2019 Z. z. o  pedagogických za-
mestnancoch a  odborných zamestnancoch 
a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov. 
V prípade žiakov a ich rodičov ide predovšet-
kým o  poradenskú a  diagnostickú činnosť. 
Pre odborných a pedagogických zamestnan-
cov by mal kariérový poradca poskytovať 
koordinačnú a metodickú podporu, rovnako 
ako i v prípade inštitúcií, kde sa však presúva 
pozornosť ku koncepčným riešeniam a stra-
tegickému plánovaniu. 
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V  našom modeli činnosti kariérového po-
radcu postupujeme tak, ako pri práci s inými 
klientmi – za kľúčové pokladáme zistiť aktu-
álny stav (v našom prípade v oblasti kariéro-
vého poradenstva), aký je cieľ klienta a zisťu-
jeme oblasti podpory, o ktoré má záujem. Pre 
mapovanie existujúceho stavu a  možných 
oblastí podpory bude v  našom podpornom 

Obr. 1

materiáli zaradený dotazník, v ktorom sa na 
úrovni inštitúcie bude sledovať stratégia ka-
riérového poradenstva (explicitne formulo-
vaná alebo implicitne prítomná) – ciele karié-
rového poradenstva a výchovy, ľudské zdroje, 
siete spolupráce (ÚPSVaR, neziskové organi-
zácie, duál pointy, zamestnávatelia, atď.), roč-
né plány aktivít a plány aktivít po ročníkoch. 
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defi nujú služby, ktoré by sa mali zamerať na 
všetkých žiakov, služby, ktoré sú určené špe-
cifi ckým skupinám žiakov (napr. tým, ktorí 
majú záujem o SŠ v duálnom systéme vzdelá-
vania) a služby, ktoré cielia na jednotlivcov so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potre-
bami v oblasti kariérového poradenstva. 

Do nášho sprievodcu zaradíme aj príklady 
postupu pre rôzne úrovne zmapovaných 
služieb, rovnako ako i  príklady dobrej praxe. 
Vypracujeme návrhy strategických plánov 
kariérového poradenstva na školách s cieľmi, 
víziami, plánmi aktivít pre jednotlivé ročníky 
a  naprieč školským rokom. Dôležitou súčas-
ťou nášho sprievodcu budú i podporné meto-
dické zdroje pre činnosť kariérového poradcu. 

Na úrovni OZ a PZ sa bude dotazník v rámci 
mapovania existujúceho stavu zameriavať 
na plánované konkrétne aktivity, spoluprá-
cu s  rodičmi a s ďalšími kolegami. Kariérový 
poradca a/alebo výchovný poradca na škole 
tiež dodáva podklady pre mapovanie potrieb 
v súvislosti s individuálnymi klientmi. 

Na základe výsledkov mapovania môže karié-
rový poradca v CPPPaP rozlišovať rôzne úrov-
ne poskytovania kariérových služieb a byť ná-
pomocný pri vypracovávaní reálnej stratégie 
pre jednotlivé inštitúcie. Cieľom nie je posu-
dzovať a porovnávať inštitúcie, ale rozhodnúť 
o implementačných krokoch šitých na mieru, 
ktoré podporia postupný rozvoj kariérového 
poradenstva a výchovy. V  rámci stratégie sa 

Obr. 2

Obr. 3
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Voľná hra detí má svoje pravidlá a  bez ich 
dodržiavania nie je možná, vedie ku konfl ik-
tu a prestáva uspokojovať účastníkov. Sú to 
zvláštne pravidlá: nie sú zvonku dané, ale 
dieťa sa samé zúčastňuje na ich tvorbe, ale-
bo pri ich preberaní. Sú to pravidlá vonkaj-
šie a všeobecné, zároveň však tiež vnútorné 
a  vlastné. Keď ich jednotlivec nedodržiava, 
dostáva sa do konfl iktu so sociálnou sku-
pinou, aj sám so sebou. Hry s pravidlami sú 
dôležitým prostriedkom pri zvnútorňovaní 
sociálnych noriem, pri formovaní charakte-
ru a  morálnej výchovy. Vnútorná motivácia 
dieťaťa pri hre je nevyhnutná aj v  procese 
učenia. Rôzne učebné stratégie, ktoré hra za-
hŕňa sú vzájomne prepojené, učebný proces 
sa stáva pre dieťa zmysluplným. Rôzne typy 
hier kladú požiadavky na rôzne psychické 
procesy, stavy a vlastnosti, takže ich výchov-
né účinky sú rozmanité a  široké. Podobne 
vníma pozitívny vplyv hier aj Čáp (1987):
 v  pohybových a  konštrukčných hrách sa 

vyžaduje vnímanie a  senzomotorická ko-
ordinácia;

 pamäť sa cvičí napr. pri súťažení detí, kto 
si zapamätá viac predmetov z  tých, kto-
ré boli na krátku chvíľu ukázané, alebo 
z toho, čo deti videli na prechádzke;

 fantázia sa rozvíja v  námetových či tvori-
vých hrách (kedy sa deti hrajú „na niečo“ 
alebo „na niekoho“);

Význam hry vo vyučovacom 

procese

Bibiana FILÍPKOVÁ, VÚDPaP

Hra je neodmysliteľnou súčasťou detstva. Hry vedú deti k  dodržiavaniu pravidiel, na-
pomáhajú im upevňovať a vytvárať sociálne interakcie, rozvíjať kooperáciu, vedú dieťa 
k prekonaniu únavy, ku koncentrácii pozornosti. Hra formuje osobnosť dieťaťa, má vyso-
ko motivačný účinok. Hra už od predškolského veku rozvíja a pomáha dieťaťu osvojovať 
si učebné stratégie, neskôr pomáha pri získavaní nových vedomostí v školskom prostredí.

 myslenie sa rozvíja napr. pri riešení háda-
niek a pri stolných hrách (domino, dáma), 
kedy sa uplatňuje analýza a  syntéza, po-
rovnávanie, predvídanie ťahov protivníka;

 dieťa si zároveň pri hrách osvojuje mnoho 
vedomostí, poznatkov o svete a živote: pri 
námetových hrách sa často vypytuje: „čo 
je...“, „ako vyzerá...“, „ako sa robí...“, aby sa 
mohlo hrať „lepšie“ a „realistickejšie“;

 koncentrácia pozornosti sa zdokonaľuje 
práve v pútavých, citovo zafarbených, sil-
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ského veku sa dokáže sústrediť na takúto 
hru dlhšie ako na inú činnosť;

 realizácia hrového zámeru vyžaduje pre-
konávanie prekážok (drobných neúspe-
chov, nedostatku materiálu, rušivých 
zásahov druhých detí, únavy, a  i.), rozvíja 
sebaovládanie a  vytrvalosť. V  spoločných 
hrách sa rozvíja tiež iniciatíva, schopnosť 
rozhodnúť sa a ďalšie vôľové vlastnosti;

 spoločné hry vytvárajú i príležitosti k získa-
niu skúseností v rôznych sociálnych rolách, 
k  formovaniu skúseností v  sociálnej inte-
rakcii a ku kooperácii.

Hra ako zdroj cenných poznatkov 
a príprava pre život

Deti v  predškolskom veku sa hrajú, pretože 
im to prináša radosť, uspokojenie a  hra je 
neodmysliteľnou súčasťou ich života. Dieťa 
sa nehrá preto, aby si trénovalo koncentrá-
ciu pozornosti a  predstavivosť, skúšalo si 
dospelé roly, ale hrá sa primárne preto, lebo 
má z tejto činnosti radosť. Učenie, ktoré z hry 
vyplýva, je teda v  tomto veku pre neho ne-
podstatné. Hra sprevádza dieťa viacerými 
vekovými štádiami a jej charakter sa postup-
ne mení. Vývojové triedenie hier, ktoré pred-
pokladá, že deti postupujú rôznymi štádiami 
uvádza aj Bee a Boyd (2003):

 Senzomotorická hra, ktorá zahŕňa prvých 
12 mesiacov života. Obsahuje skúmanie 
predmetov a manipulovanie s nimi, s vyu-
žitím všetkých dostupných zmyslovo- po-
hybových stratégií (strkanie predmetov do 
úst, hádzanie).

 Prvá predstieraná hra, ktorá sa objavuje 
začiatkom druhého roka. V  nej dieťa za-
čína používať predmety k účelu, k akému 
obvykle slúžia, avšak v  predstieranej for-
me (napr. hrebienky pre bábiky používa 
k vlastnému česaniu).

 Reorientácia k objektom umožňuje dieťaťu 
medzi 15 a 21 mesiacmi začať so zameria-
vaním tejto predstieranej hry ku hračkám, 
alebo už aj k druhým ľuďom a nielen k sebe.

 Náhradná predstieraná hra, pri ktorej dvoj-
ročné a  trojročné dieťa už používa pred-
mety k  predstave niečoho iného, než ich 
samých (napr. drevená kocka predstavuje 
auto).

 Sociodramatická hra sa obvykle objavuje 
vo veku päť rokov – umožňuje deťom vstu-
povať do rolí a predstierať, že sú niekto iný.

 Uvedomenie rolí, ktoré označuje ďalší 
pokrok, vedie deti približne od šesť rokov 
k prideľovaniu rolí druhým a k vedomému 
plánovaniu hrových činností.

 Hry s pravidlami sa objavujú od siedmeho 
až ôsmeho roku – deti postupne nahrádza-
jú predstierané hry hrami so stanovenými 
pravidlami.

Hry s  pravidlami sa stávajú v  tomto období 
veľmi významnými, vhodné je ak školy pod-
porujú tento záujem detí tak, že hry také-
hoto charakteru zaraďujú do vzdelávacieho 
program. Hry podľa pravidiel nemusia mať 
iba športový charakter, ale napomáhajú aj pri 
osvojovaní vedomostí. Čím viac príležitostí 
ku hre dieťa dostane, tým získa viac príleži-
tostí učiť sa.

Hra predstavuje pre predškolákov hlavnú ná-
plň vyučovania. Nejde však iba o hry voľného 
charakteru, ktorých náplň a  smerovanie si 
deti korigujú samé, ale predovšetkým o hry, 
ktoré dôsledne vyberajú učiteľky v  mater-
skej škole s  cieľom poskytnúť deťom taký 
druh skúseností, ktoré okrem iného povedú 
k žiaducim druhom učenia. U detí sa tak roz-
víjajú kognitívne funkcie i proces socializácie. 
Dôležitá je  komunikácia zo strany učiteliek 
materských škôl, ktoré by mali deti neustá-
le viesť ku komentovaniu činností Mali by 
deti i  v  rámci hrových aktivít povzbudzovať 
k  tomu, aby sa snažili popísať, k  akým kon-
krétnym výsledkom ich činnosť môže viesť 
a z akých dôvodov. Okrem zvyšovania úrov-
ne kognitívnych funkcií tak zároveň rozvíjajú 
i svoje jazykové schopnosti, zvyšuje sa aj ich 
sebadôvera. Učia sa verbálne pomenovať 
dianie okolo seba a  získavajú zručnosti, po-
trebné po nástupe do školy.
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vyšších ročníkoch sú veľmi prínosné hry 
s pravidlami. Vďaka nim je možné napodob-
niť i  situácie zo skutočného života, v  kto-
rých budú deti raz môcť prakticky využívať 
poznatky osvojené v  škole. Moderná doba 
prináša na jednej strane výhody v  podobe 
nových komunikačných prostriedkov (inter-
net, mobilná komunikácia), na strane druhej 
ich časté používanie neumožňuje v žiaducej 
miere rozvíjať sociálne zručnosti detí. Pribú-
da detí, ktoré sa nevedia vhodne prispôsobiť 
kolektívu, primerane komunikovať s okolím, 
rešpektovať sociálne pravidlá a  autority. 
Školský psychológ môže pomôcť pri inštru-
ovaní pedagógov a  pri výbere takého typu 
hier a zážitkových aktivít, ktoré pomôžu po-
silniť u  žiakov žiadúce správanie a  naopak, 
eliminujú nežiadúce. K  dosiahnutiu pozitív-
neho efektu sa odporúča venovať sa hrám 
pravidelne, počas dlhšej doby (dva mesia-
ce, pol roka, príp. celý školský rok). Fontana 
(2003) poukazuje i na  problém, ktorý stojí 
pred vzdelávaním na všetkých úrovniach. 
Podľa neho príliš veľa výučby a učenia pre-
bieha v umelom prostredí školskej triedy, t. j. 
v prostredí odlúčenom od okolitého sveta. 

Didaktická hra

Hry, ktoré pedagógovia najčastejšie využí-
vajú a  ktoré sú zároveň súčasťou výchov-
no-vzdelávacieho procesu sú tzv. didaktické 
hry. Sú spojením hry a  vyučovania. Takéto 
typy hier by sa nemali deťom predkladať ako 
voľno-časové hry, ako odmena za dobré sprá-
vanie, alebo prospech. Vhodné je, ak je nimi 
vyučovacia hodina priebežne „popretkáva-
ná“ a žiaci ju berú ako bežnú súčasť výkladu. 
Didaktická hra žiakom pomáha kvalitnejšie 
si osvojovať učivo a udržať ho v pamäti dlhší 
čas. Vďaka hre a jej pútavému obsahu sa žiaci 
oveľa rýchlejšie a  jednoduchšie naučia po-
učky a defi nície, ktoré by sa inak učili naspa-
mäť. Didaktická hra zvyšuje u žiakov motivá-
ciu, rozvíja komunikáciu, učí ich kooperovať. 
Okrem rozvoja kognitívnych funkcií podpo-
ruje kreativitu žiakov, prebúdza fantáziu, učí 
žiakov narábať s emóciami, verbalizovať ich, 
rozvíja ich sociálne zručnosti. 

Didaktická hra musí mať didaktický cieľ 
a  presne vymedzené pravidlá. Pedagóg by 
mal v úvode hry žiakom detailne priblížiť pra-
vidlá hry a v jej priebehu by nemal zabúdať 
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pripomínať dôležitosť pravidiel hry, klásť na 
ne dôraz, v  prípade potreby ich zopakovať 
a sledovať vývoj hry, aby sa príliš nevzďaľo-
vala od pôvodného scenára. Hry sa realizu-
jú skupinovo, kooperáciu rozvíja aj sedenie 
žiakov do kruhu. Žiaci pozorne vnímajú aj 
správanie pedagóga v priebehu hry – mal by 
prejaviť o hru nepredstieraný záujem, nemal 
by sa pohybovať separátne od žiakov, alebo 
iba sedieť za stolom, taktiež by sa nemal od 
hry dištancovať v tom zmysle, že by sa jeho 
účinkovanie v hre obmedzilo iba na zadanie 
a  monotónne opakovanie inštrukcií. Pri vý-
bere konkrétnej hry je dôležité rešpektovať 
úroveň už osvojených poznatkov a tiež život-
nú skúsenosť žiaka. Pedagóg by mal citlivo 
vnímať obsah hry, podľa toho, aký cieľ hra 
sleduje, by mal zvoliť vážnejší alebo naopak 
„odľahčený“ prístup s dávkou humoru. V zá-
vere aktivity je dôležité žiakov pochváliť, vy-
zdvihnúť ich snahu a povzbudiť tých, ktorí sa 
do aktivít zapájali menej intenzívne. 

Veľmi užitočným záverom za hrou starších 
žiakov je diskusia. Čas ušetria i vopred pripra-
vené otázky, od ktorých sa diskusia odvíja. 
Pedagóg sa tak môže dozvedieť pestré ná-
zory k danej téme, prípadne nápady na obo-

hatenie hry a  žiaci si aj vďaka nej skôr uve-
domia, čo je cieľom hry, alebo aký má skrytý 
význam. Výhodou diskusie je možnosť  vy-
jadrenia názoru a  spoznanie skutočného 
charakteru a  osobnostných čŕt aj introvert-
nejších žiakov. Hra umožní pedagógovi viac 
sa žiakom priblížiť, spoznať ich silné a slabé 
stránky, niektoré tajomstvá, s  ktorými sa 
možno aj chceli zdôveriť, ale nemali odvahu. 
Ak pedagóg spozná ich charakterové nega-
tíva aj pozitíva, môže vďaka tomu pozitívne 
prejavy posilňovať a  negatívne sa naopak, 
snažiť eliminovať. Hra pomáha identifi kovať 
atmosféru v triede a vzájomné sociálne inte-
rakcie. Trieda je totiž zložitý, mnohovrstvový 
sociálny svet, ktorý môže žiaka oceniť, vy-
jadriť mu podporu, ale na druhej strane mu 
môže dať pocítiť aj neúspech či odmietanie. 
Aj vďaka hre môže pedagóg spoznať sociál-
ne role a  pozíciu každého žiaka v  triede, čo 
je možné využiť i v prípade riešenia závažnej-
šieho problému v triede (napr. šikana).

Žiaci ocenia aj vlastnú tvorbu pedagóga, čo 
je však z  časového hľadiska v  praxi veľakrát 
náročné. Ak to však časový plán dovoľuje, 
je vhodné najmä v mladšom školskom veku 
tieto hry zaraďovať do vyučovacích hodín tak 
často, ako sa len dá. 

Literatúra:
BEE, H. L; BOYD, D. R 2003. The Developing Child. 10th ed. Boston: Allyn & Bacon. ISBN 0-205-39329-2.
ČÁP, J. 1987. Psychologie pro učitele. 3. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství. 14-225-87.
FONTANA, D. 2003. Psychologie ve školní praxi. 2. vyd. Praha: Portál. ISBN 80-7178-626-8.
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Občianske združenie MyMam y sa venuje 
podpore žien, detí a rodín, ktoré zažívajú ná-
silie, najmä v  párových vzťahoch. Poskytuje 
komplexné služby pre ženy a ich deti, zabez-
pečuje podporu a posilnenie žien. Hlavným 
cieľom organizácie je zvyšovanie efektívnosti 
pomoci ženám a deťom, ktoré zažívajú nási-
lie, informovať verejnosť o tejto téme, odta-
buizovanie témy a účinná prevencia násilia 
v párových vzťahoch. 

Od decembra 2015, vďaka podpore Nórske-
ho fi nančného mechanizmu a zdrojov ŠR 
SR, združenie prevádzkuje Bezpečný ženský 
dom MyMamy s kapacitou 11 rodinných 
miest, s celkovou kapacitou 35 žien a detí. 
V objekte realizujme aj skupinové formy prá-
ce s klientkami a ich deťmi – podporné skupi-
ny, komunity pre ubytované ženy a ich deti, 
programy aktívneho trávenia voľného času 
pre ženy a ich deti, skupinové terapie zame-
rané na rekonštrukciu vzťahu matka – dieťa. 
Poradenstvo je poskytované tiež prácou v te-
réne a formou telefonického a elektronické-
ho poradenstva, keďže väčšina klientely má 
nedostatočnú dostupnosť k poradenstvu, či 
už z dôvodov fi nančných, technických alebo 
časových. Združenie vyvíja aktivity aj v oblas-
ti prevencie, a to návštevou stredných a vyso-
kých škôl v Prešove a v okolí, kde s mladými 
ľuďmi diskutujeme o rodovej rovnosti a rodo-
vo podmienenom násilí. V oblasti multidisci-
plinárneho prístupu bolo združenie iniciáto-

Inovatívne možnosti práce 

s rodičmi a deťmi v rozchode/

rozvode v Centre pre deti a rodiny 

Zora, MyMamy Prešov

Lenka KVAŠŇÁKOVÁ, Apolónia SEJKOVÁ

rom založenia neformálnej Expertnej skupiny 
pri PSK, zaoberajúcej sa témou rodovo pod-
mieneného násilia, ktorej členkami a členmi 
sú zástupcovia PSK, ÚPSVaR SR, MsÚ v Prešo-
ve, polície, okresného súdu a prokuratúry.

V praxi sa prevažne často stretávame s klient-
kami, ktoré pochádzajú z  násilného, príp. 
vysoko konfl iktného rodinného prostredia 
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a stávajú sa tak ľahšími obeťami manipulujú-
cich partnerov/iek. Na druhej strane sa stre-
távame s  klientkami, ktorých rodinné fun-
govanie je skôr konfl iktné ako násilné, avšak 
opierajúc sa o princípy strániaceho poraden-
stva nám to neumožňuje pracovať s oboma 
partnermi/expartnermi a ich deťmi súčasne. 
Deti sa v rámci týchto bojov o osamostatne-
nie stávajú obeťami, častokrát manipulujú-
cich, či rôzne psychicky zranených rodičov.

Z týchto dôvodov bola vytvorená nová orga-
nizačná zložka MyMamy v podobe Centra pre 
deti a rodinu Zora (ďalej ako CDR Zora), ktorej 
činnosť je zameraná predovšetkým na ochra-
nu detí vo vysoko konfl iktných rozpadajúcich 
sa rodinách, s  cieľom podporiť v  maximál-
nej možnej miere rodičovský vzťah u  oboch 
rodičov (vynímajúc prípady násilných 
vzťahov). CDR Zora umožňuje pracovať tak 
preventívne, ako aj kuratívne systematicky 
s celou rodinou, s cieľom zabezpečiť opti-
málne sociálne fungovanie jej jednotlivých 
členov s osobitým dôrazom na zefektívnenie 
komunikácie medzi rodičmi navzájom, v tak 
náročných situáciách, akými sú rozvod/roz-
chod rodičov. Z  dôvodu častej eskalácie ex-
partnerského konfl iktu medzi rodičmi sa deti 
často stávajú zbraňou a  nástrojom pomsty 
jedného rodiča voči druhému, čo sa prejavuje 
závažnými prejavmi porúch správania a emó-
cií, ktoré môžu viesť k  nepriaznivému osob-
nostnému vývinu a sociálnopatologickým ja-
vom (záškoláctvo, užívanie alkoholu, fajčenie, 
trestná činnosť...). Pre zdravý vývin detí je rov-
nako ohrozujúce narušenie vzťahovej väzby 
a narušenie vzťahov s blízkymi osobami.

Svetová zdravotnícka organizácia zaraďuje 
manželské/partnerské rozvody/rozchody 
medzi najvýraznejšie stresové životné uda-
losti pre dospelých i pre deti. Rozvod je po-
važovaný za druhú najtraumatizujúcejšiu 
udalosť s vysokou mierou stresu a záťaže. 
Emočná strata kontroly nad situáciami spúš-
ťa v rodine ďalšie sociálno – patologické javy, 
najmä ak v systéme chýba dostupná kvalitná 
sociálna a psychologická pomoc a podpora. 

Tieto situácie často spôsobujú následnú se-
kundárnu viktimizáciu detí a rodín. Zámerom 
CDR Zora je ponúknuť rodičom a ich deťom 
také poradenské a  terapeuticko-výchovné 
programy, ktoré sú zamerané na elimináciu 
týchto negatívnych vplyvov predrozvodo-
vej/predrozchodovej, rozvodovej/rozchodo-
vej a porozvodovej/porozchodovej situá-
cie v rodinách, s  cieľom zmierniť konfl ikty 
rodičov, spolupracovať na zvládaní emócií 
a trénovaní zvládania, upokojovania rodin-
ného napätia. Cieľom jednotlivých aktivít je 
predovšetkým zmena zamerania pozornosti 
rodičov smerom k aktuálnym potrebám die-
ťaťa. Medzi ďalšie ciele patrí: 

 pomoc deťom porozumieť situácii, v kto-
rej sa ocitla rodina a to predovšetkým 
spoluprácou s rodičmi na tom, ako s die-
ťaťom komunikovať o vzniknutej situácii, 
príp. o udalostiach z minulosti, súvisiacimi 
s rozchodom/rozvodom rodičov, 

 zlepšenie komunikácie na úrovni partner-
ského a rodičovského subsystému,

 podpora styku detí s oboma rodičmi, 
 spolupráca s rodičmi na úprave bežných 

každodenných situácií a na riešení kon-
krétnych problémov, 

 príprava rodičov na rešpektujúce rodičov-
stvo (napr. tých, ktorým sú zverené deti do 
starostlivosti),

 príprava dieťaťa na stretnutie s rodičom, 
s ktorým nie je v pravidelnom kontakte,

 a v kontexte Cochemskej praxe sprevádza-
nie rodičov pri tvorbe dohody o starostli-
vosti o dieťa/deti po ich rozchode/rozvode.

Základným princípom pri zabezpečení po-
moci a  podpory rodinám v  tak náročnej si-
tuácii je pozitívne rešpektujúce rodičovstvo, 
založené na rešpekte a úcte k  dieťaťu. To 
znamená vytvorenie dobrého vzťahu s die-
ťaťom, štruktúry a rutiny/pravidiel, postojov 
a hodnôt so zámerom poskytnúť deťom: 

 opateru (vrúcnosť, pocit bezpečia, podpo-
ru, akceptáciu – prijatie, zahrnutie dieťaťa 
– nie je objektom, ale subjektom), 
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 štruktúru (vedenie, štandardy/normy, hra-
nice, dôvody), 

 uznanie/úctu (porozumenie skúsenostiam 
dieťaťa a jeho názoru/pohľadu), 

 posilnenie (zvýšenie vyvíjajúcich sa kapa-
cít dieťaťa a jeho rozvoja zmyslu pre auto-
nómiu, dôveru).

To, ako tieto aspekty rešpektujúceho rodi-
čovstva budú obsahovo naplnené u  kon-
krétneho rodičovského páru, je predmetom 
našich intervencií a následnej odbornej prá-
ce. CDR Zora ponúka individuálne a skupi-
nové programy pre rodičov a ich deti (bližšie 
v  programe CDR na stránke www.myma-
my.sk): 

1. Som tu aj ja 

 3 mesačný program – 12 stretnutí / 1 x týž-
denne po 2h 

 Ide o program pre rodičov – expartnerov 
a ich deti, kde dochádza k zanedbávaniu 
potrieb dieťaťa z dôvodu nezvládnutého 
expartnerského konfl iktu. Konkrétne ide 
o  asistované stretnutia, asistované odo-
vzdávanie detí a pod. Tento program je zos-
tavený tak, aby vyhovoval potrebám rodi-
čov a detí v kontexte Cochemskej praxe.

2. Dieťa v centre záujmu (individuálna i sku-
pinová forma – rodičovská a detská skupi-
na) 

 6 mesačný program – 13 stretnutí x 2 h = 
26 hodín pre rodičovský pár s deťmi,

 min. 4 a max. 6 párov na 1 skupinu
 Stretnutia skupín sa uskutočňujú paralel-

ne, 2 x mesačne.
 Ide o holandský program No Kids in the 

Middle – skupinový, ktorého cieľom je 
upriamiť pozornosť rodičov na deti a ich 
potreby, nácvik zvládnutia konfl iktnej ko-
munikácie a spolupráca pri tvorbe nové-
ho komunikačného štýlu, týkajúceho sa 
starostlivosti o deti.

3. Rekonštrukcia vzťahu rodič-dieťa 

 mesačný program – 25 stretnutí pre rodiča 
s dieťaťom, deťmi / 1 x týždenne 

 Program je zameraný na obnovenie ich 
vzájomného vzťahu po traumatických 
udalostiach – rozvod, rozchod, dlhé odlú-
čenie, konfl iktný vzťah rodičov; skvalitne-
nie rodičovských zručností.

V rámci sociálnoprávnych opatrení posky-
tovaných občianskym združením MyMamy 
ako akreditovaným subjektom odborne kon-
zultujeme, distribuujeme klientelu, zdieľame 
odborné postupy a inak dlhodobo spolupra-
cujeme v  rámci multidisciplinárneho prístu-
pu predovšetkým s: 

 ÚPSVARom a príslušnými oddeleniami 
SPODaSK, 

 súdom, políciou, 
 zainteresovanými vzdelávacími inštitúcia-

mi, 
 psychologickými a pedagogickými pora-

denskými centrami – CPPPaP, CŠPP, 
 štátnymi/neštátnymi subjektmi vykonáva-

júcimi opatrenia SPODaSK (hlavne s Cen-
trom Slniečko, n.o. Nitra, CSS ANIMA Lip-
tovský Mikuláš, Kočovné divadlo Drak, 
Spondea, o.p.s. ČR a mnohými ďašími).

Vyššie uvedené výchovné programy a prog-
ramy odborného poradenstva nám umožňu-
jú podporiť oboch rodičov v ich rodičovskej 
role, lebo len oni sú tými najkompetentnejší-
mi vo vzťahu k ich vlastným deťom. Partner-
ský vzťah končí, ale rodičovský ostáva na celý 
život.

CDR Zora má ambíciu pôsobiť v  kontexte 
systému práce s  rodinou pred/v/po rozcho-
de/rozvode ako špecializovaný akreditovaný 
subjekt (nielen) v kontexte Cochemskej pra-
xe, ako prezentovala systém pomoci rodine 
v  rozvode Ľ. Köverová (2019) v  príspevku 
v predchádzajúcom čísle tohto časopisu.

Literatúra: 

Köverová, Ľ. (2019). Deti v  procese rozvodu/roz-
chodu. In: Dieťa v  centre odbornej pozornosti,č. 
2, s. 53-55.
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M. V., nar. 19. 9. 2008, TRIEDA: II., 
ŠK. R.: 2018/2019

Základné údaje vyplývajúce 
z diagnostického vyšetrenia

Navštevuje Detské centrum pre vzdelávanie 
a výskum, Výskumný ústav detskej psycholó-
gie a patopsychológie.

Z vyšetrenia:

Nerovnomerná štruktúra schopností, kogni-
tívny vývin podpriemerný. Problémy pri spra-
covaní sukcesívnych podnetov – verbálnych, 
pamäť na verbálne podnety je hlboko pod-
priemerná (slová, čísla), až defi citná (vety). 

Silné stránky – neverbálny úsudok s  ab-
straktným aj konkrétnym podnetovým ma-
teriálom (lepší priemer). Narušený jazykový 
vývin: rečová expresia je dyslalická, agrama-
tická, narušené sú všetky jazykové úrovne 
okrem sémantickej, pri porozumení zložitej-
ších viet má ale mierne problémy kvôli syn-
taxi. Hlásky, ktorých artikulácia je narušená, 
nediferencuje ani sluchovo. 

Matematické predstavy a  úroveň osvoje-
nia aritmetických zručností mierne zaostáva 
za vekovým priemerom, v dôsledku neskor-
šieho zaškolenia.

Žiak má obavy zo zlyhania, vedúcou stra-
tégiou je úsilie vyhnúť sa neúspechu, postu-
puje metódou pokus – omyl. Výrazne profi tu-
je z pomoci, ktorá navádza na systematickejší 
postup, ako aj z pozitívnej sociálnej odozvy 
a úspešného riešenia. Motivácia a výdrž sú na 
slabšej úrovni, popri pretrvávajúcej hravosti.

Čítanie a písanie odráža narušenie vo všet-
kých rovinách, čo sa prejavuje predovšetkým 
pri písaní vlastného textu, nie opisu, naruše-
nie expresívnej reči mu nedovoľuje oprieť sa 
o správnu sluchovú podobu slova. 

Príklad individuálneho 

vzdelávacieho programu

Záver:

Narušená komunikačná schopnosť – vývino-
vá dysfázia. Žiak sa bude vzdelávať na všet-
kých predmetoch spoločne s  celou triedou, 
bez asistencie, s individuálnym prístupom 
podľa odporúčaní. 

Učivo bude redukované v oblasti cudzieho 
jazyka.

Vzdelávaný podľa ŠVP ISCED 1 a Vzdeláva-
cieho programu pre žiakov s narušenou ko-
munikačnou schopnosťou DC-2008-18550/ 
39582-1:914.

Vývinová dysfázia

– vrodené difúzne mozgové poškodenie 
alebo dysfunkcia – postihuje rečové zóny 
mozgu ľavej hemisféry, 

– následok vrodenej špecifi ckej poruchy 
sluchovej precepcie – bráni normálne vní-
mať veľmi krátko trvajúce a rýchlo sa me-
niace akustické podnety,

– súvisí so špecifi ckým fungovaním krátko-
dobej sluchovej pamäti – pracovná pamäť,

a) ťažkosti v expresívnej reči – tvorba reči,
b) horšia zrozumiteľnosť reči,
c) komolenie a  skracovanie dlhších slov 

(zhluky spoluhlások),
d) nepresné opakovanie slov,
e) viackrát zopakuje jedno a to isté slovo ne-

správne a vždy inak,
f ) nemá uložený správny zvukový obraz slova,
g) ťažkosti z narušeného vnímania reči,
h) defi cit v sluchovom vnímaní.

Vývinová dysfázia

– ťažkosti v tvorbe viet a gramatickej stavbe 
reči, mýlenie si koncoviek, málo a nespráv-
ne používané predložky a  spojky, obme-
dzená komunikácie, obmedzený vývin 
slovnej zásoby, ťažké nadväzovanie kon-
taktov, vypomáhanie si gestami,
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– mozgová dysfunkcia – ťažkosti v nejazyko-
vých oblastiach:

a) motorika – ľahká dyskoordinácia, neobrat-
nosť, hrubá motorika – chôdza po scho-
doch, jazda na bicykli; jemná motorika – 
oromotorika a  motorické plánovanie reči 
(dyspraxia), neobratnosť rúk, P-L orientá-
cia, orientácia na ploche a v priestore,

b) percepcia – viac v sluchovej modalite, ťaž-
šie vnímanie, rozlišovanie a zapamätávanie 
si rytmu a  melódie; lepší postreh podob-
ností a rozdielov na obrázkoch a v tvaroch, 
sluchová pamäť oslabená; náročné chápa-
nie symbolov, abstraktných pojmov;

c) emocionalita – agresivita, hyperaktivita, 
emočná labilita.

Špecifi ká osobnosti a  poznávacích pro-

cesov žiaka s narušenou komunikačnou 

schopnosťou

– motorická instabilita,
– nedostatky vo vývine psychomotorických 

zručností,
– znížená miera koncentrácie a vytrvalosti 

pozornosti,
– pomalé tempo zapamätávania a narušenie 

pamäti,
– ťažkosti pri niektorých myšlienkových 

operáciách,
– neadekvátne emocionálne reakcie,
– súčinnosť mimických pohybov tváre i celé-

ho tela pri vykonávaní niektorých činností,
– skorá unaviteľnosť,
– znížená sebadôvera,
– nerovnomerné výkony.

Organizácia vyučovania 

V  triede bude žiak pracovať spoločne s  ko-
lektívom, v niektorých situáciách mu bude 
zadávaná individuálna práca.

Na základe odporúčaní DC VV VÚDPaP 
bude v ambulantnej starostlivosti v rozsahu 
1 vyučovacej hodiny týždenne.

V triede zabezpečí učiteľ žiakovi optimálne 
podmienky:

– umiestni žiaka v triede tak, aby mohol vní-
mať výklad učiteľa všetkými zmyslami,

– do lavice posadí žiaka s takým spolužia-
kom, ktorý bude schopný a ochotný v prí-
pade potreby pomôcť,

– k práci s dieťaťom prizve špeciálneho pe-
dagóga,

– pracovný postup vo vzdelávacom procese 
konzultuje so špeciálnym pedagógom,

– pri práci s dieťaťom používa vhodné po-
môcky (po dohode so špeciálnym peda-
gógom) a učí dieťa s nimi pracovať aj sa-
mostatne.

Všeobecné odporúčania:

Pre porozumenie a osvojenie preberaného 
učiva učiteľ:
– pracuje s námetom v takom rozsahu, ktorý 

je primeraný veku a mysleniu žiaka. V in-
dividuálnych prípadoch konzultuje rozsah 
učiva so špeciálnym pedagógom,

– pri vyučovaní využíva skúsenosti žiaka a 
nadväzuje na ne,

– nové pojmy vždy vysvetlí a objasní i súvis-
losti,

– využíva názorný materiál a poskytuje žia-
kovi možnosť manipulácie s ním,

– nové učivo usporiada po krokoch a dodr-
žiava postupnosť od jednoduchého k zlo-
žitejšiemu,

– systematicky sa venuje žiakovi individuál-
ne, aby žiak postupne preberal celé učivo,

– poskytne žiakovi dostatok možností na 
precvičenie a osvojenie učiva,

– priebežne si overuje ako žiak porozumel 
učivu alebo úlohe,

– pri skúšaní volí formu písanú, ústnu i prak-
tickú,

– otázky a úlohy zadáva tak, aby žiak mohol 
odpovedať jednoznačne,

– pri skúšaní a hodnotení žiaka si overí či 
žiak porozumel zadanej úlohe,

– umožní, aby školský špeciálny pedagóg 
mohol operatívne pracovať na vyučovacej 
hodine individuálne so žiakom.

Redukcia učiva je potrebná v oblasti cudzie-
ho jazyka – nehodnotiť.
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Pri písaní diktátov- všeobecné zásady – od-

porúčame vybrať tie, ktoré najviac vyhovujú 
zručnostiam a schopnostiam žiaka:
• píše len to, čo stihne napísať. Na tomto 

spôsobe sa dopredu dohodneme. 
• Nechať k  dispozícii dyslektickú tabuľku, 

kde sú farebne („mäkkými“ a „tvrdými“ far-
bami) odlíšené mäkké a tvrdé spoluhlásky 
(dieťa sa s  ňou musí vopred naučiť zaob-
chádzať a rýchle sa v nej orientovať).

• Diktát pripraviť ako doplňovačku. Dať 
k doplneniu nie celý diktát, ale len tie slo-
vá, pri ktorých sledujeme určitý pravopis-
ný jav. (Eliminujeme tak nárast zbytočných 
špecifi ckých chýb plynúcich z  poruchy 
a zároveň preveríme znalosť gramatických 
pravidiel a pravopisu). 

• Poskytnúť dlhší čas na kontrolu napísané-
ho, zbierať zošit ako poslednému. Upozor-
niť na dôslednú sebakontrolu.

• Zaznamenať počet chýb, aby mohol sledo-
vať svoj posun v tejto oblasti.

• Nenútiť k opravám klasickými spôsobom, 
ale zaviesť zošit na evidenciu chýb (kde 
predpíšeme slovo správne). Rodičia aj die-
ťa tak ľahšie získajú prehľad o tom, v čom 
dieťa najčastejšie robí chyby a môžu slová 
pri domácej príprave precvičovať. Robíme 
tak aj preto, že pri klasických opravách sa 
stáva to, že dieťa stále opakuje rovnakú 
chybu, a tým sa fi xuje nesprávny tvar slova.

• Chyby neopravovať červenou. 
• Označiť v  diktátoch a  ďalších písomných 

prácach slová s chybami ceruzkou a  ne-
chať ešte raz si prácu prečítať a chyby opra-
viť, príp. pomôcť chyby vyhľadať a spoloč-
ne (s učiteľom, doma s rodičom) zdôvodniť 
pravopis.

• Diktát dopredu precvičiť (napr. formou 
domácej úlohy), pred vlastným písaním 
diktátu ešte raz precvičiť „kľúčové“ slová. 
Buď ústnou formou alebo pomocou dopl-
ňovačky.

• Tempo diktovania, ak je to možné (v triede 
s  menším počtom žiakov alebo s  väčším 
počtom detí s poruchami učenia), prispô-
sobiť buď najpomalšiemu alebo aspoň po-
malším žiakom.

• Chyby vzniknuté z nedostatku času (vyne-
chávanie znamienok, písmen, zámena pís-
men tvarovo podobných, nedodržiavanie 
tvarov písmen atď.) hodnotiť s toleranciou.

• Vynechať alebo aspoň obmedziť, a potom 
veľmi tolerantne hodnotiť úlohy časovo li-
mitované (tzv. päťminútovky).

• Pri spoločnej ústnej kontrole diktátu dať 
čo najväčší priestor, aby sme si overili zna-
losť pravopisných pravidiel.

• dysortografi a – brať do úvahy, že nespráv-
na sluchová diferenciácia slabík di – ti – ni/
dy – ty – ny sťažuje určovanie písania i/y 
v slovách, napr. podľa vzorov podstatných 
mien (hrad – hrady, žena – ženy, kosť – kos-
ti) a prídavných mien (mladý, jarný ...).

• Nevyvolávať dieťa k  dlhému čítaniu na-
hlas pred celou triedou. Nechať ho čítať 
len krátke jednoduchšie úseky textu. Ak je 
v triede viac dyslektických detí, striedať ich 
v čítaní častejšie, po jednej – dvoch vetách.

• K  domácej príprave dávať len primeranú 
časť textu (napr. jeden dlhší odstavec ale-
bo viac kratších odstavcov).

• Viesť ju k správnej technike čítania, odbúra-
vať „dvojité“ čítanie.

• Pred vlastným čítaním vybrať z textu ťažké 
slová a najskôr precvičiť ich čítanie (nie-
kedy je nutné nacvičiť ich výslovnosť), až 
potom nechať dieťa čítať celý text. Naučiť 
dieťa a  jeho rodičov rovnakou metódou 
postupovať pri domácej príprave. Hravou 
formou naučiť dieťa rýchlo sa orientovať 
v texte a poznávať určité slová.

Slohové práce – možnosť písať v  škole len 
koncept, skontrolovať obsah a  nechať pre-
písať doma v pokoji rukou alebo na počítači.

Čítanie globálnou metódou – pomocou 
obrázkov a k nim napísaných slov, učenie ce-
lých slov, nie po slabikách.

Matematika

– pri slovných matematických úlohách sa 
presvedčiť, či porozumel zadaniu,

– viac priestoru pre prácu,
– precvičovať optické prepájanie – zamera-

nie pozornosti v rozptýlených bodoch,
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– orientácia v  priestore a na ploche – môže 
mať problém pri rysovaní, určovaní polohy,

– trénovať počítanie prechodu cez desiatku, 
matematické rady, štruktúru čísla,

– učivo aktuálne nie je potrebné redukovať.

Cudzí jazyk

– Neklasifi kovať, časovú dotáciu je možné 
využiť na rozvoj zručnosti v reči, matema-
tike, grafomotorike...

Prvouka

– čas pri testoch – doplňujúce testy, krúžko-
vacie testy,

– skúšať písomne na konkrétne otázky vo-
pred napísané – použiť doplňovanie + po-
moc pedagóga pri čítaní zadaní,

– zápisy v zošite zostručniť, prípadne použí-
vať individuálne prekopírovaný text,

– zamerať sa na obsah pochopeného.

Hudobná výchova

– dieťa nenútiť spievať samé pred triedou.

Spôsob hodnotenia, klasifi kácie 
a overovania vedomostí

Vzdelávaný podľa ŠVP ISCED 1 a Vzdelávacie-
ho programu pre žiakov s narušenou komuni-
kačnou schopnosťou DC-2008-18550/39582-
1:914 s individuálnym prístup pre deti s ŠPU. 
Nehodnotiť cudzí jazyk, skúšať ústne veľmi 
malé úseky, predtlačené testy – SJL, CJ – dopl-
ňovacie cvičenia, ostatné predmety predtla-
čené testy s väčším písmom – na doplňova-
nie, prípadné krátke jednoduché odpovede.

Pri preverovaní vedomostí, hodnotení a kla-
sifi kácií odporúčame postupovať podľa me-
todického pokynu č. 7/2009-R, príloha č. 4.

Organizácia starostlivosti

Zabezpečenie odbornej logopedickej sta-
rostlivosť v spolupráci s DC VV VÚDPaP.

Individuálny nácvik počas vyučovania so 
špeciálnym pedagógom – 1 h týždenne, prí-

prava na preverovanie vedomostí zo SJL, M, 
CJ. Individuálna komunikácia tvárou v  tvár; 
používanie gest, spomalenie reči; výmena rolí 
– raz ja raz ty; komentovanie toho čo dieťa robí, 
pomenúvanie ľudí; modelovanie rozhovorov.

 Cvičenia zamerané na rozvíjanie poznáva-
cích procesov, vnímanie, pamäť, pozornosť: 
– rozvíjanie akustického vnímania, pamäti 

a pozornosti, rozvíjanie fonematického slu-
chu,

– rozvíjanie optického vnímania, pamäti 
a pozornosti,

– rozvíjanie taktilného vnímania.
 Cvičenia na rozvíjanie motorických zručností:
– oblasť oromotorická,
– oblasť grafomotorická,
– koordinácia pohybov.
 Cvičenia na rozvíjanie všetkých jazykových 
rovín.

Spolupráca s rodičmi

Pravidelne sa informovať v  škole. Rodičia 
– kontrolovať prípravu doma – preskúšajú 
nové učivo. Zabezpečia pravidelnú prípravu 
na vyučovanie. Budú sledovať pravidelný 
nácvik čítania s  porozumením, prípravu na 
kontrolné opakovanie. Pravidelné kontroly 
v DC VV VÚDPaP. Kontrolovať a  docvičovať 
plynulé slabikovanie. Nechať viac času pri 
dlhších úlohách, aby pochopil text, z dôvodu 
oslabenej sluchovej pamäti, dieťa si potrebu-
je prečítať zadanie pomaly.
• Terapeutické stratégie, metodické po-

stupy, podľa logopedickej diagnózy.
• Pravidelná spolupráca s logopedickou po-

radňou, pravidelné cvičenia.

Informácie učiteľom

Všetci učitelia sú informovaní o  ťažkostiach 
žiaka pri rozprávaní a porozumení jazyka, pri 
písaní a  pri čítaní, zaväzujú sa ich rešpekto-
vať, a dodržiavať všetky Metodické materiá-
ly pri výchove, vzdelávaní a klasifi kácii žiaka.
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Počas rôznych etáp „-izmov“ a  podôb spo-
ločnosti sa menil pochopiteľne aj pohľad 
na spôsob vzdelávania, tak to bolo aj za ne-
dávneho „reálneho socializmu“, je to aj dnes 
za „nereálneho kapitalizmu“ či „liberálneho 
multikulturalizmu“. V  súčasnosti hovoríme 
o  inklúzii, ktorej princípy sa v  poslednom 
období vynárajú aj v našej odbornej pedago-
gickej obci v tej či onej podobe, aj s príchu-
ťou niečoho nového až objavného.

Pokúsime sa z  tohto pohľadu načrtnúť po-
mocou niekoľkých citátov ponímanie vý-
chovy a vzdelávania u Komenského (1592 – 
1670), ako ju uvádza v diele Didactica magna 
(Veľká didaktika). 

Úvaha 

Inklúzia alebo čo vy na to, 

pán Komenský?

Martin KMEŤ, VÚDPaP

„Všetci ľudia potrebujú vzdelanie, aj bystrí aj tí slabší, slabší potrebujú cvičenie na odstránenie 
prirodzenej neobratnosti a nadaní na to, aby sa nevenovali prázdnymi, všetečnými, neužitoč-
nými a v podstate škodlivými vecami. Biedny je, kto si neváži múdrosť a cvičenie, aj ich nádej 
je márna, ich práca neplodná a diela neužitočné“. 

Dôležitosť, užitočnosť vzdelania pre všetkých

„Vzdelávanie človeka sa deje najľahšie v  mladom veku“,...“ má sa začať zavčasu preto, lebo 
život treba stráviť nie učením, ale konaním. Čím skôr, kým sa rastlinky dajú sadiť, orezávať 
a zavlažovať a rozumne formovať...“ 

Včasnosť, efektívnosť predprimárneho a primárneho vzdelávania

„Mládež sa má vzdelávať pospolu „...“, viesť viac príkladmi ako pravidlami. Ak niečo rozkážeš, 
málo z toho utkvie, ale ak ukážeš, čo robia iní, aj bez rozkazu to napodobňujú.“ 

Spoluvzdelávanie, príklady dobrej praxe, vzájomná tolerancia
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vzdelávaniu len niektorých, kým iných vylučujeme, dopúšťame sa bezprávia...“ 
Antidiskriminácia, rovnosť príležitostí

„...nevadí, že sa niektorí zdajú od prírody neschopní a  hlúpi, lebo to si žiada tým väčšmi 
všeobecné vzdelanie ducha. Čím je totiž niekto pomalšej a chatrnejšej prirodzenosti, tým viac 
potrebuje pomoci, aby sa nakoľko môže zbavil zvieracej hrubosti a meravosti“. „U niektorých 
je duch predčasne vyspelý, ale rýchle slabne a nakoniec otupie, duch iného je spočiatku mdlý, 
a potom sa zbystrí a nakoniec mocne preniká. Prečo by sme chceli v záhrade vzdelania trpieť 
len hlavy jedného druhu, predčasne vyspelé a čulé? Nech sa teda nevylučuje nikto...“ 

Rešpektovanie rozdielov, vývinové rozdiely

„Vyučovanie v školách má byť všeobecné“. „... aby sa učili poznať základy, príčiny a ciele všetké-
ho najdôležitejšieho, čo je a čo sa deje, aby sa nestretli s ničím tak neznámym, že by si o tom 
nemohli urobiť skromný úsudok a že by to nemohli múdro používať na bezpečný úžitok bez 
škodlivého omylu. Lebo čo je vzdelanie bez mravnosti? Kto prospieva vo vzdelaní a v mravoch 
upadá, viac upadá ako prospieva. Vzdelanie u človeka necnostného je zlatý šperk na pysku 
svine.“ 

Základné učivo v súvislostiach, úlohy do života, výchova k zodpovednosti a mravnosti

„Veci sami vábia mládež ak sa prednášajú podľa chápavosti veku a jasne a ak sa primiešavajú 
k nim niekedy žarty alebo aspoň menej vážne, ale vždy príjemné veci.“ 

Mozgovo-kompatibilné prostredie, bezpečné prostredie 
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práce (domáce úlohy), čo najmenej unavovať pamäť, totiž len základnými vecami, ostatné 
nechá voľne plynúť, ale všetko podľa chápavosti, ktorá sa sama bude zväčšovať postupom 
veku a štúdií.“ 

Primeranosť, nadmerné nezaťažovanie

„Aby sa pomalší pomiešali s rýchlejšími, slabší s bystrejšími, tvrdošijní s poddajnými a aby boli 
vedení tými istými nariadeniami a príkladmi tak dlho, kým potrebujú vodcu. Ono pomiešanie 
chápem so zreteľom na pomoc, aby totiž učiteľ tomu, koho vidí nadanejším, zveroval na vzde-
lávanie iných dvoch alebo troch pomalších, o kom spozná že je šľachetnej povahy, tomu aby 
zveroval na pozorovanie a vedenie iných žiakov horšieho chovania.“ 

Kooperatívne, tútorské vyučovanie, asistenti

„Jeden učiteľ bude rovnako ľahko stačiť veľmi početnému zhromaždeniu, ak rozdelí triedu na 
isté oddelenia, napr. na desiatky a každej postaví na čelo dozorcov ...“ 

Skupinové vyučovanie

„Príroda dáva semená vedenia, mravnosti a pobožnosti, ale nedáva samo vedenie mravnosť 
a pobožnosť. Tieto sa získavajú modlitbou, učením a skutkami.“ 

Vzdelanie ako prostriedok, nie cieľ

Je na mieste uviesť, že zrejmý vplyv na pred-
stavu fungujúcej edukácie mal u Komenské-
ho synkritizmus a  kresťanské učenie, čo je 
pochopiteľné, veď sám Komenský bol kňaz 
a biskup Jednoty bratskej, napriek tomu nás 
jeho Didactica inšpiruje dodnes. 

Myslím si, že ani netreba chodiť tak ďaleko 
do minulosti, veď ešte naši rodičia si pamäta-
jú tzv. málotriedky, kde učiteľ vzdelával viac 
ročníkov a deti s rôznymi schopnosťami na-
raz v jednej triede. A učil budúceho pastiera 
oviec, aj univerzitného profesora... Zname-

ná to, že kľúčový sa pre efektívnu výchovu 
a  vzdelávanie javí nie tak samotný systém, 
ale kvalitný učiteľ. Teda jeho osobnosť a pro-
fesionálna zrelosť, pedagogický takt, „zdravý 
rozum“..., ale vieme dnes, čo je to?

Odkaz miesto záveru

Pokúsme sa menej vymýšľať novú termino-
lógiu a viac sa venovať pedagógom,  ich vý-
beru, osobnostnému a odbornému rozvoju, 
aby bolo naozaj „dieťa v  centre ich, aj našej 
pozornosti“.

Literatúra: 
Komenský, J. A. (1954). Veľká didaktika. SPN Bratislava, 272 str., 301-10-521.
Špotáková, M., Kundrátová, B., Štefková, M., Vojtová, Z., Zikmund Perašinová, D. (2018).
Od integrácie k inklúzií, VÚDPaP, Bratislava.  
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Myslím si, že inovatívne metódy sú vo vy-
učovacom procese vždy užitočné. Pre 

deti je zaujímavejšie zažiť na hodinách niečo 
nové, čo upúta ich pozornosť a umožní im 
ľahšie si zapamätať preberanú látku. Nové 
spôsoby môžu spestriť aj učiteľom ich prácu 
a  motivovať žiakov a učiteľov k spolupráci 
a novým skúsenostiam.

(školská psychologička na špeciálnej škole)

„V týchto dňoch som čítala vysokoškol-
ské učebné texty „Prístup zameraný na 

človeka“ od Beaty Gajdošovej (Košice, 2013). 
Osobitne ma zaujala kapitola č. 7 „Aplikácia 
prístupu zameraného na človeka v školskom 
prostredí“, kde by si mal facilitátor/ka položiť 
vo vzťahu k žiakom otázky „Aké veci vás za-
ujímajú? Na čo ste zvedaví?“ namiesto otázky „Čo by sa mal žiak v danom veku a na danej 
úrovni schopností naučiť?“ Učiteľ by sa teda mal snažiť vytvoriť „psychologickú atmosféru, 
v  ktorej sa dieťa bude cítiť natoľko voľne, aby mohlo byť zvedavé, aby mohlo robiť chyby, 
aby sa mohlo učiť z prostredia, od spolužiakov, od učiteľa, z vlastných zážitkov a skúseností.“ 
Autori uvedenej publikácie navrhujú, aby si „študent sám alebo v spolupráci s druhými vy-
pracoval vlastný program učenia a zvolil si sám smer svojho učenia a niesol zodpovednosť za 
dôsledky tohto rozhodnutia.“ Potom by si mal „žiak hodnotiť svoje učenie sám“ a byť „prvora-
dým hodnotiteľom rozsahu a významu svojho učenia sa.“ Tým by prevzal „zodpovednosť za 
rozhodnutie, aké kritériá sú pre neho dôležité, aké ciele je potrebné dosiahnuť a do akej miery 
sa mu podarilo tieto ciele splniť.“ Tak by sa naozaj učil „prebrať zodpovednosť za seba a svoj 
vývoj“, pretože „existuje iba jeden človek, ktorý môže hodnotiť mieru, do akej sa splnili jeho 
ciele, a to je študent sám... Centrum hodnotenia je v ňom samom.“ Sebahodnotenie by potom 
prežíval ako „ďalšiu príležitosť pre rast.“  Myslím si, že toto by boli naozaj inovatívne metódy 
vo vyučovaní, ktoré – nielen v školách na Slovensku – vo veľkej miere chýbajú. Kompetentné 
a zodpovedné osoby, plánujúce vyučovací proces, by sa mali nimi zaoberať, aby všetci žiaci 
boli vedení k preberaniu zodpovednosti za seba a svoje vedomosti. Pracujem ako sociálny 
pedagóg a určite sa budem snažiť získané vedomosti zaviesť do praxe.“

 (sociálna pedagogička)

Moderné vyučovacie metódy sú vhodným motivačným prostriedkom pre žiakov. Bývajú 
často multimediálne, pôsobia komplexne na sémantický systém žiakov, dieťa sa ľahšie 

koncentruje, ľahšie si vie zapamätať nové informácie. Učiteľom a žiakom napomáhajú získané 
vedomosti ľahšie uchovávať, triediť, kategorizovať, nachádzať súvislosti.

(školská logopedička)

 Z pohľadu odborníkov
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1. Využívame motivačné metódy a fi xačné metódy pomocou dataprojektorov, používame 
prezentácie, rôzne formy hier. V prvom ročníku na predmete slovenský jazyk a literatúra 
metódu SFUMATO – splývavé čítanie (prepájanie všetkých zmyslov pri výučbe čítania a pí-
sania, prepájanie CNS, formou hry, dramatizácie sa žiaci zoznamujú s novými písmenami, 
ide aj o manipuláciu s písmenami, zdokonaľovanie jemnej motoriky). V predmete matema-
tika od prvého ročníka používame Hejného metódu – manipulatívna matematika v pohybe 
so zameraním na logické myslenie.

2. Príležitostne, keď je vhodné učivo. Klasické metódy a moderné metódy sú rovnako účinné.
3. Nepravidelne. Podľa typu učiva – cinquain, brainstorming, hranie rolí, didaktické hry.
4. Metódu Jolly Phonics.
5. Situačné metódy, konštruktivizmus. 

(učitelia z bežnej ZŠ)

Myslím, že sú veľmi prínosné. V súčasnej dobe priam nutnosťou, pretože dnešné deti sú 
ťažko motivovateľné. Pre učiteľov predstavujú spôsob motivácie a uľahčenie procesu 

edukácie.  
(učiteľka na špeciálnej ZŠ) 

Podľa môjho názoru využívanie moderných metód je vo vyučovaní veľmi dôležité. Sú pre 
žiakov náučné, zábavné, hravé, motivujúce, často upútajú ich pozornosť viac ako bežne 

používané (aj keď osvedčené) staršie techniky. Osobne používam napr. počítač a tablet. Ovlá-
danie je jednoduché, deti sa vždy tešia a zároveň sa učia za mojej asistencie. 

(školská logopedička)
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www.eduworld.sk 
www.ask21.sk 
www.camip.sk 
www.cestykdobrejskole.sk 
www.edupoint.sk 
www.startitup.sk 
www.liberaterra.sk
www.mpc-edu.sk (Tomengová A.: Aktívne učenie sa žiakov – stratégie a metódy)
www.skolarau.sk
www.purif.sk 
www.skola21.sk 
www.pf.ukf.sk (Prepojenie teórie a praxe výučbových stratégií, kritického a tvorivého mysle-
nia)
www.utv.ki.ku.sk 
www.inovativne_metody.pdf 
https://zskomenskehoba.edupage.org › fi les › Trieda_VEU_-_ITV 
www.phil.muni.cz › index.php › studia-paedagogica › article › download 
www.projektstepahead.sk
https://zssacurov.edupage.org › fi les › inovativne_metody
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Autorkou publikácie je psychologička, riadi-
teľka DYS-centra v Prahe. Venuje sa diagnos-
tike detí, dospievajúcich aj dospelých, kon-
zultačnej, poradenskej a  reedukačnej práci 
s  klientmi. Pri tvorbe publikácie vychádzala 
zo svojej poradenskej psychologickej praxe, 

medzinárodných skú-
seností aj výskumných 
aktivít.

V  modernej spoloč-
nosti plnej informácií, 
ktoré ľudia neustále 
vstrebávajú prostred-
níctvom kníh, časopi-
sov, správ v  digitálnej 
podobe, a  to aj vďaka 
schopnosti čítať, môže 
byť defi cit v tejto oblas-
ti prekážkou v sebaroz-
voji. Podľa autorky má 
približne desať percent 

populácie problém, označovaný ako špecifi c-
ká porucha učenia – dyslexia. 

Publikácia je rozdelená na dve časti – teore-
tickú a následne druhú, obsahujúcu informá-
cie, využiteľné v  praxi. V  kapitolách v  prvej 
polovici knihy sa čitateľ dozvie informácie 
objasňujúce etiológiu aj symptomatológiu 
dyslexie, aj z  pohľadu mnohých zahranič-
ných výskumných štúdií. Druhá časť knihy 
sa venuje možnostiam diagnostiky porúch 
učenia, ako aj intervenčným postupom, kto-
ré sa využívajú u  nás i  v  zahraniční, za úče-
lom eliminácie sprievodných problémov pri 
poruchách učenia a ktoré sa opierajú najmä 
o rozvíjanie silných stránok jednotlivca.

 Lenka Krejčová: Dyslexie. Psychologické souvislosti
Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-247-3950-2. 248 s.

Knižka obsahuje 11 kapitol. Od defi nícií dys-
lexie, cez jej symptómy a úlohu fonematické-
ho uvedomovania ako jednej z príčin dyslek-
tických ťažkostí, až po diagnostiku dyslexie, 
či už v predškolskom alebo dospelom veku. 
Kniha pripomína aj dôležitosť podporného 
prístupu zo strany rodiny dyslektikov, ako aj 
ich pedagógov na ceste za budovaním zdra-
vého sebavedomia týchto detí. V jednej z ka-
pitol sa autorka venuje efektívnym a v praxi 
overeným zložkám poradenskej práce, ktoré 
zahŕňajú voľbu vhodných kompenzačných 
pomôcok, precvičovanie oslabených oblas-
tí a  hľadanie takých spôsobov vzdelávania 
a  hodnotenia, ktoré nebudú žiakov demo-
tivovať, ale naopak posúvať vpred a podne-
covať k sebarozvoju. V troch kapitolách (dys-
lexia na prvom stupni ZŠ, dyslexia na druhom 
stupni ZŠ a SŠ a  dyslexia v dospelosti) sa ob-
javujú už konkrétne návody pre pedagógov, 
vhodné pre prácu so žiakmi s dyslexiou. Po-
pisujú rôzne techniky, rozvíjajúce programy, 
konkrétne pomôcky, príklady podporných 
materiálov pre nácvik čítania a tiež možnosti 
poradenskej práce s dyslektikmi. 

Publikácia je prehľadná, text, ktorý chce au-
torka zdôrazniť, je zvýraznený hrubým pís-
mom, doplnený je obrázkami, kazuistikami 
a za každou kapitolou nechýba jej zhrnutie. 
Svojich čitateľov si kniha určite nájde v  ra-
doch odbornej verejnosti – má čo povedať 
psychológom, špeciálnym pedagógom i pe-
dagógom. 

Bibiana Filípková
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Monografi a D. Sieglovej, ktorá vyšla v tomto 
roku vo vydavateľstve Grada Publishing, a. s. 
má ambíciu pomôcť k  riešeniu aktuálneho 
problému súčasných učiteľov v tom, ako ak-
tívne zapojiť svojich žiakov do vyučovacieho 
procesu pomocou interaktívnych techník za-
meraných na rozvíjanie kľúčových zručností 
a  kompetencií. Autorka je odbornou asis-
tentkou na vysokej škole v Českej republike, 
kde sa venuje uplatňovaniu efektívnych prí-
stupov a moderných metód na podporu ko-
munikácie, kritického myslenia, spolupráce, 
a pod. Okrem akademického prostredia pô-
sobí aj v oblasti vzdelávania pedagogických 
pracovníkov a pracovníkov z fi remného pro-
stredia. Realizuje semináre venované tech-
nikám práce s  textom, výukovým metódam 
a aktívnym formám vyučovania. Zaoberá sa 
prípravou učebných materiálov, z  ktorých 
čerpá pri zavádzaní moderných metód do vý-
uky. Získala bohaté pedagogické skúsenosti 
na všetkých úrovniach vzdelávania, a tiež štu-
dijné a pracovné poznatky v zahraničí (USA). 

Táto odborná kniha ponúka a úspešne prepá-
ja teoretické spracovanie problematiky s ná-
zornými praktickými ukážkami interaktívnych 
techník a výukových metód, ktoré sú výsled-
kom mnohoročnej praxe autorky na viace-
rých úrovniach vzdelávania a v rámci rôznych 
výukových situácií. Autorka hodnotí existu-
júce didaktické metódy z  odborného, ob-
sahového aj praktického hľadiska a  ponúka 
ucelený systém metód určených na aplikáciu 
vo vzdelávacej praxi. Sústredila a  prehľadne 
usporiadala na jednom mieste výber  účin-
ných výukových postupov, ktoré sú overe-
né   v  praxi a   úspešne fungujú (kognitívne, 
vizualizačné, dramatizačné, kompozičné, 
komunikačné, evokačné, a i.). Každá metóda 
uvedená v knižke obsahuje krátky popis, cha-
rakterizovaný je jej účel, postup pri realizácii 
a  návod ako ju prezentovať. Pedagógovia si 
na základe toho môžu vytvoriť koncept vyu-

Dagmar Sieglová: Konec školní nudy. Didaktické metody pro 21. století
Praha: Grada Publishing, a. s., 2019, 336 s. ISBN 978-80-271-2534-0 

čovacej hodiny a naplánovať si ju s využitím 
vhodne zvolenej interaktívnej formy práce. 

V obsahovej štruktúre knihy nachádzame 
za úvodným slovom autorky načrtnutý cieľ 
a metodológiu k analyzovanej problematike. 
Nasleduje zamyslenie, 
prečo táto kniha vznikla 
a ako ju používať. Ďalej 
nás autorka oboznamu-
je s teoretickými výcho-
diskami k predkladanej 
téme. V ďalších častiach 
sú podrobne špecifi -
kované výukové tech-
niky a  metódy (napr. 
aktivizačné, kognitívne 
zamerané na analýzu 
čítania, rozbor a vizuali-
záciu textu, a i.). V záve-
re knižky sa dostávame 
k  11 ukážkovým lekci-
ám. V každej sú uvedené rady pre učiteľov ako 
motivovať žiakov k práci na vyučovacej hodi-
ne. Určite budú prínosom pre začínajúcich 
pedagógov, lebo ich oboznámia s efektívny-
mi prístupmi ku vzdelávaniu a  skúsenejších 
učiteľov zase obohatia o nové metódy práce.

Podľa autorkiných slov je cieľom publikácie 
podporiť pedagogickú prax v  období, kedy 
viaceré metódy výuky prestávajú byť účinné 
a  bude potrebné ich nahradiť vhodne zvo-
lenými modernými formami práce učiteľov. 
Monografi a reaguje na potreby súčasnej doby 
v oblasti školstva a podporuje využívanie ak-
tivizujúcich metód v  pedagogickej práci so 
žiakmi. Inovácie v didaktických postupoch 
učiteľov sú do budúcnosti nevyhnutné a oča-
kávané vzhľadom k  tomu, že prichádza ku 
zmenám v nárokoch na zručnosti, schopnosti 
a kompetencie žiakov, ktorí sa majú po skon-
čení školy uplatniť a realizovať sa na trhu práce. 

 Ľubica Kročanová
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Každé dieťa má právo na kvalitné, bezplatné 
základné vzdelávanie bez diskriminácie na 
základe rovnakých príležitostí v spoločen-
stve, v ktorom žije a nesmie byť vylúčené zo 
všeobecného systému vzdelávania (Dohovor 
OSN o právach osôb so zdravotným postih-
nutím, čl. 7, ods. 2; čl. 24; čl. 30, ods. 5d, Doho-
vor o právach dieťaťa, čl. 3.1; čl. 23 a 28, Štátna 
školská inšpekcia, ďalej len ŠŠI, 2018). Primár-
nym zámerom všetkých aktérov školy vrátane 
rodičov je starostlivosť o všetkých žiakov a ich 
záujem (porov. aj zákon o rodine, článok I.1), 
s osobitným zreteľom na poznávanie potrieb 
a rešpektovanie rôznorodosti detí.

Aktuálne vzdelávanie žiakov so špeciálny-
mi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej 
len ŠVVP) v integrácii by sa malo postupne 
transformovať k zabezpečeniu inkluzívnej 
podpory potrieb všetkých žiakov a všetkých 
aktérov školy tak, aby sa vzdelávanie žiaka 
stalo komplexným procesom učenia a so-
cializácie so zameraním na rozvoj osobnosti 
v súlade s jeho predpokladmi stať sa harmo-
nickou osobnosťou (§2 f, g školského záko-
na). Inkluzívne vzdelávanie, ako ho bližšie 
opisuje aj príloha 2, je cieľom reformy vzde-
lávania a k nej smerujú naše čiastkové ciele 
v dočasnom stave „integrácie“.

Tento materiál sumarizuje na jednom 
mieste základné legislatívne, fi lozofi cké 
a praktické usmernenia, ktoré môžu školám 
pomôcť lepšie realizovať vzdelávanie formou 

Sprievodca integráciou 

v základných školách

…na ceste k inkluzívnemu 

vzdelávaniu

Viktor KRIŽO , Centrum inkluzívneho vzdelávania

integrácie žiakov so ŠVVP (ďalej len integrá-
cia) smerom k postupnej inkluzívnej eduká-
cii, ku ktorej sa Slovenská republika hlási a za-
väzuje napr. v Programovom vyhlásení vlády 
2016, ale aj v  Národnom programe rozvoja 
životných podmienok osôb so zdravotným 
postihnutím na roky 2014 – 2020. Uvedený 
sprievodca vychádza z Interného metodické-
ho materiálu ŠŠI k školskej integrácii (2018), 
z bežných legislatívnych textov, z Indexu in-
klúzie (2002), z dokumentov UNESCO (2009) 
či konceptu Učiaceho sa Slovenska (2018) 
a predpokladá ďalšie rozpracovanie v materi-
áli Stratégia postupného rozvoja inkluzívneho 
vzdelávania na Slovensku ako súčasť Národ-
ného programu rozvoja výchovy a vzdelá-
vania (2018). Jeho cieľom je tiež ponúknuť 
prehľad, usmerniť a doplniť osobitosti proce-
su integrácie vo vzťahu k špecifi kám vzdelá-
vacích programov pre žiakov so zdravotným 
znevýhodnením a všeobecným intelektovým 
nadaním (ďalej len VP, ŠPÚ, 2016, 2017). Je im-
pulzom k prechodu od živelnej integrácie ku 
vybudovaniu inkluzívnej kultúry na školách.

1 Predchádzanie rizikám a prevencia 
na školách

Včasná depistáž a prevencia vzniku a rozvo-
ja porúch zdravia, vývinu a správania žiakov 
v rámci výchovy a vzdelávania musia patriť 
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Ak najdôležitejším úlohám školy. Zabezpe-
čenie štandardnej služby odborného tímu: 
školského psychológa, špeciálneho peda-
góga, liečebného pedagóga a ďalších od-
borníkov je mimoriadne návratná investícia. 
Znižuje riziká vzniku sociálno-patologických 
javov, šikanovanie, kriminalitu, extrémizmus, 
predčasné ukončenie školskej dochádzky 
a zvyšuje pohodu, spoluprácu, ale i výsledky 
v medzinárodných testovaniach a uplatne-
nie na trhu práce (Správa o stave včasnej in-
tervencie na Slovensku, 2018, Správy OECD, 
2013, 2012, 2010, RAN, 2015, UNESCO, 2016, 
štúdie SAHA, 2016; HBSC, 2014; IVP, 2018; 
VÚDPaP, 2016).

Kľúčovú úlohu v týchto aktivitách preto 
zohráva tím odborníkov na školách, ktorý je 
nevyhnutným predpokladom pre fungova-
nie integrácie a jej posun smerom k inklúzii 
(Správa o stave a úrovni integrácie, mate-
riál ŠŠI, 2018; Opatrenia na podporu menej 
úspešných žiakov, ŠŠI, 2018). Podpora v ško-
lách má byť ponúkaná všetkým deťom, napr. 
aj v prípade akútnej krízy, v prípravnej fáze 
integrácie, či v prevencii, deťom cudzincom 
a pod. 

Pred nástupom dieťaťa do školy je veľmi 
dôležitá súčinnosť a spolupráca zákonných 
zástupcov (ďalej len rodič), poradenských 
zariadení a materských škôl (ďalej len MŠ) so 
základnými školami (ďalej len ZŠ). V neskoršej 
fáze to môže znížiť nielen počet integrova-
ných žiakov, ale najmä zmierniť riziko ťažšej 
adaptácie dieťaťa so ŠVVP v škole. Je dôleži-
té poučiť rodičov, aby poskytli škole všetky 
potrebné údaje o zdravotnom a psychickom 
stave žiaka (§ 144, ods. 7 písmeno d školské-
ho zákona), nakoľko škola tieto údaje získava 
a spracováva na základe § 11 ods. 6 školské-
ho zákona. V prípade ťažšieho zdravotného 
obmedzenia môže po dohode s rodičom 
triedny učiteľ alebo odborný zamestnanec 
školy navštíviť dieťa aj priamo v domácom 
prostredí a ešte pred nástupom do školy po-
menovať jeho potreby a vyjasniť si vzájomné 
očakávania. Odborný tím navrhne potrebné 
úpravy, pomôcky, bude hľadať optimálne rie-
šenia, príp. podľa potreby sa podá aj žiadosť 

o asistenta (do 24. mája roku predchádza-
júceho nástupu dieťaťa do školy). Príprava 
triedneho učiteľa a citlivá komunikácia s os-
tatnými žiakmi i rodičmi je v začiatku úplne 
zásadná, rovnako ako vytváranie prijímajúcej 
klímy a bezpečného prostredia pre všetkých 
žiakov.

Je vhodné v koordinácii triedny učiteľ 
a odborní zamestnanci školy ponúkať trénin-
gy fonematického uvedomovania, programy 
rozvoja grafomotoriky, rozvoja pozornosti, 
preventívne a adaptačné aktivity zamerané 
na vzťahy v triede, artefi letiku a iné preven-
tívne programy a to nielen v MŠ, ale aj ako 
súčasť priamej práce v začiatku 1. ročníka so 
všetkými deťmi, napr. počas prvých týždňov 
ich adaptácie. (Porov aj. Opatrenia na pod-
poru menej úspešných žiakov, materiál ŠŠI, 
2018.) Dôležité sú depistáže a včasné identi-
fi kovanie čiastkových defi citov a ich podchy-
tenie. Odborný tím ponúka poradenstvo aj 
vyučujúcim a rodičom a navrhuje opatrenia 
pri predchádzaní ťažkostiam žiakov. 

Ak by v priebehu školskej dochádzky škola 
aj napriek dlhodobej intervencii a preven-
cii usúdila, že niektorý žiak nenapreduje pri 
bežnej podpore, triedny učiteľ odporučí ro-
dičovi navštíviť Centrum pedagogicko-psy-
chologického poradenstva a prevencie ale-
bo Centrum špeciálno-pedagogického po-
radenstva, ktoré sú zaradené do siete škôl 
a školských zariadení (ďalej len centrum), 
ak tak už nebolo urobené v predškolskom 
veku. V záujme žiaka sa potom uplatní odpo-
rúčanie centra na zmenu formy vzdelávania 
(integrácia v bežnej triede, špeciálna trieda 
alebo špeciálna škola podľa §94 ods. 1 škol-
ského zákona). Rodič s akoukoľvek zmenou 
formy vzdelávania musí súhlasiť (§ 29 ods. 
10 a § 108 školského zákona). V prípade 
sporu môže o veci rozhodnúť i súd,1 nakoľko 

1 V jednom takom prípade Najvyšší súd (2015) rozho-
dol v prospech integrácie dieťaťa s downovým syn-
drómom, pretože škola nepreukázala dostatočnú 
snahu a angažovanosť pre vytvorenie podmienok 
pre žiaka a jeho rodinu.
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A záujem dieťaťa musí byť na prvom mieste, 
pričom pre dieťa je vždy najlepšie, keď sa do-
spelí dokážu dohodnúť.

2 Formálny proces integrácie 
a dokumentácia

Formálny proces integrácie prebieha podľa 
nasledovnej schémy a krokov.

ŠVVP a odporúčaní formy vzdelávania rodič 
podá žiadosť o integráciu žiaka (podáva sa 
iba raz, nie každý rok znova) a priloží prísluš-
né správy. 

Škola sa oboznámi so závermi správ a pre-
rokuje potreby žiaka aj v pedagogickej rade. 
Riaditeľ nedáva súhlas ani rozhodnutie 
o zmene formy vzdelávania. Žiak má po žia-
dosti rodiča a potvrdení ŠVVP zo strany cen-
tra právo na integráciu, pričom úlohou školy 

Ak ide o žiaka, ktorého ŠVVP sú identifi kova-
né pred nástupom do ZŠ, je nevyhnutné, aby 
rodič, ktorý je dlhodobo sprevádzaný cen-
trom, inicioval spolu s daným centrom dosta-
točne včas prípravu pôdy pre proces integ-
rácie v ZŠ. Ak nastane identifi kácia žiaka pri 
zápise alebo počas školskej dochádzky, rodič 
navštívi centrum v súčinnosti so školou, kto-
rá pripraví pre centrum aj svoje pozorovania.

Po absolvovaní vyšetrenia sa škola i rodič 
riadia závermi vyšetrenia. Pri diagnostikovaní 

je v spoločnej súčinnosti s rodičom a centrom 
vytvoriť podmienky. Riaditeľ školy nemôže 
odmietnuť prijať a vzdelávať žiaka s diagnos-
tikovanými ŠVVP, ktorý do tejto školy patrí 
podľa bydliska (§ 20, ods. 5, školského záko-
na). Škola resp. určený zamestnanec vyplní 
tlačivo Návrh na vzdelávanie žiaka so ŠVVP, 
kde sa uvedie dátum prerokovania na peda-
gogickej rade a rodič je poučený o všetkých 
právach a povinnostiach spojených s integ-
ráciou. 



DIE ŤA V CENTRE ODBORNE J POZORNOSTI |  3/201945

PR
ÍL

O
H

ADruhá časť záznamu o prehodnotení ná-
vrhu na zmenu formy vzdelávania žiaka sa 
vypĺňa iba pri ukončení integrácie alebo 
prechode z integrácie do špeciálnej triedy/
školy či naopak. Ináč sa daná časť nevypĺňa. 
Prehodnotenie musí byť potvrdené centrom 
a so súhlasom rodiča.

Po uplynutí času, potrebného na ďalšie 
pozorovania žiaka, oboznámenie všetkých 
aktérov s potrebami žiaka a po spoločnom 
hľadaní ciest pre jeho najlepšiu podporu, 
triedny učiteľ spolu s odbornými zamest-
nancami vypracuje individuálny vzdelávací 
program (ďalej len IVP). 

Žiak so ŠVVP v školskej integrácii postu-
puje podľa Školského vzdelávacieho progra-
mu (ďalej len ŠkVP) príslušnej školy (vrátane 
učebných plánov) ak nie je centrom odpo-
rúčané inak. Ak si špeciálne potreby žiaka 
vyžadujú úpravy oproti ŠkVP školy, škola mu 
na základe odporúčania centra vypracuje IVP 
a žiak postupuje podľa týchto upravených 
podmienok. V ŠkVP sú uvedené personálne, 
materiálne a organizačné podmienky prís-
lušnej školy pre zabezpečenie vzdelávania 
všetkých žiakov, čo je pre všetky školy veľká 
výzva k budovaniu inkluzívnej kultúry, ktorá 
vedie k vytváraniu individualizovanej pod-
pory pre všetky deti bez rozdielu.

Hoci počet žiakov so ŠVVP v jednej trie-
de nie je legislatívou obmedzený, je nevy-
hnutné, aby riaditeľ prispôsobil zoskupenie 
žiakov v triede dynamike a potrebám celej 
triedy i učiteľa. 

Integrácia môže byť aj zo špeciálnej školy 
alebo triedy do bežnej školy a môže byť aj 
veľmi prospešná. Ak teda centrum vníma 
žiaka špeciálnej školy alebo triedy ako pri-
praveného na integráciu do bežnej triedy 
ZŠ, vydá odporúčanie na vzdelávanie for-
mou integrácie. Mimoriadne dôležité je, aby 
tento proces bol veľmi citlivý. Postupnou 
adaptáciou, kratšími pobytmi, čiastočnou 
až úplnou participáciou v novej triede, v no-
vých podmienkach je potrebné nastaviť in-
tegráciu v najlepší prospech žiaka so ŠVVP 
a ostatných žiakov triedy i všetkých aktérov 
školy.

3 Individuálny vzdelávací program 
(IVP)

Individuálny vzdelávací program je aktuálne 
štandardnou súčasťou podmienok vzdelá-
vania žiakov so ŠVVP v školskej integrácii 
(Inovovaný štátny vzdelávací program, 2015, 
s. 15). Školám sa odporúča vypracovávať 
v integrácii IVP, ak je to potrebné (Dodatok 
k VP č. 2), t.  j. ak žiak potrebuje nejaké špe-
cifi cké úpravy oproti ŠkVP školy. Jednotlivé 
VP slúžia ako metodická podpora pre centrá 
pri individualizovaní odporúčaní v správach 
jednotlivým žiakom a pre školy pri vypraco-
vaní IVP. Predmety špecifi ckej podpory a RUP 
jednotlivých VP nie sú v integrácii záväzné, je 
vecou IVP stanoviť v súlade s odporúčaniami 
centra, akou formou bude prebiehať špecifi c-
ká podpora žiaka. 

Najčastejšie nedostatky IVP podľa Správy 
o stave a úrovni integrácie a materiálu ŠŠI 
(2018) bývajú formalizmus, nedostatočne 
stanovené ciele, nezapracovanie odporúčaní 
centier, nedostatočný počet odborných za-
mestnancov a vysoký počet žiakov so ŠVVP 
v triedach, čo komplikuje uplatňovanie indi-
viduálneho prístupu. Základné princípy a zá-
sady tvorby IVP sú preto nasledovné: 
 IVP vypracúva triedny učiteľ a školský špe-

ciálny pedagóg v spolupráci s ostatnými 
vyučujúcimi, odborným tímom školy a v 
súlade s odporúčaniami centra po podpí-
saní Návrhu na vzdelávanie. Vypracovanie 
vyžaduje dostatočný časový priestor po-
zorovania a nastavenia podmienok (cca. 
30-60 dní príp. podľa situácie a ťažkostí 
žiaka, napr. u žiaka s pervazívnou vývino-
vou poruchou to môže trvať dlhšie, kým sa 
nastavia optimálne podmienky).

 Pre zvyšovanie kvality fungovania integrá-
cie na ceste k inklúzii nestačí iba obozná-
miť rodiča žiaka s IVP, ale je potrebné ho 
do tvorby a procesu IVP aj aktívne zapojiť 
a spolupracovať s ním. Rovnako tak môže 
byť dôležité citlivo komunikovať princípy 
IVP aj so samotným žiakom ba niekedy aj 
s triedou (podľa veku a typu ťažkostí) ako 
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su rastu, vlastnej snahy, slobody a zodpo-
vednosti každého žiaka.

 IVP sa môže priebežne kedykoľvek upra-

vovať (napr. aj emailom, cez edupage, for-
mou zápisníc zo stretnutí a pod.) fl exibilne 
a podľa aktuálnych potrieb žiaka s konsen-
zuálnym súhlasom a  informovaním všet-
kých aktérov (rodiča i ostatných učiteľov). 
Nie je potrebné, aby sa IVP vytváral nano-
vo každý školský rok, má sa aktualizovať 
priebežne podľa potrieb alebo napr. pri 
prechode na II. stupeň, pri zmene školy 
a pod.

 IVP zohľadňuje aktuálnu vzdelávaciu si-
tuáciu žiaka, jeho zdroje, potenciál a špe-
cifi ká, pomenúva potrebné podporné 
a terapeuticko-výchovné opatrenia, vy-
chádza z usmernení centier, zo samotných 
princípov a obsahu príslušných VP, určuje 
dosiahnuteľné ciele vzdelávania žiaka tak, 
aby jeho pokroky bolo možné priebežne 
kontrolovať. Dôležité je, aby sa nekládli li-
mity, ale hľadali sa možnosti, ako podporiť 
účasť na dianí v triede a rozvíjaní zdrojov 
žiaka.

 Vzhľad, formu a obsah IVP neurčuje 
žiaden všeobecne záväzný predpis aj pre-
to, že IVP má odrážať jedinečnosť potrieb 
žiaka. IVP bude v konečnom dôsledku 
vždy iba písomný dokument a nikdy nebu-
de odrážať celú dynamiku podpory žiaka. 
Vždy treba mať na zreteli, že najdôleži-
tejšie je to, čo sa skutočne pre žiaka robí 
(„žité IVP“), čo sa dá vidieť i skontrolovať 
aj na spokojnosti žiaka, spolužiakov, uči-
teľa a rodiča. V prílohovej časti je aj možná 
ukážka veľmi jednoduchej formy IVP.

 Napredovania žiaka a jeho IVP sleduje 

aj poradenské centrum, ktoré integráciu 
odporučilo. Môžeme odporúčať aspoň 
raz ročne osobnú návštevu poradenských 
pracovníkov v škole a sledovanie zapraco-
vania poradenských odporúčaní do živo-
ta žiaka a školy. Ak integrácia zlyháva, je 
vhodné, ak centrum v prípade zistených 
nedostatkov ústne alebo písomne upozor-
ní riaditeľa, zriaďovateľa, príp. aj ŠŠI alebo 

v prípade rodiča aj sociálnu kuratelu, ak je 
to nevyhnutné pre podporu potrieb žiaka.

 Žiak so ŠVVP sa podľa odporúčaní centra 
v rámci vyučovania zúčastňuje odborných 
logopedických, liečebno- či špeciálno-pe-
dagogických a psychologických interven-
cií (alebo predmetov) s prihliadnutím na 
rozvrh, ŠkVP a aktuálne podmienky školy 
(Inovovaný štátny vzdelávací program, 
2015, s. 16), pričom môže ísť o individu-
álnu, skupinovú či celotriednu inkluzívnu 
podporu v rámci vyučovania či v mimo-
školských aktivitách (napr. v rámci preven-
tívnych, depistážnych programov, dife-
rencovaného vyučovania, školy v prírode, 
práce asistenta učiteľa či odborného za-
mestnanca a pod.). Konkrétne počty hodín 
intervencií a ich organizácia sa stanovia in-
dividuálne v súčinnosti všetkých aktérov.

 Spoločná inkluzívna práca a podpora od 
odborného a pedagogického zamestnan-
ca či asistenta priamo v triede má byť veľmi 
citlivo smerovaná od individuálnej podpo-
ry žiaka so ŠVVP, cez adaptáciu, integráciu, 
skupinovú prácu, socializáciu až k súbež-
nej inkluzívnej podpore všetkých žiakov 
v celej triede. Špecifi cká podpora a služ-
by žiakovi v integrácii sa môžu postupne 
transformovať na občasné konzultácie 
a kontrola pokrokov so žiakom, učiteľmi, 
rodičom, alebo formou supervízie a men-
toringu. V niektorých obdobiach môže byť 
podpora akútnejšia a intenzívnejšia ako 
napr. v 1. ročníku, v 5. ročníku pri precho-
de na II. stupeň, v 7. ročníku v puberte, po-
čas rozvodu, či iných krízových situácii, ale 
potom v iných obdobiach zase podpora 
môže byť menej intenzívnejšia, príp. už len 
ako súčasť inkluzívnej podpory všetkých 
žiakov.

Hodnotenie integrovaného (ale aj každé-
ho) žiaka je treba nastaviť vždy veľmi citlivo 
a individualizovane, čo umožňuje pomerne 
široko aj Metodický pokyn na hodnotenie 
22/2011 a jeho príloha. Stále viac je potreb-
né viesť žiakov aj k sebahodnoteniu (vlastnej 
zodpovednosti) a využívať viac formatívne 
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Aa  slovné hodnotenie. U  žiaka so ŠVVP pre-
bieha hodnotenie aj v súčinnosti s centrom 
(podľa MP 22/2011 alebo MP 19/2015 pre 
žiakov s  mentálnym postihnutím alebo MP 
31/2011 u  žiakov s autizmom), odbornými 
zamestnancami školy, triednym učiteľom 
a pedagogickou radou. Všeobecné princí-
py by mali byť stanovené aj v ŠkVP školy, 
špecifi cké podmienky v IVP. Cieľom je, aby 
dieťa postupne nepotrebovalo špecifi ckú 
podporu v hodnotení, resp. aby bola indivi-
dualizovaná podpora poskytovaná všetkým 
žiakom, pričom je dôležité, aby žiak so ŠVVP 
nebol hodnotením viditeľne zvýhodňovaný 
a segregovaný. 

Hodnotenie žiaka (vzdelávaného pod-
ľa IVP) sa uskutočňuje vzhľadom na jeho 
vlastný progres, nie v porovnaní s ostatnými 
žiakmi. Každé dieťa chce a potrebuje zažívať 
úspech, ktorý ho posúva dopredu, aby rástlo. 
Žiak nemá opakovať ročník z tých vyučova-
cích predmetov, v ktorých je jeho neúspech 
dôsledkom jeho diagnózy. Podobne aj v prí-
pade zníženej známky zo správania u žiakov 
s príslušnou diagnózou (napr. Aspergerov 
syndróm, ADHD, poruchy správania, autiz-
mom a pod.). Malo by to byť skôr výnimkou, 
ale ak sa to javí ako nevyhnutné, je potrebné 
dostatočne včas urobiť všetky preventívne 
a podporné opatrenia. Za veľmi špecifi ckých 
a dobre podchytených opatrení je mož-
né žiaka nechať opakovať ročník, či znížiť 
známku zo správania, ale je potrebné vždy 
myslieť na ďalší podporný servis a využívať 
toto opatrenie skutočne zriedkavo (upozor-
ňujú na to neustále aj štatistiky OECD, 2012; 
Učiace sa Slovensko, 2018, s. 19; NPRV, 2018, 
s 51). Takýmto krokom by však malo spra-
vidla predchádzať aj odborné posúdenie 
a vyjadrenie z centra a konzultácia s rodičom 
(Metodického pokynu 22/2011, čl. 2, ods. 1e; 
čl. 9, ods. 4, príloha číslo 2 k MP, ods. 1, porov. 
aj materiál ŠŠI, 2018, s. 25 a s. 56). Pri každom 
kroku je tiež potrebné mať na zreteli aj ďalší 
kariérový smer žiaka. 

Na vysvedčení i vo výkazoch sa uvádzajú 
doložky v súlade s Metodickým pokynom na 
hodnotenie ohľadne IVP (čl. 4 ods. 16 a 20 a v 

prílohe č.2, ods. 22), príp. aj iné skutočnosti, 
úprava rozsahu učiva, oslobodenie z jednot-
livých predmetov, vzdelávanie žiaka podľa 
variantu A/B/C a pod. V doložke vysvedčenia 
je tiež možné aj stručne uviesť žiakovi krátke 
slovné hodnotenie o jeho pokrokoch a práci 
počas roka (čl. 4, ods. 16, MP 22/2011). Pí-
somné vyhodnocovanie IVP (v minulosti tla-
čivo H) sa nevyžaduje robiť, dôležité je, aby 
IVP odrážalo vždy aktuálne potreby žiaka. 

Na žiadosť rodiča, ak je to v záujme žiaka 
a ostatných účastníkov vzdelávania (napr. 
žiaka s Aspergerovým syndrómom, ADHD, 
poruchy správania a i.) a ak si to vyžadujú 
dočasné okolnosti, možno v rámci IVP upra-
viť dochádzku žiaka do školy podľa § 26 ods. 
2 školského zákona individuálnym učebným 
plánom v niektorých predmetoch alebo 
v určitom období, pričom nie je nevyhnutné 
žiaka oslobodiť od povinnosti dochádzať do 
školy na základe § 24 ods. 2 písm. a) školské-
ho zákona. Celý tento proces má mať inklu-
zívny charakter od menšej participácie po-
stupne k väčšej (vychádzajúc aj z materiálu 
ŠŠI, 2018). Určite to nesmie viesť k dlhodobej 
neprítomnosti žiaka na vyučovaní a k núte-
nému domácemu vzdelávaniu. Čiastočné 
oslobodenie má byť v úzkej spolupráci s cen-
trom, na žiadosť rodiča a má smerovať k pod-
pore žiaka a tréningu mäkkých zručností pre 
lepšie zvládanie účasti na vyučovaní.

Ak žiakovi jeho zdravotný stav neumožňu-
je vzdelávať sa v škole (napr. ležiaci pacient 
a pod.), tá mu zabezpečí cez status individu-
álneho vzdelávania (§ 24 ods. 3 školského 
zákona) aspoň 2 hodiny týždenne účasť na 
vzdelávaní, napr. vysielaním pedagóga do 
rodiny. V prípadoch dlhodobejších oslobo-
dení je potrebné, aby určený pedagóg pred-
kladal polročné správy o stave napredovania 
žiaka, pričom správa je podkladom na peda-
gogickú radu pre uzavretie klasifi kácie. V ta-
komto prípade sa nerealizujú komisionálne 
skúšky (§ 24 ods. 8 školského zákona).

Úpravy učiva nie je nutné v IVP rozpí-
sať tak, že sa kopírujú celé učebné osnovy 
predmetu každý rok. Stačí iba uviesť zmeny 
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Stručnosť a fl exibilita je veľmi dôležitá. IVP 
by mal skôr upozorniť v ktorých predme-
toch, a ktoré typy zručností sú oslabené ale-
bo naopak nadpriemerne rozvinuté a akým 
spôsobom sa úpravy vykonajú (či zjednodu-
šením niektorých tematických celkov, alebo 
– v prípade nadaných žiakov – rozšírením, 
obohatením alebo akceleráciou učiva). Je na 
priebežnom sledovaní odborných zamest-
nancov a predmetových učiteľov, aby vedeli 
odhadnúť, čo žiak zvládne, v akej kvanti-
te a kvalite, čo sa môže v priebehu času aj 
meniť i zlepšovať. Učiteľ by mal byť preto 
schopný spolu s rodičom, žiakom, odborným 
zamestnancom i centrom úpravy učiva fl exi-
bilne zvažovať, a tak to uviesť aj do IVP a po 
nejakej dobe to vyhodnotiť a nastaviť ďalšie 
kariérové smerovanie žiaka. 

Oslobodenie od predmetu druhý cudzí 
jazyk vychádza z možností žiaka a dohody 
školy, rodiča a centra. Môže sa predmetu prí-
padne zúčastňovať, ale nebude klasifi kovaný 
(čl. 4, ods. 13 MP 22/2011). Oslobodenie od 
druhého cudzieho jazyka u integrovaných 
žiakov, príp. od iných predmetov v súvislosti 
s ich ZZ (napr. TSV) sa riadi rozhodnutím riadi-
teľa (na základe §5 ods. 3e zákona 596/2003) 
a súhlasom, resp. žiadosťou rodiča s odporú-
čaním centra alebo obvodného lekára podľa 
príčiny znevýhodnenia. Akékoľvek úpravy 
treba realizovať s ohľadom na ďalší kariérový 
rast žiaka a výber strednej školy (ďalej len SŠ).

Z pokynov k Testovaniu 9 (2018/2019) vy-
plýva, že žiaci so ŠVVP pri testovaní môžu 
používať kompenzačné pomôcky, vrátane 
vzorcovníkov, PC, kalkulačiek, slovníkov, príp. 
iných pomôcok, čo ale rovnako predpokladá, 
že ich žiaci používajú aj počas celej školskej 
dochádzky, čiže bežne na vyučovacích hodi-
nách, či písomkách. 

4 Aktéri integrácie

Školu tvoria jednotliví aktéri vo vnútri jej or-
ganizmu, kde každý má svoju nezastupiteľnú 
a rovnocennú úlohu. Inkluzívny školský tím 

dospelých, ktorého neoddeliteľnou súčasťou 
sú rodičia, tvorí prostredie okolo žiaka, kto-
rého funkčnosť je najlepším predpokladom 
jeho podpory. Školy akéhokoľvek typu (bež-
ná, špeciálna) musia pri rešpektovaní voľby 
rodiča na základe záujmov žiaka poskytnúť 
každému kvalitné podmienky vzdelávania. 
Pri podpore všetkých žiakov na ceste inklu-
zívneho vzdelávania je potrebné vytvárať 
inkluzívne tímy zložené z pedagogických 
a odborných zamestnancov, či vytvárať spo-
lupracujúcu a participatívnu klímu. Odborný 
tím ako užšia skupina zamestnancov na ško-
le tvorí školský psychológ, školský špeciálny, 
liečebný, sociálny pedagóg a logopéd. Nasle-
dujúca schéma ukazuje úlohu jednotlivých 
aktérov inkluzívnej školy pri pomoci žiakom.

Schéma predstavuje názorné úrovne (U1 
– U3) riešenia problémov a podpory pri práci 
so žiakmi, rodinou, triedou subsidiárne, sys-
tematicky a čo najbližšie k žiakovi. V ideál-
nom stave odborní zamestnanci vzdelávajú 
a pracujú viac s rodičmi a učiteľmi a budujú 
participatívnu a subsidiárnu kultúru školy na 
úrovni spolupráce všetkých aktérov. V súčas-
ných podmienkach ešte odborný tím viac za-
sahuje a rieši priamo na 1. úrovni. Jednotlivé 
úrovne predstavujú:

U1 (úroveň 1) – bežná podpora a práca uči-
teľov s podporou asistenta na hodine i cez 
prestávky, riešenie problémov triednymi 
učiteľmi, komunikácia s rodičmi. Centrom 
tejto úrovne je triedny učiteľ s rodičom 

ako najdôležitejšie vzťahové osoby okolo 
žiaka. V procese riešenia problémov môže 
podľa typu problému napomôcť k riešeniu 
na II. stupni aj vedúci niektorej predmeto-
vej komisie, či metodické združenie na I. 
stupni ZŠ. Kariérový poradca pomáha pre-
dovšetkým pri podpore prestupu na vyšší 
stupeň vzdelávania a pomáha zosúlaďovať 
IVP žiaka a smerovanie jeho ďalšieho karié-
rového smerovania. Na prvej úrovni sa rieši 
väčšina problémov v škole, hoci už na tejto 
úrovni v rámci prevencie má aktívne pôsobiť 
napríklad školský psychológ, a to podporný-
mi programami, aktivitami, sústredeniami, 
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akciami – v úzkej spolupráci s triednymi uči-
teľmi, členmi odborného tímu v preventívnej 
práci a identifi kácii rizík a zdrojov žiakov.

U2 – špecifi cká intervencia a pomoc deťom 
v riziku. Žiaci pravidelne ohrození neúspe-
chom alebo emočnými ťažkosťami vyžadujú 
dlhodobejšiu a odbornú starostlivosť. Pod-
ľa typu problému na tejto úrovni zasahujú 
jednotlivo psychológ, špeciálny pedagóg, 
liečebný pedagóg a/alebo logopéd (terapia, 
poradenstvo, sprevádzanie, reedukácie, pod-
pora a usmernenie učiteľov) a pod. Na tejto 
úrovni je možné poskytnúť niektorému žia-
kovi alebo menšej skupine žiakov špecifi ckú 
podporu. Jednotliví odborní zamestnanci 
tvoria odborný tím, úzko spolupracujú medzi 
sebou i subsidiárne s učiteľmi a pokúšajú sa 
postupne inkluzívne vrátiť problém späť na 
úroveň 1.

U3 – tu už ide o komplexnú starostlivosť 
o vážne ohrozené deti i rodiny. Na tejto úrov-
ni je potrebné, aby tím postupoval v úzkej 
spolupráci s učiteľmi, riaditeľom, sociálnym 
pedagógom a inými zložkami pre pomoc 
deťom či rodine. Môže ísť o prípady krízovej 

intervencii pri smrti blízkej osoby, prípady 
týranie a vážneho zanedbávania, ohrozenia 
žiaka, traumatického rozvodu, porúch sprá-
vania, ťažšieho zdravotného znevýhodnenia 
a i. Je potrebné, aby tím spoločne plánoval 
kroky, aby sa realizovali stretnutia so zápisni-
cami, spísali sa dohody, plány, navrhli sa účin-
né kroky a ich následná spoločná kontrola, čo 
sa prikladá k dokumentácii IVP. Takéto hlbšie 
a komplexnejšie riešenia môžu vyžadovať 
prácu so žiakom a rodinou na viacerých úrov-
niach – jeden odborník rieši prostredie a ro-
dinu žiaka, iný terapeuticky pracuje so žia-
kom, triedny učiteľ môže pracovať (v prípade 
potreby) aj s celou triedou na podpore žiaka. 
Niektoré prípady vyžadujú aj medzirezort-
nú spoluprácu (súdy, kuratela, polícia, lekári 
a i.). Nakoľko však škola je s rodinou žiakovi 
najbližšie, je nevyhnutné, aby aj ostatné sub-
jekty aktívne spolupracovali a koordinovali 
svoje postupy s rodinou i školou.

4.1 Riaditeľ školy

Riaditeľ školy podľa § 5 zákona 596/2003 
zodpovedá predovšetkým za dodržiavanie 
legislatívy, vypracovanie kľúčových doku-

 učiteľ učiteľ učiteľ učiteľ učiteľ učiteľ učiteľ asistenti   

 RODIČIA  

 triedny učiteľ triedny učiteľ triedny učiteľ  U1

            

 metodické združenie, 
predmetové komisie

 kariérový poradca   

            
 ODBORNÝ TÍM  

  špeciálny a liečebný pedagóg  psychológ  U2

  sociálny pedagóg  logopéd a iné   

            

 RIADITEĽ ŠKOLY   

 multidisciplinárny tím (koordinátor, supervízor, členovia tímu, externé organizácie)  U3

          

Schéma trojstupňovej pomoci pri riešení výchovno-vzdelávacích problémov v škole 
(voľne podľa Učiaceho sa Slovenska, 2018)
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A mentov, úroveň vzdelávacieho procesu 
i jeho hodnotenie a rozpočet. V zmysle pod-
pory inkluzívneho vzdelávania je preto dôle-
žité, aby riaditeľ:
1. nastavil v súčinnosti s odbornými zamest-

nancami a zástupcami zamestnancov 
v pracovnom poriadku (§ 84 Zákonníka 
práce) a v smerniciach, v školskom vzdelá-
vacom programe, či v školskom poriadku 
základné fungovanie a princípy odbornej 
činnosti v súlade so zákonne stanove-
nými úlohami (§ 4, § 19-24, § 33 zákona 
317/2009; § 130-135 školského zákona) 
a profesijnými štandardami,

2. rozdelil úlohy a zodpovednosti podľa 
kompetencií a kvalifi kácií tak, aby jednotli-
ví aktéri dokázali zodpovedne vypracovať 
kľúčové dokumenty k integrácii (napr. IVP, 
viesť dokumentáciu) a na kvalitnej úrovni 
viesť proces integrácie smerom k podpore 
inkluzívneho vzdelávania,

3. nastavil mechanizmy hodnotenia, seba-
hodnotenia, Swot analýzy všetkých akté-
rov školy, intravízie a supervízie odbor-
ného tímu, ktorý vie poskytnúť potrebnú 
spätnú väzbu a usmernenie odborným 
zamestnancom či pomôcť kvalitnejšie na-
staviť proces integrácie smerom k inklúzii,

4. zabezpečil odborné služby na školách a to 
minimálne jedného odborníka na 20 in-
tegrovaných žiakov (§ 94 ods. 4 školského 
zákona). V prípade menšieho počtu žiakov 
by mal zvážiť čiastočný úväzok. Aktuálne 
zákon určuje nutné minimum, ale prax 
ukazuje, že škola potrebuje štandardne 
psychológa i špeciálneho a liečebného 
pedagóga na plný úväzok a podľa potreby 
aj ďalších odborníkov. Otázka fi nancova-
nia je naznačená v materiáli ŠPÚ (Otázky 
a odpovede, č. 6, 2018), školy dostávajú 
navýšené normatívy na žiakov so ŠVVP 
zverejnených na stránke Ministerstva, ale 
je to predmetom aj aktuálnych rokovaní. 
Nakoľko však riaditeľ zodpovedá za hospo-
dárenie školy a otázka stavu integrácie je 
na Slovensku stále nevyhovujúca (porov. 
aj Správa o stave a úrovni integrácie, ŠŠI, 
2018) je potrebné zabezpečiť v spolupráci 

so zriaďovateľom fi nančné prostriedky pre 
vytváranie prostredia, nákup kompenzač-
ných pomôcok a najmä zvyšovať kapacity 
odborných zamestnancov, pretože investí-
cia do kvalitného odborného tímu je mož-
nou investíciou do lepšej klímy v triedach, 
lepšej pracovnej atmosféry, lepších výsled-
kov, správania a celkového smerovania 
školy,

5. nezasahoval do činnosti odborných za-
mestnancov (§ 5, ods. 1b zákona 317/2009) 
a v prípade pochybnosti o správnosti ich 
postupov, ktoré priamo nestanovujú le-
gislatívne predpisy, požadoval o kontrolu 
činnosti a metodické usmernenie svojich 
zamestnancov cez poradenské centrum.

Žiadny všeobecne záväzný predpis nesta-
novuje úväzok odborných zamestnancov, 
t.  j. koľko hodín majú tráviť priamou inter-
venciou so žiakmi. Možno iba odporúčať 
vzhľadom k § 94 ods. 4 školského zákona, 
že by nemalo na jedného odborníka pripa-
dať týždenne viac ako 20 žiakov v starostli-
vosti. Odborní zamestnanci môžu so žiakmi 
pracovať individuálne (pravidelne alebo 
nepravidelne), skupinovo alebo s celou trie-
dou, pričom musia mať popri priamej inter-
vencii aj možnosť venovať sa dokumentácii, 
konzultáciám s rodičmi, učiteľmi, vedením 
školy, porady v odbornom tíme, spoluprá-
cou s centrami, kuratelou, lekármi a ďalšími 
odborníkmi a subjektmi. K ich úlohám patrí 
takisto účasť na príslušných poradách a ro-
dičovských združeniach, ak je to potrebné, 
príprava podkladov pre iné subjekty (centrá, 
kuratela, súd), sledovanie prospechu a sprá-
vania žiakov, voľné pozorovanie, orientačná 
dynamická diagnostika a pod. Z tohto hľa-
diska je potrebné priamu pravidelnú činnosť 
skôr znižovať (nie viac ako 20 hodín týžden-
ne) a vytvárať priestor pre inkluzívny fl exibil-
ný koncept, kde odborní zamestnanci majú 
priestor aj na krízovú intervenciu, podporu 
a pomoc učiteľom, prípravu vzdelávania/
sprevádzania pre učiteľov i rodičov, prácu 
s kolektívom triedy za účelom kvalitného 
začlenenia žiaka do triedy a jeho fungovania 
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psychohygienu a supervíziu.

Odporúča sa, ak na škole pracujú viac ako 
dvaja odborní zamestnanci, určiť jedného 
z nich za koordinátora, ktorý by systematic-
ky koordinoval činnosť a prácu odborného 
tímu, zvolával zasadnutia a porady tímu 
k zložitejším prípadom a zabezpečoval lep-
šiu komunikáciu a súlad s vedením školy. 
Riaditeľ nie je členom odborného tímu, ale 
v rámci kontrolnej činnosti spolupracuje 
s koordinátorom odborného tímu alebo sa-
motnými odbornými zamestnancami tak, 
aby vedel posúdiť súlad ich činnosti s aktu-
álne platnou legislatívou, ŠkVP, pracovným 
poriadkom či smernicami školy.

Z hľadiska procesu integrácie má riaditeľ tie-
to dôležité úlohy:
 Pri prijímaní žiaka so ŠVVP z MŠ, pri prestu-

pe z inej ZŠ alebo špeciálnej školy, alebo 
pri prechode na SŠ je nevyhnutná úzka 
spolupráca, doposielanie si dokumentá-
cie (§ 31 školského zákona, čl. 4 ods. 9 MP 
22/2011) a aktívna komunikácia škôl. Zdá 
sa stále dôležitejšie, aby zápis a prestup 
nových žiakov bol koordinovaný aj s od-
borným tímom, nakoľko kvalitná adaptá-
cia, skorá identifi kácia a odborné sprevá-
dzanie rodiny pri začlenení nového žiaka 
do kolektívu (bez ohľadu na to, či má alebo 
nemá ŠVVP) je úspechom fungovania celej 
triedy.

 Dôkladne získavať informácie od rodičov, 
na ktoré má škola právo, vyžadovať sprá-
vy z vyšetrení o zdravotnom a psychickom 
stave žiaka, rozhodnutia súdu ohľadne 
úpravy rodičovských práv alebo o iných 
závažných skutočnostiach týkajúcich sa 
žiaka (§ 11, ods. 6 a ods. 9, § 144, ods. 7 
školského zákona) a informovať o nich 
svoj odborný tím, príp. ho prizývať k spo-
lupráci s rodinou od začiatku.

 Rozhodovať o odklade alebo dodatoč-
nom odklade povinnej školskej dochádz-
ky, oslobodení od dochádzania do školy 
alebo od vzdelávania sa v jednotlivých 
predmetoch, či umožnení štúdia podľa 

individuálneho učebného plánu (§ 5, ods. 
3 zákona 596/2003) a to na základe odpo-
rúčania centra alebo obvodného lekára, 
v úzkej spolupráci s odbornými zamest-
nancami školy, v súčinnosti s rodičom a v 
najlepšom záujme žiaka.

 Žiada v spolupráci s rodičom a odbornými 
zamestnancami o asistenta učiteľa na zák-
lade odporúčania centra, a to vždy do 24. 
mája na ďalší školský rok. Všetky pokyny 
k asistentom sa nachádzajú na stránke Vý-
kazy k asistentom.

 Vytvára podmienky pre spoluprácu pe-
dagogických a odborných zamestnancov 
s rodičmi žiakov, ich zapájanie do vzde-
lávania i aktivít v čase mimo vyučovania 
(Opatrenia na podporu menej úspešných 
žiakov, materiál ŠŠI, 2018).

4.2 Triedny učiteľ a ostatní učitelia

Triedny učiteľ usmerňuje utváranie podmie-
nok vzdelávania žiaka so ŠVVP podľa § 29 
ods. 10 školského zákona v spolupráci so vše-
obecným lekárom pre deti a dorast a s  cen-
trom (§ 5 ods. 4 vyhlášky o ZŠ 320/2008). 
Triedny učiteľ je zároveň kľúčovou vzťa-

hovou osobou v triede, ktorá koordinuje 
výchovno-vzdelávaciu činnosť a teda je v pr-
vom rade zodpovedný za podporu svojich 
žiakov a spoluprácu s rodičmi, čo sa musí 
stále viac prejaviť aj v jeho fi nančnom ohod-
notení. V inkluzívnom koncepte sa (triedny) 
učiteľ zameriava na podporu a pomoc všet-
kým žiakom, napr. aj žiakom v kríze, cudzoja-
zyčným žiakom a pod. Odborní zamestnanci 
nemajú suplovať prácu učiteľov či rodičov, 
ale im pomáhať, podporovať, sprevádzať 
a supervidovať ich.

Žiak so ŠVVP je poškodzovaný, ak mu 
škola, učitelia, odborníci nemôžu alebo ne-
dokážu zabezpečiť úpravu podmienok, ob-
sahu, foriem, metód a prístupov vo výchove 
a vzdelávaní, ktoré vyplývajú z jeho potrieb, 
a ak učiteľ nepozná a nerealizuje potrebnú 
individuálnu starostlivosť (NÚCEM, 2015; 
materiál ŠŠI, 2018). Je preto dôležité využí-
vať inovatívne prístupy, metódy a moderné 
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A učebné pomôcky na vyučovaní (niekoľko 
príkladov inkluzívnej praxe je aj v prílohe 3, 
napr. univezálny dizajn vo vyučovaní, co-te-
aching, team-teaching, rovesnícke učenie, 
medzigeneračné učenie, skupinová práca, 
projektové vyučovanie, obrátená hodina 
a pod.), relaxačné prestávky, rozvíjať seba-
hodnotenie žiakov, využívať slovné hodno-
tenie (materiál ŠŠI, 2018; Opatrenia na pod-
poru menej úspešných žiakov) a v nových 
trendoch sa aj vzdelávať.

V inkluzívnom koncepte je nevyhnutné 
vyhnúť sa akémukoľvek zdôrazňovaniu a po-
menovávaniu diagnóz a integrácie žiakov 
v triede, čítaniu ich mien ako „dyskárov“ na 
hodinách v triede napr. na slovenskom jazy-
ku či na rodičovskom združení, porovnáva-
niu ich hodnotenia pred celou triedou a pod. 
Na druhej strane je dobré postupne žiakov 
učiť vnímať vzájomnú rozmanitosť a viesť 
ich k tomu, že vzájomná odlišnosť prináša 
aj obohatenie, či nové spôsoby riešenia (po-
rov. aj Správa o stave a úrovni integrácie, ŠŠI, 
2018). V otvorenom prostredí triedy dokážu 
všetci žiaci prežívať rešpekt a úctu medzi se-
bou navzájom a rozumieť vlastným špecifi c-
kým potrebám i potrebám každého v triede 
vrátane učiteľa.

Je potrebné zabezpečiť podľa článku 30 
ods. 5d) Dohovoru (materiál ŠŠI, 2018) aby 
aj žiaci so ŠVVP mali rovnaký prístup ako 
ostatní žiaci k účasti na hrách, rekreačných, 
záujmových a športových aktivitách vrátane 
účasti na uvedených činnostiach v školách, 
napr. exkurzie, škola v prírode a i. za účasti 
asistenta, či odborných zamestnancov.

4.3 Asistent učiteľa

Úlohy a kompetencie asistenta učiteľa sta-
novujú podrobne profesijné štandardy. 
Jeho úlohou by malo byť postupne prechá-
dzať od podpory žiaka so ŠVVP v integrácii 
k podpore a spolupráci s učiteľom v celej 
triede, napr. pri plánovaní a projektovaní 
výchovno-vzdelávacej činnosti, navrhova-
ní nových možností spolupráce s rodičmi, 
navrhovaní úloh a praktických činností pre 

žiakov, využívať a vytvárať materiálne záze-
mie výchovno-vzdelávacej činnosti v triede, 
byť otvorený zmenám pri novom plánovaní 
a projektovaní vyučovania (Štandardy, 2017). 
Odborne by mali asistentov učiteľa sprevá-
dzať špeciálni pedagógovia či iní odborní 
zamestnanci tak, aby pomáhali postupne 
nastaviť spoluprácu asistenta s učiteľmi, ale 
zároveň by mali byť riadnou súčasťou peda-
gogických rád, či iných zoskupení učiteľov 
a byť stále viac vťahovaní do diania školy 
ako rovnocenní partneri v rozmanitosti úloh 
a činností. A hoci je podľa súčasných pravi-
diel asistent učiteľa prideľovaný na základe 
potrieb konkrétneho žiaka so ŠVVP, je určený 
ako podporný personál pre učiteľa a s ním 
úzko spolupracuje v súčinnosti s odborným 
tímom na podpore celej triedy. Okrem asis-
tenta učiteľa môžu školy na pomoc žiakom 
zamestnávať aj tzv. pomocných vychováva-
teľov (17, 1-2 Prílohy č. 1 k Nariadeniu vlády 
č. 341/2004).

4.4 Odborní zamestnanci

Defi novanie odborných zamestnancov je 
zakotvené v zákone 317/2009 Z. z. a v pro-
fesijných štandardoch. Veľmi dôležité je, 
aby vzájomne spolupracovali a dopĺňali sa, 
a aby nevytvárali opozíciu voči učiteľom, ale 
naopak viedli podľa trojstupňového mode-
lu k subsidiarite, čiže, čo sa môže vykonať 
nižšie, bližšie k žiakovi a učiteľovi, má sa vy-
konať nižšie. Takto posilňujú kompetenciu 
žiaka a učiteľa, triedy a rodiča, nie závislosť 
jednotlivcov na odborných službách. Odbor-
ní zamestnanci môžu a majú v inkluzívnom 
koncepte pracovať aj so žiakmi, ktorí nie sú 
integrovaní, a to napr. depistážami, sledo-
vať a intervenovať v prvých ročníkoch spolu 
s centrom a čím skôr zachytávať ťažkosti a in-
tervenčne na ne reagovať, realizovať preven-
tívne programy, krízovú intervenciu, pod-
porovať pozitívne zdravie a klímu v triedach 
i učiteľskom zbore, nastavovať participatívnu 
a demokratickú kultúru školy a pod. Ideálny 
stav je, keď sa podarí odborným zamestnan-
com tak podporovať žiaka a učiteľa, aby to 
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Azvládali sami, nakoľko pre žiaka a triedu je 
primárna vzťahová osoba v škole triedny uči-
teľ, ktorý koordinuje výchovu a vzdelávanie 
v triede, príp. aj ostatní učitelia.

Odborní zamestnanci nesuplujú a nema-
jú dozory v triedach (porov. aj otázky a odpo-
vede Školský špeciálny pedagóg, ŠPÚ, 2018). 
Pracovný čas odborného zamestnanca by 
mal v zásade zabezpečovať spravodlivé pod-
mienky a rovný prístup na pracovisku v sú-
lade so špecifi ckosťou odborných činností 
(napr. konzultácie pre rodičov) a malo by to 
byť aj predmetom dohody v rámci pracov-
nej zmluvy či pracovného poriadku, ktorý 
schvaľujú aj zástupcovia zamestnancov (§ 
84 Zákonníka práce). Svoju činnosť odborní 
zamestnanci evidujú podľa dohody s riadite-
ľom napr. v záznamoch o činnosti.

Odborný tím by mal spoločne realizovať 
pravidelné zasadnutia a spoločne hodnotiť 
svoju činnosť a spoluprácu, efektivitu čin-
ností a smerovanie k inkluzívnemu konceptu 
slobody a zodpovednosti. Na tejto ceste by 
mali využívať jednotlivo alebo spoločne aj 
externú supervíziu (centrom alebo certifi ko-
vaným supervízorom pre príslušný odbor). 
Vzdelávanie odborných zamestnancov je 
samozrejmou súčasťou ich odborného rastu. 

4.5 Poradenské centrá

Poradenské centrá na základe žiadosti rodiča 
alebo samotného klienta poskytujú najmä 
(§132 a §133 školského zákona a vyhláška 
č. 325/2008 Z. z.):
 diagnostické služby zamerané na identifi -

kovanie a odhalenie potrieb a príčin prob-
lémov vzdelávania žiaka vrátane komplex-
nej dynamickej diagnostiky v náročnejších 
prípadoch, 

 rediagnostické vyšetrenia s cieľom znovu 
posúdiť aktuálne potreby žiaka od posled-
nej diagnostiky, pričom ich frekvencia nie 
je určená a nie je nutná ani pri prechode 
na SŠ (materiál ŠŠI, 2018). Mala by vychá-
dzať z podnetov a odporúčaní jednotli-
vých aktérov integrácie,

 poradenstvo, výchovno-terapeutické čin-
nosti, terénne služby, terapiu, reedukáciu 
a ďalšie služby zamerané na optimalizáciu 
podpory žiakov, rodičov a školy.

Na základe žiadosti školy poskytujú najmä:
 konzultácie, poradenstvo, metodické ve-

denie či supervíziu odborným zamestnan-
com,

 písomné vyjadrenie k forme vzdelávaniu 
žiaka, vrátane odporúčania asistenta uči-
teľa,

 odporúčania na vhodné kompenzačné 
a edukačné pomôcky, príp. ich aj zapoži-
čiavajú,

 pomoc pri hľadaní efektívnych spôsobov 
edukácie žiaka, napr. aj účasťou na vzde-
lávaní alebo konzultáciami s pedagógmi 
a odborným tímom priamo v škole,

 preventívne, skríningové, depistážne služ-
by a kariérové poradenstvo,

 ak je to nevyhnutné aj účasť na rodičov-
ských združeniach, zápisoch, prijímacích 
konaniach, komisionálnych skúškach.

Centrá svoje služby môžu poskytovať am-
bulantne v centre, v škole alebo v domácom 
prostredí podľa potrieb a možností. Pre čo 
najefektívnejšiu spoluprácu centier a škôl je 
vhodné, aby:
 riaditelia škôl prekonzultovali ponuku slu-

žieb centier v okolí s odbornými zamest-
nancami školy a učiteľmi a nadviazali ak-
tívnu a pravidelnú spoluprácu,

 učitelia v súčinnosti s odborným tímom 
poskytovali čo najkonkrétnejšie informá-
cie o žiakovi odbornému zamestnancovi 
centra, ktorý vykonáva diagnostiku,

 odborní zamestnanci centra konzultovali 
a nastavili svoje odporúčania aj priamo 
v prostredí školy (obzvlášť u detí s ťažkos-
ťami v správaní) a v úzkej súčinnosti s od-
bornými zamestnancami školy a rodičom 
podľa aktuálnych možností školy a potrieb 
žiaka,

 školy a rodičia poskytovali reálnu spätnú 
väzbu na služby centra,



DIE ŤA V CENTRE ODBORNE J POZORNOSTI |  3/2019 54

PR
ÍL

O
H

A  školy v prípade výskytu nových problé-
mov alebo výraznej zmeny charakteru 
potrieb čo najskôr informovali poradenské 
centrum, ktoré má dieťa/žiaka v starostli-
vosti,

 odborní zamestnanci centra, ktorí vydali 
odporúčanie na integráciu by mali pod-
ľa možností minimálne raz za školský rok 
osobne konzultovať a sledovať pokroky 
žiaka v danej škole v spolupráci s odbor-
ným tímom na škole i rodičom a v prípade 
zlyhávania integrácie aj vydať stanovisko 
(ako sa uvádza v časti Kontrola IVP),

 centrá zabezpečili pravidelné metodické 
stretnutia a sieťovanie odborných zamest-
nancov škôl vo svojej pôsobnosti s obsa-
hom podľa dopytu.

Ak žiak nemá zdravotné znevýhodnenie ale-
bo nadanie, príp. má problémy v učení alebo 
správaní prechodného charakteru a nevyža-
duje si špeciálne postupy, centrum nevydá 
odporúčanie evidovať ho ako žiaka so ŠVVP, 
ale môže škole poskytnúť odporúčania, ktoré 
má škola u dieťaťa uplatňovať (materiál ŠŠI, 
2018).

Školy majú právo získať a spracúvať vý-
sledky psychologickej a špeciálnopedago-
gickej diagnostiky žiakov na základe § 11 
ods. 6 školského zákona aj priamo od pora-
denských zariadení (porov. aj materiál ŠŠI, 
2018). Rodič má byť vždy zahrnutý do spo-
lupráce a poskytujú sa mu všetky informácie, 
týkajúce sa jeho dieťaťa. 

Pri úprave obsahu či rozsahu učiva je po-
trebné upozorniť rodičov aj na otázky sú-
visiace s ďalším kariérovým rastom žiaka 
a možnosťami jeho budúceho pracovného 
uplatnenia. 

4.6 Zriaďovateľ a okresný úrad

Zriaďovateľ má taktiež stanovené úlohy vo 
vzťahu k podpore integrácie smerom k in-
kluzívnemu vzdelávaniu. Jeho úlohou je 
vytvárať podmienky na podporu žiakov so 
ŠVVP (§ 6, ods. 3c zákona 596/2003 Z. z.) a to 
poskytnutím jednak fi nančných prostried-

kov na vytváranie odborných tímov na ZŠ 
(s. 9, Správa o stave a úrovni integrácie, ŠŠI, 
2018; Opatrenia na podporu menej úspeš-
ných žiakov, ŠŠI, 2018), ale aj sieťovaním 
škôl medzi sebou ale aj s ďalšími subjektmi 
(polícia, kuratela, lekári, miestny úrad a i.), 
metodickou podporou cez zabezpečenie 
napr. supervízie odborných tímov, nastave-
ní kultúry školy, sebahodnotiacich procesov 
všetkých aktérov školy napr. cez swot analý-
zu a i. Veľmi efektívne sa ukazuje vytváranie 
pracovných miest terénnych sociálnych pe-
dagógov, logopédov, pomocných vychová-
vateľov, supervízorov, ktorí môžu zabezpe-
čovať podporu pre viacero škôl súčasne.

Okresný úrad v  sídle kraja má podľa Pre-
hľadu činností okresného úradu (časť 8, 
2018) má v  priamej náplni koordináciu od-
bornej činnosti v oblasti výchovno-vzdeláva-
cieho procesu a riadenie a kontrolu výchovy 
a  vzdelávania žiakov so ZZ. V  tomto zmysle 
sa javí ako kľúčové, aby sieť okolo žiaka bola 
skutočne prepojená, funkčná a zabezpečená 
tak, aby boli chránené práva všetkých žiakov 
a potrebná podpora aktérov.

5 Zákonní zástupcovia (rodičia)

Rodič má právo zapísať svoje dieťa do spádo-
vej školy príp. do inej v súlade s možnosťami 
škôl (§20, ods. 5 a §144, ods. 5 školského zá-
kona). Rodič by mal rovnako ako škola i os-
tatní účastníci rozhodovať vždy v najlepšom 
záujme dieťaťa a snažiť sa vynaložiť patričné 
úsilie na vytvorenie podmienok, aby nedo-
chádzalo k jeho diskriminácii (§ 144, ods. 2 
školského zákona, porov. aj rozsudok Najvyš-
šieho súdu SR, ďalej len NS SR, 2015). Niekto-
rí žiaci so ŠVVP v SR majú už v predškolskom 
veku prístup k odbornej podpore zo strany 
sociálnej služby včasnej intervencie, pora-
denských zariadení, zdravotníckych rehabili-
tačných služieb, logopédov, fyzioterapeutov 
a i. Vhodný sprievodca pre rodičov je aj na 
stránke Platformy rodín detí so zdravotným 
znevýhodnením. Na základe intenzívnej 
starostlivosti od útleho veku poznajú dobre 
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PRÍLOHA 1: Ukážka Invidivuálneho vzdelávacieho programu
(upravené podľa Aplikácie k VP)

Osobné údaje (Meno žiaka, dátum narodenia a trieda, príp. škola/školy, z ktorých prestúpil)

Stručný popis zo záverov vyšetrení (druh a stupeň zdravotného znevýhodnenia žiaka)

Stručný opis zdrojov a rizík žiaka (aj v spolupráci s ostatnými aktérmi)

IVP vychádza zo ŠkVP školy2 s týmito špecifi kami (uvedú sa iba tie skutočnosti, ktoré sú iné oproti 
ŠkVP školy iné – napr. profi l žiaka, dlhodobé, krátkodobé ciele, redukcia učiva v niektorom vyučovacom predmete, 
rozšírenie obsahu niektorého vyučovacieho predmetu/predmetov, doplnenie učebného plánu o nový/špecifi cký 
predmet/predmety, oslobodenie od niektorého z vyučovacích predmetov alebo časti vyučovacieho predmetu; 
oslobodenie od povinnosti dochádzať do školy, špecifi cké individuálne alebo skupinové intervencie odbornými za-
mestnancami, špeciálne učebné či kompenzačné pomôcky, špecifi cké postupy, spôsoby práce v triede, hodnotenie, 
opis odbornej podpory, asistent učiteľa, či intervencie v poradenských alebo zdravotníckych zariadeniach a pod.):
.
.

Vypracovali:

Triedny učiteľ (zodpovedá aj za oboznámenie a spoluprácu s ostatnými predmetovými učiteľmi):
Školský špeciálny pedagóg:

V spolupráci:

Zákonný zástupca žiaka: (podpis)

Schválil: (pečiatka a podpis riaditeľa školy)  Dňa:

Priebežné poznámky, zmeny, úpravy (hodnotenie, zlepšenie, zhorčenie, nové úpravy – dátum, krátky 
popis a podpis) [3]3, napr.:
» od 3. roč. – pridané raz týždenne reedukácie v poradenskom zariadení a raz týždenne intervenč-

né stretnutia so šk. špeciálnym pedagógom,
» od polroka 4. roč. – zaradený raz týždenne do menšej intervenčnej skupiny so šk. psychológom,
» od 6. roč. – oslobodený od klasifi kácie v NEJ,
» od 7. roč. – žiak už nevyžaduje špecifi cké individuálne intervencie so špeciálnym pedagógom, 

vzhľadom k ťažkostiam v správaní pokračuje v individuálnej starostlivosti u šk. psychológa dva 
krát mesačne,

» záver 8. roč. – žiakovi udelená pochvala za výrazné zlepšenie v prospechu a správaní,
» od 8. roč. – žiak je už len sledovaný odbornými zamestnancami a príležitostne sa realizujú kon-

trolné stretnutia so školským psychológom a špeciálnym pedagógom, príp. špecifi cká podpora 
pri väčších písomných prácach.

2 Podobne ako sa v Manuáli na tvorbu ŠkVP v ZŠ (iŠkVP, 2015, s. 13) predpokladá, že škola vychádza zo Štátneho vzde-
lávacieho programu a v ŠkVP uvedie najmä zmeny, doplnenia, špecifi ká, rovnako pri tvorbe IVP vychádzame zo ŠkVP 
danej školy a v IVP uvedieme stručne už iba špecifi ká. Tento postup logicky predpokladá aj § 7 školského zákona.

3 Podobne ako pri katalógovom liste žiaka sa v závere tlačivá uvádzajú nové skutočnosti, doplnenia, zmeny. Ten, kto 
zmenu zapísal, preukázateľne oboznámi všetkých aktérov.
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ny. Je preto dôležité, aby rodič spolu s prí-
slušným centrom čím skôr úzko spolupra-
coval so školou, kde bude žiak vzdelávaný, 
a to v niektorých prípadoch už aj rok pred 
nástupom do školy, aby škola žiaka spoznala, 
získala dostatočný písomný profi l, a tým bolo 
začlenenie dobre naplánované a pripravené.

Rodičia počas školskej dochádzky úzko 
spolupracujú s triednym učiteľom a odbor-
nými zamestnancami a podľa § 144 ods. 7d 
školského zákona informujú školu o zmene 
zdravotnej spôsobilosti svojho dieťaťa, jeho 
zdravotných problémoch alebo iných závaž-
ných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv 
na priebeh výchovy a vzdelávania. Taktiež 
majú okrem iného podľa § 144 ods. 6 písm. 
c) a písm.d) právo byť informovaní o výchov-
no-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa 
a na poskytnutie poradenských služieb vo vý-
chove a vzdelávaní svojho dieťaťa. Toto prá-
vo nemá byť redukované iba na odovzda-
nie informácií, ale má sa realizovať formou 
rovnocenného dialógu a úzkej spolupráce. 
Ak vznikne akýkoľvek spor medzi rodičom 
a školou, môže o veci rozhodnúť súd, ktorý 
rozhoduje v najlepšom záujme maloletého. 

Nedostatočne vytvorené podmienky školy, 
personálne zabezpečenie či fi nančné pro-
striedky by však nemali byť dôvodom na 
zmenu formy vzdelávania, resp. presun do 
špeciálnej školy (§ 144, ods. 2 školského zá-
kona; NS SR, 2015). V najlepšom záujme die-
ťaťa je vždy spolupráca.

6 Záver

Všetci aktéri v integrácii potrebujú na prvom 
mieste sami zažiť premenu zmýšľania sme-
rom k participatívnemu vedeniu a kultúre 
školy, spolupráci, subsidiarite, rovnosti a de-
mokracii. Potrebujeme zmenu vyučovacích 
metód tak, aby učiteľ bol sprievodca podpo-
ry žiakov a nielen mechanický odovzdávateľ 
vedomostí a známok. Potrebujeme stále 
viac zvyšovať slobodu a zodpovednosť žiaka 
i každého aktéra školy napr. sebahodnote-
ním a vzájomnou spätnou väzbou. K dlho-
dobému procesu premeny školy sú potrebné 
kvalitné vzdelávania, na čo musí ministerstvo 
školstva, zriaďovatelia i riaditelia škôl vytvá-
rať dostatočné fi nančné i kvalitné odborné 
možností. 
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SVÚDPaP uskutočňuje základný výskum v oblasti psychológie a patopsychológie detí a žia-

kov, ako aj aplikovaný výskum v oblasti vývinovej, pedagogickej, školskej, poradenskej a soci-
álnej psychológie so zameraním na praktické využívanie získaných poznatkov vo výchovno- 
vzdelávacom procese a poradenskej praxi.

Ústav zabezpečuje aplikáciu výskumných poznatkov do praxe v regionálnom školstve, predo-
všetkým prostredníctvom metodického usmerňovania a koordinácie všetkých zložiek systé-
mu výchovného poradenstva a prevencie.

Súčasťou VÚDPaP je Detské centrum pre vzdelávanie a výskum, ktoré poskytuje komplexnú 
multidisciplinárnu starostlivosť deťom so špeciálnymi potrebami a ich rodinám, ako aj pora-
denské konzultácie školám a školským zariadeniam, ktoré s týmito deťmi pracujú. Centrum 
zabezpečuje multidisciplinárnu starostlivosť deťom a ich rodinám vrátane dennej výchovnej 
a vzdelávacej starostlivosti, tiež experimentálne overovanie foriem poldenného a celodenné-
ho inkluzívneho vzdelávania a výchovy, ako aj vzdelávacie aktivity pre študentov vysokých 
škôl.

Informačno-edičné stredisko VÚDPaP disponuje odbornou knižnicou. VÚDPaP vydáva odbor-
ný časopis Psychológia a patopsychológia dieťaťa, ktorý je jediným odborným psychologic-
kým časopisom vychádzajúcim v slovenčine, ako aj metodicko – odborný časopis pre pora-
denskú prax a širšiu verejnosť vychádzajúci trikrát ročne – Dieťa v centre odbornej pozornosti. 
Príležitostne vydáva aj neperiodické odborné monografi e a zborníky.

V spolupráci s renomovanými vydavateľstvami testov pripravuje ústav slovenské verzie psy-
chodiagnostických nástrojov určených deťom a mládeži.

Odborné úseky VÚDPaP-u zabezpečujú pre študentov Filozofi ckej a Pedagogickej fakulty Uni-
verzity Komenského a Filozofi ckej fakulty Trnavskej univerzity odborné praxe a stáže.

Ústav organizuje tiež vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov v oblasti práce 
s deťmi. Zabezpečuje prípravu a realizáciu vzdelávacích aktivít pre rozvoj špecifi ckých zruč-
ností ľudských zdrojov v systéme výchovného poradenstva a prevencie. Realizuje odborné 
konferencie, semináre, workshopy a diseminačné aktivity o aktuálnych otázkach psychológie 
a patopsychológie a otázkach súvisiacich s činnosťou ústavu.

VÚDPaP pri plnení svojich úloh spolupracuje s vecne príslušnými inštitúciami v rezorte škol-
stva aj v iných rezortoch, s priamo riadenými organizáciami Ministerstva školstva, vedy, vý-
skumu a športu SR, s vecne príbuznými inštitúciami v Slovenskej republike a v zahraničí, ako 
aj s akademickou sférou.

V súčasnosti VÚDPaP realizuje národný projekt, ktorého výzvu vyhlásilo Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a športu SR 25. apríla 2019, s názvom Štandardizáciou systému poradenstva 
a prevencie k  inklúzii a úspešnosti na trhu práce. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore 
z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačné-
ho programu Ľudské zdroje. Jeho cieľom budú vytvorené štandardy minimálnej kvality pre 
efektívne fungujúci systém výchovného poradenstva a prevencie. Súčasťou národného pro-
jektu je nastavenie základných rámcov pre kontinuálne zvyšovanie kvality v systéme výchov-
ného poradenstva a prevencie, vrátane rámcov pre kontinuálne rozvíjanie ľudských zdrojov.
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Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) je jediným pracovis-
kom v Slovenskej republike, ktoré sa zameriava na komplexný výskum psychologických 

aspektov vývinu detí a mládeže a na výskum podmienok, ktoré tento vývin ovplyvňujú. 
VÚDPaP zabezpečuje metodické usmerňovanie všetkých zložiek výchovného poradenstva 
a prevencie. Venuje sa aj publikačnej činnosti. Súčasťou VÚDPaP je Detské centrum pre 

vzdelávanie a  výskum, poskytujúce komplexnú multidisciplinárnu starostlivosť deťom so 
špeciálnymi potrebami a ich rodinám. 
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