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Milí čitatelia,

nasledujúcimi slovami sa k Vám prihováram v  neľahkých časoch, v  situácii, kedy sa začala 
vojna na Ukrajine. Slová sú výzvou k povzbudeniu k ľudskosti, v nás, v našom okolí, v našej 
krajine.

Posledné týždne viacerí z nás sledovali dianie medzi Ruskom a Ukrajinou so zovretým hrd-
lom. Bola som medzi nimi. Videla som sýrske deti, ktoré boli vystrašené, keď pred pár rokmi 
prechádzali Slovenskom. Robila som im žemle, varila čaj, zbierala oblečenie. Zažila som vtedy 
bolesť z bezmocnosti. Tieto chvíle ma zastihli nepripravenú na to, že slovo VOJNA opäť začalo 
žiť svoj život. Tentokrát u našich susedov.

Teraz máme možnosť preukázať ľudskosť. Porozumenie s  tými, ktorí znášajú následky 
rozhodnutí predstaviteľov štátu. A najviac zasiahnutými sú ukrajinské deti. Tie, ktoré o útokoch 
nemohli rozhodnúť. Tie, ktoré vojnu nemôžu a nevedia odvrátiť. Ale napriek tomu v nej žijú. 
A hoci nemáme veľa možností pomôcť priamo tam, môžeme pomôcť tu. Vnímavosťou, pod-
porou a ak bude treba, aj prijatím tých, ktorí o pomoc u nás požiadajú.

Hľadajme, prosím, spolu zároveň cestu, ako zmierňovať polaritu v našej krajine.

Špeciálne číslo časopisu Dieťa v  centre pozornosti, venované vojne na Ukrajine, vychádza 
z  potreby VÚDPaPu hovoriť o  tom, ako vojna vplýva na psychické zdravie detí. Ako môže-
me rodičom a deťom utekajúcim pred vojnou pomôcť. Z potreby rozprávať o tom, prečo je 
v týchto chvíľach potrebné pomáhať.

Zhrnuli sme pre vás a  vydávame informácie, pochádzajúce z  radov našich odborných 
zamestnancov.

Ďakujem, že ste tieto slová dočítali až sem.
Verím a dúfam s vami v ľudskosť v nás.

Mgr. Janette Motlová 
riaditeľka Výskumného ústavu detskej psychológie 

a patopsychológie
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Deti sledujú aktuálne dianie a vnímajú, čo 
sa deje. Aké otázky od nich v  súčasnosti 
môžu očakávať rodičia a učitelia?
Momentálna situácia prináša so sebou emó-
cie, ako sú stres, strach, pocit ohrozenia, oba-
vy z budúcnosti, beznádej, smútok, zmätok, 
alebo hnev. Situácia môže byť pre deti, ako 
aj pre dospelých, nepochopiteľná a  stojí-
me pred novými výzvami, ako individuálne 
a skupinovo narábať so širokou škálou emó-
cií vyvolaných aktuálnou situáciou. Môžete 
sa stretnúť s  tým, že na tieto emócie budú 
prichádzať reakcie ako bagatelizovanie, po-
pieranie situácie, prekrúcanie informácií, 
prípadne apatia. Všetky tieto reakcie sú zalo-
žené na procese narábania s prvotnými po-
citmi, s ktorými si človek nevie dať hneď rady. 
Treba najprv vnímať emócie detí a následne 
dať v bezpečnom priestore, či už doma ale-
bo aj v  škole priestor na konkrétne otázky, 
ako napríklad: kde je vojnový konflikt, čo to 
znamená pre ľudí, ktorí žijú v tej oblasti, ako 
dlho to bude trvať, či príde vojna aj k  nám 
a podobne.

Ako sa týchto tém doma aj v škole dotknúť 
čo najcitlivejšie a tak, aby ich deti pocho-
pili?
Skôr ako rodičia a  učitelia začnú otvárať 
tému situácie na Ukrajine, je vhodné, aby 

venovali pozornosť emóciám v danej situácii, 
pristupovali k  deťom a  žiakom citlivo a  ko-
munikáciu prispôsobili ich veku. Informácie, 
ktoré deti potrebujú počuť, sú, že aktuálne 
na našom území nie je vojna, hranice nie sú 
dotknuté, nehrozí bezprostredné nebezpe-
čenstvo a Slovensko je na situáciu priprave-
né. Tiež by mali dostať jednoduché vysvet-
lenie toho, čo sa aktuálne deje a informáciu, 
že na hraniciach Slovenska sa môžu objaviť 
utečenci. Treba povedať, že ide o ľudí v núdzi, 
ktorí utekajú pred vojnou a pri žiadosti o azyl 
prejdú riadnym azylovým procesom. Ich pr-
vou zastávkou bude záchytný tábor. Deti by 
mali dostať priestor aj na vyjadrenie pocitov. 
Ak dospelí vidia u detí silné pocity, nemali by 
sa snažiť tlmiť ich, skôr im dovoliť uvedomiť 
si, že to, čo cítia, sú strach, hnev či obavy. Tie-
to emócie sú v danej situácii prirodzené a aj 
ostatní to môžu, ale aj nemusia cítiť rovnako. 
Ak dospelí sami na sebe badajú nápor emó-
cií, odporúčam im, aby neváhali vyhľadať po-
moc. Len ak sa postarajú o seba, budú vedieť 
pomáhať aj deťom.

Mali by učitelia či rodičia v súčasnej situá-
cii začínať s deťmi debaty o vojne, Ukraji-
ne, Rusku, politike a podobne?
Mali by vytvoriť priestor, aby sa deti a  žiaci 
mohli pýtať. V škole napríklad na konkrétnej 

Deťom sa nemá klamať.  
ani o vojne

Rozhovor s Evou Smikovou, psychologičkou z VÚDPaP-u  
(Pravda, 27. 2. 2022)

Deti v súvislosti s vojnou na Ukrajine potrebujú jednoduché a veku primerané vysvetlenie 
toho, čo sa deje. Psychologička z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie 
Eva Smiková vysvetľuje, že rodičia a učitelia by mali deťom povedať, že strach je prirodzený, 
a čo môžu robiť preto, aby ho zmiernili.
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Rvyučovacej hodine ako napríklad dejepis, 
občianska náuka, zemepis či etická výchova, 
alebo aj pri raňajšom kruhu detí s  triednou 
učiteľkou, učiteľom, na špeciálnej hodine ve-
novanej tejto téme a podobne.

Ako deťom vysvetliť, o  čo konkrétne na 
Ukrajine ide, a že to, čo sa deje, je vojna?
U menších detí je dobré uviesť nejaký príklad 
zo života. Keď malo napríklad konflikt s  ka-
marátom v škôlke, v škole a aké boli možnosti 
na vyriešenie, čo sa mohlo stať, ak by jedna 
strana bola veľmi nahnevaná a  urobila by 
niečo, čo sa druhej strane výrazne nepáčilo. 
Rovnako užitočné je pozrieť si spolu s dieťa-
ťom mapu, kde sa vojnový konflikt odohráva, 
kde a  čo sú hranice. Chlapcov možno bude 
zaujímať všetko okolo zbraní a  techniky. 
U tínedžerov je z vývinového hľadiska dôle-
žité uvedomiť si, že si v tomto citlivom veku 
skúšajú vydobyť svoj priestor, hľadať vlast-
né riešenia, presadzovať vlastné názory. Ale 
aj pre nich sú rodičia a učitelia ešte dôležití, 
najmä ako partneri, s ktorými môžu priamo 
diskutovať v  bezpečnom priestore. Rodičia 
a učitelia by nemali len prezentovať vlastné 
postoje, hodnoty, názory, ale aj poskytnúť 
informácie, napríklad usmernenie o  dezin-
formačných weboch, nasmerovanie na zdro-
je relevantných informácií. To nepriamo deti 
vychováva k rozvoju ich kritického myslenia. 
Informácie by dospelí mali smerovať k  fak-
tom, ktoré sú pozitívne, ako napríklad: Veľa 
krajín je pripravených pomáhať, aj Slovensko 
prichýli utečencov, aby sa nemuseli báť žiť 
vo svojej krajine, pomôže rodičom s  deťmi, 
aby nemuseli byť počas vojny hladní, bez 
domova a  podobne. Týmto dávajú učitelia 
deťom príklady, čo je súcit, spolupatričnosť, 
pomáhanie si. Spoločne s deťmi môžu hľadať 
možnosti, ako môžu k humanitárnej pomoci 
konkrétne prispieť. Napríklad zbierkou oble-
čenia, potravín, hračiek a podobne.

Ako im vysvetľovať, že pri vojne sa aj zo-
miera?
Otázka smrti a zomierania nesúvisí len s voj-
novým konfliktom. Táto téma by nemala byť 

deťom ako taká tabuizovaná. Dôležité je 
v kontexte vojny pre deti primerane ich veku 
uistenie, že ich samotných ani ich blízkych sa 
aktuálne zomieranie netýka a že vo vojne nie 
je príčinou smrti choroba, staroba alebo iný 
biologický jav, ale zámerné použitie agresie. 
Vedecké štúdie ukazujú, že deti prechádzajú 
rôznymi fázami vývinu v  ich chápaní smrti. 
Až dieťa vo veku 6 až 11 rokov začína postup-
ne chápať nezvratnosť a konečnosť smrti.

Ako im povedať, aby sa nebáli?
Rodičia by mali vytvoriť situáciu a  priestor, 
kde nebudú ničím rušení, ani zvonením 
mobilu, ani sledovaním najnovších správ 
v médiách. Určite nezačínajte tému v zhone, 
alebo medzi povinnosťami. Najprv si v hlave 
pripravte, čo vlastne chcete, aby odznelo. 
Hovorte stručne, jasne a  po dôležitej infor-
mácii zvoľte chvíľku ticha, aby si dieťa uve-
domilo, čo hovoríte a  využilo to na prípad-
né otázky. Vyhýbajte sa umelým prísľubom 
„všetko dobre dopadne“, to deti prekuknú 
a  môžu sa cítiť oklamané. Skúste zvoliť pri-
meranejšie vysvetlenie: „Je normálne, že sa 
bojíš, aj ja mám strach. Mne, keď sa bojím, 
pomáha, že si spomeniem, čo všetko nám 
môže pomôcť“ alebo „všetko, čo nám robí 
radosť“. Nevyhýbajte sa pomenovaniu vlast-
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aj vy. Budete v  tom deťom vzorom. Strach 
u detí sa zmierni, ak sa zmierni strach u ro-
dičov. Odporúčame čo najviac zachovať re-
žim rodiny, rutinné činnosti, deti majú mať 
aj svoje povinnosti, aj svoje radosti, kama-
rátstva, záľuby. Deti potrebujú, aby rodičia 
boli pre nich bezpečným prístavom a  opo-
rou, aby ich životom so všetkými zlými aj 
dobrými situáciami čitateľne viedli. Deti 
potrebujú rodičov, na ktorých sa môžu spo-
ľahnúť a predvídať ich správanie. Z hľadiska 
psychohygieny dospelých a  zachovania si 
duševného zdravia nie je dobré sledovať 
správy 24 hodín denne, sedem dní v týždni. 
Je preto dobré začleniť si prísun informácií 
do denného rozvrhu, rovnako ako máme vy-
členený konkrétny čas na prácu, odpočinok, 
šport a podobne.

Na sociálnych sieťach sú aj neoverené in-
formácie, hoaxy. Ako dieťaťu vysvetliť, že 
nemôže veriť všetkému, čo sa tam píše?
Nedostatočne rozvinuté kritické myslenie 
spôsobuje nesprávne rozhodnutia. Rozvi-
nuté kritické myslenie je základom pre zau-
jatie postojov k  situáciám a  získaným infor-

máciám. Začína sa rozvíjať prvými otázkami 
a  problémami, s  ktorými sa deti stretávajú. 
Už deťom totiž môžeme klásť správne otáz-
ky a  nechať ich riešiť pre nich problémové 
úlohy tak, že podporíme budúci vývoj ich 
kritického myslenia. Jednou zo základných 
vlastností ľudí je zvedavosť. Každý človek je 
prirodzene zvedavý, snaží sa odhaľovať ne-
známe a spoznávať nové veci. Túto vlastnosť 
môžeme najčastejšie a najľahšie vidieť u detí. 
Postupne sa však zvedavosť vytráca. Aj preto, 
že informácie v školách sú často servírované 
automaticky bez ďalšieho samostatného bá-
dania zo strany detí a žiakov. Preto je dôležité 
venovať sa rozvoju kritického myslenia už od 
predškolského veku. Nie je to totiž jednora-
zová aktivita.

Čo ak je rodič nastavený na to, aby uveril 
práve hoaxom? Čo môže potom urobiť 
učiteľ?
Ak je dieťa vedené systematicky ku kritické-
mu mysleniu v škole, bude môcť vo vyššom 
veku na základe práve týchto zručností ve-
dieť vyhodnotiť a  posúdiť zmýšľanie rodiča 
a bude mať možnosť nájsť vlastnú cestu vy-
tvárania si postojov, hodnôt.

(Lucia Hakszer, uverejnené – Pravda, 
27. 02. 2022)
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Rnajhoršie je zostať ticho a s deťmi 
o vojne nehovoriť

Rozhovor s Evou Smikovovu z Výskumného ústavu detskej  
psychológie a patopsychológie (Mária Benedikovičová, DENNÍK N, 
25. 2. 2022)

Ako na deti vplýva, keď odrazu vidia 
v  správach tanky v  mestách, rozbombar-
dované budovy a k tomu zúfalých a plačú-
cich ľudí?
Ako nám dospelým, tak aj deťom pri pohľa-
de na takéto zábery napadajú rôzne otázky. 
Môžu cítiť strach, ohrozenie. Samozrejme, 
záleží na veku dieťaťa. Deti sú veľmi citlivé 
a  hoci my dospelí nič nepovieme, vnímajú, 
že sa inak správame, že niekomu telefonu-
jeme, používame iné slová alebo že sme za-
mračení, smutní, možno aj nahnevaní. Dieťa 
si môže začať domýšľať, že sa niečo deje.

Napríklad dieťa v  predškolskom veku má 
založené svoje vnímanie na fantazijnom sve-
te a tieto informácie si v hlave samo vyskladá 
do jemu zrozumiteľného obrazu. Buď sa nás 
na to bude pýtať priamo, alebo v náznakoch, 
lebo pochopí, že ide o vážnu vec.

Ani dospelí nevedia, čo príde a  či vojna 
nezasiahne aj Slovensko, keďže je blízko. 
Prečo je dôležité s deťmi hovoriť o vojne, 
nezostať ticho alebo ich nezahriaknuť, 
nech sa nepýtajú, lebo by to aj tak nepo-
chopili?
Je veľmi dôležité nájsť si priestor, kedy sa 
o  tom s  deťmi v  pokoji porozprávať. Nie je 
dobré riešiť to za pochodu, keď sme najviac 
rozrušení alebo keď niečo práve vidíme v mé-
diách. Naozaj treba vypnúť televízor, odlo-
žiť mobil, počítač a  povedať: „Poď, ideme sa 
o tom rozprávať. Chceš sa ma niečo spýtať?“ 
A  potom odpovedať deťom priamo na ich 
otázky.

Najhoršie je zostať ticho a nehovoriť o tom, 
čo sa deje. Tému možno otvoria samotné 
deti, ale ak nie, mali by ju iniciovať samotní 
rodičia. Lebo ak ju neotvoríme my, deti si 
budú hľadať odpovede niekde inde alebo vo 
svojej fantázii. Je určite lepšie, ak veci vysvetlí 
dôveryhodná osoba, či už rodič, alebo niekto 
blízky dieťaťu.

Ako vojnu vysvetliť menším deťom?
U  nich je dobré uviesť situáciu zo života na 
vysvetlenie toho, čo znamená konflikt. Keď 
má konflikt s kamarátom v škôlke alebo ško-
le, aké sú alebo boli možnosti na vyriešenie. 
Čo sa mohlo stať, ak by bola jedna strana veľ-
mi nahnevaná a urobila by niečo, čo by sa tej 
druhej strane nepáčilo.

U detí, ktoré už vnímajú väčšie súvislosti, je 
dobré pozrieť si mapu, kde vojnový konflikt 
je, vysvetliť si, kde sú hranice a čo znamenajú. 
Hlavne chlapcom sa bude zdať zaujímavé 
rozprávať o zbraniach, o vojenskej technike. 
Čiže sprostredkovať informácie deťom pri-
merane podľa ich veku.

Už ste naznačili, že sa vojna vysvetľuje 
rôzne malému dieťaťu a  starším deťom. 
V  čom je zásadný rozdiel, keď sa o  tom 
bavíme so škôlkarom, školákom na prvom 
stupni a s tínedžerom?
Pre každé dieťa je dôležité mať priestor na 
otázky a  na vyjadrenie pocitov. Niekedy to 
nemusí byť o  konkrétnej otázke, ale o  tom, 
že je dieťa mrzuté alebo plačlivé. Má nejakú 
emóciu. Vtedy treba nechať priestor na vy-
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R jadrenie, o čom je tvoj strach. Čoho sa bojíš? 
Alebo ako sa dnes máš? Čo dnes bolo dobré 
alebo zlé?

U malých detí som už spomínala – ísť na to 
cestou situácie, ktorú môžu poznať a kto-
rá im je blízka.
Tínedžeri sa z  vývinového hľadiska nachá-
dzajú v  citlivom období, keď skúšajú mať 
priestor na svoje názory, vlastné riešenia 
a  presadenie vlastných postojov. Ale pre 
nich sú rodičia tiež veľmi dôležití, no najmä 
ako partneri, s  ktorými môžu diskutovať 
v bezpečnom priestore. Prejaviť názor, hoc aj 
opačný alebo taký, ktorý sa nehodí do kon-
ceptu súčasného diania. A pre rodičov je to 
tiež priestor, keď môžu povedať svoje názo-
ry, postoje, hodnoty a poskytnúť informácie 
o webových stránkach, kde nájdu hodnover-
né veci. Čiže ich nepriamo nasmerovať na 
rozvoj kritického myslenia.

Aby nepodliehali dezinformačným we-
bom?
Kľúčové je, aby tínedžer nemal pocit, že ro-
dič si presadzuje svoje, a aby dostal priestor 
na vyjadrenie svojich názorov. Aby mohol 
v  dialógu konfrontovať svoje názory. A  nie 
povedať, že zakazujem ti pozerať takéto 
stránky, lebo sú tam hlúposti. Ale povedať, 
ja som si to pozrel tam a tam a je to celkom 
rozumné. Môžeš si to vyhľadať a  povedz, 
čo si si ty našiel alebo počul, a  debatujme 
o tom. Aby tínedžer vedel, že nebude odsú-
dený za svoj názor, ale že má priestor s rodi-
čom diskutovať.

Aké sú najčastejšie reakcie detí na takú-
to mimoriadnu situáciu? Zvyknú plakať, 
hnevať sa? Kedy by už mal rodič spozor-
nieť, že je najvyšší čas s  deťmi hovoriť 
o tom, čo sa deje?
Ak si vezmeme, že dieťa väčšinou zachytí 
prvé informácie z  médií, ktoré sú plné ne-
predvídateľných záberov, prinášajúcich po-
merne silné ohrozenie, môže sa stať, že dieťa-
ťu uniká kontext hovoreného slova. Emócie 
sa teda viažu na videá a  fotografie z  bojov. 

Môže to v nich vyvolať strach, úzkosť, hnev, 
plač. Tých emócií je veľa.

Ako by mal v tej chvíli reagovať rodič?
Mal by zvážiť, koľko toho má dieťa vidieť 
a ako mu to podať a vysvetliť. Možno si dieťa 
nezapamätá všetky informácie, ktoré mu do-
spelý povie, ale bude si pamätať, čo pri vás 
cíti. Rodič má poskytovať istotu, oporu. Jas-
né, môže hovoriť aj o  svojich emóciách, ale 
musí ostať oporou.

Napríklad u  malých detí je prežívanie 
o tom, že ste tu a teraz. Vníma, ako sa cíti tu 
a teraz. Nebude riešiť, čo bude na druhý deň, 
o  týždeň, o  mesiac. Keď cíti nejakú úzkosť 
alebo strach, treba sa s ním rozprávať, čo je 
to strach, či niekedy zažilo strach. Ako preží-
valo, keď sa niekedy bálo ísť do škôlky alebo 
sa bálo, že sa stratí.

Aj vďaka tomuto by mal rodič pochopiť, že 
zábery z  vojnových konfliktov nie sú vhod-
ným zábavným programom pre deti a  on 
má byť filtrom tých informácií. Vždy hovo-
rím, že médiá majú svoj „gombík“, ktorým sa 
dajú vypnúť. Počítač, mobil, všetko má svoj 
gombík. Dôležité je mať priestor na rozhovor 
s dieťaťom, mať na to čas a v pokoji diskuto-
vať. Je to viac na zladenie emócií než akékoľ-
vek vysvetľovanie.

Vojna je aj o  strachu zo smrti. Čo je naj-
vhodnejšie povedať, keď sa dieťa rozplače, že 
sa bojí. Má strach, aby sa jemu, mame s ot-
com či starkým niečo nestalo.

Pre rodičov je dobré vedieť, že v týchto si-
tuáciách sa treba pýtať a pomenovať tie po-
city. Nepýtať sa – prečo plačeš? Ale reagovať 
takto: „Vidím, že plačeš. Môžeme sa o  tom 
rozprávať? Je tvoj plač o strachu alebo ti nie-
čo prišlo ľúto?“

Pýtať sa úprimne a  nechávať priestor na 
odpoveď alebo aj na ticho, ktoré zavládne. 
My dospelí sme netrpezliví, odpoveď alebo 
vysvetlenie chceme hneď, ale dieťa niekedy 
v  hlave nevie pomenovať, prečo koná tak 
alebo onak.

Dieťa sa týmto učí, že svoj strach a smútok 
nemusí v  živote zdieľať samo, ale môže sa 
s tým zdôverovať. Tiež je dôležité nebagate-
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Rlizovať problém: „Veď neplač.“ „Veľké deti už 
neplačú“ a podobne.

Prečo je nebezpečné, keď rodičia zľahčujú 
emóciu dieťaťa?
Lebo mu hovoria, že to, čo prežíva, nie je veľ-
mi dôležité, že by sa malo cítiť alebo správať 
nejako inak. Lenže práve v rodine by mal byť 
priestor, že sa môžeme vyplakať. Môžeme 
považovať slzy za nejakú pomôcku, aby z nás 
emócia vyplávala. Malé dieťa by sa malo na-
učiť, čo má s  emóciami robiť, pretože jeho 
nervová sústava nie je ešte vyzretá. Dospelí 
majú mozgové štruktúry, ktoré emócie regu-
lujú, vďaka tomu sa vieme v nejakej situácii 
správať, ale dieťa reaguje spontánne. Ono sa 
ešte len učí svoje emócie zvládať.

Ak mu hovoríme, že takáto emócia nie je 
vhodná, alebo ju bagatelizujeme, bude zne-
istené. „Môžem plakať, nemôžem?“ „Patrí sa 
to? Nepatrí sa to?“ Čiže pýtať sa, pomenová-
vať a byť pri dieťati.

Aké ďalšie poznámky zo strany rodiča 
môžu byť nebezpečné pre psychiku dieťa-
ťa v takejto situácii?
Všetky, ktoré nezrkadlia to, čo dieťa prežíva. 
Napríklad poznámky: „Nechaj“, „Nebudeme 
sa o tom rozprávať“ alebo „To, čo robíš, nie je 
vhodné“, „Pozri sa, ostatné deti sa hrajú a ty 
prídeš a tu plačeš“, „Veď sa nič nedeje, čo ro-
bíš?“ Sú to poznámky, ktoré nereflektujú, čo 
nám chce dieťa povedať alebo čo prežíva.

Niekedy neexistujú správne slová, ktoré 
môžu pomôcť, keď je rodič zneistený alebo 
je tiež v  panike, nevie nájsť správne slová. 
Vtedy stačí aj neverbálny signál. Napríklad 
sa dieťaťa dotkneme alebo sa spýtame, či mu 
pomôže, keď ho objímeme. Často zafunguje, 
keď si spomeniem na nejaký vlastný rituál, že 
začneme šepkať alebo si zaspievame.

Keď je niečo ťaživé, rodičia by mali byť 
vnímaví a  vycítiť, čo deti potrebujú. Niekto-
ré deti nechcú dotyky, nechcú sa mojkať, ale 
niektoré práve naopak. Vyžadujú dlhé obja-
tia a podobne. Naozaj je na rodičovi, aby to 
vedel.

Rodič sa môže dostať do situácie, že sám 
začne tápať, ako dieťaťu pomôcť. Čo by 
mal vtedy spraviť?
Jednoduchá rada: spýtať sa dieťaťa, čo by mu 
pomohlo.

Ako reagovať na otázky, keď sa deti vo 
veku šesť až desať rokov pýtajú, prečo vo-
jaci zabíjajú?
V takej chvíli si treba zobrať za príklad hru, kde 
sú bojové scény, ako tam bojuje dobro a zlo. 
A že dobro by malo zvíťaziť nad zlom. Niekedy 
sa na to využíva sila alebo agresia. Rozprávať 
sa o tom, čo si vlastne ony pod tým predsta-
vujú. Poznať svet dieťaťa, ako na to nahliada. 
Možno samo ponúkne príklad z nejakého fil-
mu, nejakej rozprávky alebo hry. Často je to to-
tiž opačne, že my dospelí sa poučíme od detí.

Už ste spomínali, že hlavne chlapci možno 
budú chcieť hovoriť o zbraniach, s ktorými 
sa paradoxne radi hrávajú na ihrisku, že sa 
medzi sebou strieľajú. No teraz vidia, ako 
reálne dokážu ublížiť. Ako môžu rodičia 
situáciu využiť na to, aby deti poučili, že 
zbraň je zlo ľudstva?
Na to je jedna veľmi krásna poviedka od Um-
berta Eca, ktorej pointou je, že deti by sa mali 
hrať na vojakov v detstve, aby sa už nemuseli 
„hrať“ na vojakov v dospelosti. Vo svete dieťa-
ťa sa dá zbraň použiť v rámci pravidiel hry len 
„akože“, ale malo by to byť preto, aby ju nikdy 
v živote nepoužilo v kontexte reálneho boja.

Na takýchto príkladoch si dieťa uvedomí, 
že niekto môže zomrieť a  potom je niekto 
smutný. Vďaka hračkárskym zbraniam si 
dieťa vie predstaviť, že ubližujú, ale nevie si 
predstaviť, čo to znamená smrť, definitívny 
koniec.

Musím však povedať, že by som nezaka-
zovala deťom hrať sa so zbraňami, ak sú to, 
samozrejme, bezpečné hračky. Naozaj sú 
v detskom veku v poriadku.

Môžu deti upadať do depresie pre súčas-
nú situáciu na Ukrajine?
Môže prísť strach, úzkosť. Depresia je už 
diagnóza, ak to vezmeme zo psychiatrického 
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R významu slova. Deti môžu byť smutné. Smú-
tok môže dlhodobo pretrvávať a je na nás ro-
dičoch, aby sme si ho všímali a komunikovali 
o tom s deťmi. Ak si to nevšímame, môže sa 
zhoršiť a prerásť do závažnejších prejavov.

Ako sa dá tomu zabrániť?
Deti by mali mať svoje záujmy, mali by sme 
dodržiavať ich režim dňa. Nekončí sa predsa 
svet, nebudeme sa sústreďovať iba na po-
zeranie televízie, čo nové sa deje. Účinné je 
držať sa svojho režimu dňa, ráno vstať, ísť do 
školy a  tak ďalej. A  potom môžeme hovoriť 
o tom, čo sa deje. Rozhodne by tým dieťa ne-
malo žiť od rána do večera. Tak sa môžeme 
vyhnúť úzkostným stavom.

Spomínali ste, že je normálne, keď je 
z  toho dieťa smutné, plačlivé. Aké sú va-
rovné signály, že dieťa to už nezvláda a ro-
dič by mal preň vyhľadať odbornú pomoc?
Neutíchajúci plač, alebo keď dieťa nevie za-
spať, budí sa v noci s desivými snami. Aj keď 
deti mávajú desivé sny a vôbec nemusia sú-
visieť s vojnou. Keď už to narúša jeho spánok 
alebo pohodu, dieťa je nevyspaté, má bolesti 
brucha, hlavy, agresívne prejavy.

V  momente, keď to už zasahuje fyzickú 
stránku dieťaťa a rodič nevie prísť na príčinu, 
vtedy je najlepšie vyhľadať odbornú pomoc. 
Na Slovensku máme sieť centier pedagogic-
ko-psychologického poradenstva a  preven-
cie v každom okrese. Sú tam odborníci – psy-
chológovia, špeciálni pedagógovia, sociálni 
pedagógovia a ďalší. Určite u nich nájdu po-
mocnú ruku, aj keď sa len rodič sám chce po-
radiť. Nemusí sa hneď objednať s dieťaťom.

Mnoho ľudí uteká z Ukrajiny, lebo sa boja 
o život. Ako deťom najvhodnejšie vysvet-
liť, keď sa pýtajú na utečencov.
Toto je téma, na ktorej môžeme ukázať, čo je 
súcit, solidarita, humanitárna pomoc. Sú to 
pre nás priamo uchopiteľné veci, ako môže-
me dotknutým ľuďom pomôcť. Vojna je ďalej 
od nás alebo v tento deň sa nás ešte priamo 
netýka, ale toto je niečo, čo sa dá deťom jed-
noduchšie vysvetliť, že sú to ľudia, čo sa boja. 

Boja sa, že nebudú mať kde bývať, čo jesť, 
deti nebudú mať svoj domov. A  ako im my 
môžeme pomôcť. Že aj samo dieťa môže po-
môcť, ak daruje hračku, rodina môže prispieť 
peniazmi.

Ako odpovedať na otázky, prečo deti ute-
kajú bez otca, iba s mamou? Alebo o tom, 
či idú bez hračiek a či už nebudú spať vo 
svojej posteli, a  kam vlastne idú? Ako sa 
vyhnúť tomu, aby deti z toho nepociťovali 
zúfalstvo?
Je dobré použiť konkrétny príklad. Kde by sa 
na Slovensku deti na úteku dostali, že s rodič-
mi možno budú v utečeneckom tábore alebo 
k  niekomu pôjdu. Bude sa riešiť, aby mohli 
chodiť u nás do školy. Skôr by som to obrátila 
na pozitívny príklad, že sa hľadajú riešenia, 
aby utečenci mali kde byť, ako vyzerá pomoc 
človeku na reálnom príklade.

Má sa hovoriť o tom, ako sa aj na Sloven-
sku ľudia mobilizujú a chcú prichýliť ute-
čencov?
Presne tak, vravieť o tom, že sa hľadajú mož-
nosti pomoci.

Ako deťom vysvetliť, že vo vojne umiera 
veľa ľudí?
Keď deťom približujeme, čo je to vojna, ako 
ľudia bojujú a  aké zbrane využívajú, tak 
s  týmto priamo súvisí otázka smrti. Je to aj 
o  tom, ako zvládame vlastnú smrť. Pomô-
že pýtať sa dieťaťa, či vie, aké to bolo, keď 
zomrel niekto blízky, čo sa vtedy robilo, či 
sme boli smutní, ako sme to prežívali. Obrátiť 
to na takýto konkrétny príklad a že ľudia vo 
vojne nezomierajú preto, že sú chorí, starší 
alebo sa stala nejaká nehoda, ale preto, že 
je to niekoho zámer, aby títo ľudia zomreli. 
Otvorene sa rozprávať.

Mnohé deti sú už dnes konfrontované s dia-
ním na Ukrajine, v škole majú spolužiakov, 
ktorých rodiny odišli z  krajiny už pred ča-
som. Ako si môžu deti vzájomne pomôcť?
Toto je veľká téma a v školách už máme od-
borné tímy psychológov, špeciálnych peda-
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Rgógov, ktoré môžu tieto situácie rozobrať 
s  deťmi ešte predtým, ako príde do triedy 
takýto spolužiak. Počas diskusie pripraviť 
deti na to, že tam príde niekto nový a že by 
sa mali k nemu správať ústretovo a rozobrať, 
čo sa všetko môže diať. Pre deti je to tiež spô-
sob, ako sa učiť spolunažívaniu a určitým mo-
rálnym hodnotám.

Keď už nový spolužiak príde, nie je vhodné 
hneď začať vyučovanie a  za pochodu zisťo-
vať, či nám vôbec rozumie. Je vhodné začať 
nejakou aktivitou, aby sa deti spolu zoznámi-
li, aby si našli niekoho blízkeho. A že práve ta-
káto sociálna pomoc je niečo, čo môže dieťa 
poskytnúť tomu druhému.

Na Slovensku sa v  minulosti objavovali 
silné slová proti utečencom. Čo ak dieťa 
v rodine počúva pochybnosti o tom, že by 
sem mali prísť Ukrajinci a že by mali cho-
diť u nás do školy?
Je to veľmi citlivá otázka. Takéto názory často 
počúvame, aj keď ide o inú etnickú skupinu 
alebo o deti z marginalizovanej skupiny. Toto 
sú otázky, ktoré by sa mali riešiť aj s rodičmi. 
Nenechať to na náhodu v škole.

Učitelia by mali v  spolupráci s  odborným 
tímom vopred komunikovať o  takýchto ve-
ciach s  rodičmi, pretože diskusiou sa môže 
predísť problémom. Postoje a hodnoty, ktoré 
zdieľajú dospelí, môžu byť rozdielne, ide o to, 
aby boli v súlade s humanitárnou pomocou 
a neškodili deťom. Aby sa odlíšilo naladenie 
proti nejakej sociálnej skupine, ktoré má iný 
kontext ako to, že moje dieťa bude s niekým 
chodiť do školy a zažívať vzdelávací proces.

Viem o  situácii, keď osemročný chlapec 
plakal v triede, že otec odišiel v pondelok 
do Kyjeva a  už sa nemá ako vrátiť, lebo 
bola vyhlásená všeobecná mobilizácia. 
Ako by mal na to reagovať učiteľ alebo 
možno aj rodič, keď sa o tom dozvie?

Keď sa to dozvie učiteľ, mal by reagovať 
autenticky. Ako rodič  – zdieľať s  dieťaťom 
emóciu. Ísť s ním niekde mimo, aby sa s ním 
nerozprával pred celou triedou. Učitelia aj 
od nás z  webovej stránky vudpap.sk majú 
všeobecné informácie, čo robiť v  týchto krí-
zových situáciách. Samozrejme, sú aj experti, 
ktorí sú vyškolení na takéto krízové interven-
cie. Učiteľ by to mal určite konzultovať s ne-
jakým odborníkom, ak si nie je istý a nevie, či 
vhodne zareagoval.

Ale v úplne prvých chvíľach stačí auten-
tická reakcia pomoci, súcitu, ktorú, myslím, 
my ľudia máme v  sebe. Často sa stávalo 
počas pandémie, že dieťaťu zomrel rodič, 
starý rodič alebo niekto veľmi blízky. To 
sú veľmi ťažké situácie, doteraz sme ich 
v triedach nezažívali alebo len veľmi málo. 
Pandémia to zmenila. Učitelia sú s tým kon-
frontovaní.

Je vôbec niečo pozitívne, čo môžu rodi-
čia v súvislosti s vojnou deťom spomenúť 
a prispelo by to k ich upokojeniu?
Deťom k upokojeniu veľmi pomôže, keď sme 
my rodičia pokojní. A  to je náročná úloha 
v tejto dobe…

Je to náročná úloha, ale keď si uvedomí-
me, tiež hľadáme vnútorné zdroje na upo-
kojenie, keď sme rozrušení. Napojíme sa na 
bežný režim dňa, športujeme, robíme aktivi-
ty s  deťmi. Vďaka tomu už nie sme natoľko 
rozrušení. Toto všetko prispieva k tomu, aby 
naše dieťa videlo, že život ide ďalej. Je tu síce 
vojna, ale v tejto chvíli sme v bezpečí. Máme 
svoju mamu, otca alebo blízke osoby. Ale-
bo psíka, s ktorým chodíme na prechádzku. 
Naše základné veci a  hodnoty sa nemenia. 
Ale keď budeme smutní, môžeme sa trebárs 
s mamou porozprávať, čo sa deje. Nech deti 
majú priestor, aby to mohli vyjadriť – to je to 
bezpečie tu a teraz.

(rozhovor bol uverejnený v Denníku N  
s Máriou Benedikovičovou, 25. 2. 2022)
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Úvod do problematiky

Počet detí cudzincov v  posledných rokoch 
pomerne významne rastie. Podľa údajov 
Ministerstva vnútra malo platný pobyt 
k 31. 12. 2020 na Slovensku 150 012 cudzin-
cov (Štatistický prehľad legálnej a nelegálnej 
migrácie v  Slovenskej republike, 2020). Väč-
šina z  nich žije v  Bratislavskom kraji alebo 
v  mestách s  priemyselnými parkami. V  Bra-
tislave tvoria cudzinci až 10 percent obyva-
teľstva.

Aj napriek zvyšujúcemu sa počtu detí cu-
dzincov v školách, nie je ich podpora zväčša 
uspokojivá. V slovenskom vzdelávacom systé-
me (materské, základné, stredné školy – bežné 
aj špeciálne) bolo v školskom roku 2019/2020 
evidovaných 5  179 detí cudzincov (Píšová, 
Csiba, 2020) a v školskom roku 2020/2021 už 
6 777 (Štatistická ročenka, 2021).

V  praxi sa stretávame s  viacerými pome-
novaniami, ktoré sa pokúšajú zadefinovať 
skupinu detí/žiakov s  nedostatočnou zna-
losťou vyučovacieho jazyka, ako napr. „dieťa/
žiak s odlišným materinským jazykom“, „dieťa 
cudzincov/žiak cudzinec“, „dieťa/žiak s potre-
bou podpory pri osvojovaní si vyučovacieho 
jazyka“. Pre účely odborného postupu sa 
používa termín dieťa/žiak s  odlišným ma-
terinským jazykom (dieťa/žiak s  OMJ), rov-
nocenný s  termínom dieťa cudzincov/žiak 
cudzinec.

Dieťa s odlišným materinským 
jazykom v poradenskom 
a edukačnom procese – dieťa 
cudzincov

Mgr. Eva Krupová, psychologička
Mgr. Milota Kovačičová, školská psychologička

V  Českej republike je pojem dieťa s  OMJ 
zaužívaný práve pre svoju výpovednú kom-
plexnosť, obsah tohto pojmu je reprezenta-
tívnejší. Deti s OMJ sú oveľa heterogénnejšou 
skupinou. Môže ísť aj o  občanov Slovenskej 
republiky, napr. ak hovoríme o deťoch z mig-
rantských rodín so slovenským občianstvom, 
deťoch krajanov, ktorí sa vracajú späť na Slo-
vensko po dlhodobom pobyte v  zahraničí, 
deťoch z  bilingválnych rodín, kde dominuje 
iný, než slovenský jazyk a pod. Z tohto dôvo-
du ich nemôžeme právne nazývať deťmi cu-
dzincov alebo cudzincami (Danišková, 2020). 
Medzi deti s OMJ môžeme zaradiť aj deti ho-
voriace rómsky, ktorým sa však bude špecific-
ky venovať samostatný odborný postup (OP): 
Dieťa s odlišným materinským jazykom – Die-
ťa s rómskym materinským jazykom.

Ak za materinský jazyk považujeme slo-
venčinu, pojmom zastrešujeme všetky deti, 
ktoré po slovensky nehovoria a  slovenčine 
nerozumejú, resp. sa nachádzajú v  situácii, 
keď je slovenčina ich druhým jazykom. Slo-
venčina ako druhý jazyk znamená, že dieťa sa 
v bežnej komunikácii v predškolskom alebo 
školskom zariadení dorozumie po slovensky, 
avšak primárne používa iný materinský jazyk, 
ako je slovenčina. Tá je u  týchto detí často 
len na veľmi slabej komunikačnej úrovni. 
Rozsah tohto OP neumožňuje pokryť špeci-
fickú problematiku vzdelávania detí z  ná-
rodnostných menšín v školách s vyučovacím 
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s  odlišným materinským jazykom v  školách 
s vyučovacím jazykom maďarským.

Štátna školská inšpekcia uskutočnila štú-
diu v 17-ich základných školách (12 štátnych 
a 5 súkromných), ktorej hlavným cieľom bolo 
zistiť mieru účinnosti a efektívnosti právnych 
noriem, regulujúcich začleňovanie žiakov 
cudzincov do výchovnovzdelávacieho pro-
cesu. OP teda prakticky reaguje na štúdiu, 
kde je medzi odporúčaniami uvedené (pre 
Výskumný ústav detskej psychológie a pato-
psychológie): zamerať prípravu a  vzdeláva-
nie odborných zamestnancov poradenských 
centier na rozvíjanie ich kompetencií potreb-
ných pri práci so žiakmi cudzincami (Správa 
o  stave vzdelávania cudzincov v  základnej 
škole v SR v školskom roku 2019/2020).

OP sa zameriava na možnosti podpory 
žiakov s  OMJ. V  dôsledku nedostatočných 
legislatívnych opatrení čelia školy mnohým 
problémom pri začleňovaní žiakov s  OMJ. 
Chýbajú im informácie o  dostupných mož-
nostiach podpory žiakov a  častokrát aj 
praktické skúsenosti. Cieľom OP je zhrnúť 
dostupné informácie, sprehľadniť legislatívu, 
no ponúknuť aj praktické možnosti a skúse-
nosti vychádzajúce z praxe v školách a pora-
denských zariadeniach. Zámerom je pomôcť 
žiakom cítiť sa bezpečne, primerane sa rozví-
jať a efektívnejšie vzdelávať.

Legislatíva vymedzuje cudzincov na zákla-
de občianstva. Cudzinec je „každý, kto nie je 
štátnym občanom Slovenskej republiky“ (zá-
kon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov). Zá-
kon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 
(§ 146 ods. 1) vymedzuje deti cudzincov ako:
•	 deti	cudzích	štátnych	príslušníkov,	s povo-

leným pobytom na území SR;
•	 deti	žiadateľov	o udelenie	azylu	alebo	do-

plnkovú ochranu;
•	 deti	ako	cudzinci,	nachádzajúce	sa	na	úze-

mí SR bez zákonného zástupcu;
•	 deti	Slovákov	žijúcich	v zahraničí.

Do škôl však prichádzajú aj deti sloven-
ských rodičov, ktoré dlhodobo žili v zahraničí 
a vrátili sa späť na Slovensko. Aj táto skupina 
detí potrebuje podporu, vzhľadom na to, že 

často neovládajú slovenčinu dostatočne. Boli 
zvyknuté na iný vyučovací jazyk. Slovenčinu 
môžu síce ovládať v  hovorenej podobe, ale 
písomná forma im môže robiť ťažkosti, na-
priek tomu, že sú v  inej pozícii ako deti cu-
dzincov, kde slovenčinu neovládajú ani ZZ.

Mnohí žiaci s OMJ okrem neovládania ja-
zyka, zažívajú aj tzv. kultúrny šok. Ten vzniká 
ako reakcia na stratu istôt, ktoré žiak doteraz 
mal. Pobyt v  novom prostredí sa stáva psy-
chicky náročnejším. Na zmenu kultúrneho 
prostredia reaguje každý jedinec odlišne. 
Nie sú však neobvyklé prípady, kedy sa člo-
vek vystavený takému stresu uzatvára sám 
do seba, odmieta komunikovať, vytvára si 
vlastný svet, do ktorého nikoho nepúšťa. Na 
pokusy o komunikáciu môže reagovať nezá-
ujmom či agresiou. Neobvyklou reakciou nie 
sú ani úteky do spánku či choroby. Pre deti je 
takáto situácia o to horšia, že k presťahova-
niu nedochádza z ich vlastného rozhodnutia, 
ale z rozhodnutia rodičov. Namiesto nátlaku 
je vtedy dobré klásť dôraz na vytváranie bez-
pečného prostredia (Radostný, 2011).

Základné princípy

Žiaci s OMJ tvoria rôznorodú skupinu. Nema-
li by sme sa spoliehať len na ich prirodzenú 
schopnosť adaptovať sa, ale aktívne im po-
máhať vyrovnávať sa so zmenami, ktorým 
musia čeliť. Do procesu začleňovania žiaka 
by mal byť zapojený čo najširší tím odbor-
ných a pedagogických zamestnancov v ško-
le. Okrem riaditeľa školy a triedneho učiteľa 
dôležitú úlohu zohráva aj širší pedagogický 
zbor a školský podporný tím (ŠPT). Je nevy-
hnutné zaktivizovať aj kolektív žiaka. Cen-
trom záujmu je aktívne zapojenie do spolu-
práce samotného žiaka, aj jeho zákonného 
zástupu (ZZ).

Základné princípy pri začleňovaní žiakov 
s OMJ:
•	 Venovanie	náležitej	pozornosti	prícho-

du žiaka do školy
 Dôležitá je príprava na príchod žiaka s OMJ 

do školy vo forme realizovania vstupných 
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movanie o škole a o slovenskom vzdeláva-
com systéme. Príprava kolektívu triedy na 
príchod žiaka.

•	 Správne	 zaradenie	 žiaka	 do	 ročníka	
podľa veku

 Žiak by nemal byť do ročníka zaradený 
podľa úrovne ovládania slovenského jazy-
ka ani podľa absolvovaných rokov prechá-
dzajúcej školskej dochádzky.

•	 Zistenie	úrovne	ovládania	slovenského	
jazyka

 ŠPÚ v spolupráci so Studia Academica Slo-
vaca UK a PdF Uk aktuálne vyvíja nástroj na 
posúdenie úrovne ovládania SJ. Následne 
bude možné určiť, či a v akej intenzite rea-
lizovať kurz slovenského jazyka.

•	 Realizovanie	 kurzov	 slovenského	 jazy-
ka

 Školy by sa nemali spoliehať na spontán-
nu schopnosť žiakov učiť sa jazyk krajiny. 
Na odstránenie jazykových bariér majú le-
gislatívnu možnosť organizovať kurzy slo-
venského jazyka. Školy z vlastnej iniciatívy 
v  záujme žiaka majú možnosť konať nad 
rámec legislatívnych možností.

•	 Slovenský	jazyk	pre	cudzincov
 Z  hľadiska ďalšieho vzdelávania žiaka je 

potrebné prepájať slovenský jazyk ako 
cudzí jazyk s vyučovacím predmetom slo-
venský jazyk a literatúra. Využívať postupy, 
ako pracovať s celou triedou a pritom po-
skytnúť žiakom s  OMJ dostatočnú pod-
poru, t.  j. robiť to isté, ale inak. Konkrétne 
postupy a praktické príklady: https://www.
inkluzivniskola.cz/propojovani-cdj-cjl

•	 Úprava	hodnotenia	žiakov	cudzincov
 Klasifikáciu žiakov s  OMJ je potrebné pri-

spôsobiť špecifickým možnostiam a  po-
trebám žiakov. Vychádzať z  Metodického 
pokynu č.  22/2011 na hodnotenie žiakov 
základnej školy. V počiatočných mesiacoch 
využívať slovné a formatívne hodnotenie.
Pri dodržaní základných zásad je prav-

depodobné, že adaptácia žiakov prebehne 
úspešne a  žiaci sa dokážu úspešne zapojiť 
do edukačného procesu. V  individuálnych 
prípadoch sa však môžu rozvinúť emocionál-

ne alebo vzdelávacie ťažkosti konkrétneho 
žiaka a je potrebné vyhľadať odbornú pomoc 
poradenských zariadení. Odborníci v  pora-
denských zariadeniach aj napriek rôznym ba-
riéram pri testovaní (chýbajúce testy pre cu-
dzincov, komunikačné bariéry a interkultúrne 
rozdiely) dokážu modifikovať existujúce štan-
dardizované, ale aj neštandardizované testy 
na potreby realizácie diagnostiky. Zároveň je 
nápomocné, ak sa pri diagnostike a poraden-
stve opierajú aj o iné metódy, napr. o anam-
nestický rozhovor, pozorovanie žiaka v škole, 
rozhovor s pedagógmi, rozhovor so žiakom.

Ciele

Cieľom odborného postupu je upriamiť 
pozornosť pedagogických a  odborných za-
mestnancov škôl a  poradenských zariadení 
na vytvorenie podmienok pre prijatie žiaka 
s OMJ, ktorý by mal zažívať subjektívny pocit 
prijatia. Taktiež je dôležité prispievať k tomu, 
aby sa žiak s OMJ cítil v krajine, do ktorej pri-
šiel, bezpečne. Žiaci s  OMJ často pociťujú 
obavy, či do nového prostredia zapadnú.

Cieľom edukácie je celostné rozvíjanie žia-
kov s  OMJ. Nielen zdokonalenie sa v  sloven-
skom jazyku a v gramatike, či dosahovanie čo 
najlepších vzdelávacích výsledkov, ale aj roz-
víjanie ich talentu a schopností. Pričom je nut-
né akceptovať individuálnu schopnosť žiakov 
naučiť sa jazyk a  ich osobnostné dispozície. 
Postupným systematickým pôsobením peda-
gogických a odborných zamestnancov môže 
žiak s OMJ dosiahnuť úroveň jazyka potrebnú 
na fungovanie v  rôznych oblastiach života. 
Snahou je, aby si žiaci s OMJ osvojili slovenči-
nu do takej miery, aby neboli diskriminovaní 
v  oblasti ďalšieho vzdelávania a  integrácie 
v spoločnosti.

Pri odbornej starostlivosti o žiakov s OMJ 
je kladený dôraz aj na rozvíjanie ich zruč-
ností, schopností a  talentu nezávislých od 
poznania jazyka (napr. matematické zruč-
nosti, pohybová zdatnosť, umelecké nadanie 
a pod.). Cieľom je celostné odborné pôsobe-
nie na žiaka s  OMJ tak, aby bol podporený 

https://www.inkluzivniskola.cz/propojovani-cdj-cjl 
https://www.inkluzivniskola.cz/propojovani-cdj-cjl 
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rozvoj, sociálne zručnosti a sebahodnotenie. 
Aby boli nielen minimalizované emocionál-
ne ťažkosti spojené s  presťahovaním sa do 
novej krajiny, ale aby boli žiaci aj následne 
podporovaní v  ich rozvoji. Je dôležité, aby 
boli schopní vyjadrovať svoje prežívanie, pri-
merane reagovať na sociálne situácie, vedeli 
pomenovať svoje silné stránky a  poznali aj 
svoje obmedzenia. Rozvíjali aj svoj intelekto-
vý potenciál a schopnosti. Vedeli sa uplatniť 
v  novej kultúre a  spoločnosti. Vzhľadom na 
neznalosť jazyka môžu byť tieto snahy do 
značnej miery sťažené.

Cieľom je poukázať na význam kolektívu 
triedy pre žiaka s  OMJ. Je dôležité viesť ko-
lektív k tolerancii a k tomu, aby bola akcep-
tovaná rozmanitosť medzi žiakmi a vytvárala 
sa pozitívna atmosféra v  triedach, ktorá na-
pomáha začleňovaniu žiakov s  OMJ. Má to 
vplyv/dosah nielen na žiaka s OMJ, ale aj na 
ostatných žiakov.

Postup riešenia

•	 Kroky	pred	prijatím	žiaka	do	školy
Škola, ktorá sa na možný príchod žiaka s OMJ 
odborne pripraví, môže neskôr pri jeho prí-
chode reagovať situačne, so zameraním sa na 
jeho individualitu. Pred prijatím žiaka s OMJ 
sa škola prioritne zameriava na svoje legisla-
tívne možnosti, vrátane možnosti zabezpečiť 
kurzy slovenského jazyka, ak je to potrebné. 
Pre lepšie uchopenie situácie môže osloviť 
školu/y so skúsenosťou s  prijímaním žiakov 
s OMJ. Na Slovensku je možnosť získať infor-
máciu o školách s dobrou praxou napr. v do-
kumentoch Štátneho pedagogického ústa-
vu (napr. Hodnotenie detí cudzincov, ŠPÚ, 
2020), avšak aktuálne neexistuje vo forme 
menných zoznamov škôl s adresami.

•	 Informácie	 pre	 zákonných	 zástupcov	
žiakov s OMJ

K adaptácii žiaka v škole významne napomá-
ha rozhovor so ZZ žiaka. ZZ cudzinci spra-
vidla nemajú skúsenosti so slovenským vzde-

lávacím systémom. Základným nástrojom pri 
rozhodovaní, na ktorú školu zapíšu svoje 
dieťa, sú informácie, ktoré sú dostupné na 
webových sídlach škôl. Preto je nápomocné 
vytvoriť stručné informácie o pôsobení školy 
na webových sídlach, ideálne v  niekoľkých 
jazykoch, prinajmenšom v anglickom jazyku.

 Pred prvým kontaktom ZZ a  dieťaťa so 
školou je vhodné poskytnúť stručné infor-
mácie vo forme krátkej brožúry. Vhodným 
doplnkom k  brožúre je mapka priestorov 
školy, ktorá zmierni tenziu žiakov pred nástu-
pom. Materiály ponúknu školy v slovenskom 
a  v  anglickom jazyku. Ak im to umožňujú 
personálne možnosti, použijú aj materinský 
jazyk nového žiaka. Brožúru je možné pri-
praviť aj formou animácie virtuálneho žiaka, 
ktorý sa môže prechádzať školou a otvárať si 
miestnosti s  popisom, príp. ukážkou vyučo-
vacej hodiny, pomôckami atď., alebo s pou-
žitím autentického videa z  priamej výchov-
no-vzdelávacej celodennej činnosti.

Obsah brožúry:
- organizácia školského vyučovania (čas 

otvárania a  zatvárania školy, trvanie vyu-
čovacej hodiny, prestávok)

- harmonogram školského roka, prázdnin
- hodnotenie a klasifikácia
- základné informácie o školskom poriadku 

(práva a povinnosti ZZ, žiakov, učiteľov)
- základné informácie o slovenskom vzdelá-

vacom systéme
- dĺžka komunity (pred prvou vyučovacou 

hodinou)
- možnosti a čas školského klubu detí (ŠKD)
- možnosti poobedného trávenia času 

v  škole (školské kluby detí, krúžková čin-
nosť)

- vzorový rozvrh (ako vyzerá rozvrh napr. 
v 1. ročníku, skratky pre predmety)

- žiacka školská rada
- kontakt na dôležité osoby
- slovník dôležitých pojmov (ako napr. po-

zdravy, bežné školské pomôcky a pod.)
Brožúru nie je nutné poskytnúť v  papie-

rovej forme. Je postačujúce, keď je súčasťou 
webového sídla v PDF formáte.
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ál pre inklúziu detí cudzincov, ŠPÚ pripravuje 
pre základné školy súbor materiálov a formu-
lárov v 6 jazykových mutáciách (anglický, ma-
ďarský, ruský, ukrajinský, srbský a vietnamský), 
napr.: identifikačná karta pre nového žiaka, 
orientácia v  škole, rozhovor so zákonným 
zástupcom, zoznam vecí a  pomôcok, rôzne 
žiadosti (o prijatie do školy, uvoľnenie z vyu-
čovania, oslobodenie z TŠV) a  pod. V  súčas-
nosti sa na stránke ŠPÚ nachádza príspevok 
o legislatívnych východiskách a problematike 
začleňovania žiaka-cudzinca po príchode do 
školy, spolu s obrazovým vzorom identifikač-
nej karty, či orientácie priestorov školy (htt-
ps://www.statpedu.sk/files/sk/o-organizacii/
projekty/erasmus-slovencina-deti-cudzincov/
skola-trieda-bezpecne-priatelske-prostredie.
pdf). Zároveň bude na stránke ŠPÚ zverejne-
ný Manuál pre inklúziu detí cudzincov (Slo-
venčina pre deti cudzincov, ŠPÚ, 2021).

Množstvo obdobných materiálov z  pro-
stredia Českej republiky je možné nájsť na 
stránke www.inkluzivniskola.cz.

•	 Vstupný	rozhovor	so	ZZ	a žiakom
Vstupný rozhovor so ZZ a žiakom by sa mal 
uskutočniť aspoň tri dni pred nástupom žiaka 
do školy. Počas neho je zvyčajne potreb-
né poskytnúť pomoc tlmočníka. Tlmočníka 
zabezpečuje škola alebo ZZ, podľa svojich 
možností. Môže ísť o  pedagogického, ale aj 
odborného zamestnanca školy, v niektorých 
výnimočných prípadoch je možné požiadať 
o  tlmočenie aj žiaka, ktorý ovláda potrebný 
jazyk. Ak sa však ide o  tlmočenie žiakom, 
zvážime obsah dôvernosti odovzdávanej in-
formácie. V  situáciách, keď škola tlmočenie 
nedokáže zabezpečiť, požiada ZZ o zabezpe-
čenie si vlastného tlmočníka.

ZZ je vhodné privítať pred vchodom do 
budovy. Hlavne v  prípade, ak ide o  školu, 
v ktorej je systém budovy zložitý. Ak ZZ prí-
de na prvé stretnutie s dieťaťom, je primera-
nejšie ako miesto stretnutia zvoliť triedu. Jej 
interiér je viac prispôsobený potrebám die-
ťaťa. Ak príde ZZ bez dieťaťa, je postačujúce 
stretnutie realizovať v riaditeľni.

V  priebehu prvého kontaktu so ZZ sa za-
meriavame na získavanie základných infor-
mácií o  žiakovi, ktoré sú potrebné pre jeho 
optimálne a bezpečné zaradenie do triedy. Je 
dôležité ZZ vysvetliť ich účel a uistiť ho, že sú 
dôverné. U azylantov alebo žiadateľov o azyl 
môžu niektoré otázky vzbudzovať obavy.

Základné informácie, ktoré zisťujeme pri 
vstupnom rozhovore so ZZ:
- vek žiaka
- rodinné zázemie (súrodenci, rodičia, iní 

členovia rodiny/komunity, ktorí môžu byť 
pri vzdelávaní nápomocní)

- predchádzajúce vzdelanie – ako dlho na-
vštevoval školu a  kedy naposledy (najmä 
pri deťoch utečencov)

- ovládanie latinky – či už niekedy písal/ro-
zumie písanému textu v latinke

- predmety, ktoré sa už žiak učil (približný 
obsah)

- materinský jazyk a úroveň znalostí cudzích 
jazykov

- úroveň ovládania slovenského jazyka
- ako správne vyslovovať meno žiaka
- špecifiká v stravovaní a v tradíciách
- dĺžka pobytu rodiny na Slovensku
- požiadavky rodiny na školu
- sociálne kontakty rodiny na Slovensku
- záujmy žiaka

V  prípade prvého rozhovoru je prospešné 
viesť tzv. štruktúrovaný rozhovor, existuje však 
aj možnosť využitia dotazníka pre ZZ žiaka. Do-
tazník má byť vyhotovený v jazyku ZZ, prípad-
ne v inom jazyku, ktorý ZZ ovláda. To isté platí 
o ostatných dokumentoch a písomnostiach.

Dokumenty prvého kontaktu:
- povolenie na pobyt
- žiadosť o prijatie do základnej školy
- prihláška dieťaťa do školského klubu detí
- prihláška na obed
- informácie o  krúžkovej činnosti a  voliteľ-

ných predmetoch
- osobné doklady (rodný list, náhradná vý-

chova, diagnostické správy zdravotného 
stavu/ŠVVP a pod.)

https://www.statpedu.sk/files/sk/o-organizacii/projekty/erasmus-slovencina-deti-cudzincov/skola-trieda-bezpecne-priatelske-prostredie.pdf 
https://www.statpedu.sk/files/sk/o-organizacii/projekty/erasmus-slovencina-deti-cudzincov/skola-trieda-bezpecne-priatelske-prostredie.pdf 
https://www.statpedu.sk/files/sk/o-organizacii/projekty/erasmus-slovencina-deti-cudzincov/skola-trieda-bezpecne-priatelske-prostredie.pdf 
https://www.statpedu.sk/files/sk/o-organizacii/projekty/erasmus-slovencina-deti-cudzincov/skola-trieda-bezpecne-priatelske-prostredie.pdf 
https://www.statpedu.sk/files/sk/o-organizacii/projekty/erasmus-slovencina-deti-cudzincov/skola-trieda-bezpecne-priatelske-prostredie.pdf 
https://www.statpedu.sk/files/sk/o-organizacii/projekty/erasmus-slovencina-deti-cudzincov/skola-trieda-bezpecne-priatelske-prostredie.pdf 
http://www.inkluzivniskola.cz/ 
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- informovaný súhlas (program školy, inter-
vencia ŠPT, ochrana údajov…)

„O uznaní dokladu o vzdelaní, ktorým je vy-
svedčenie pre 1. až 8. ročník základnej školy, 
vydaného základnou školou v inom členskom 
štáte alebo v  treťom štáte, rozhoduje riaditeľ 
základnej školy. V praxi je potrebné riaditeľovi 
predložiť overený preklad kópie vysvedčenia 
z posledného ukončeného ročníka (po vyžia-
daní aj staršie vysvedčenia). Je dôležité, aby 
v  týchto dokladoch bol obsiahnutý aj obsah 
vzdelávania, aby mohol riaditeľ porovnať uve-
dený obsah a rozsah absolvovaného vzdeláva-
nia žiadateľa s obsahom a rozsahom vzdeláva-
nia podľa štátneho vzdelávacieho programu“ 
(Ako prihlásiť dieťa cudzincov na vzdelávanie 
na základnej škole, Ústredný portál verejnej 
správy, 2021).

Ak ide o žiaka, ktorý už absolvoval školskú 
dochádzku vo svojej rodnej krajine a ukončil 
ročník vysvedčením, je ZZ požiadaný, aby 
doručil kópie týchto vysvedčení. Preklad 
vysvedčení sa následne stáva súčasťou kata-
lógového listu žiaka. Voľný preklad vysved-
čenia a  obdobných dokumentov nemusí 
vypovedať o  skutočnom obsahu predmetu, 
v dôsledku toho môže nastať situácia, že ško-
la nenadviaže na skutočné vedomosti žiaka. 
Prínosné je, ak súčasťou dokumentácie žiaka 
je okrem vysvedčenia aj príloha opisujúca 
sylaby predmetov, ktoré žiak absolvoval a sú-
visiace nadobudnuté kompetencie.

•	 Analýza	vstupných	zistení
Pred príchodom a prvým kontaktom žiaka so 
spolužiakmi a  kolektívom triedy je dôležité 
zorganizovať poradu, na ktorej sa zúčastní 
školský podporný tím (ŠPT), triedny učiteľ, 
vedenie školy, kariérový a  výchovný porad-
ca. Stávajú sa zodpovednými za vytvorenie 
programu bezpečnej adaptácie žiaka v novej 
škole. Program obsahuje úlohy a  kompe-
tencie jednotlivých členov pedagogického 
zboru, zúčastňujúcich sa tohto procesu. Za 
prospešné sa považuje, ak je podporný tím 
nenásilne prítomný pri adaptácii žiaka, napr. 

pomocou skupinových aktivít, respektíve 
napomáha triednemu učiteľovi, ktorý ešte 
nenadobudol skúsenosti s  prácou s  deťmi 
cudzincov.

•	 Návrh	na	zaradenie	žiaka	do	ročníka
Do odborného postupu, ktorý vznikal do ja-
nuára 2022, dodatočne vkladáme aktuálne 
odporúčanie pre riaditeľov škôl k  zaradeniu 
ukrajinských detí/žiakov:

„Vzhľadom na humanitárne okolnosti odpo-
rúčame, aby riaditeľ školy vo vzťahu k  deťom 
z Ukrajiny konal bezodkladne (t. j. nie až v leho-
te troch mesiacov). Podstatné je, či konanie za-
čalo, či už bol udelený azyl, alebo či už bolo po-
skytnuté dočasné útočisko. Začiatok konania 
o udelenie azylu upravuje zákon o azyle vyhlá-
sením cudzinca na policajnom útvare o  tom, 
že žiada o udelenie azylu alebo o poskytnutie 
doplnkovej ochrany na území SR. Začiatok 
konania o  poskytnutie dočasného útočiska 
upravuje novela zákona o  azyle č.  55/2022 Z. 
z. vyhlásením cudzinca na policajnom útvare 
o tom, že žiada o poskytnutie dočasného úto-
čiska na území SR. […]

Ak má dôjsť k zaradeniu dieťaťa podľa § 146 
ods. 4 školského zákona, riaditeľ materskej 
školy, základnej školy alebo strednej školy má 
postupovať nasledovne:
1. nechať si predložiť od rodiča dieťaťa doklad 

preukazujúci, že začalo konanie o poskytnu-
tie dočasného útočiska alebo konanie o ude-
lenie azylu (stačí, ak polícii rodič oznámi, že 
chce azyl alebo dočasné útočisko),

2. zistiť úroveň doterajšieho vzdelania a  ovlá-
dania štátneho jazyka,

3. zaradiť do príslušného ročníka a triedy vyda-
ním písomného dokladu o zaradení dieťaťa.“
(Pomôcka pre riaditeľov materských, základ-

ných a stredných škôl, MŠVVaŠ SR, 2022)

Prichádzajúceho žiaka škola zaraďuje do 
ročníka podľa jeho veku. Prax ukazuje, že aj 
napriek neznalosti slovenského jazyka nie je 
vhodné zaraďovať žiaka do ročníka nezodpo-
vedajúceho jeho veku. Ani úplná neznalosť 
slovenského jazyka neznamená zaradenie 
žiaka do nižšieho ročníka. Žiaci s OMJ potre-

https://www.minedu.sk/data/att/22334.pdf 
https://www.minedu.sk/data/att/22334.pdf 
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ho jazyka, nie slovenský jazyk z nižších roční-
kov. Pretože aj tam sa slovenský jazyk učí ako 
materinský jazyk a zaradenie žiaka do nižších 
ročníkov nie je pre neho žiadnou výhodou 
(Kvapil a kol., 2018).

Dôvodom pre zaradenie do nižšieho roč-
níka nemôže byť ani nedostatočné pred-
chádzajúce vzdelanie žiaka alebo prerušené 
vzdelanie.

Medzi mladšími spolužiakmi sa žiak necíti 
dobre. Komunikujú na inej vývojovej úrovni. 
Môže to viesť k apatii, frustrácii a iným emo-
cionálnym ťažkostiam (Kvapil a  kol., 2018). 
V triede, kde je vek žiakov rovnaký, sa ľahšie 
hľadá prienik záujmov, hudby a módy.

V  niektorých prípadoch je možné zaradiť 
žiaka podmienečne maximálne o jeden roč-
ník nižšie. V praxi sa to odporúča zvážiť v prí-
pade:
•	 7-ročných	žiakov,	ak	nemali	dovtedy	skú-

senosť so školskou dochádzkou (eventua-
litou je nástup do 2. ale aj do 1. ročníka ZŠ, 
odporúča sa zvážiť 1. ročník)

•	 žiakov,	ktorí	by	mali	nastúpiť	do	1.	ročníka	
ZŠ, ale sú krátko na Slovensku. Vhodnejšou 
alternatívou môže byť pokračovanie povin-
ného predprimárneho vzdelávania v MŠ

•	 14	až	15-ročných	žiakov	 (alternatívou	pre	
nich je 9. ročník ZŠ alebo 1. roč. strednej 
školy).
Zohľadňujú sa benefity, príp. riziká nástu-

pu na strednú školu. Deviaty ročník by mohol 
slúžiť ako adaptačný, s príležitosťou osvojiť si 
slovenský jazyk.

Pri zaraďovaní žiakov do tried vychádzame 
z príkladu dobrej praxe, ktorý v dokumente 
ŠPU uvádza riaditeľka ZŠ s  MŠ Odborárska 
v  Bratislave Mgr. Ľubica Daneková (2019, 
s.  1): „Pri začleňovaní nových žiakov do tried 
prihliadame predovšetkým na vek dieťaťa, 
a nie na znalosť jazyka. Pri zaraďovaní žiakov 
do nižších ročníkov si žiaci nevedeli vytvoriť ka-
marátske vzťahy s mladšími spolužiakmi a po-
vinú školskú dochádzku v zákonom stanovenej 
hranici šestnásť rokov ukončili v nižších roční-
koch (napr. v 7. ročníku z 9 ročníkov základnej 
školy).“

Je prospešné vyhýbať sa zaraďovaniu žia-
kov s OMJ do triedy, kde sa už väčšie množ-
stvo žiakov z danej komunity nachádza. Ak 
je ich v  triede viac, je pre nich náročnejšie 
zdokonaliť sa v  slovenskom jazyku. Ne-
vzniká u  nich potreba kontaktu so žiakmi, 
ktorým nerozumejú a  vyberajú si priro-
dzene spolužiakov rovnakého jazykového 
pôvodu. V  takých prípadoch hrozí aj riziko 
nevhodného správania zo strany žiakov 
s  OMJ. Môže dôjsť z  ich strany k  vytvore-
niu dominantnej skupiny a  k  oddeľovaniu 
sa od slovenských žiakov. Preto je dôležité 
obozretne zaraďovať žiakov do kolektívu 
a neprekračovať, pokiaľ je to možné, ich od-
porúčaný počet v triedach (menší kolektív, 
max. traja žiaci s  OMJ, vo väčších kolektí-
voch nepresiahnuť nadpolovičnú hranicu 
počtu žiakov s OMJ).

Dôležité je nastavenie pravidiel komuni-
kácie detí cudzincov medzi sebou navzájom 
v rámci triedneho kolektívu, počas vyučova-
cieho procesu a cez prestávky. Dôraz je pri-
tom kladený na spoločné sociálne fungova-
nie triedy, kde komunikácia v rodnom jazyku 
môže prispievať k sociálnemu vylúčeniu.

•	 Kurz	štátneho	jazyka
„Osvojovanie si schopnosti komunikovať 
v inom ako v materinskom jazyku vyžaduje roz-
voj bežných komunikačných schopností, ako aj 
rozvíjanie takých vedomostí, ktoré predurčujú 
úspešnosť dieťaťa v  školskom (akademickom) 
prostredí (Saville-Troike, 2012). Oba ciele sú 
rovnako dôležité, ale pri nízkej jazykovej kom-
petencii dieťaťa v  slovenčine je vždy potrebné 
začať napĺňať najskôr to prvé. Po 12 mesiacoch 
intenzívneho denného kontaktu s vyučovacím 
jazykom deti s  OMJ začnú rozprávať týmto 
jazykom a  používať ho v  rôznych situáciách 
v  triede […] Odhaduje sa, že na zvládnutie 
cudzieho jazyka na takej úrovni, ktorá je po-
trebná v škole, potrebuje dieťa ešte 5 až 7 rokov 
(Cummins a  kol., 2006). Zďaleka teda nejde 
o krátko trvajúci proces, ktorý prebehne počas 
predprimárneho vzdelávania, bude pokračo-
vať ďalšie roky v  školskom prostredí.“ (Pupala, 
B. a kol., 2021)
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zykových bariér organizujú základné a  roz-
širujúce kurzy štátneho jazyka. Organizačne 
a finančne ich zabezpečujú odbory školstva 
okresných úradov v sídle kraja, v spolupráci 
s orgánmi územnej samosprávy (podľa § 10 
ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. a podľa § 146 
ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z.). V  prípade 
potreby žiaka zabezpečí riaditeľ školy peda-
gogického zamestnanca na realizáciu jazy-
kového kurzu slovenského jazyka. Zároveň 
požiada príslušný odbor školstva okresného 
úradu v sídle kraja o finančné prostriedky. Ja-
zykové kurzy môže organizovať aj právnická 
alebo fyzická osoba po získaní akreditácie. 
V  čase vzniku OP platí vyššie napísané, av-
šak novelou zákona č. 596/2003 Z. z vzniknú 
v  roku 2022 regionálne úrady školskej sprá-
vy, ktoré pravdepodobne tieto kompetencie 
prevezmú.

Základné kurzy štátneho jazyka trvajú 8 
týždňov, v rozsahu 32 vyučovacích hodín. Pri 
pomalšom zvládnutí učiva základného jazy-
kového kurzu je možné kurz predĺžiť o štyri 
týždne. Dĺžka trvania základného jazykové-
ho kurzu je potom 12 týždňov, t. j. 48 hodín. 
Žiaci sa vzdelávajú podľa tematického plá-
nu, ktorý nie je potrebné presne dodržiavať 
a  môže byť prispôsobený aktuálnym potre-
bám žiaka. Metodické odporúčania a učebný 
plán pre organizovanie kurzov možno nájsť 
na stránke Štátneho pedagogického ústavu 
(viď Užitočné online zdroje).

Okrem základného kurzu štátneho jazy-
ka majú školy a  žiaci s  OMJ možnosť využiť 
tzv.  rozširujúci kurz štátneho jazyka, v  roz-
sahu 12 týždňov, t.  j. 48 vyučovacích hodín. 
Ak majú žiaci záujem, je možné kurz predĺžiť 
o 4 týždne. Dĺžka trvania rozširujúceho jazy-
kového kurzu štátneho jazyka je tak 16 týž-
dňov, t. j. 64 hodín.

Obsah a  trvanie kurzov postačuje zväčša 
iba na dosiahnutie jazykovej kompetencie 
na úrovni A1, t.  j. začiatočník. To však ne-
možno považovať za ukončenie jazykového 
vzdelávania. Je pomáhajúce, ak školy hľadajú 
možnosti ako pokračovať vo vyučovaní slo-
venského jazyka pre cudzincov.

•	 Materiály	na	výučbu	slovenčiny	ako	cu-
dzieho jazyka

Na trhu t. č. nie je dostatok vhodných mate-
riálov na výučbu slovenčiny ako cudzieho ja-
zyka, ktoré sú určené výhradne deťom. Mož-
no však vychádzať z učebníc pre dospelých, 
z  exisujúcich e-learningových kurzov, a  tie 
prispôsobovať vývinovým potrebám jed-
notlivých žiakov (napr. využívať viac hrových 
činností, obrazových materiálov, netrvať na 
zvládnutí všetkých úloh a  pod.). Pri výučbe 
slovenčiny ako cudzieho jazyka je možné 
inšpirovať sa aj učebnicami iných cudzích 
jazykov.

Prehľad jednotlivých učebníc, e-learnin-
gových kurzov, ktoré na Slovensku máme 
k  dispozícii a  možnosti ich využitia, spolu 
s  praktickými ukážkami, ponúka publiká-
cia Slovenčina ako cudzí jazyk (Kvapil a kol., 
2018):
•	 E-learning	www.e-slovak.sk
•	 Krížom–krážom	(Kamenárová	a kol.)
•	 Tri,	 dva,	 jeden	 –	 učebnica	 slovenčiny	 pre	

cudzincov úroveň A1 a A2
•	 Praktikum	zo	slovenskej	gramatiky	a orto-

grafie pre cudzincov B1-B2 (Žigová)
Jednou z pomôcok, ako brať učenie sa ja-

zyka ako hru, môže byť Linguistic Risk-Taking 
Initiative. Táto pedagogická iniciatíva, vyvi-
nutá na Univerzite v  Ottave, pomáha uve-
domiť si, že niektoré komunikačné situácie 
sú objektívne náročnejšie v inom jazyku, zá-
roveň môže slúžiť ako inšpiratívna pomôcka 
na sebareflexiu, sebauvedomenie pre PZ aj 
žiaka. Odkaz je možné nájsť v časti Užitočné 
online zdroje.

K dispozícii je taktiež publikácia so zame-
raním na deti s  OMJ v  povinnom predpri-
márnom vzdelávaní – Dieťa hovoriace iným 
jazykom: možnosti kompenzačnej podpory 
v  predškolskom vzdelávaní (Pupala a  kol., 
2021). Obsahuje praktické námety využiteľ-
né nielen pri práci s deťmi v predškolskom 
zariadení, ale sú využiteľné aj pre žiakov 
s  OMJ v  prvých ročníkoch ZŠ. Publikácia 
predstavuje aj jazykový krúžok KIKUS, za-
meraný na výučbu slovenčiny ako cudzieho 
jazyka.

http://www.e-slovak.sk/ 
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•	 Príprava	školy	na	prijatie	žiaka	s OMJ
Proces prípravy školy je zložený zo samo-
statných častí, ktoré na seba nadväzujú: je to 
príprava prostredia školy, príprava kolektívu 
žiakov a príprava ZZ.

•	Príprava	prostredia	školy
K  zlepšeniu orientácie žiaka s  OMJ v  inte-
riéri školy prispeje, ak slovné názvy tried, 
učební, spoločných priestorov doplníme 
pomenovaniami v  jeho materinskom jazy-
ku. Vychádzame z presvedčenia, že takzvaná 
všadeprítomnosť materinského jazyka, jeho 
zvýznamnenie, je dôležitá pre pocit žiaka, že 
je na škole vítaný. Zmysel používania oboch 
jazykov vyplýva z  lingvistickej perspektívy, 
ktorá verí, že napredovanie v cudzom jazyku 
je závislé od úspechu rozvíjania materinské-
ho jazyka (Cummins, 2000, 2001). Téza sa týka 
najmä žiakov prichádzajúcich na prvý stupeň 
ZŠ, keď si žiaci rozvíjajú aj slovnú zásobu vo 
svojom materinskom jazyku. Ako bolo v tex-
te spomenuté vyššie, pre lepšiu orientáciu po 
priestoroch školy je vhodné žiakovi poskyt-
núť prípadnú jednoduchú mapu.

Ideálne je, ak má žiak k dispozícii IKT zaria-
denie (ak nedisponuje mobilom s  možnos-
ťou nastavenia prekladového slovníka), ktoré 
môže žiakovi-cudzincovi (za pomoci koordi-
nátora či spolužiakov) operatívne pomáhať. Je 
to spontánna a  efektívna forma osvojovania 
si cudzieho jazyka – prostredníctvom vštepo-
vania zažívaného kontextu diania do pamäte, 
paralelne vo svojom materinskom jazyku.

•	 Príprava	kolektívu	triedy
Žiaci v  triede vytvárajú prirodzené skupiny, 
v rôznych sociálnych interakciách. Dynamika 
skupiny je tvorená každým členom v nej. Prí-
chodom nového člena do triedy sa dynamika 
tejto skupiny mení. V procese integrácie žiaci 
postupne prechádzajú za pomoci pedago-
gických a  odborných zamestnancov, ale aj 
vlastného úsilia, z adaptácie ku plynulej ko-
existencii.

Triedny učiteľ pred príchodom nového 
žiaka pripravuje kolektív triedy na túto sku-
točnosť. Je možné žiakom predstaviť základ-
né fakty o krajine, z ktorej nový žiak prichá-
dza. Pričom sa zameriava skôr na spoločné 
črty, nie na odlišnosti. Zároveň je potrebné 
mať na zreteli, že pred príchodom dieťaťa 
s  OMJ škola nemusí disponovať všetkými 
informáciami o  prežívaní žiakovej identity. 
Žiak môže mať občianstvo jednej krajiny, ale 
pochádzať z národnostnej a  jazykovej men-
šiny. Môže byť z  rodiny, ktorá bola politicky 
prenasledovaná a môže mať silne negatívny 
vzťah k  štátnym symbolom krajiny pôvodu, 
a pod. Z tohto dôvodu je vhodnejšie predsta-
venie svojej identity a  krajiny nechať na sa-
motného žiaka. Po konzultácii so ZZ sa môže 
rozhodnúť, aký bude spôsob a forma prezen-
tácie napr. obľúbených jedál, miest a kultúry. 
Môže použiť napríklad projekt alebo prezen-
táciu, kde predstaví pop-kultúru, obľúbené 
jedlo, miesta, hudbu, rozprávky. Dôležité je 
vyhnúť sa stereotypizácii zo strany sloven-
ských žiakov a  PZ. K  prezentácii môže byť 
prizvaný aj samotný ZZ.

Je vhodné venovať sa jednotlivým kraji-
nám, kultúram a náboženstvám ďaleko skôr 
ako v čase, keď už konkrétny žiak prichádza 
do školy. V školských kluboch detí, prípadne 
počas školských akcií je prospešné uspora-
dúvať tzv.  dni rozmanitých kultúr, resp. te-
matických dní, počas ktorých sa žiaci môžu 
oboznámiť s  jazykom, s  tradíciami, zvykmi. 
S  využitím zážitkového učenia si pripravujú 
národné jedlo a  učia sa tradičný ľudový ta-
nec. Okrem zapojenia žiakov je prínosné, ak 
sa o  rozdielne kultúry zaujímajú aj pedago-
gickí a  odborní zamestnanci školy. Existuje 
viacero vzdelávacích aktivít, ktoré sú na hodi-
nách použiteľné (ako napr. Farebná škola ako 
súčasť globálneho vzdelávania), prípadne 
je možné použiť aktivity a názorné videá zo 
Vzdelávania o utečencoch, ktoré sú dostup-
né na stránke Úradu vysokého komisára pre 
utečencov OSN, UNHCR (odkaz v  časti Uži-
točné online zdroje).
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práce
V  modernom vzdelávacom systéme sa zdô-
razňuje inkluzívne vzdelávanie, ktoré je 
otvorené všetkým deťom, bez ohľadu na ich 
špecifickosť a  rozdielnosť, akou je napríklad 
aj iný materinský jazyk. Je vhodné už pri zápi-
se oboznámiť ZZ všetkých žiakov s filozofiou 
školy, kde sa odlišnosť a rozmanitosť považu-
jú za prospešné pre všetkých.

ZZ ostatných žiakov v  triede by mali byť 
zároveň dostatočne vopred informovaní, že 
do triedy príde žiak s OMJ. Triedny učiteľ to 
môže sprostredkovať rôznymi kanálmi, napr. 
triedny aktív, EduPage atď.

So ZZ detí cudzincov je prospešné udržia-
vať kontakt na pravidelnej báze. V prípade, že 
nedochádza k budovaniu spolupráce medzi 
ZZ a  školou, je nutné kontaktovať sociálne-
ho pedagóga, ktorý sa z možností vlastných 
kompetencií a  zručností snaží vzniknutú 
situáciu riešiť. Za nespolupracujúceho ZZ 
považuje škola takého, ktorý sa nezúčastňu-
je triednych aktívov, nepodpisuje EduPage 
a žiacku knižku, nereaguje na pozvania tried-
neho učiteľa.

•	 Proces	začlenenia	žiaka	v bežnej	ZŠ

Podpora začlenenia do kolektívu
Ideálne je, keď žiaka v prvý deň príchodu do 
školy čaká pred hlavným vchodom niekto 
z vedenia školy alebo triedny učiteľ, prípad-
ne člen ŠPT. Najvhodnejšie sa javí, ak ho víta 
pedagogický alebo odborný zamestnanec, 
ktorý už s  ním bol v  kontakte pred nástu-
pom, a to napr. už v čase vstupného rozho-
voru. Žiaci v  triede sa dohodnú na spôsobe 
uvítania nového spolužiaka. Individuálne 
sa krátko predstavia, vrátane obľúbených 
predmetov a  záľub, aby sa cudzinec mohol 
lepšie orientovať, v prípade potreby pomoci 
s učebnou látkou, či hľadania si cesty k spolu-
žiakom cez blízke záujmy.

Triedny učiteľ zabezpečí, aby sa učiteľský 
zbor aj žiaci naučili správne vyslovovať meno 
dieťaťa. Pre nového žiaka je v triede priprave-
né miesto na sedenie a  menovka. Menovky 

by mali nosiť aj spolužiaci a  všetci vyučujú-
ci po dobu, kým sa navzájom po mene ne-
poznajú. Najvyhovujúcejšie je, ak menovka 
zamestnancov školy obsahuje piktogram 
jeho vyučovacieho predmetu, prípadne 
dvojjazyčné pomenovanie, napr. v  prípade 
učiteľa matematiky možno použiť piktogram 
matematického príkladu, alebo geometric-
kých tvarov, v  prípade telocvikára cvičebné 
náčinie alebo loptu.

Menovky uľahčujú zorientovať sa v  me-
nách spolužiakov, spoznávať vyučujúcich 
a  spojiť si ich s  predmetmi, ktoré vyučujú, 
čím pomáhajú sociálnej adaptácii a interakcii 
v triede.

Lepšej adaptácii žiaka s  OMJ v  triede na-
pomáha, ak je posadený vedľa slovenského 
žiaka. Nie je vhodné usadiť cudzincov vedľa 
seba.

Žiak v triede už spravidla nie je s tlmoční-
kom. Pre zjednodušenie jeho porozumenia 
možno na prvom stupni využiť komunikačné 
karty, s  ktorými majú skúsenosť najmä od-
borníci spolupracujúci s  deťmi s  autizmom. 
Komunikácia pomocou komunikačných ka-
riet je založená na vizualizácii. Vo všeobec-
nosti žiaci lepšie rozumejú tomu, čo aj vidia, 
ako tomu, čo len počujú. Komunikačné karty 
využívajú rôzne grafické znaky, obrázkové 
komunikačné symboly, symbolstix, fotogra-
fie, obrázky v  kombinácii so slovami a  pod. 
V súčasnosti sú niektoré k dispozícii aj voľne 
na stiahnutie (Obrázková reč a my, E- book, 
2021). Na prvom aj druhom stupni je nápo-
mocné Výklad podporiť používaním interak-
tívnej tabule.

Výber patróna/patrónov
Pred príchodom nového žiaka do triedy je 
vhodné dohodnúť sa s jeho spolužiakmi, kto 
z  nich by ho mohol sprevádzať a  pomáhať 
mu. Byť mu patrónom. Úloha pomocníka je 
vždy dobrovoľná. Môže to byť rotujúca funk-
cia v rámci triedy. Odporúča sa vybrať aspoň 
dvoch patrónov, pretože je to náročná úloha. 
Môžu si rozdeliť zodpovednosti (jeden mu 
pomáha s  úlohami, ďalší ho sprevádza po 
škole, na obed, vysvetľuje organizáciu vyučo-
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čí novému žiakovi úlohy, vysvetľuje vzniknu-
té situácie. Pričom tlmočenie môže prebiehať 
aj pomocou cudzieho svetového jazyka. Je to 
prospešné pre oboch žiakov. Prekladanie nie 
je simultánny proces počas celého vyučova-
cieho diania. Bolo by to jednak neprospešné 
pre žiaka s OMJ a rovnako by to extrémne za-
ťažilo pomocníka.

Triedny učiteľ
Úlohou triedneho učiteľa je, aby podporil 
žiakov k  prijatiu nového spolužiaka s  OMJ 
medzi seba a  aby vytváral prostredie, ktoré 
podporuje inakosť a začleňovanie žiakov do 
kolektívu.

Bezpečie vo svojej triede môže triedny 
učiteľ vytvárať prostredníctvom tzv. ranných 
kruhov. Ranné kruhy sú neformálne a  jed-
noduché stretnutia, trvajúce 10 až 15 minút 
pred začatím vyučovania. Ide o  naladenie 
skupiny pred vyučovaním prostredníctvom 
aktivity a  zdieľaním svojich pocitov. Napo-
máha sa tým k vytvoreniu stabilnejších vzťa-
hov v  triede. Nastavenie vlastných pravidiel 
vedie k pocitom bezpečia v skupine. Takáto 
trieda potom svoje bezpečie dokáže poskyt-
núť aj novému členovi.

Práca triedneho učiteľa je v  prípade už 
prijatého nového žiaka kľúčovou. Podporuje 
koexistenciu detí vo svojej triede. Snaží sa za-
chovávať neustálu spoluprácu so ZZ.

Podporu triednym učiteľom poskytujú 
ŠPT, jednak individuálnou podporou, jednak 
vytváraním skupinových aktivít na mieru 
konkrétnej triedy. Je prospešné, ak je ŠPT 
nenásilne prítomný pri adaptácii žiaka, po-
mocou tzv.  skupinových aktivít, prípadne 
napomáha triednemu učiteľovi, ktorý ešte 
nenadobudol skúsenosti s prácou so žiakmi 
s OMJ pri ranných kruhoch.

Skupinová aktivita je zameraná napríklad 
na rozvoj empatie a  pochopenia v  skupine. 
Hry a skupinové aktivity, by mali byť cielené 
a  jasne zamerané na danú situáciu, ktorá sa 
v triede vyskytla.

•	 Výchovnovzdelávací	 proces	 –	 práca	 na	
hodinách
Adaptačný proces žiaka s OMJ môže pre-

biehať v  prípade potreby aj formou skráte-
ných hodín počas prvého týždňa, nie je to 
však nevyhnutné. V prvý deň je žiak v škole 
len na dve vyučovacie hodiny, ktoré sa po-
stupne každým dňom navyšujú, až po rovno-
cenný rozvrh so spolužiakmi. Takýto systém 
napomáha k  postupnému vyrovnávaniu 
sa so zmenou. Ak je prijatie žiaka postupné 
a  plynulé, zmierňuje pocit úzkosti a  šoku 
z  neznámeho. Adaptačný proces prispôso-
bíme individuálnym schopnostiam žiaka 
a možnostiam rodiny.

V edukačnom procese je pre žiakov s OMJ 
náročné udržať pozornosť pri nezrozumiteľ-
nom výklade. Pozornosť žiaka prirodzene 
klesá, z dôvodu, že zadania od PZ sú formu-
lované často iba v  slovenskom jazyku. Kon-
centráciu žiaka podporujú vizuálne podnety 
(obrazový materiál k výkladu učiva), strieda-
nie činností a pohybová aktivita počas hodi-
ny. Zážitkové a interaktívne učenie napomá-
ha pri upútaní a udržaní pozornosti žiaka.

Vhodné prvky zaradené do zážitkového 
učenia:
- pokusy
- hry
- dramatizácia
- zhmotnenie vizualizácie (kreslením s  po-

piskami, lepením obrázkov deja, tvorbou 
komiksov, maľovaným písaním, modelo-
vaním z  plastelíny, stavaním zo staveb-
níc, komentovaním nehovoreného videa, 
lepením papierikov na veci, personalizo-
vaním témy/preklopením opisu na svoju 
osobu, svoje zvyky, obyčaje)

- aktívne používanie interaktívnej tabule
- učenie v menších skupinách, prípadne vo 

dvojiciach
Procesu začleňovania žiaka, ale aj efek-

tívnosti jeho vzdelávania napomáha práca 
v  skupinách. Uľahčí zapojenie sa nového 
žiaka. Zároveň sa môže pedagóg počas sa-
mostatnej práce v triede chvíľu individuálne 
venovať novému žiakovi.
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dania presné a jednoduché. U žiaka cudzinca 
je nutné overovať si porozumenie úloh a za-
daní. Ďalšou podpornou možnosťou je zadá-
vanie takých úloh, v ktorých môže vyniknúť 
(napr. pomoc iným spolužiakom, umelecká 
a mimoškolská činnosť).

Zásady hodnotenie žiakov s OMJ
K  lepšej adaptácii žiakov s  OMJ prispieva aj 
vhodne nastavené hodnotenie. V  minulosti 
boli žiaci s  OMJ hodnotení podľa Metodic-
kého pokynu č.  22/2011. Podľa tohto poky-
nu mohli školy upraviť hodnotenie žiakov 
s  OMJ počas dvoch hodnotiacich období. 
Po ich uplynutí bola možnosť uplatniť mier-
nejšie kritériá počas nasledujúcich dvoch 
hodnotiacich období. V  praxi sa však uká-
zalo, že to nebolo pre väčšinu žiakov s OMJ 
postačujúce obdobie. Mnohí z nich sa za tak 
krátky čas nedokázali naučiť slovenský jazyk 
na dostatočnej úrovni a prirodzene zlyhávali 
aj v ostatných predmetoch. Navyše sa ukázali 
značné rozdiely medzi žiakmi zo slovanských 
a neslovanských krajín. Žiaci z neslovanských 
krajín potrebujú dlhší čas na zvládnutie slo-
venského jazyka.

Aby bolo možné lepšie zohľadniť indivi-
duálne potreby žiakov s OMJ a flexibilnejšie 
pristupovať k ich hodnoteniu, došlo k nove-
lizácii školského zákona. Od 2. 1. 2022 je po-
trebné sa pri hodnotení žiakov s  OMJ riadiť 
Zákonom 415/2021 Z.z. § 55, ods.5, ktorým 
sa mení a  dopĺňa zákon č.  245/2008 Z. z. 
o výchove a vzdelávaní (školský zákon), a to 
nasledovne: „Hodnotenie žiaka v  príprav-
nom ročníku sa vykonáva formou slovného 
hodnotenia. Pri hodnotení žiaka, ktorý je cu-
dzincom, sa v prvom roku štúdia zohľadňuje 
úroveň ovládania štátneho jazyka; základná 
škola môže zohľadniť úroveň ovládania štát-
neho jazyka aj v  ďalších rokoch štúdia.“ Pre 
školy to znamená, že môžu upravovať hod-
notenie žiakov s  OMJ vo všetkých vyučova-
cích predmetoch podľa ich úrovne ovládania 
slovenského jazyka, bez obmedzenia hodno-
tiacich období.

Je možné sa tiež opierať o Metodický pokyn 
č.  22/2011. Postupuje sa ako pri hodnotení 
žiakov po prestupe na školu s iným vyučova-
cím jazykom (Čl. 11, ods. 1-4).

„Hodnotenie žiaka v  prípravnom ročníku 
sa vykonáva formou slovného hodnotenia. 
Pri hodnotení žiaka, ktorý je cudzincom, sa 
v prvom roku štúdia zohľadňuje úroveň ovlá-
dania štátneho jazyka; základná škola môže 
zohľadniť úroveň ovládania štátneho jazyka 
aj v ďalších rokoch štúdia.
•	 Žiak	 1.	 ročníka	 základnej	 školy,	 ktorého	

materinský jazyk je iný ako vyučovací jazyk 
navštevovanej základnej školy, sa hodnotí 
z  vyučovacieho jazyka s  prihliadnutím na 
úroveň prospechu z ostatných predmetov

•	 Žiak	2.	až	9.	 ročníka	sa	počas	dvoch	hod-
notiacich období hodnotí najmenej takou 
úrovňou prospechu, ktorá zodpovedá pro-
spechu z vyučovacieho jazyka na posled-
nom vysvedčení

•	 V  usmernení	 MŠVVaŠ	 sa	 uvádza,	 že:	 „Po	
uplynutí dvoch hodnotiacich období sa 
v  ďalších dvoch hodnotiacich obdobiach 
vyučovacieho jazyka uplatňujú miernejšie 
kritériá, ak žiak naďalej dostatočne neovlá-
da štátny jazyk. Odporúča sa, aby riaditeľ 
základnej školy, ak o to zákonný zástupca 
žiaka alebo plnoletý žiak požiadal, roz-
hodol o  umožnení vzdelávania takéhoto 
žiaka podľa individuálneho učebného plá-
nu, podľa § 26 školského zákona.“ (Usmer-
nenie – Osobitný spôsob plnenia školskej 
dochádzky, MŠVVaŠ SR)

•	 Pri	 hodnotení	 žiaka	 v  prvom	 a  druhom	
školskom roku sa hodnotia jeho vecné 
vedomosti a  nie úroveň jeho jazykovej 
správnosti.“ (Metodický pokyn č. 22/2011, 
MŠVVaŠ SR)
V  počiatočných fázach adaptácie žiaka 

s OMJ sa ako najvhodnejšie javí slovné hod-
notenie. Slovné hodnotenie by malo vy-
zdvihnúť úspechy žiaka, čo sa mu podarilo 
zvládnuť, na čom potrebuje pracovať a pod. 
Je vhodné mať vopred dohodnuté kritériá 
hodnotenia a  oboznámiť s  nimi nielen sa-
motného žiaka, jeho ZZ, ale aj ostatných spo-
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na iných žiakov problematicky.
Záverečné aj kvartálne hodnotenie realizo-

vať len pri vyučovacom predmete slovenský 
jazyk a  literatúra opisom úrovne vedomostí 
a zručností jednotlivých rovín jazyka so zvý-
raznením pokroku, ak k  nemu dochádza. 
Pri ostatných predmetoch je vhodné sa pri 
hodnotení zamerať na porozumenie obsahu 
samotného predmetu, bez ohľadu na úroveň 
ovládania slovenského jazyka, za využíva-
nia vhodnej formy overovania vedomostí. 
Hodnotenie by malo mať stálu formu (napr. 
výborný / snaživý / v procese adaptácie, prí-
padne širšia škála). Pri zachovaní rovnakého 
spôsobu hodnotenia za dlhšie obdobie si 
vie žiak, ZZ, učiteľ jasne porovnať výsledky 
s  predchádzajúcim obdobím, monitorovať 
pokrok, čo prispieva k správnemu nastaveniu 
motivácie žiaka.

Medzi ďalšie alternatívy, ktoré možno pri 
hodnotení žiakov s OMJ použiť, patrí:
•	 hodnotiť	symbolmi	a pečiatkami	(1.	stupeň)
•	 podčiarkovať	zvládnuté
•	 umožniť	žiacku	sebareflexiu	a sebahodno-

tenie
•	 umožniť	žiakovi	opraviť	si	nezvládnutý	vý-

kon
Príklad dobrej praxe hodnotenia žiakov 

s  OMJ uvádza riaditeľka Mgr. Ľubica Dane-
ková, ZŠ Odborárska v Bratislave (2019, s. 1): 
„Učitelia hodnotia písomný prejav žiakov – detí 
cudzincov počtom chýb. Pri postupnom znižo-
vaní počtu chýb učiteľ môže aj známkou, kto-
rá slúži ako motivačný faktor. Učiteľ hodnotí 
u žiakov vecné vedomosti, a nie úroveň jazyka. 
Môže žiaka ústne preskúšať formou otázok. 
Častejšie je však používaná otázka, na ktorú sa 
od žiaka očakáva jednoslovná odpoveď, príp. 
len odpoveď ÁNO/NIE. Časom učiteľ kladie 
otázky, na ktoré žiaci reagujú spontánne dlh-
šími vetami.“

V prípade, ak aj po uplynutí dvoch hodno-
tiacich období žiak potrebuje individuálny 
prístup v klasifikácii, napr. v hodnotení sloven-
ského jazyka a  literatúry, môže škola v rámci 
svojho školského vzdelávacieho programu 
upraviť na určitý čas hodnotenie žiaka s OMJ. 

Je potrebné to schváliť pedagogickým zbo-
rom a  následne uviesť v  školskom vzdeláva-
com programe. V  prípade pretrvávania ťaž-
kostí žiaka v  zvládaní slovenského jazyka je 
vhodné zvážiť jeho odborné vyšetrenie.

Podpora asistentom
Keďže deti s  OMJ nepatria podľa súčasnej 
platnej legislatívy medzi žiakov so špeciál-
nymi výchovno- vzdelávacími potrebami 
(ŠVVP), nemožno im prideliť podporu asis-
tentov. Podľa skúsenosti zo zahraničia je však 
podpora asistentov v  počiatočných fázach 
adaptácie detí cudzincov kľúčová. Aj zo skú-
seností v slovenských školách vyplýva, že je 
prínosné, ak je takáto pomoc priamo navia-
zaná na príchod žiaka s  OMJ do kolektívu. 
Bolo by preto nápomocné, keby sa školy sna-
žili zabezpečiť asistentov pre deti cudzincov 
(napr. cez projekty). Ďalšou možnosťou je 
zaradenie žiaka s OMJ do triedy, v ktorej už 
je prítomný asistent, pretože sú v nej začle-
není žiaci so ŠVVP. V takom prípade asistent 
pomáha vyrovnávať individuálne rozdiely 
všetkých žiakov, aj žiakovi s OMJ.

Doučovanie žiakov
Vhodnou podporou pre žiaka s  OMJ je za-
bezpečenie doučovania. Výukový program 
doučovania môže poskytovať škola v  závis-
losti od personálnych možností a schopností 
daných zamestnancov. Ak to personálne za-
bezpečenie umožňuje, žiakovi sa ponúkne 
doučovanie v  doobedňajších hodinách po-
čas bežného vyučovania a vytvorí sa mu roz-
vrh tak, aby mal vyučovací predmet sloven-
ský jazyk a literatúra nahradený predmetom 
slovenský jazyk pre cudzincov. Doučovanie 
môže poskytovať aj iný pedagogický zamest-
nanec, pričom sa inšpiruje tematickými plán-
mi jazykového kurzu ŠPÚ. Ďalšou možnosťou 
doučovania, pomoci pri domácich úlohách, 
je rovesnícke učenie. Samozrejme len na zák-
lade dobrovoľnosti a ochoty spolužiakov.

Doučovanie ZZ
Vhodné je možnosť doučovania ponúknuť 
aj ZZ. Škola sa môže stať prenajímateľom 
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venského jazyka pre existujúce inštitúcie, či 
lektorov ponúkajúcich vzdelávanie sloven-
ského jazyka. ZZ cudzincom môže škola na-
vrhnúť možnosť večernej školy, ktorá bude 
pre nich spoplatnená.

„V blízkosti školy sa nachádza mnohopočet-
ná komunita Vietnamcov, ktorí prichádzajú na 
Slovensko počas celého roka. V  minulosti boli 
v  našej škole realizované kurzy slovenského 
jazyka pre vietnamskú komunitu, a  to v  spo-
lupráci s  Migračným informačným centrom 
a v súčasnosti za podpory Únie vietnamských 
žien.“ (riaditeľka ZŠ s MŠ Odborárska, Bratisla-
va, Mgr. Ľubica Daneková, 2019).

Domáca príprava
Pri zadávaní domácich úloh pre deti cudzin-
cov je vhodné zvážiť mieru záťaže, ktorá by 
nemala byť v rovnakom rozsahu ako pri slo-
vensky hovoriacich žiakoch. V  prvom škol-
skom roku adaptácie na novú školu by mala 
byť nahradená činnosťami, ktoré prispieva-
jú k  osvojeniu si slovenského jazyka. Dieťa 
s OMJ sa môže denne venovať úlohe, ktorou 
rozvíja úroveň ovládania slovenského jazy-
ka, napr. v podobe dlhodobejšieho projektu 
na zvolenú tému. Žiak tak bude v kontakte 
so slovenským jazykom aj v domácom pro-
stredí.

Pre žiakov s OMJ je vhodné viesť si denník. 
Vychádzame z predpokladu, že dieťa je odhod-
lané komunikovať viac, ak ide o citovo zafarbe-
né zážitky, o ktorých môže komunikovať. Akú 
formu denník bude mať, sa žiak rozhodne sám. 
Dieťa môže používať fotografie, obrázky z ča-
sopisov, alebo kresby, ktoré sú podľa potreby 
dopisované. Spolutvorcom žiackeho denníka 
sa stáva dospelý, najlepšie je, ak je to ZZ alebo 
pedagóg, v  niektorých prípadoch môže byť 
spolutvorcom spolužiak, alebo pedagogický 
asistent. Tvorba denníka sa prispôsobuje okru-
hom preberaným na vyučovaní.

Podpora detí s OMJ v čase dištančného 
vzdelávania
Vzdelávanie detí s  OMJ počas obmedzení 
spôsobených pandemickou situáciou pri-

náša so sebou nové výzvy. Na podporu die-
ťaťa s  OMJ môže slúžiť stručný materiál od 
mimovládnych organizácií, kde sú opísané 
aj viaceré konkrétne odporúčania pre samot-
ných PZ. V prípade, že dieťa s OMJ sa dištanč-
ného vzdelávania nezúčastňuje, je odporú-
čané zapojiť nielen triedneho učiteľa, ale aj 
ďalších PZ, prípadne členov ŠPT. Dokument 
je možné nájsť na stránke Centra pre výskum 
etnicity a  kultúry (Vzdelávanie detí cudzin-
cov v čase korony, 2020).

Podporná úroveň 2. stupňa

•	 Školský	podporný	tím	(ŠPT)
Ak žiakovi nepostačuje podpora 1. stupňa, čo 
sa môže prejaviť napr. neprospievaním žiaka, 
odmietaním komunikácie s učiteľmi alebo so 
spolužiakmi, je potrebné prejsť k podpornej 
úrovni druhého stupňa. Vtedy ŠPT preberá 
na seba zodpovednosť za hľadanie riešení 
situácie, ktorá bráni úspešnému napredova-
niu žiaka vo výchovno-vzdelávacom procese 
a  v  jeho primeranom sociálno-emocionál-
nom rozvoji.

Školský psychológ alebo sociálny peda-
góg by mal byť súčinný pri tvorbe programu 
adaptácie žiaka. V  prvých mesiacoch adap-
tácie zasahuje v prípadoch, ak triedny učiteľ 
vyčerpal všetky pedagogické prostriedky. Fi-
guruje ako podpora učiteľa alebo pripravuje 
skupinové aktivity na mieru, podľa potrieb 
kolektívu. Od zoznamovacích aktivít skupina 
prechádza k  aktivitám na vytváranie spo-
lupráce. Najvhodnejšie je začať v  trojiciach 
a  postupne skupiny rozširovať. Dôležité pri 
tvorbe aktivít je zohľadnenie požiadaviek 
triedy v  zmysle športových a  umeleckých 
zručností, schopností a  možností jednotliv-
cov. V prípade príchodu nového žiaka s OMJ 
sú volené hry s  jednoduchými pravidlami, 
nezaťažené jazykom.

Individuálna práca ŠPT so žiakom
Na podpornej úrovni 2. stupňa sa odbor-
né činnosti psychológa sústreďujú najmä 
na selektívnu prevenciu, orientačnú diag-
nostiku, krízovú intervenciu. Vykonáva tiež 
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štandardom Terapia. Ďalej vykonáva spolu so 
sociálnym pedagógom ostatné odborné čin-
nosti, ako sú pozorovanie, analýza správania 
dieťaťa na vyučovaní, analýza školských prác. 
Odborné činnosti slúžia ako podklady pre 
komplexnú diagnostiku a podporné úrovne 
vyššieho stupňa.

Je vhodné, aby ŠPT používal v  úvodných 
krokoch procesu jednoduché spôsoby práce 
a  neverbálne techniky, ide najmä o  kreseb-
né techniky, hry, relaxácie a  prvky muziko-
terapie. Väčšina techník sa využíva najmä 
z  dôvodu nadviazania bezpečného kontak-
tu a získania si dôvery. Psychológ a sociálny 
pedagóg sa v poradenstve snaží nehodnotiť, 
nekomentovať, ale prináša akceptáciu žiaka 
v jeho celistvosti. Poradenstvo poskytuje žia-
kovi trpezlivo a citlivo.

Žiak s OMJ je často neschopný prispôsobiť 
sa, v dôsledku tenzie spôsobenej z kultúrne-
ho šoku. Zmena, ktorá preňho nastala, nebo-
la v  mnohých prípadoch očakávaná a  veľa-
krát ani chcená. Existujú aj typy žiakov, ktorí 
rozumejú jazyku, dokážu ho používať, ale ich 
osobnostné predpoklady, povaha a  tempe-
rament bránia ich primeranej socializácii. 
Školský psychológ si musí pre svoje pozoro-
vanie klásť otázku, do akej miery je jazyková 
bariéra príčinou neúspešnej socializácie. Po-
zorovaním žiaka v skupine a následne prácou 
s jednotlivcom sa pokúša priniesť odpovede 
na otázky, ktoré si vopred stanovil. Školský 
psychológ sa snaží podporiť žiaka v  jeho 
ceste za lepšou konformitou v  triede, navr-
huje riešenia, situačne a  individuálne podľa 
výsledkov pozorovania, zisťovania. V niekto-
rých prípadoch je postačujúce, ak žiak zažije 
záujem a podporu odborného zamestnanca.

Školský špeciálny pedagóg (ŠŠP) sa zapája 
najmä do podpory žiaka so ŠVVP z  dôvodu 
špecifickej diagnózy a  vytvára mu Individu-
álny vzdelávací program (IVP). Ak však žiak 
nepatrí k  žiakom so ŠVVP, ŠŠP mu posky-
tuje podporu na žiadosť triedneho učiteľa, 
v niektorých prípadoch aj ZZ. Pri podozrení 
na zdravotné znevýhodnenie, s  dosahom 
na kvalitu výchovy a  vzdelávania žiaka, ŠŠP 

zhodnotí, či žiaka odoslať na diagnostické 
vyšetrenie do poradenského zariadenia (prí-
padne lekárske vyšetrenie). ŠŠP však pracuje 
so žiakom aj pred potvrdením ŠVVP pora-
denským zariadením. Prípadne status ŠVVP 
(alebo ekvivalent) môže mať žiak potvrdený 
z  krajiny pôvodu. Preventívnou činnosťou 
a  hlbším poznaním ťažkostí žiaka ŠPT vylú-
či (potvrdí) možnú prítomnosť iného zne-
výhodnenia vo vzťahu k  jazykovej bariére 
a môže takto rozložiť ťažisko intervencie na 
konkrétnych zamestnancov ŠPT. Školský 
psychológ a  sociálny pedagóg v  spolupráci 
s  triednym učiteľom, učiteľom SJ, prípadne 
asistentom priamo vplývajú na prekonávanie 
jazykovej bariéry vo výchovno-vzdelávacom 
procese žiaka. V prípade potvrdenia zdravot-
ného znevýhodnenia (resp. nadania) žiaka 
s OMJ vstupuje do aktívneho diania školský 
špeciálny pedagóg. Vytvára žiakovi s  OMJ 
podmienky podnetného prostredia k  vzde-
lávaniu, primeraným nabádaním k uvoľnenej 
komunikácii. Zároveň hľadá príčiny stagná-
cie a posudzuje možnosti k náprave.

Podporná úroveň 3. stupňa

•	 Spolupráca	s poradenským	zariadením

Kroky pred prijatím žiaka do poradenské-
ho zariadenia
Pred odporúčaním žiaka do poradenského 
zariadenia je potrebné si overiť, či mu boli 
poskytnuté základné podporné opatrenia 
(správne zaradenie do ročníka podľa veku, 
kurzy slovenského jazyka, podpora začlene-
nia do kolektívu, a ak je to možné, aj doučo-
vanie). Nedodržanie základných zásad môže 
byť príčinou alebo katalyzátorom ťažkostí 
žiaka.

Je vhodné zvážiť správne načasovanie, 
kedy dôjde ku kontaktovaniu poradenského 
zariadenia. ZZ detí s OMJ citlivo vnímajú, ak 
sú ich deti na vyšetrenia odoslané príliš sko-
ro, teda po krátkom pobyte na Slovensku. Pri 
skoršom odoslaní na vyšetrenie môžu ťažšie 
prijímať jeho dôvody a v konečnom dôsled-
ku to nepomáha spolupráci s nimi.
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vencie poradenského zariadenia môže pre-
biehať podľa autoriek odborného postupu 
minimálne jeden školský rok, s  dôsledným 
dodržiavaním opatrení podporných úrovní 
1. a 2. stupňa. Táto doba nie je pevne stano-
vená a odvíja sa od individuálneho posúde-
nia. Ak aj napriek uvedenej podpore pretrvá-
vajú problémy s adaptáciou a/alebo učením, 
môže byť v druhom roku jednou z možností 
vyšetrenie v  poradenskom zariadení. V  tre-
ťom roku je odborné vyšetrenie v  poraden-
skom zariadení nevyhnutné v  prípade ne-
zmenených alebo prehlbujúcich sa ťažkostí 
žiaka.

V prípade výraznejších ťažkostí v správaní 
je vhodné uvažovať aj o skoršom odoslaní na 
vyšetrenie. Najmä ak existujú u  žiaka preja-
vy emocionálnych ťažkostí (napr. depresívne 
ladenie, úzkostné stavy, sebapoškodzovanie, 
agresívne správanie, a pod.).

Prekonanie jazykovej bariéry – pomoc 
tlmočníka pri diagnostike a poradenstve
Ak je žiak odoslaný do poradenského za-
riadenia, je zväčša potrebné sa vysporiadať 
s jazykovou bariérou. Rodičia spravidla nedo-
statočne komunikujú po slovensky, resp. ko-
munikujú menej ako ich deti. V tom prípade 
je vhodné, aby prišli na vyšetrenie s  tlmoč-
níkom. Túto informáciu je najjednoduchšie 
rodičom sprostredkovať prostredníctvom 
školy, ktorá ich odosiela na vyšetrenie (naj-
častejšie je v tomto smere nápomocný tried-
ny učiteľ alebo odborník zo ŠPT).

Pri komunikácii a  poradenstve prostred-
níctvom tlmočníka musí OZ zaistiť jeho ml-
čanlivosť. Kvôli nedostatku tlmočníkov často 
tlmočia známi, príbuzní dieťaťa alebo aj úpl-
ne cudzí ľudia. Pri rozhovore je však často po-
trebné získať citlivé informácie, ku ktorým by 
nemala mať tretia osoba bez zadefinovaných 
podmienok prístup. Zároveň hrozí aj nepres-
nosť prekladu, pretože tlmočník „neprofesio-
nál“ nemusí preložiť všetko (Titěrová, 2019). 
Je preto potrebné citlivo zvážiť otázky, kto-
ré ZZ alebo dieťaťu s  OMJ prostredníctvom 
tlmočníka položíme. Niektoré otázky môžu 

mať pre rodiča dôverný význam. Zvyčajne sú 
to otázky týkajúce sa vzdelania rodičov, ich 
vzájomného spolunažívania, štýlov výchovy 
a zdravotných záznamov o dieťati. Citlivými 
môžu byť aj informácie ohľadom záverov 
psychologického vyšetrenia.

Ak je potrebné pri vyšetrení využiť služby 
tlmočníka, je dôležité zaistiť jeho mlčanlivosť 
a neutralitu podpisom čestného prehlásenia. 
Vysvetliť mu dôvod i kontext vyšetrenia a po-
trebu čo najpresnejšieho prekladu a nezasa-
hovania do inštrukcií, aby bol zabezpečený 
čo najvalidnejší výsledok vyšetrenia. Medzi 
prílohami OP uvádzame vzor Čestného pre-
hlásenia o  tlmočníckych službách z  ČR (prí-
loha č. 10).

Diagnostika

•	 Všeobecné	 zásady	pri	 výbere	diagnos-
tických nástrojov a metód

Ako uvádza Dočkal (2014), pri testovaní die-
ťaťa z  odlišného kultúrneho a  jazykového 
prostredia by sa mali používať testy, ktoré 
sú preň kultúrne relevantné. Také testy však 
na Slovensku k  dispozícii nemáme. Keďže 
absentujú testy, ktoré by boli určené výlučne 
pre diagnostiku žiakov s OMJ, nižšie sú uve-
dené tie, ktoré je možné použiť.

•	 Štandardizované	 a  neštandardizované	
testy

Výber diagnostických nástrojov závisí od ťaž-
kostí žiaka, vekovej kategórie, ovládania ja-
zyka. V praxi sa s azda najväčšími ťažkosťami 
pri diagnostike žiakov s OMJ možno stretnúť 
pri diagnostike intelektu. No stanovenie in-
teligenčnej úrovne je dôležitou, ba častokrát 
kľúčovou súčasťou diagnostickej fázy pora-
denského procesu. Diagnostika intelektu je 
nevyhnutná pri riešení vzdelávacích prob-
lémov, problémov v  správaní i  problémov 
v osobnostnom vývine. Úroveň inteligencie je 
tiež významným diagnostickým kritériom pri 
stanovení mentálnej retardácie. Bez diagnos-
tiky inteligencie sa zväčša v psychologickom 
poradenstve nezaobídeme (Dočkal, 2014).
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možno najviac oprieť o  neverbálne testy, 
culture free testy, t.j. menej znevýhodňujúce 
voči inojazyčnej kultúre. No aj tie nemusia 
spĺňať kritériá kultúrne relevantného testo-
vania. Je to v prípadoch, ak sa žiak s podob-
ným podnetovým materiálom nestretol, ale-
bo nepozná predkladané situácie zo svojich 
skúseností. Výhodou neverbálnych testov je 
však to, že inštrukcie sú názorné, ľahko po-
chopiteľné aj bez verbálneho vysvetľovania 
a  od dieťaťa sa nepožaduje verbálna odpo-
veď (Dočkal, 2018).

V prípade, že žiaci už slovenský jazyk čias-
točne ovládajú, je možné použiť štandardi-
zované testy zamerané na zisťovanie inte-
lektových schopností (ale aj na diagnostiku 
percepcie, úrovne čítania a  písania, osob-
nostných charakteristík). Je potrebné sa viac 
spoľahnúť na odbornú skúsenosť a aj výkony 
v testoch interpretovať opatrne, s ohľadom na 
mieru znalosti jazyka žiaka a v kontexte kultúr-
nych odlišností. Pri používaní týchto štandard-
ných metód sú v prípade detí z inojazyčného 
prostredia prípustné a  nevyhnutné úpravy. 
Je možné a  zároveň nutné modifikovať úlo-
hy, vyberať len relevantné, použiť testovanie 
bez časových limitov. Modifikovať aj samot-
né vyhodnotenie a  interpretáciu výsledkov 
(Dočkal, 2014). No je neadekvátne prekladať 
znenie položiek napr. do angličtiny alebo aj 
do materinského jazyka žiaka a následne vý-
sledok vyhodnotiť podľa slovenských noriem. 
Podobnej problematike sa venovala štúdia T. 
Kováča a M. Matejíka (1994, in Dočkal 2014), 
ktorí sa zaoberali rozdielmi v testovaní medzi 
slovenskými Maďarmi a  maďarskými deťmi 
z Maďarska. Vo výkonoch boli nenáhodné roz-
diely, aj keď boli použité tie isté testy a otázky 
boli kladené v maďarčine.

Medzi štandardizované testy intelekto-
vých schopností, ktoré za istej modifikácie 
možno použiť, patrí napr. WISC-IIISK (We-
chsler, 2006), SON-R 2½-7 (Tellegen  et  al., 
2009) a WJ IE ‒ Woodcock-Johnson Interna-
tional Edition (Ruef et al., 2003).

Pri použití testu WISC-IIISK napomáhajú 
k  odhadu kultúrne nezávislých schopností 

subtesty Kocky, Skladačky, Bludisko, Kódo-
vanie a  Hľadanie symbolov. Vyriešenie úloh 
v  neverbálnych subtestoch Zoraďovanie 
obrázkov a Doplňovanie obrázkov môže byť 
ovplyvnené socio-kultúrnym kontextom die-
ťaťa, preto by výkony v  nich mali byť inter-
pretované opatrne. Verbálne subtesty testu 
WISC III znevýhodňujú žiakov s OMJ.

Test SON-R je vhodné použiť pri diagnosti-
ke žiakov s OMJ jednak kvôli svojej neverbál-
nej povahe, ale aj kvôli atraktivite materiálu 
a  úloh. Manuál testu SON-R taktiež uvádza 
štúdiu, ktorá porovnávala výsledky holand-
ských detí a  imigrantov. Priemerné skóre 
u  detí s  OMJ, kde obaja rodičia emigrovali, 
bol nižší o 8 bodov. Deti zo zmiešaných rodín 
(jeden z  rodičov bol Holanďan), dosahovali 
porovnateľné výsledky ako deti narodené 
v  čisto holandských rodinách. Na základe 
štúdie možno očakávať, že pri použití testu 
u žiakov s OMJ v slovenských podmienkach, 
môže dôjsť k zníženiu ich výkonov.

Pri diagnostike pomocou testu WJ IE 
možno pre žiakov s OMJ využiť subtesty, pri 
ktorých je čo najmenej prítomné jazykové 
znevýhodnenie. Javia sa nimi byť subtesty: 
Dlhodobá pamäť, Priestorové myslenie a Vi-
zuálne porovnávanie. Subtest Kvantitatívne 
usudzovanie je problematický pri použití 
slovných úloh, ale tabuľky s číslami sú pou-
žiteľné. V subtestoch Verbálnych schopností 
a  Formovanie konceptov je prítomné silné 
jazykové znevýhodnenie.

Vzhľadom na to, že sa nemožno vždy opie-
rať o  štandardizované testy, je vhodné, na 
dotvorenie klinického obrazu použiť aj ne-
štandardizované testy. Neštandardizované 
testy (absentujú slovenské normy) obsahujú 
subtesty, ktoré v  iných testoch nie sú a  po-
mocou ktorých možno lepšie preniknúť do 
spôsobov, akými dieťa myslí (využívajú prin-
cípy dynamického testovania). Pomáhajú 
lepšie zistiť spôsoby učenia sa konkrétneho 
žiaka a  to, ako dokáže profitovať z  pomoci 
dospelého. Je možné pozorovať žiaka, na-
koľko je samostatný, nakoľko sa dokáže učiť 
pod vedením. Sú viac zamerané na procesy 
učenia sa. Pomáhajú dotvoriť obraz o silných 
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to testov je S-B IV (Stanford Binetova inteli-
genčná škála, IV.revízia) (Thorndike  et  al., 
1995) a  K- ABC (Kaufmanova hodnotiaca 
batéria pre deti) (Kaufman, Kaufman, 1999). 
K-ABC obsahuje aj subtesty pôvodne vytvo-
rené pre inojazyčné deti.

Medzi testy, ktoré nemajú slovenské nor-
my, ale sú vhodné na použitie pri diagnosti-
ke žiakov s OMJ, patrí aj CFT 20-R (Cattellův 
test fluidní inteligence). Má aktuálne české 
normy a bol konštruovaný s cieľom minima-
lizovať kultúrne vplyvy. Všetky položky majú 
neverbálny charakter. Test bol v  Čechách 
štandardizovaný tak pre žiakov z dominant-
nej populácie, ako aj pre žiakov z odlišného 
kultúrneho prostredia a  s  inými životnými 
podmienkami. Skóre týchto žiakov bolo po-
rovnateľné so skóre žiakov z  dominantnej 
populácie. Test CFT 20-R by mohol nahradiť 
test Ravenove progresívne matice, ktorý má 
už zastaralé, neaktuálne normy. Možno s ním 
pracovať len s  využitím princípov dynamic-
kej diagnostiky (analýza spôsobov myslenia 
dieťaťa).

•	 Ďalšie	nástroje	diagnostiky
Okrem možnosti modifikovania štandardi-
zovaných testov a  využívania neštandardi-
zovaných testov je vhodné mať na pamäti, 
že v diagnostike je potrebné sa okrem testo-
vých metód opierať aj o ďalšie nástroje, ktoré 
nám pomáhajú dotvoriť obraz o  klientovi. 
Medzi ne patria: pozorovanie žiaka na vyu-
čovaní a  mimo riadenej činnosti, rozhovor 
so žiakom, rozhovor s  pedagógmi a  rozho-
vor s rodičmi žiaka – anamnestický rozhovor 
(Titěrová, 2019). Tieto nástroje sú významne 
pomáhajúce práve v  prípade diagnostiky 
žiakov cudzincov, keďže často narážame na 
jazykovú bariéru, nedostatok diagnostických 
nástrojov alebo potrebujeme modifikovať 
bežné testové metódy.

•	 Pozorovanie	 žiaka	 na	 vyučovaní:	 sledo-
vať, ako je žiak schopný zapájať sa do vyu-
čovania, aké aktivity sú pre neho vhodné, 
situácie, kedy spolupráca funguje, čo je po-

trebné zmeniť, prispôsobiť. V začiatkoch na-
staviť situáciu (vhodnú logickú úlohu alebo 
intelektovú hru) k orientačnej diferenciálnej 
pedagogickej diagnostike tak, aby žiak s OMJ 
nemusel vôbec odpovedať v  slovenskom 
jazyku, ani ústne ani písomne, čím zabez-
pečíme rovnaké východiskové podmienky 
merania schopností žiakov v celej triede. Ide 
prvotne o  to, aby sme vylúčili iné prekážky 
k učeniu, ako je samotný jazyk. Týmto zistíme 
skutočný potenciál žiaka pre učenie. Násled-
ne mu dokážeme bezpečne prispôsobiť ob-
sah i  rozsah kurikula, metódy, prípadne po-
skytnúť širšiu pomoc školského špeciálneho 
pedagóga, respektíve poradenského zaria-
denia. Pred samotným výkladom sa tiež od-
porúča povedať názov témy v jemu známom 
jazyku (napr. angličtina). Neopomenuteľné 
je kombinovať auditívne, vizuálne i haptické 
prvky, čím kompenzujeme neznalosť jazyka 
a pri počutí, videní a dotyku neznámeho zá-
roveň žiak nadobúda slovnú zásobu.

•	 Pozorovanie	žiaka	cez	prestávky,	mimo	
riadenej	činnosti	vyučovania:	Je nápomoc-
né hlavne pri emocionálnych ťažkostiach 
a ťažkostiach v správaní. Sledovať, ako sa žiak 
zapája do aktivít kolektívu, ako naňho rea-
gujú spolužiaci. Ako trávi čas cez prestávky. 
Čo funguje, čo by mu mohlo pomôcť. Pozo-
rovanie žiaka na vyučovaní a  cez prestávky 
sa realizuje najčastejšie v spolupráci so ŠPT, 
triednym učiteľom alebo s  ostatnými peda-
gógmi žiaka.

•	 Rozhovor	 so	 žiakom	 (za pomoci tlmoč-
níka, ak je to potrebné): Pomáha bližšie ob-
jasniť potreby žiaka, nielen vzdelávacie, ale aj 
emocionálne a  sociálne. Rozhovor závisí od 
účelu vyšetrenia. Všeobecne je vhodné za-
merať sa na to, ako žiak vníma svoje ťažkosti 
a akú podporu potrebuje. Ak chodil do školy 
vo svojej vlasti, aké vníma rozdiely, vzdeláva-
cí systém v pôvodnej krajne. Odborník zisťu-
je motiváciu k učeniu, silné stránky žiaka, čo 
už dokáže. Na koľko percent rozumie výkla-
du, učivu, keď ho číta, zadaniam v písomných 
prácach. Dôležitou témou sú vzťahy so spo-
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y lužiakmi, ale aj vrstovníkmi v okolí, kde býva. 

Vzťahy s  pedagógmi. Aké záujmy mal žiak 
doma, ako ich napĺňa teraz. Ako sa zadapto-
val na nové prostredie. Čo mu pomohlo. Čo 
by aktuálne potreboval.

•	Rozhovor	s pedagógom(mi),	vhodné	do-
plniť	 aj	 dotazníkom:	 Je možné použiť do-
tazníky, ktoré sa používajú pre slovenských 
žiakov a  doplniť ich o  informácie špecifické 
pre žiakov s OMJ: ako dlho sú na Slovensku, 
ako prebehla adaptácia, úroveň ovládania 
slovenského jazyka, doterajšia podpora zo 
strany školy. Je vhodné sústrediť sa na to, aké 
má žiak potreby, čo je možné zo strany školy 
zmeniť. V čom by potreboval podporu navy-
še (kurzy slovenského jazyka, doučovanie, 
asistent, úľavy v hodnotení a pod.) Dotazník 
vrátane Formulára absolvovanej podpory 
(in: Spolupráca s  poradenským zariadením) 
by sprevádzal žiaka v prípade potreby aj do 
poradenského zariadenia.

•	 Anamnestický	 rozhovor	 so	 ZZ	 (objasní 
situáciu dieťaťa aj rodiny): Anamnestické 
údaje sú vo všeobecnosti veľmi dôležité pre 
porozumenie ťažkostí žiaka, pri stanovení 
prípadnej diagnózy a  nastavení opatrení. 
Sú významným nástrojom obzvlášť, keď 
nemožno použiť diagnostické testy. Hĺbka 
anamnestického rozhovoru závisí od účelu 
vyšetrenia. V  relevantných prípadoch je po-
trebné zamerať sa aj na dôkladnú anamnézu 
prenatálneho vývinu, raný vývin, adaptáciu 
v predškolskom zariadení.

V  rámci anamnestického rozhovoru je 
možné použiť anamnestické dotazníky a for-
muláre pre poradenské zariadenia na českej 
stránke Národního ústavu pro vzdělávání 
(viď Užitočné online zdroje – Letáky a formu-
láře pro poradenská zařízení).

Taktiež je možné použiť anamnestický 
dotazník používaný CPPPaP Ba III, preložený 
ŠPÚ (Príloha č. 1 až 4). Je nápomocné, ak sú 
ZZ s anamnestickými dotazníkmi oboznáme-
ní vopred a prinesú ich vyplnené na stretnu-
tie v poradenskom zariadení.

•	 Špecifiká	pri	diagnostike	a poradenstve	
v  závislosti od dôvodu príchodu klien-
ta/žiaka s OMJ 

Skúsenosti autoriek odborného postupu po-
tvrdzujú, že medzi najčastejšie dôvody, pre 
ktoré sú žiaci s  OMJ odoslaní na vyšetrenie 
do poradenského zariadenia, patria ťažkosti 
v učení a v menšej miere ťažkosti v správaní 
a emocionálne ťažkosti. Neraz sú však prob-
lémy v učení a v správaní úzko prepojené.

Ťažkosti v učení

Pri vzdelávacích ťažkostiach je potrebné ob-
siahnuť ťažkosti žiaka komplexne, zamerať 
sa nielen na kognitívnu oblasť, ale aj na jeho 
motiváciu, vôľové vlastnosti, doterajšiu pod-
poru a vedenie v domácom prostredí a v ško-
le. Diagnostika intelektu je však do istej miery 
nevyhnutná. Ako je uvedené vyššie, je vhod-
né opierať sa nielen o  štandardné testy, ale 
nápomocné môžu byť aj neštandardizované 
testy, pretože sú viac zamerané na procesy 
učenia sa žiaka a  možnosti jeho progresu. 
Psychologické vyšetrenie je častokrát potreb-
né doplniť špeciálno-pedagogickou diagnos-
tikou alebo logopedickým vyšetrením.

V  praxi sa pri diagnostike vzdelávacích 
ťažkostí žiakov s  OMJ, okrem všeobecných 
bariér pri testovaní žiakov s OMJ (spomenu-
té vyššie), možno stretnúť hlavne s  dvoma 
problémami:
1. Opomenutie vývinových porúch učenia 

ako možnej príčiny vzdelávacích ťažkostí
2. Vylúčenie alebo potvrdenie mentálnej re-

tardácie ako dôvodu ťažkostí v učení

•	 Vývinové	 poruchy	 učenia	 ako	 možná	
príčina vzdelávacích ťažkostí žiakov 
s OMJ

U žiakov s OMJ sa niekedy mylne zabúda na 
možnú prítomnosť vývinovej poruchy uče-
nia (VPU). I  keď jej diagnostikovanie naráža 
na vážne ťažkosti vyplývajúce z nedostatoč-
ného testového vybavenia, nemožno túto 
alternatívu vylúčiť (Dočkal, 2018).

O VPU možno uvažovať, ak sa žiak nena-
učí hovoriť po slovensky ani po dlhšom po-
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ybyte na Slovensku, pri dostatočnej podpo-

re. Ak žiak vykazuje deficity v  čiastkových 
funkciách podieľajúcich sa na písaní, čítaní 
a  matematike (napr. zrakové a  sluchové 
rozlišovanie, pamäťové procesy, priesto-
rová orientácia). Diagnosticky významné 
je sledovanie rečového vývinu v  materin-
skom jazyku, oneskorený alebo naruše-
ný vývin reči. Vhodné je v  takom prípade 
odoslať žiaka na vyšetrenie nielen k špeci-
álnemu pedagógovi, ale aj k  logopédovi. 
Pre správny vývoj reči je dôležité vzdelá-
vanie v materinskom jazyku. To však nie je 
zväčša žiakom umožnené, preto je potreb-
né stimulovať žiaka, aby bol v kontakte so 
svojím materinským jazykom.

V  tejto súvislosti môžu odborní zamest-
nanci nielen v  poradenských zariadeniach, 
ale aj v  školách využiť test MABEL, ktorý 
umožňuje diagnostikovať ranú gramotnosť 
detí, teda zachytiť rizikové deti z  hľadiska 
VPU a vzdelávacích ťažkostí. Umožňuje diag-
nostikovať aj viacjazyčné deti a deti, ktoré sa 
vzdelávajú v inom jazyku ako je ich materin-
ský jazyk. Test je dostupný na internete (viď 
Užitočné online zdroje – Testy Mabel).

Pri podozrení na VPU je dôležité zistiť, na 
akom princípe funguje materinský jazyk 
žiaka. Či v  materinskom jazyku dominuje 
fonematický princíp a  je teda transparent-
ným jazykom podobne ako slovenčina (po-
stavený na princípe píš ako počuješ, čítaj 
ako vidíš), alebo je materinský jazyk dieťaťa 
netransparentný (napr. ako angličtina, ktorá 
má vo väčšine slov inú výslovnosť a aj inú pí-
sanú podobu slov). V takýchto prípadoch sa 
môže porucha učenia inak prejavovať v ma-
terinskom jazyku žiaka a  inak v  slovenčine 
(Šelingerová, 2017).

V praxi sa možno stretnúť aj s tým, že nie-
ktorí rodičia cudzinci sa nemuseli stretnúť 
s konceptom VPU, pretože v niektorých jazy-
koch neboli ešte dostatočne popísané (napr. 
japončina, čínština). Môže to spôsobovať 
komplikácie pri získavaní anamnestických 
údajov ohľadom VPU a  tiež pri následnej 
konzultácii s rodičom, t.j. pri vysvetľovaní zá-
verov z vyšetrení.

Pri ťažkostiach v písaní a vo výslovnosti je 
vhodné poznať aj isté špecifiká typické pre 
jednotlivé jazykové skupiny cudzincov. V slo-
vanskej skupine (Rusi), ale aj pre Rumunov je 
typická zámena h a ch. U čínskych a vietnam-
ských žiakov sú typické ťažkosti pri vynechá-
vaní dĺžňov, zámena b – p, d – t, vynechávanie 
alebo zamieňanie n – l (napr. povedia nos na-
miesto los). Chyba na produkcii zväčša zna-
mená chybu na percepcii – to znamená, že ak 
žiak zamieňa napríklad b a p, znamená to, že 
tento rozdiel ani nepočuje, preto je dôležité 
venovať náležitú podporu práve fonetickej 
stránke jazyka (s  čím nepočítajú ani základ-
ný, ani rozširujúci kurz jazyka). Ak istá hláska 
neexistuje vo východiskovom jazyku dieťaťa, 
pravdepodobne bude robiť problém iden-
tifikovať ju v  slovenskom jazyku. Arabským 
žiakom robí taktiež problém diakritika a vní-
manie dĺžňov (Kvapil a kol., 2018). Následne 
je potrebné venovať väčšiu pozornosť týmto 
javom pri intervenciách a reedukáciách, resp. 
už pri učení sa slovenského jazyka. PZ a OZ 
môžu podrobnejšie informácie o špecifikách 
pri osvojovaní si SJ pre jednotlivé jazykové 
skupiny cudzincov nájsť v  publikácii Kvapil 
a kol. – Slovenčina ako cudzí jazyk.

V  anamnestickom rozhovore je potrebné 
zamerať sa aj na to, ako dieťa s OMJ zvládalo 
osvojovanie si materinského jazyka do troch 
rokov, prípadne, či ZZ pozorujú ťažkosti pri 
používaní materinského jazyka aj

aktuálne. Pokiaľ sa tieto ťažkosti objavili, je 
potrebné dieťa odporučiť na logopedické vy-
šetrenie pre posúdenie prítomnosti vývino-
vej jazykovej poruchy. Potvrdenie vývinovej 
jazykovej poruchy môže zároveň vysvetľovať 
aj ťažkosti pri osvojovaní si slovenského jazy-
ka a následné ťažkosti v učení.

•	 Vylúčenie	 alebo	 potvrdenie	 mentálnej	
retardácie pri vzdelávacích ťažkostiach

Pri ťažkostiach v  učení je niekedy potreb-
né rozhodnúť o  tom, či nie sú spôsobené 
oslabeniami v  kognitívnej oblasti, či nej-
de o  mentálnu retardáciu. Tu narážame na 
vážne bariéry pri zadávaní a  interpretácii 
intelektových testov žiakom s OMJ. V tomto 
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y prípade je obzvlášť dôležité, aby sa vyšetre-

nie neobmedzilo len na vyšetrenie intelektu. 
Jednak z  dôvodu možného neporozume-
nia inštrukciám a slabšej slovnej zásoby, no 
hlavne kvôli tomu, že mentálne postihnutie 
je závažná diagnóza, ktorá je charakterizova-
ná obmedzeniami nielen v  kognitívnej ob-
lasti, ale aj v  adaptívnom správaní (Dočkal, 
2018). Dieťa musí zlyhávať tak pri dosaho-
vaní samostatnosti (motorická oblasť, seba-
obsluha), pri dosahovaní vývinových míľni-
kov, ako i v adaptácii na prirodzené sociálne 
prostredie (ako zvláda požiadavky a nároky, 
ktoré na žiaka kladie prostredie, v ktorom vy-
rastá, napríklad starostlivosť o  súrodencov, 
schopnosť samostatne zvládať požiadavky 
rodiny, nadväzovanie vzťahov s  rovesníkmi, 
dospelými, a  i.). Ak je v  poriadku sociálna 
inteligencia, nemôže ísť o žiaka s mentálnou 
retardáciou, hoci jeho testové IQ je nižšie 
než 70.

Taktiež je dôležité dlhodobo sledovať 
progres alebo stagnáciu žiaka pri jeho dosta-
točnej stimulácii. Jednorazový výkon v inte-
ligenčnom teste v  pásme výrazného pod-
priemeru nie je dostatočným podkladom pre 
potvrdenie mentálneho postihnutia (Dočkal, 
2018).

•	 Emocionálne	ťažkosti	a ťažkosti	v sprá-
vaní

Emocionálne ťažkosti a  ťažkosti žiakov 
v  správaní môžu mať rôznu podobu. Žiaci 
s  emocionálnymi ťažkosťami vyžadujú zvy-
čajne dlhodobejšiu podporu a  komplexnej-
šiu starostlivosť. Multidisciplinárny prístup, 
spoluprácu ŠPT, poradenského zariadenia 
a  v  niektorých prípadoch aj iných odborní-
kov (pedopsychiatrov, klinických psycholó-
gov, pracovníkov z  Úradu práce, sociálnych 
vecí a rodiny a pod.).

Diagnostika emocionálnych ťažkostí je 
komplikovaná okrem zvyčajných diagnos-
tických bariér (obmedzené diagnostické 
nástroje, komunikačné bariéry) aj tým, že 
rôzne prejavy ťažkostí v  správaní sú ľahko 
zameniteľné s adaptačnými ťažkosťami žiaka 

po príchode do cudzej krajiny. No pri diag-
nostike a  poradenstve je potrebné myslieť 
aj na možnú prítomnosť poruchy pozornos-
ti s  hyperaktivitou (ADHD), poruchy autis-
tického spektra a  iné poruchy, ktoré môžu 
spôsobovať ťažkosti v správaní. Pri stanovení 
týchto diagnóz je obzvlášť dôležité opierať sa 
nielen o  testové metódy, ale aj o  podrobné 
anamnestické údaje, informácie od pedagó-
gov, informácie z  pozorovania žiakov počas 
vyšetrenia, v  škole a  domácom prostredí. 
Môžu napomôcť diferenciálne odlíšiť, či ide 
o  adaptačné ťažkosti alebo o  závažnejšie 
ťažkosti. Pri diagnostike je efektívne použiť 
okrem dotazníkových metód aj projektívne 
techniky (Baum test, Luscherov test, kresba 
postavy a rodiny, terapeutické karty, Scéno-
test a pod.).

Keďže emocionálne ťažkosti žiakov si vo 
všeobecnosti vyžadujú komplexnejšiu sta-
rostlivosť, je vhodné venovať väčšiu pozor-
nosť ich prevencii. Zo skúsenosti a  praxe 
vieme, že tieto ťažkosti u žiakov s OMJ často 
súvisia s  ich okolnosťami príchodu na Slo-
vensko. Nakoľko bolo dieťa pripravené na 
odchod z domovskej krajiny a nakoľko bolo 
stotožnené s dôvodmi príchodu. Často závi-
sia od veku príchodu žiaka s  OMJ do našej 
krajiny. V tínedžerskom veku býva adaptácia 
náročnejšia a aj riziko emocionálnych ťažkos-
tí väčšie. Ťažkosti bývajú umocnené v prípa-
de nesprávneho zaradenia žiaka do ročníka. 
Autorky OP sa v  praxi následne stretávajú, 
hlavne u dievčat, s depresívnym a úzkostnej-
ším ladením.

V praxi sa možno stretnúť s tým, že v prípa-
de emocionálnych ťažkostí žiakov s OMJ, ich 
ZZ menej ochotne komunikujú s  poraden-
ským zariadením. Samotné vyšetrenia a  zis-
tenia môžu vnímať ako prejav neprijatia, ne-
porozumenia, ľahko sa dostanú do odporu. 
Niekedy vyslovujú nedôveru voči použitým 
diagnostickým nástrojom. Prospešným je 
prijímajúci vzťah s poradcom, predchádzajú-
ce opatrenia v škole, v snahe pomôcť žiakovi 
a  viacnásobné diagnostické a  poradenské 
stretnutia (nie jednorazová diagnostika).
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Pri posudzovaní školskej spôsobilosti je po-
trebné vyvarovať sa častému omylu, že dieťa 
musí ovládať slovenský jazyk pri nástupe do 
ZŠ. Nedostatočné ovládanie slovenského ja-
zyka nemusí byť nutne dôvodom na pokra-
čovanie plnenia povinného predprimárneho 
vzdelávania (neodporúčanie nástupu do 1. 
ročníka ZŠ).

Školskú spôsobilosť je potrebné posúdiť 
komplexne: grafomotoriku, kognitívnu ob-
lasť, reč, sociálnu aj emocionálnu zrelosť die-
ťaťa, nakoľko je schopné pracovať v kolektíve 
a plniť pokyny PZ. Ak dieťa zlyháva len v ovlá-
daní slovenského jazyka, je nápomocné zvá-
žiť zaškolenie v  1. ročníku ZŠ a  zabezpečiť 
kurzy slovenského jazyka. Ak by naopak po-
kračovalo v  plnení povinného predprimár-
neho vzdelávania, je pravdepodobné, že by 
nedostávalo adekvátnu jazykovú podporu 
(v MŠ t. č. zväčša absentujú kurzy slovenské-
ho jazyka) a  jeho mentálna kapacita by ne-
musela byť primerane využívaná v prospech 
osobného rozvoja.

Na každé dieťa je potrebné nazerať ce-
lostne a  zvážiť, nakoľko bude profitovať 
z  pokračovania povinného predprimárneho 
vzdelávania a nakoľko môže strádať emocio-
nálne a sociálne tým, že bude jeden rok dlh-
šie v MŠ. Je potrebné zvážiť doterajšiu dĺžku 
pobytu dieťaťa na Slovensku, jeho progres, 
možnosti rodiny a dôležitým faktorom v roz-
hodovaní je aj jazyk dieťaťa. Je predpoklad, 
že dieťa z príbuzného slovanského jazyka sa 
zadaptuje na podmienky ZŠ rýchlejšie.

V  prípade, ak sa dieťa presťahuje na Slo-
vensko tesne pred nástupom do 1. ročníka 
ZŠ, je nápomocné zvážiť pokračovanie po-
vinného predprimárneho vzdelávania. Je to 
jedna z  mála výnimiek, keď sa dieťa s  OMJ 
nezaraďuje do ročníka podľa veku.

Na účely zisťovania anamnestických úda-
jov pri diagnostike školskej spôsobilosti je 
možné použiť anamnestický dotazník špe-
cificky zameraný na túto oblasť, používaný 
v  CPPPaP Ba III, preložený ŠPÚ (PRÍLOHA 5 
až 9).

Kariérová výchova a kariérové 
poradenstvo

Poradenský proces orientovaný na kariérovú 
výchovu a poradenstvo by mal byť koncipo-
vaný komplexne, pokiaľ možno od nástupu 
do školy. Samotný proces rozhodovania sa 
sústreďuje na 8. až 9. ročník. Zameriava sa na 
progres žiaka, vývoj kognitívnych procesov, 
osobnosť, záujmy, potreby a smerovanie.

Pri testovaní kognitívnych schopností 
možno narážať na ťažkosti pri zadávaní tes-
tov. Pri realizácii profesijného poradenstva 
sa obvykle využívajú metódy, ktoré je mož-
né administrovať skupinovo. No pri žiakoch 
s OMJ často nie je možné použiť skupinové 
inteligenčné testy (IST, ISA), pretože v  nich 
zlyhávajú, aj napriek dobrým výsledkom 
v škole (aj v prípade dlhšieho pobytu na Slo-
vensku). Je to spôsobené tým, že testy sú 
často časovo limitované, no i tým, že testové 
úlohy používajú menej frekventované slová, 
s  ktorými žiaci nemajú skúsenosti. Netreba 
opomenúť ani známy fakt, že testy boli štan-
dardizované na slovenskej populácii. K  ne-
dostatočnému porozumeniu položiek môže 
dôjsť aj pri zadávaní záujmových a osobnost-
ných dotazníkov.

Žiaci s OMJ sa testovania zvyčajne chcú zú-
častniť. Je vhodné nevyčleňovať ich z kolek-
tívu a umožniť im zúčastniť sa ho. Následne 
modifikovať celkové hodnotenie výkonov. Je 
dôležité väčšiu váhu prikladať

reálnym výkonom žiakov v  škole a  zisťo-
vaniu záujmov, silných a slabých stránok. Ak 
je to možné, požiadať o pomoc asistenta pri 
testovaní, prípadne si následne individuálne 
prechádzať záujmové dotazníky so žiakmi. 
Dôležité informácie vie doplniť triedny učiteľ 
alebo iný pedagóg, resp. člen ŠPT a aj samot-
ný žiak (pri individuálnom stretnutí).

Námety testových metód, ktoré je možné 
v kariérovom poradenstve použiť, s ohľadom 
na možnú obmedzenú slovnú zásobu žiaka, 
ponúka metodický materiál zameraný na žia-
kov zo sociálne znevýhodneného prostredia 
od Jany Tholtovej (Tholtová, 2014). V prípade 
zisťovania záujmovej orientácie žiakov, ktorí 
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možné použiť test „Emiero“, ktorý je dostup-
ný nielen v slovenčine, ale aj v angličtine na 
webovej stránke (viď Užitočné online zdroje, 
EMIERO).

Na rozdiel od slovenských žiakov je dôle-
žité sa pri individuálnych konzultáciách so 
žiakmi a  ich ZZ viac zamerať na vysvetlenie 
možností štúdia na SŠ. Mnohí žiaci s OMJ ani 
ich ZZ nerozumejú problematike stredných 
škôl a vzdelávaciemu systému na Slovensku. 
Nerozumejú možnostiam, ktoré na štúdium 
majú.

Keďže na Slovensku, žiaľ, nie sú prijíma-
cie pohovory na stredné školy prispôso-
bené cudzincom (nemajú upravené testy), 
je vhodné pomôcť im vybrať školu s  ohľa-
dom na možnosti úspešnosti na prijímacích 
skúškach. Niektoré SŠ sú ochotné individuál-
ne prihliadať na výkony žiakov v prijímacích 
konaniach. Nápomocná je komunikácia so 
školou, na ktorú sa žiak hlási. Je potrebné sa 
v ZŠ dohodnúť, kto bude so SŠ komunikovať 
(kariérový poradca, resp. ŠPT).

Odporúčania, záver, správa 
z vyšetrenia

Účelom vyšetrenia má byť efektívne nastave-
ná podpora žiaka „šitá na mieru“. Poradenské 
zariadenie vypracúva na základe diagnostic-
kých zistení správu z  vyšetrenia, v  ktorej sa 
snaží identifikovať ťažkosti a oslabenia žiaka, 
jeho potreby, ale aj oblasti, na ktorých sa dá 
budovať (slabé a  silné stránky). Na základe 
týchto zistení vypracúva odporúčania a pod-
porné opatrenia ako prispôsobiť výchov-
no-vzdelávací proces, aby boli odstránené 
prípadné bariéry a  mohli byť zabezpečené 
lepšie podmienky na vzdelávanie a ako pod-
poriť zdravý emocionálny vývin žiaka. Ak sa 
u  žiaka potvrdia ŠVVP, poradenské zariade-
nie uvedie aj návrh na formu vzdelávania tak, 
aby boli rešpektované jeho potreby.

Poradenské zariadenie úzko spolupracuje 
pri nastavení opatrení so ŠPT v  škole, ktorý 
následne koordinuje aj spoluprácu s  peda-

gógmi v škole. Cieľom je podporiť vývin žiaka 
tak, aby bola pre neho dostačujúca podpor-
ná úroveň prvého, resp. druhého stupňa.

Konkrétne intervencie a  odporúčania zá-
visia od ťažkostí žiaka, komplexnosti problé-
mu, ale aj od možností a  skúseností ŠPT. Je 
na dohode poradenského zariadenia a  ŠPT, 
kto z odborných zamestnancov (OZ) a akým 
spôsobom podporí žiaka (či to bude OZ z po-
radenského zariadenia, ŠPT alebo obe inšti-
túcie koordinovane).

Medzi podporné opatrenia môžu patriť, 
v  závislosti od ťažkostí žiaka: vypracovanie 
IVP, individuálny systém hodnotenia, pridele-
nie asistenta, pridelenie patróna/koordináto-
ra žiaka, doučovanie, reedukácie, rovesnícke 
učenie, poradenské sprevádzanie, terapie 
(napr. terapia hrou, KBT, Kidskills, artetera-
pia). Rôzne formy individuálnej, ale v prípade 
potreby aj skupinovej podpory (práca s  ce-
lým kolektívom).

Ak je to potrebné, je možné zapojiť do 
opatrení aj iné externé organizácie (napr. 
Mareena). Dôležité je zapojiť do spolupráce 
aj ZZ žiaka. Mali by byť nielen oboznámení 
so závermi vyšetrenia, ale pokiaľ je to možné, 
mali by participovať na hľadaní riešení, pod-
porných opatrení.

Výstup činnosti

- hodnotiaci hárok učiteľa (zaznamenáva in-
dividuálne napredovanie žiaka)

- katalógový list žiaka
- záznam o konzultácii so žiakom
- osobný spis žiaka (žiak v  pravidelnej sta-

rostlivosti odborných zamestnancov)
- písomný záznam z individuálneho stretnu-

tia
- písomný záznam zo skupinového stretnu-

tia
- podklady k  vyšetreniu (vyplní škola pre 

poradenské zariadenie)
- žiadosť a informovaný súhlas s vyšetrením 

(vyplní rodič pre potreby diagnostického 
vyšetrenia v poradenskom zariadení)

- anamnestický dotazník



Die ťa v centre oDborne j pozornosti |  1/202233

o
d

bo
rn

é 
pr

ís
pe

vk
y- vyplnené záznamové hárky, diagnostické 

testy žiakom
- správa z  odborného vyšetrenia alebo te-

rapeutického postupu (z  poradenského 
zariadenia)

Spolupráca

Spolupráca rodiny so školou napomáha ply-
nulejšej adaptácii žiaka. Sprostredkovateľom 
prvého kontaktu so ZZ a žiakom v súčinnosti 
s vedením školy je triedny učiteľ. Počas adap-
tačného procesu žiaka s OMJ sa triedny uči-
teľ stretáva so ZZ prostredníctvom triednych 
aktívov a  konzultácií. Oznamy, informácie 
a pozvánky posiela pomocou elektronických 
platforiem IŽK alebo EduPage, nápomocné 
je, ak sú poskytované v  anglickom jazyku. 
Ak ZZ so školou nekomunikuje, triedny uči-
teľ osloví sociálneho pedagóga, ktorého 
úlohou je zorganizovať stretnutie ZZ so ško-
lou. Sprostredkuje kontakt telefonicky alebo 
oficiálnym listom, najlepšie v  materinskom 
jazyku (ak to nie je možné, tak v anglickom 
jazyku) a pozve ich na stretnutie. V individu-
álnych prípadoch školský psychológ a  soci-
álny pedagóg zrealizujú terénnu odbornú 
činnosť v rodine. Ak sa žiadnou zo spomína-
ných ciest stretnutie zorganizovať nepodarí, 
je na mieste kontaktovať štátne inštitúcie 
ako Úrad práce sociálnych vecí a rodiny a cu-
dzineckú políciu, je to však veľmi ojedinelá 
situácia, ku ktorej dochádza v krajnom prípa-
de. Možná je podpora spolupráce školy/ŠPT 
s komunitou dieťaťa cudzincov a cez kľúčovú 
osobu tejto komunity motivovať rodičov/ZZ 
k spolupráci.

Úrad práce a sociálnych vecí, oddelenie so-
ciálnoprávnej ochrany detí a  sociálnej kura-
tely, je spolupracujúcim úradom sprostred-
kúvajúcim poradenstvo pre ZZ a  ich deti 
s  výchovnými problémami, a  rovnako je 
spolupracujúcim úradom pre školy. Školy sa 
na úrad práce obracajú napr. v prípade podo-
zrenia na záškoláctvo, podozrenia na týranie 
a pod. Na cudzineckú políciu sa škola môže 
obrátiť v prípade podozrenia na neexistujú-

ce povolenie na pobyt daného žiaka s  OMJ 
a jeho rodinných príslušníkov.

V  školskom zariadení sa okrem triedne-
ho učiteľa žiaci stretávajú aj s  ďalšími vyu-
čujúcimi, ktorí v  prípade spätnej väzby na 
žiaka, kontaktujú prioritne triedneho uči-
teľa. Naprieč celým pedagogickým zborom 
by mala fungovať určitá vopred dohodnutá 
štruktúra kompetencií, prerokovaná na pe-
dagogickej rade. Triedny učiteľ a  pedago-
gickí zamestnanci v prípade potreby oslovia 
ŠPT. ŠPT sa rovnako ako všetci pedagogickí 
zamestnanci pravidelne zúčastňuje pracov-
ných a klasifikačných porád, kde sú preroko-
vané aj individuálne výsledky jednotlivých 
žiakov. Na základe informácií z  porady tím 
môže zorganizovať stretnutie s konkrétnym 
vyučujúcim, kde si prerokujú prípadné ďal-
šie postupy.

ŠPT úzko a  na pravidelnej báze spolu-
pracuje s  pedagogickými zamestnancami. 
Okrem nich je ŠPT v kooperácii aj s odborný-
mi zamestnancami poradenského zariade-
nia. Na základe spoločnej konzultácie môžu 
rozhodnúť o  návrhu diagnostiky a  podpory 
žiaka v poradenskom zariadení. S vyšetrením 
musí súhlasiť zákonný zástupca žiaka. Pora-
denské zariadenie podľa výsledkov diagnos-
tického stretnutia odosiela žiakov na vyšetre-
nia do špecializovaných centier, prípadne na 
terapie, ak ich samo neposkytuje.

Úskalia postupu

Medzi úskalia postupu patria najmä legisla-
tívne obmedzenia, ktoré bránia školám vyko-
návať svoju odbornú a pedagogickú činnosť 
v súlade s potrebami detí s OMJ (napr. nie je 
zatiaľ možné požiadať o pridelenie asistenta 
pri vzdelávaní dieťaťa s OMJ).

Školy napriek odporúčaniam organizo-
vať kurzy slovenského jazyka túto možnosť 
plne nevyužívajú, čo často spôsobuje značné 
problémy pri začlenení žiaka s OMJ do vyu-
čovacieho procesu. Zároveň kurzy nespĺňajú 
požiadavku z praxe na dĺžku trvania a inten-
zitu kurzu. Základný a rozširujúci kurz sloven-
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jazyka.
V praxi sa možno stretnúť s tým, že školy, 

ktoré navštevujú deti s  OMJ, nevedia, aké 
metodiky alebo pracovné listy použiť pri 
výučbe slovenského jazyka ako cudzieho ja-
zyka. Okrem plánu pre základný a rozširujúci 
kurz štátneho jazyka pre deti cudzincov (Ber-
náthová a kol., 2005) môžu pedagógovia vy-
užiť námety spomenuté v metodickej príruč-
ke, ktorú vydalo MPC v roku 2018 Slovenčina 
ako cudzí jazyk (viď použitá literatúra Kvapil 
a kol., 2018) a ďalšie, uvádzané v tomto OP.

Tlmočenie si školy zabezpečujú samostat-
ne a zväčša ide o neodbornú podporu finan-
covanú zo zdrojov školy. Neodbornosť hrozí, 
aj keď tlmočníka zaobstará ZZ.

PZ a OZ sú často nepripravení na príchod 
žiaka s OMJ a bez absolvovania školenia a od-
bornej prípravy sú postavení pred neznámu 
situáciu. Materiály, učebnice, pracovné listy 
si pripravujú sami. Pod tlakom, v ktorom uči-
telia sú, skĺznu vo vyučovacom procese k prí-
lišnej prísnosti, alebo naopak k extrémnemu 
ospravedlňovaniu, zlepšovaniu známok 
a hodnotenia žiaka s OMJ. Ani jeden z prístu-
pov však neprináša želaný výsledok.

Pri vzdelávaní žiaka s OMJ by mali mať PZ 
a  OZ na zreteli, že osvojovanie si jazyka je 
cesta a cieľ je pre žiaka vzdialený. Z toho dô-
vodu je potrebné rozdelenie hlavného cieľa 
na čiastkové ciele, ktoré zabezpečia monito-
rovanie čiastkových úspechov. Veľakrát si ani 
PZ neuvedomujú tento fakt, sú frustrovaní 
z  toho, že žiak robí tie isté chyby, stagnuje, 
pričom môže ísť o vplyv javov z dominantné-
ho jazyka, tzv. interferenčné javy.

Absentuje možnosť pridelenia asisten-
ta žiakovi s OMJ v prvých mesiacoch, už pri 
príchode do školy na Slovensko (ako je to 
zaužívané v  iných krajinách, napr. vo Veľkej 
Británii) alebo možnosť intenzívneho ročné-
ho kurzu slovenského jazyka (ako napr. v Ra-
kúsku, Austrálii).

Niektorí žiaci a aj ich ZZ odmietajú absol-
vovať kurzy slovenčiny. Tým sa prehlbujú 
vzdelávacie a  emocionálne ťažkosti žiakov 
a je sťažená aj komunikácia školy a ZZ.

Absentujú diagnostické testy, ktoré by 
boli určené výlučne pre diagnostiku žiakov 
s OMJ. V praxi sa len prispôsobujú existujúce 
testy a diagnostické nástroje, čím dochádza 
k  nepresnostiam. Možno hovoriť skôr o  kli-
nickom odhade.

Je neadekvátne prekladať znenie položiek 
pri intelektových testoch napr. do angličtiny, 
alebo aj do materinského jazyka žiaka a ná-
sledne výsledok vyhodnotiť podľa sloven-
ských noriem.

V  prípade, ak sa zadáva ZZ anamnestický 
dotazník v  ich rodnom alebo v  príbuznom 
jazyku, je potrebné ich upozorniť na to, aby 
ho vyplnili po slovensky, nie v rodnom jazy-
ku. V opačnom prípade nebude OZ rozumieť 
jednotlivým odpovediam.

Mnohí žiaci s  OMJ a  ani ich ZZ nerozu-
mejú vzdelávaciemu systému na Slovensku, 
možnostiam štúdia na SŠ. Je vhodné vytvá-
rať brožúry o  vzdelávacom systéme pre ZZ 
a žiakov.

Hodnotenie absolvoval, ktoré žiaci s  OMJ 
získavajú na vysvedčení, je pre nich častokrát 
nemotivujúce a  v  niektorých prípadoch aj 
málo zrozumiteľné. Objektívnu známku však 
pedagóg žiakovi nedokáže poskytnúť, až 
kým neovláda slovenský jazyk na úrovni, kto-
rá umožní učiteľovi zhodnotiť skutočnú ve-
domosť. Hodnotenie a známkovanie by malo 
byť odkonzultované a dostatočne vysvetlené 
ZZ, žiakovi a v primeranej miere aj spolužia-
kom. Zároveň by malo byť hodnotenie zlade-
né so všetkými PZ, ktorí žiaka vzdelávajú.

Na Slovensku nie sú prijímacie pohovory 
na SŠ prispôsobené žiakom s  OMJ, čím sú 
limitované možnosti ich prijatia. Nie je upra-
vené ani Testovanie 9, na základe ktorého sú 
tiež prijímaní na SŠ. Niektoré deti cudzincov 
sa podľa našej legislatívy testovania T5 a T9 
nemusia zúčastniť. Sú to tí žiaci, ktorí nastú-
pili do ZŠ v  tom školskom roku, keď sa tes-
tovanie uskutočňuje a boli do ročníka prijatí 
podmienečne. Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a  športu SR (MŠVVaŠ SR) vydalo 
stanovisko k  problematike Testovania 9 a  5 
žiakov cudzincov, kde sa uvádza : Vzdeláva-
nie cudzincov je deklarované v  § 146 škol-
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nedostatočného ovládania štátneho jazyka 
možno dieťa podmienečne zaradiť do prís-
lušného ročníka podľa veku, a  to najviac na 
jeden školský rok. Na externom testovaní T5 
a T9 podľa § 155 ods. 5 sa zúčastňujú všetci 
tzv. „riadni“ žiaci, nie však žiaci – deti cudzin-
cov podmienečne zaradení do príslušného 
ročníka. To znamená, že žiaci  – deti cudzin-
cov, ktorí boli podmienečne zaradení do 
piateho alebo deviateho ročníka základnej 
školy v tom istom školskom roku, v ktorom sa 
koná externé hodnotenie, sa tohto externé-
ho hodnotenia nezúčastňujú. Ostatní žiaci – 
cudzinci sa na Testovaní 5 a 9 zúčastnia.

V  praxi sa stáva, že aj napriek odporúča-
niam ohľadom zaradenia žiakov do ročníkov, 
boli do nich niektorí zaradení nevhodne. Nie 
podľa veku, ale podľa úrovne ovládania slo-
venského jazyka. V tom prípade im hrozí, že 
nedokončia povinnú školskú dochádzku do 
16. roku veku a výber SŠ je pre nich výrazne 
obmedzený. Po dovŕšení 16. roku veku a ab-
solvovaní desiatich rokov školskej dochádz-
ky musia ukončiť vzdelávanie v ZŠ v danom 
školskom roku (aj keď sú napr. len siedmaci). 
Keďže nemajú absolvovanú ZŠ, nezískali niž-
šie stredné vzdelanie, nemôžu sa uchádzať 
o štúdium na SŠ, len v školách, ktoré posky-
tujú nižšie stredné odborné vzdelávanie. Bliž-
šie uvádza zákon: Na prijatie do vzdelávacích 
programov poskytovaných strednou školu 
je (okrem učebných odborov nižšieho stred-
ného odborného vzdelávania  – 2 a  3-ročné 
učebné odbory typu F) podmienkou získanie 
nižšieho stredného vzdelania podľa § 16 ods. 
3 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon) a splnenie pod-
mienok prijímacieho konania.

Možným riešením u nevhodne zaradených 
žiakov je, že žiakovi ôsmeho ročníka vzde-
lávacieho programu základnej školy, ktorý 
dovŕšil 16 rokov veku, riaditeľ školy umožní 
ukončiť deviaty ročník a  získať nižšie stred-
né vzdelanie, ak je predpoklad úspešného 
ukončenia najneskôr do konca školského 
roka, v ktorom žiak dovŕši 17. rok veku. Bližšie 
je to legislatívne vymedzené takto: V zmysle 

§ 19 ods. 2 školského zákona, povinná škol-
ská dochádzka je desaťročná a  trvá najviac 
do školského roka, v  ktorom žiak dovŕši 16. 
rok veku, ak tento zákon neustanovuje inak. 
Podľa § 22 školského zákona žiak skončil pl-
nenie povinnej školskej dochádzky, ak od za-
čiatku plnenia povinnej školskej dochádzky 
absolvoval desať rokov vzdelávania v školách 
podľa tohto zákona alebo dňom 31. augus-
ta príslušného školského roka, v ktorom žiak 
dovŕšil 16 rokov veku.

V  prípade, že žiak už nemôže získať niž-
šie stredné vzdelanie v rámci vzdelávacieho 
programu základnej školy, môže si príslušný 
stupeň vzdelania doplniť v rámci vzdelávania 
na získanie tohto stupňa vzdelania organizo-
vaného:
a) základnou školou podľa § 30 ods. 5. škol-

ského zákona, ktoré sa končí komisionál-
nou skúškou zo všetkých vyučovacích 
predmetov okrem vyučovacích predme-
tov s  výchovným zameraním (základná 
škola má možnosť na základe komisionál-
nych skúšok umožniť žiakovi získať nižšie 
stredné vzdelanie)

b) strednou odbornou školou podľa § 42 ods. 
4 školského zákona; pre fyzické osoby, kto-
ré nezískali nižšie stredné vzdelanie, môže 
stredná odborná škola organizovať vzdelá-
vanie na získanie tohto stupňa vzdelania, 
ktoré sa končí komisionálnou skúškou zo 
všetkých vyučovacích predmetov okrem 
vyučovacích predmetov s  výchovným za-
meraním. Po úspešnom vykonaní komisio-
nálnej skúšky vydá stredná odborná škola 
fyzickej osobe vysvedčenie s doložkou, na 
ktorej sa uvedie získaný stupeň vzdelania 
(napr. prípravné ročníky na stredných od-
borných školách).
Získaním nižšieho stredného vzdela-

nia v  rámci vzdelávania podľa § 42 ods. 4 
(resp. § 30 ods. 5) školského zákona žiak spl-
ní predpoklad pre prijatie do vzdelávacích 
programov stredného odborného vzdelania, 
úplného stredného všeobecného vzdelania, 
úplného stredného odborného vzdelania, ako 
aj vyššieho odborného vzdelania na konzer-
vatóriách v zmysle § 62 citovaného zákona.
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Žiaci s OMJ tvoria rôznorodú skupinu. Aj keď 
možno nájsť isté podobnosti medzi niektorý-
mi kultúrami, je potrebné nazerať na žiakov 
v  ich individualite. Vyhnúť sa predsudkom, 
zovšeobecňovaniu vlastností a nálepkovaniu 
žiakov. Zbytočná stereotypizácia im znemož-
ňuje pracovať na vlastných špecifických zruč-
nostiach. Školské prostredie by malo žiakom 
ponúkať prostredie bez zbytočného zaťažu-
júceho porovnávania. Rešpektujúce je nevní-
mať všetky deti s OMJ ako žiakov patriacich 
do jednej skupiny.

V praxi sa často stáva, že žiaci s OMJ sú po-
nechaní bez akejkoľvek podpory. Akoby sa 
počítalo s  tým, že sa slovenský jazyk naučia 
len prítomnosťou na vyučovacích hodinách, 
komunikáciou so spolužiakmi. Potrebu-
jú však i  jazykové kurzy. Aj keď sú pre nich 
nedostatočne časovo dotované, je dôležité 
vytvoriť žiakom podmienky na to, aby sa ich 
mohli zúčastniť.

Významnou bariérou v spolupráci so žiak-
mi a  ZZ žiakov s  OMJ je rečová a  kultúrna 
bariéra. No nemalo by sa kvôli nim rezigno-
vať na snahu podporiť žiakov, komunikovať 
so ZZ, či na snahu hľadať odborné riešenia 
(odosielať napr. na vyšetrenia do poraden-
ského zariadenia). V prípade potreby kontak-
tovať aj iné inštitúcie (Úrad práce, sociálnych 
vecí a rodiny, Mareena a pod.).

Dôležité je nevysvetľovať si mlčanie žiaka 
s OMJ ako neporozumenie, neposlušnosť ale-
bo vzdor. Za mlčaním sa často skrýva neistota 

a strach, napríklad zo znemožnenia sa pri ne-
správnom vyslovovaní. Prvé mesiace pobytu 
v  cudzej krajine sú vnímané ako „obdobie 
ticha“. Snaha dieťaťa pozorovať prostredie, 
odpovedať minimálne, je úplne prirodzená. 
Pedagógovia by sa mali vyhýbať ústnemu 
skúšaniu pred triedou. Malo by sa ponechať 
až na dni, kedy žiakovi nespôsobuje napätie. 
Z rovnakého dôvodu by žiak nemal byť vyvo-
laný náhodne, keď sa sám nehlási. Je dôleži-
té nepýtať sa žiaka s OMJ, či porozumel pred 
triedou, je lepšie uprednostniť individuálny 
rozhovor. Pri jazykovo náročnej úlohe zadanej 
frontálne celej triede dbať na individualizáciu 
v prístupe k cudzincovi v zmysle dodatočné-
ho redukovaného zadania, podľa možností 
s  vypísaním bodov postupu, s  možnosťou 
použitia slovníka, s  grafickým náčrtom kvôli 
predstavivosti a  pod. Nenásilným spôsobom 
žiadať spätnú väzbu porozumenia.

Škola by v  neposlednom rade nemala 
zabúdať na priestor pre rodičovské otáz-
ky a  požiadavky. Venovať im dostatok času 
a priestoru.

Doplňujúce informácie

Kvalifikačné predpoklady
- Školský psychológ
- Psychológ
- Školský špeciálny pedagóg
- Školský logopéd
- Sociálny pedagóg
- Pedagogický asistent

Užitočné online zdroje
Situácia na Ukrajine (odkaz, kde budú zhromažďované usmernenia a odporúčania)
 https://www.minedu.sk/29993-sk/situacia-na-ukrajine/
Emiero – online osobnostný dotazník
 http://www.emiero.sk, http://www.emiero.skwww.emiero.com
Inspirace a podpora pro pedagogy při práci s dětmi a žáky s odlišným mateřským jazykem
 https://www.inkluzivniskola.cz/
Letáky a formuláře pro poradenská zařízení – jazykové mutace (anamnestické dotazníky pre ZZ, PZ, OZ)
 http://www.nuv.cz/t/formulare?lang=
Testy Mabel – Multilanguage Assessment Battery of Early Literacy (testy ranej gramotnosti detí)
 https://www.eldel-mabel.net/sk/test/

https://www.minedu.sk/29993-sk/situacia-na-ukrajine/ 
http://www.emiero.sk/ 
http://www.emiero.sk/ 
http://www.emiero.sk/ 
https://www.inkluzivniskola.cz/ 
http://www.nuv.cz/t/formulare?lang 
https://www.eldel-mabel.net/sk/test/ 
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 https://www.statpedu.sk/sk/vzdelavanie/vzdelavanie-deti-cudzincov/
Farebná škola – dynamické a hravé aktivity v praktický príručkách, s ukážkami aktivít
 https://globalnevzdelavanie.sk/farebna-skola-i-a-ii/
Desatoro pre školy – Na čo nezabúdať pri vzdelávaní detí cudzincov
 https://www.nadaciamilanasimecku.sk/files/documents/1013-desatoro%20pre%20skoly_cvek_%20

nms.pdf
Vzdelávanie detí cudzincov na Slovensku – Príklady dobrej praxe
 http://cvek.sk/wp-content/uploads/2015/11/Vzdelavanie-deti-cudzincov-pr%C3%ADklady-dobrej- 

praxe.pdf
Vzdelávanie detí cudzincov na Slovensku – Potreby a riešenia
 http://cvek.sk/wp-content/uploads/2015/11/Vzdel%C3%A1vanie-det%C3%AD-cudzincov-na-Slo-

vensku-Potreby-a-rie%C5%A1enia.pdf
Vzdelávanie o utečencoch (Úrad vysokého komisára pre utečencov OSN) – osnovy pre výučbu pre rôzne 

vekové kategórie, usmernenia k práci s deťmi utečencov, praktické aktivity 
 https://www.unhcr.org/sk/3043-vzdelavanie-o-utecencov.html
Vzdelávanie detí/žiakov cudzincov. Informácia o  dostupných materiáloch, Štátna školská inšpekcia  – 

prehľad učebníc, e-learningových vzdelávacích portálov, metodických príručiek pre PZ na MŠ, ZŠ, SŠ 
 https://www.ssi.sk/wp-content/uploads/2021/02/Slovensky-jazyk_ako-cudzi_jazyk.pdf
Cudzinec v mojej triede, Raabe – pomôcka na prácu so žiakom cudzincom na 1. stupni základnej školy. 

Obsahuje metodické poznámky pre učiteľa, pracovné listy pre žiakov
 https://www.raabe.sk/cudzinec-v-mojej-triede
Linguistic Risk-Taking Initiative 
 https://ccerbal.uottawa.ca/linguistic-risk/

zoznam použitých metód
- WISC III- Wechslerova inteligenčná škála pre deti, III.revízia
- S-B IV – Stanford- Binetova inteligenčná škála, IV. Revízia
- SON-R 2½-7 – SON-R 2½-7, neverbálny test inteligencie
- K- ABC – Kaufmanova hodnotiaca batéria pre deti – K-ABC
- MABEL – Testy ranej gramotnosti detí
- EMIERO – Test osobnosti

zoznam organizácií
CVEK,	Centrum	pre	výskum	etnicity	a kultúry	– výskum v témach integrácie cudzincov, etnické, jazy-

kové, náboženské skupiny, inklúzia marginalizovaných skupín
 http://cvek.sk/
Mareena – mimovládna organizácia zameraná na začlenenie cudzincov do slovenskej spoločnosti, ja-

zykové kurzy
 https://mareena.sk/
Nadácia	 Milana	 Šimečku  – podpora inkluzívnej praxe na lokálnej úrovni, organizovanie festivalu 

[fjúžn] – kultúrno-komunitné podujatia o migrácii a cudzincoch na Slovensku 
 https://www.nadaciamilanasimecku.sk/
Globálne vzdelávanie – tím konzorciálneho projektu tvoria tri mimovládne organizácie: Človek v ohro-

zení, PDCS a CEEV Živica, vzdelávacia aktivity napr. Farebná škola 
 https://globalnevzdelavanie.sk/farebna-skola-i-a-ii/
Slovenská humanitná rada – integrácia osôb s poskytnutou medzinárodnou ochranou, služby žiada-

teľom o azyl
 https://www.shr.sk, http://www.nasiutecenci.sk

http://www.statpedu.sk/sk/vzdelavanie/vzdelavanie-deti-cudzincov/ 
https://globalnevzdelavanie.sk/farebna-skola-i-a-ii/ 
https://www.nadaciamilanasimecku.sk/files/documents/1013-desatoro pre skoly_cvek_ nms.pdf 
https://www.nadaciamilanasimecku.sk/files/documents/1013-desatoro pre skoly_cvek_ nms.pdf 
http://cvek.sk/wp-content/uploads/2015/11/Vzdelavanie-deti-cudzincov-pr%C3%83%C2%ADklady-dobrej-praxe.pdf 
http://cvek.sk/wp-content/uploads/2015/11/Vzdelavanie-deti-cudzincov-pr%C3%83%C2%ADklady-dobrej-praxe.pdf 
http://cvek.sk/wp-content/uploads/2015/11/Vzdel%C3%A1vanie-det%C3%AD-cudzincov-na-Slovensku-Potreby-a-rie%C5%A1enia.pdf 
http://cvek.sk/wp-content/uploads/2015/11/Vzdel%C3%A1vanie-det%C3%AD-cudzincov-na-Slovensku-Potreby-a-rie%C5%A1enia.pdf 
http://cvek.sk/wp-content/uploads/2015/11/Vzdel%C3%A1vanie-det%C3%AD-cudzincov-na-Slovensku-Potreby-a-rie%C5%A1enia.pdf 
https://www.unhcr.org/sk/3043-vzdelavanie-o-utecencov.html 
https://www.ssi.sk/wp-content/uploads/2021/02/Slovensky_-jazyk_ako-cudzi_jazyk.pdf 
https://www.raabe.sk/cudzinec-v-mojej-triede 
https://ccerbal.uottawa.ca/linguistic-risk/ 
http://cvek.sk/ 
https://mareena.sk/ 
https://www.nadaciamilanasimecku.sk/ 
https://globalnevzdelavanie.sk/farebna-skola-i-a-ii/ 
https://www.shr.sk/ 
http://www.nasiutecenci.sk/ 
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y HRL, Liga za ľudské práva – občianske združenie, založené právnikmi a advokátmi, ktorí sa venujú po-

moci cudzincom a utečencom na Slovensku
 https://www.hrl.sk/sk
IOM,	Medzinárodná	organizácia	pre	migráciu	– integrácia migrantov, jazykové kurzy, právne pora-

denstvo pre cudzincov 
 https://iom.sk/sk
Migračný úrad Ministerstva vnútra SR, Odbor migrácie a integrácie – integrácia osôb s poskytnutou 

medzinárodnou ochranou
 https://www.minv.sk/?migracny-urad-mv-sr
Skúsenosť MDP prístupu v rámci pedagogickej a poradenskej praxe odpovedajúca popísanej téme
 3 skúsenosti MDP prístupu – Mgr. Eva Krupová, Mgr. Milota Kovačičová, Mgr. Silvia Morávková, PhD. 

(dostupné na webe VÚDPaP)
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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 monografie 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 Filozofickej a Pedagogickej fakulty uni-
verzity komenského a Filozofickej 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 špecifických 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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