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Správa o podpore inkluzívneho vzdelávania žiakov ZŠ v SR   

v školskom roku 2019/2020 

 

Základné údaje o škole a žiakoch 

Štátna školská inšpekcia vykonala dve tematické inšpekcie s cieľom identifikovať faktory, 

ktoré ovplyvňovali stav a úroveň inkluzívneho vzdelávania ohrozených skupín žiakov 

v konvenčnom školskom prostredí základných škôl (ZŠ). Hodnotené subjekty tvorili 2 štátne 

plnoorganizované ZŠ (Trnavský a Trenčiansky kraj) s vyučovacím jazykom slovenským, 

so sídlom v meste. Nízky počet vykonaných tematických inšpekcií v ZŠ bol ovplyvnený 

prerušením vyučovania z dôvodu mimoriadnej situácie v krajine, ktorú zapríčinilo ochorenie 

COVID-19. Z celkového počtu  434 žiakov v školách vzdelávali 71 žiakov 

z marginalizovanej rómskej komunity (16 %), 10 žiakov zo sociálne znevýhodneného 

prostredia (2 %), 69 žiakov so zdravotným znevýhodnením (16 %). Ani jedna škola 

neevidovala žiakov s nadaním, žiakov-príslušníkov národnostnej menšiny, žiakov-cudzincov 

ani žiakov-migrantov. V jednej škole
1
 zriadili dve špeciálne triedy pre žiakov s mentálnym 

postihnutím. Žiadna z nich nemala zriadený nultý ročník ani špecializovanú triedu.   

Dotazníky boli zadané žiakom 6. – 9. ročníka, pedagogickým zamestnancom, zákonným 

zástupcom (ohrozenej skupiny žiakov) a s riaditeľmi škôl sa uskutočnili riadené rozhovory. 

Obsahovali otázky zamerané na klímu školy, názory žiakov na vzťahy medzi učiteľmi 

a žiakmi, meranie postojov pedagogických zamestnancov a zákonných zástupcov 

k školskému prostrediu v kontexte inkluzívneho vzdelávania.  

Podporu inkluzívneho vzdelávania na školách identifikovali tri vzájomne prepojené kľúčové 

oblasti: 

A. Budovanie inkluzívnej kultúry, 

B. Tvorba inkluzívnej politiky, 

C. Rozvíjanie inkluzívnej praxe. 

Každá z nich pozostávala z indikátorov a subindikátorov, ktoré upozorňovali na silné a slabé 

miesta inkluzívneho vzdelávania na ZŠ. 

Budovanie inkluzívnej kultúry 

Prvá oblasť sa týkala inklúzie z hľadiska verifikácie napĺňania poslania a vízie škôl, zdieľania 

spoločných hodnôt, vzťahov a klímy v školskom prostredí, spolupráce s miestnymi 

organizáciami a zároveň pripravenosti škôl reagovať na rozmanité potreby všetkých žiakov 

vo výchovno-vzdelávacom procese.  

Hodnotené školy realizovali výchovu a vzdelávanie prostredníctvom ŠkVP pre primárne 

a nižšie stredné vzdelávanie. V ŠkVP vo všeobecnej rovine deklarovali vzdelávanie žiakov 

so ŠVVP (žiakov so zdravotným znevýhodnením – ZZ, žiakov zo sociálne znevýhodneného 

prostredia – SZP, žiakov s nadaním – N). Vzhľadom na to, že uvedené školy nevzdelávali 

žiakov-príslušníkov národnostnej menšiny, žiakov-cudzincov ani žiakov-migrantov, 
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individuálne podmienky ich vzdelávania do ŠkVP nezahrnuli. Z uvedeného dôvodu základné 

informácie o škole, kontakty a iné údaje uvádzali v štátnom jazyku. Pre žiakov so ŠVVP 

nezverejňovali základné a iné informácie napr. v podobe piktogramov, symbolov, obrázkov 

a grafických znakov.  

Podľa vyjadrení riaditeliek škôl vytvárali všetkým žiakom rovnaké podmienky 

na vzdelávanie. V ZŠ
2
 žiakov s mentálnym postihnutím (MP) na viac ako 70 % vyučovacích 

hodín vzdelávali mimo triedneho kolektívu, v dôsledku čoho nepodporovali sociálnu inklúziu 

ani pozitívne vzťahy medzi spolužiakmi. Riaditeľky škôl deklarovali, že sú pripravení 

prijímať všetkých žiakov bez ohľadu na ich etnický pôvod, jazyk, zdravotné znevýhodnenie, 

postihnutie a kultúru, čo v dotazníku potvrdilo 76 % pedagogických zamestnancov. Svedčilo 

o tom aj zastúpenie žiakov so ZZ, žiakov zo SZP a z MRK, vydané rozhodnutia o ich prijatí 

do 1. ročníka, ako aj ich prijímanie počas školského roka do rôznych tried ZŠ.  

K základným indikátorom posudzovania budovania inkluzívnej kultúry a zdieľania 

inkluzívnych hodnôt, na ktorých má byť založené fungovanie škôl, patrili aj vyjadrenia 

pedagógov v dotazníkoch. Riaditeľky škôl v rozhovore jednoznačne potvrdili, že inkluzívne 

vzdelávanie považujú za prirodzenú súčasť života školy. Prítomnosť akýchkoľvek odlišností 

a inakosti vnímali ako príležitosť a nie ohrozenie. Jedna z uvedených ZŠ
3
 sa zapojila 

do projektu Inclusive Schools, vytvorila inkluzívny tím a spoluprácu so ZŠ v Raslaviciach. 

Za pozitívum považovali aj bezplatné zapojenie žiakov z MRK do rôznych mimoškolských 

aktivít (návšteva ZOO, divadiel, exkurzie). Avšak z analýzy odpovedí pedagogických 

zamestnancov oboch škôl vyplynulo, že postoje neboli jednoznačné. Odpovede v dotazníku 

vypovedali o pozitívnom nastavení a zdieľaní rovnakých hodnôt, ale ich konanie tomu 

nenasvedčovalo. Na základe zistení z priamych pozorovaní sa prejavili nedostatky v prístupe 

i v príprave pracovných materiálov podľa individuálnych potrieb žiakov. Z analýzy zápisníc 

zo zasadnutí metodických a poradných orgánov vyplynulo, že učitelia k zisteným 

nedostatkom prijímali formálne opatrenia na ich odstránenie. Absentovali konkrétne návrhy 

činností, postupov aj kontrola ich plnenia. Nevenovali sa identifikovaniu slabých stránok 

vzdelávacích výsledkov neprospievajúcich žiakov, žiakov so ŠVVP, či žiakom z MRK, čo 

bolo v rozpore s ich vyjadrením v dotazníku.  

Na základe analýzy odpovedí pedagogických zamestnancov bola potvrdená v jednom 

subjekte
4
 uzavretá klíma školy. Pedagogickí zamestnanci sa prejavovali nedôverou a slabou 

angažovanosťou, v riadení školy vládol formalizmus, riaditeľka si udržiavala odstup 

od pedagogických zamestnancov, žiakov aj zákonných zástupcov. 

Na meranie postojov, názorov žiakov k žiakom so ŠVVP v bežných triedach ZŠ bol zadaný 

revidovaný dotazník The Chedoke-McMaster Attitudes towards children with handicaps 

(CATCH) Postoje voči deťom so zdravotným postihnutím. Jeho obsah tvorili tri samostatné 

ukážky, ktoré obsahovali charakteristiky troch žiakov so ŠVVP: 
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1. Adam, žiak so zdravotným znevýhodnením – chorý, zdravotne oslabený,  

2. Boris, žiak so zdravotným znevýhodnením – s poruchou správania a učenia, 

3. Cyril, žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia.  

Žiaci mali za úlohu vybrať si na základe svojej osobnej skúsenosti jedného žiaka 

z ponúknutých charakteristík a následne vyjadriť svoje postoje, názory a skúsenosti k 

vybranému žiakovi so ŠVVP.   

Administrácie dotazníka CATCH sa zúčastnilo 165 žiakov 6. – 9. ročníka ZŠ. Menej ako 

polovica respondentov (47,9 %) poznala a mala osobnú skúsenosť so žiakmi so ŠVVP. 

Na druhej strane respondenti, ktorí nepoznali žiadneho žiaka so ŠVVP, tvorili viac ako 

polovicu z celkového počtu oslovených žiakov (52,1 %). V oboch prípadoch respondenti pri 

svojej voľbe preferovali chlapca s poruchou správania a s poruchou učenia a, naopak, 

najmenej si vyberali a svoj postoj vyjadrili k chlapcovi zo SZP.  

Z celkového počtu 165 respondentov, bolo 30 žiakov so ŠVVP (6. – 9. roč.), z ktorých 

18 (10,9 % z celkového počtu respondentov) sa identifikovalo s charakteristikou niektorého 

z chlapcov z ukážky. Ostatní žiaci so ŠVVP sa s uvedenými charakteristikami nestotožnili, 

pretože ich špecifické potreby neboli obsahom jednotlivých charakteristík.  

Väčšina respondentov skupinu žiakov so ŠVVP formálne prijímala ako prirodzenú súčasť 

kolektívu, sociálne vzťahy medzi žiakmi boli relatívne funkčné, čo malo vplyv aj na celkovú 

atmosféru triedy. Žiaci so ŠVVP prežívali v kolektívoch triedy istú mieru odmietania, 

izolovania s vedomím si svojich sociálnych a zdravotných nedostatkov, ktoré ich vyraďovali 

zo sociálnej skupiny ostatných spolužiakov. Bariéry, ktoré bránili v rozvoji kamarátskych 

vzťahov, mohli vychádzať z rôznych predsudkov, sympatií i vzájomnej blízkosti, školskej 

výkonnosti, podobnosti záujmov, názorov, zo sklamania z neprijatia rovesníckymi skupinami 

odlišných skupín kamarátov, z oslabenia svojej vlastnej pozície či stratenia rešpektu v skupine  

svojich kamarátov. Z uvedených zistení vyplýva, že väčšina žiakov stále nie je tolerantná, 

pripravená vnímať rôznorodosť, nie je schopná akceptovať odlišnosti tých druhých.  

Problém narastá, ak škola nesústredí pozornosť na rôznorodé aktivity zamerané na riešenie 

konfliktov a interpersonálnych vzťahov v triede, v škole, neorganizuje preventívne programy 

s dôrazom na ozdravenie komunikačných vzorcov medzi žiakmi, podporu prehlbovania 

spolupráce, empatie a vzájomnej tolerancie. Nediskutuje o odlišnostiach, neujasňuje význam 

pojmov a hlbšie sa nezamýšľa nad dôsledkami negatívneho konania.  

Vzájomné vzťahy žiakov s učiteľmi vyjadrili žiaci 6. – 9. ročníka v dotazníku, ktorý bol 

zameraný na zisťovanie vzájomnej dôvery, rešpektu a akceptácie v komunikácii. V oboch 

školách žiaci odpovedali na jednotlivé otázky približne rovnako. Vzťahy medzi učiteľmi 

a žiakmi nie sú najpriaznivejšie, neposkytovali v dostatočnej miere pocit istoty a bezpečia, čo 

celkovo oslabovalo vytváranie priaznivej atmosféry v škole.   

Možnosť vyjadriť svoj názor na kvalitu vzťahov, ako aj na výchovno-vzdelávací proces 

v škole dostali aj zákonní zástupcovia ohrozenej skupiny žiakov prostredníctvom 

anonymného dotazníka. Dotazník vyplnilo 41 zákonných zástupcov. V ZŠ
5
 takmer všetci 

rodičia negatívne hodnotili vzájomnú komunikáciu so školou, z nich viac ako 50 %  uviedlo, 
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že ich učitelia nerešpektovali a vedenie školy sa nezaujímalo o ich názor.  

Z rozhovoru s riaditeľkami oboch ZŠ vyplynulo, že rodičia žiakov zo SZP a z MRK 

prejavovali menší záujem o vzdelávacie výsledky svojich detí a kládli menší dôraz na ich 

pravidelnú dochádzku do školy. Na nerušenú komunikáciu s rodičmi alebo žiakmi v ZŠ
6
 

nemali k dispozícii miestnosť, čo malo nepriaznivý vplyv na riešenie rôznorodých osobných 

i výchovno-vzdelávacích problémov.  

Riaditeľky škôl ďalej uviedli, že vytvárali priestor pre spätnú väzbu od rodičov na pôde školy 

primárne prostredníctvom osobných stretnutí, organizovaním triednych aktívov a zároveň aj  

formou neformálnych stretnutí s rodičmi na rôznych školských akciách i so širokou 

verejnosťou (prezentácia školy na podujatiach mesta a obce). Avšak zákonní zástupcovia 

žiakov ohrozenej skupiny zo ZŠ
7
 uvedené tvrdenia v dotazníku nepotvrdili. Podľa ich 

vyjadrení sa aktívne nepodieľali na rozvoji školy, nemali príležitosť na diskusiu ani na spätnú 

väzbu o klíme a kvalite školy.  

K budovaniu inkluzívnej kultúry patrí aj rozvíjanie spolupráce so zriaďovateľom, 

s poradenskými zariadeniami, rôznymi inštitúciami, s miestnymi organizáciami, komunitami, 

školami, ktoré môžu prispieť svojimi skúsenosťami i nápadmi v oblasti inkluzívneho 

vzdelávania.  

Riaditeľky subjektov ocenili synergiu s poradenskými zariadeniami, čo potvrdila aj väčšina 

pedagogických zamestnancov v zadanom dotazníku. Avšak metodickú podporu v oblasti 

inkluzívneho vzdelávania v rozhovore nepotvrdila ani jedna škola. Pomoc primárne zamerali 

na diagnostické vyšetrenia žiakov, získanie komplexných informácií o žiakoch, ktorí 

potrebujú špeciálno-pedagogickú starostlivosť, najmä pre skupinu žiakov so ZZ, prípravu 

individuálnych vzdelávacích programov a na oblasť profesijnej orientácie (výber stredných 

škôl a voľba povolania).  

S občianskym združením aj s mimovládnou organizáciou podporujúcou inkluzívnu 

spoločnosť spolupracovali v jednej škole
8
.  

Partnerstvo s inými školami z dôvodu výmeny skúseností inkluzívneho vzdelávania uviedli 

pedagogickí zamestnanci
9
 v zadanom dotazníku, avšak odvíjalo sa len na úrovni vedúcich 

zamestnancov. Čo nemožno považovať za postačujúce, pretože členmi inkluzívneho tímu by 

mali byť v prvom rade školský špeciálny pedagóg, výchovný poradca, učitelia a pedagogickí 

asistenti, ktorí zefektívňujú procesy individualizácie a podpory priamo vo výchove 

a vzdelávaní žiakov. Stretnutie vedúcich zamestnancov sa sústredilo na výmenu skúseností 

z realizácie inkluzívneho vzdelávania  žiakov z MRK a na získanie dobrých príkladov z 

praxe. Avšak pedagogickým zamestnancom chýbali komplexné informácie v oblasti 

inkluzívneho vzdelávania ohrozenej skupiny žiakov, ukážky metód práce vo vzdelávacom 

procese, ukážky dobrej praxe – ako pracovať s neprispôsobivými žiakmi z MRK na 

vyučovaní, ako postupovať pri záškoláctve.  
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Pozitívne možno hodnotiť úsilie, ktoré prejavili uvedené školy zapájaním žiakov a rodičov 

bez rozdielu do rozličných činností a aktivít života miestnej komunity prípravou viacerých 

vystúpení s kultúrnym programom aj v spolupráci so seniormi. Žiaci úspešne reprezentovali 

školy v súťažiach a olympiádach športového, umeleckého a tvorivého charakteru. Svoju 

aktivitu a fantáziu prejavili aj pri príprave školského časopisu, ktorý zverejnili na webovom 

sídle škôl. No napriek tomu žiaci zo SZP a z MRK
10

 nemali záujem o mimoškolskú činnosť 

a súčasne ani o ponúkané aktivity organizované školou. Riaditeľky škôl uviedli, že spolupráca 

s  niektorými rodičmi bola ťažšia z dôvodu ich nízkeho záujmu o dianie v škole, nie každý 

prejavil záujem o poskytnuté akcie školy. Vyššiu účasť rodičov žiakov z MRK na školských 

akciách zaznamenali u žiakov primárneho vzdelávania ako u žiakov nižšieho stredného 

vzdelávania.  

Tvorba inkluzívnej politiky 

Druhá oblasť hodnotenia sa spájala s vypracovaním koncepčnej stratégie inkluzívneho 

vzdelávania, uplatňovaním právnych predpisov vo výchove a vzdelávaní žiakov. 

Napriek tomu, že väčšina pedagogických zamestnancov v dotazníku uviedla, že 

má vypracovanú koncepčnú stratégiu inkluzívneho vzdelávania a pri jej tvorbe spolupracovali 

s odbornými zamestnancami školy, riaditeľky subjektov v rozhovore túto skutočnosť 

nepotvrdili. Obe školy nezamestnávali odborných zamestnancov. Samostatný dokument 

koncepcie inkluzívneho vzdelávania žiakov, inkluzívny plán, ako aj  pravidlá adaptačného 

procesu na príchod nového žiaka nemali vypracované. 

Školský poriadok (ŠP) upravoval práva a povinnosti žiakov, pravidlá vzťahov medzi žiakmi 

a pedagogickými zamestnancami, práva a povinnosti zákonných zástupcov žiakov. Zároveň 

deklaroval opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog, upravoval podmienky 

na zaistenie ochrany pred diskrimináciou, násilím a šikanovaním. ŠP riešil problematiku 

pravidiel správania, žiaci o nich diskutovali s učiteľmi, čo potvrdilo 87,5 % žiakov 6. – 7. 

ročníka. Na otázku – V škole sa učíme, ako sa máme správať v situácii, keby nás niekto 

v triede alebo mimo školy zosmiešňoval, fyzicky napádal alebo inač nám ubližoval – 

odpovedalo kladne viac ako 70 % žiakov. Napriek tomu, výsledky z dotazníkov poukázali na 

výskyt rôznych foriem šikanovania. Takmer štvrtina opýtaných žiakov 6. a 7. ročníka uviedla, 

že boli svedkami šikanovania niekoho iného jeden alebo viackrát. Na otázku – V škole sa 

zúčastňujem rôznych aktivít zameraných na riešenie konfliktov a vzťahov medzi žiakmi 

v triede, v škole – negatívne odpovedalo viac ako 70 % žiakov. Ani jedna škola nerealizovala 

monitoring zameraný na prevenciu a odhaľovanie negatívnych javov v správaní žiakov 

a príznakov šikanovania, čo v dotazníku potvrdili aj žiaci.  

Obe školy vo svojich ŠkVP deklarovali vytvorenie podmienok na výchovu a vzdelávanie 

žiakov so ŠVVP, podľa ktorých im školy garantovali zabezpečenie rovnocenného prístupu 

k vzdelávaniu a primeraný rozvoj vedomostí a zručností. Špecifické potreby žiakov 

zabezpečovali v triedach spolu s ostatnými žiakmi školy (školská integrácia) prostredníctvom 

IVP a  v špeciálnych triedach pre žiakov s MP podľa príslušného vzdelávacieho programu. 

Podporný tím tvorili 1 školský špeciálny pedagóg (ŠŠP),  7 pedagogickí asistenti a 2 špeciálni 
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pedagógovia, ktorí vyučovali v špeciálnych triedach. Jedného ŠŠP a 2 pedagogických 

asistentov škola
11

 získala zapojením sa do projektu. Neprítomnosť odborných zamestnancov 

a nedostatok pedagogických zamestnancov spôsobovalo značné bariéry pre vytvorenie 

inkluzívnych podmienok všetkým žiakom v kontexte ich zloženia i štruktúry. Túto skutočnosť 

potvrdili aj zistenia z priamych pozorovaní. Učitelia neboli dôslední v súvislosti 

s personalizáciou vyučovania, nezohľadňovali dostatočne osobnosť každého žiaka, záujmy 

a potreby. Z tohto dôvodu je dôležité zostavenie inkluzívneho tímu v školskom prostredí 

pre všetkých žiakov, aby bol zabezpečený kvalitný vyučovací proces uplatnením efektívnych 

spôsobov učenia sa.  

Žiakov s MP vzdelávali v ZŠ
12

 v dvoch špeciálnych triedach podľa príslušných vzdelávacích 

programov. Zabezpečovali ich dve učiteľky – špeciálne pedagogičky a 1 pedagogická 

asistentka. Riaditeľka školy konštatovala, že takéto riešenie bolo prínosom pre ich žiakov s 

MP, pretože  si zlepšili nielen vzdelávacie výsledky, ale stali sa aj komunikatívnejší 

a pokojnejší. V  ZŠ
13

 žiakov s MP vzdelávali formou školskej integrácie, pričom na viac ako 

70 % vyučovacích hodín ich vzdelávali mimo triedneho kolektívu. Ich výučba prebiehala 

individuálne s pedagogickým asistentom v jeho učebni, i keď pedagogické asistentky 

nespĺňali kvalifikačné predpoklady na vzdelávanie žiakov s MP. Absencia školského 

špeciálneho pedagóga sa prejavila v ich vzdelávaní, uvedení žiaci boli iba sporadicky zapájaní 

do činnosti spolu s intaktnými spolužiakmi, pracovali oddelene. Riaditeľka školy preferovala 

odčlenené vzdelávanie uvedených žiakov, pričom tento model z hľadiska inkluzívneho 

vzdelávania nemožno považovať za inšpiratívny. Idea inkluzívneho vzdelávania je vo 

vytváraní heterogénnych tried, ktoré žiakom poskytujú skutočný obraz o rozmanitosti, ktorá je 

bežnou súčasťou každej spoločnosti. Vzdelávanie v takomto prostredí umožňuje žiakom 

vnímať heterogénnosť ako normalitu. V situácii, keď v škole nepôsobí podporný inkluzívny 

tím (zložený z odborných a pedagogických zamestnancov) a tím pripravených učiteľov 

na inkluzívne vzdelávanie, dochádza k neschopnosti nastavovať funkčné stratégie 

inkluzívneho vzdelávania v heterogénnych triedach.  

Pri vzdelávaní žiakov zo SZP pochádzajúcich z MRK neboli vytvorené potrebné individuálne 

podmienky, vypracované podporné programy, uplatnené špecifické metódy, formy výchovy 

a vzdelávania, čo negatívne ovplyvnilo aj ich motiváciu vzdelávať sa.  

Jednou z ďalších prekážok úspešnej inklúzie bolo nerešpektovanie odporúčaní poradenských 

zariadení  týkajúce sa špecifík vzdelávania žiakov so ZZ. Pričom najvýraznejšie nedostatky sa 

prejavili v spôsobe vzdelávania žiakov s MP mimo ich kmeňovej triedy.  

Takmer všetci pedagogickí zamestnanci sa v dotazníku vyjadrili, že na základe pedagogickej 

diagnostiky spoznávali slabé miesta žiakov a prispôsobovali tomu nápravné opatrenia 

vo vyučovacom procese. Z analýz zápisníc zasadnutí metodických orgánov však vyplynulo, 

že pedagogickú diagnostiku učitelia vôbec nerealizovali, neviedli o tom ani písomné 

záznamy. Výchovno-vzdelávacie problémy žiakov so ŠVVP a menej úspešných žiakov 

dôsledne neanalyzovali a neurčovali postupy a metódy na zlepšenie ich prospechu. 
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Komplexná informovanosť o napredovaní týchto skupín žiakov nebola zabezpečená aj 

vzhľadom na neúčasť pedagogických asistentiek na zasadnutiach metodických orgánov. 

Formálnosť v plánovaní a odovzdávaní informácií o vzdelávacích výsledkoch žiakov 

a ich následnom uplatnení v praxi poukázali na nízku participáciu metodických orgánov 

na riadení školy. Podľa názoru riaditeliek škôl učitelia rešpektovali potreby a možnosti 

všetkých žiakov. Za hlavné príčiny ich neúspechu vo vzdelávaní uviedli nezáujem žiakov 

o vzdelávanie, ľahostajný prístup k vzdelávacím výsledkom sprevádzaný ich vysokou 

absenciou, slabou alebo žiadnou kontrolou žiaka zo strany zákonných zástupcov a malý 

záujem z ich strany o spoluprácu so školou. 

Nedostatok odborných a poddimenzovaný stav pedagogických zamestnancov (inkluzívny tím) 

negatívne ovplyvňuje vzdelávanie ohrozenej skupiny žiakov, čo sa prejavilo pri nastavení 

podmienok, v kvalite stanovenia vzdelávacích stratégií, v odovzdávaní a výmene skúseností, 

ako aj v chýbajúcej analýze a v prijímaní účinných opatrení na odstránenie zistených 

nedostatkov na zasadnutiach pedagogických rád, metodických orgánov a predmetových 

komisií.  

Rozvoj inkluzívnej praxe 

Tretia oblasť hodnotenia súvisela so zistením aktuálneho stavu inkluzívneho vzdelávania 

v praxi, organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu, s vytváraním inkluzívneho prostredia 

zabezpečením rôznorodých vzdelávacích potrieb každého žiaka, s vytváraním príležitosti 

vo vzdelávaní, výchove a v podpore vzájomnej kooperácie medzi všetkými žiakmi. 

 Výchovno-vzdelávací proces, priebeh vyučovania 

ŠkVP proklamovali vzdelávanie žiakov v heterogénnych triednych kolektívoch v zastúpení 

žiakov so ŠVVP, z MRK i ostatných žiakov výhradne na základe dosiahnutého veku. Všetci 

žiaci využívali školské priestory rovnako. V jednej
14

 z dvoch hodnotených škôl žiakov s MP 

vzdelávali oddelene, mimo kmeňovej triedy, čo možno vnímať ako obzvlášť závažný typ 

nerovného – diskriminačného zaobchádzania.  

V obidvoch školách nemali v predchádzajúcom školskom roku žiakov z ohrozenej skupiny,  

ktorí by predčasne ukončili plnenie povinnej školskej dochádzky. Školy ojedinele 

prispôsobovali vzdelávacie prostredie potrebám žiakov, ktorým vo zvýšenej miere hrozilo 

riziko predčasného ukončenia školskej dochádzky. Ohrozeným skupinám žiakov so ZZ, 

zo SZP a z MRK čiastočne pomáhali prispôsobiť sa požiadavkám formálneho vzdelávania 

a prekonávať prekážky vo vzdelávaní uplatňovaním integrácie žiakov v bežných triedach 

alebo vzdelávaním žiakov s MP v špeciálnych triedach. 

Výchovno-vzdelávací proces v kontexte inklúzie bol sledovaný na 29 priamych 

pozorovaniach v triedach primárneho a nižšieho stredného vzdelávania. 

Na vyučovacích hodinách učitelia poväčšine zapájali žiakov do činnosti triedy. Avšak 

ku každému žiakovi nepristupovali na základe jeho individuálnych schopností, osobitosti 

žiakov z MRK zohľadňovali iba ojedinele, čo sa potvrdilo na väčšine priamych pozorovaní. 

Individuálnu podporu žiakom so ZZ počas niektorých vyučovacích hodín poskytovali 
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pedagogické asistentky, avšak vo vzťahu k žiakom zo SZP a z MRK v minimálnej miere. 

Činnosť pedagogických asistentiek spočívala v usmerňovaní spôsobu práce a kontroly 

správnosti výsledkov žiakov. V prípade ZŠ
15

, pedagogické asistentky sporadicky vytvárali 

podmienky podporujúce samostatnosť a nezávislosť žiakov od pomoci druhých. Od začiatku 

vyučovania pôsobili nesystematicky, nepremyslene, čakali výlučne na pokyny vyučujúceho. 

Systém podpory jednotlivých žiakov v školskom prostredí v prevažnej miere koordinovali iba 

učitelia, výchovný poradca, ojedinele školský špeciálny pedagóg a pedagogickí asistenti. 

Napriek tomu viac ako 90 % učiteľov v dotazníku uviedlo, že odborní zamestnanci svojím 

pôsobením na škole im uľahčujú prácu vo vzdelávaní žiakov, ktorí potrebujú špeciálno-

pedagogickú starostlivosť. Pričom odborných zamestnancov obe školy nezamestnávali. 

Štruktúru vyučovacích hodín mali učitelia prevažne premyslenú. Dominantne aplikovali 

frontálnu prácu, minimálne striedali skupinové a individuálne formy vyučovania. Málokedy 

využívali činnostné vyučovanie, diferencovaný prístup a aktivizujúce metódy.  

Väčšina učiteľov využívala na vyučovacích hodinách prácu s učebnými pomôckami, menej 

s kompenzačnými pomôckami a len sporadicky rozvíjali digitálne zručností žiakov s využitím 

informačno-komunikačných technológií (IKT). Učitelia využívali väčšinou IKT 

na prezentáciu obsahu učiva a žiaci ich málokedy používali na vyhľadávanie a spracovanie 

informácií. Žiaci dostali minimálnu príležitosť kriticky pracovať s informáciami. Viac ako 80 

% učiteľov v dotazníku uviedlo, že pripravujú učebné materiály, pracovné listy pre žiakov 

podľa ich individuálnych potrieb a zároveň podľa ich vzdelávacích predpokladov, avšak 

uvedené tvrdenia sa nepreukázali na priamych pozorovaniach. Na väčšine hodín nemali žiaci 

pripravené pracovné listy zodpovedajúce ich edukačným špecifikám, odlišnostiam 

a nedostatočná bola diferenciácia úloh z hľadiska saturácie ich vzdelávacích potrieb. 

Minimálne vytvárali žiacke portfóliá, čo malo dosah na poskytovanie informácií 

o napredovaní alebo zaostávaní žiakov, plnenie IVP a tímové plánovanie ich ďalšieho 

rozvoja.  

Prierezové témy zapracovali v jednom subjekte
16

 do obsahu vyučovania jednotlivých 

predmetov a aktivít škôl, avšak s minimálnou aplikáciou podpory interkultúrneho 

porozumenia vo vyučovacom procese. Problémy vo vzťahoch medzi žiakmi súviseli 

s nekorektným správaním niektorých žiakov na vyučovacích hodinách, čo spôsobilo, že 

atmosféra vzájomného rešpektu pedagóg a žiak bola občas narušená.   

 Podmienky na vzdelávanie, úroveň podpory žiakov 

Riaditeľky hodnotených subjektov a ich zástupcovia spĺňali kvalifikačné predpoklady 

a osobitné kvalifikačné požiadavky na výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca. 

Výchovno-vzdelávací proces zabezpečovali pedagogickí zamestnanci spĺňajúci kvalifikačné 

predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky na výkon pedagogickej činnosti v základnej 

škole. Tri pedagogické asistentky
17

 nespĺňali kvalifikačné predpoklady na vzdelanie žiakov 

s MP. Pre adekvátne zabezpečenie potrieb žiakov so ŠVVP by školy potrebovali 1 školského 
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špeciálneho pedagóga, 1 školského psychológa, 1 školského logopéda a 7 pedagogických 

asistentov.  

Riaditeľky subjektov v rámci profesijného rozvoja podporovali aktivity celoživotného 

vzdelávania pedagogických zamestnancov. Absolvovali rôzne vzdelávania, avšak nie 

v kontexte inkluzívneho vzdelávania. Za ostatné dva roky sa zamerali na rozvíjanie funkčnej 

gramotnosti, na inovácie foriem a metód vo vzdelávaní, pričom na priamych pozorovaniach 

učitelia nie vždy preukázali absolvovaným vzdelávaním získané vedomosti a zručnosti. 

Väčšina z nich sa vyjadrila, že im chýbali informácie najmä z oblasti inkluzívneho 

vzdelávania žiakov z MRK, ako aj intenzívna pomoc zo strany poradenských zariadení. 

V plánoch činnosti metodických orgánov zdôrazňovali potrebu ďalšieho vzdelávania. 

Konkrétne vzdelávacie aktivity v rámci interného vzdelávania (odovzdávanie si informácií 

zo vzdelávacích aktivít, otvorené hodiny, naplánované vzájomné hospitácie) realizovali 

sporadicky. Zo zápisníc zasadnutí poradných orgánov vyplynulo, že pedagogickí zamestnanci 

sa zaoberali príčinami slabého prospechu, avšak absentoval systematický postup zameraný na 

identifikáciu príčin zhoršenia výkonu žiakov, prijímanie adekvátnych opatrení a následná 

kontrola ich účinnosti.  Výchovno-vzdelávacie problémy konkrétnych žiakov so ŠVVP 

a menej úspešných žiakov dôsledne neanalyzovali a neurčovali postupy a metódy na zlepšenie 

ich prospechu. 

V ZŠ
18

 poskytovala intervenčnú činnosť školská špeciálna pedagogička 34 žiakom so ŠVVP. 

Viedla si plán práce na daný školský rok, dokumentáciu žiakov so ŠVVP, priebežne ju 

dopĺňala a aktualizovala, participovala pri tvorbe IVP, poskytovala metodickú pomoc 

a poradenské služby niektorým začleneným žiakom i učiteľom školy. Podieľala sa na príprave 

kompenzačných a učebných pomôcok, sledovala legislatívne zmeny v oblasti vzdelávania 

žiakov so ŠVVP. Vyučovala špecifický vyučovací predmet (rozvoj špecifických funkcií) 

a viedla aj špeciálno-pedagogické intervencie. Obe činnosti uskutočňovala počas vyučovacích 

hodín, podľa stanoveného rozvrhu hodín. Tvorila portfólio ako nástroj rozvoja integrovaných 

žiakov, obsahovalo súbor prác zozbieraných za určité časové obdobie intervencií, ktoré 

poskytovali rôzne informácie o nadobudnutých skúsenostiach a pracovných výsledkoch 

žiakov. Slúžilo ako diagnostický nástroj o vývoji a pokroku integrovaných žiakov. 

V spolupráci s výchovnou poradkyňou sa podieľala na činnosti kariérového poradenstva 

a pri výbere povolania.  

Nedostatky v činnosti ŠŠP súviseli so vzdelávaním  v  špeciálno-pedagogickej oblasti, 

s poskytovaním špeciálno-pedagogického poradenstva zákonným zástupcom, s vedením 

evidencie ich konzultácií, s prácou žiakov s počiatočnými ťažkosťami, ktorí neboli žiakmi 

so ŠVVP, s prípravou metodických materiálov pre pedagogických zamestnancov a zákonných 

zástupcov, so zabezpečovaním a aktualizovaním informácií v oblasti špeciálno-

pedagogického poradenstva prostredníctvom webového sídla školy. Vzhľadom na krátke 

pôsobenie v škole sa nepodieľala na sociálnom a spoločenskom začlenení žiakov so ŠVVP 

do rovesníckych skupín, nezúčastnila sa zápisu detí do 1. ročníka ZŠ a v MŠ nerealizovala 

depistážne vyšetrenia detí predškolského veku. V prípade druhej ZŠ
19

 činnosť ŠŠP 
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nezabezpečili aj napriek potrebe vzhľadom na počet a štruktúru 35 žiakov so ŠVVP.  

Úpravu bezbariérového prostredia v interiéri a exteriéri riaditelia škôl zabezpečovali 

s ohľadom na finančné možnosti a v spolupráci so zriaďovateľmi. V hodnotených subjektoch 

vytvorili len čiastočnú bezbariérovosť, súvisela so vstupom do budovy školy a v ZŠ
20

 

zabezpečili bezbariérový prístup aj na poschodia. Takéto úpravy nevytvárajú podmienky pre 

samostatné zapojenie sa žiakov do života školy, nevytvárajú rovnosť príležitostí a hlavne 

nerešpektujú právo na zachovanie vlastnej identity. Architektonické bariéry znemožňujú 

autonómny pohyb po chodbách, učebniach školy či používanie sociálnych zariadení, pričom 

priestorové úpravy tvoria jednu z nevyhnutných podmienok pre vytvorenie rovnosti 

príležitostí.  

Školy ponúkali všetkým žiakom celodenný výchovný systém prostredníctvom ŠKD 

a krúžkov, kde im okrem rôznych činností poskytovali aj doučovanie, prípravu na vyučovanie 

a písanie domácich úloh. Zastúpenie žiakov 1. – 5. ročníka z MRK, ktorí navštevovali ŠKD, 

bolo minimálne v oboch ZŠ
21

. Z celkového počtu 41 žiakov z MRK 1. – 5. ročníka ŠKD 

navštevovalo len 10 žiakov z MRK, čo predstavovalo iba 24 % žiakov. V ZŠ
22

 zákonní 

zástupcovia žiakov z MRK prejavili záujem o možnosť zaradenia svojich detí do ŠKD 

so znížením, odpustením mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť 

poskytovanú v ŠKD, ale z rozhovoru s rodičmi detí z MRK vyplynulo, že ich deti neprejavili 

záujem navštevovať ŠKD. Z celkového počtu žiakov hodnotených subjektov patriacich 

k majoritnej populácii sa činností v ŠKD zúčastňovalo 53 %, pričom  účasť žiakov z MRK 

bola takmer o 30 % nižšia. 

Na základe princípu rovného prístupu sa žiaci bez ohľadu na etnický pôvod, kultúru 

a postihnutie angažovali v rôznych školských a mimoškolských aktivitách, zúčastňovali sa 

výchovných koncertov, výletov, exkurzií, filmových a divadelných predstavení. V ZŠ
23

 sa 

školské a mimoškolské aktivity uskutočňovali aj v rámci projektu Inclusive Schools. Žiakom 

z MRK zmysluplne plánovali voľný čas, viedli ich k zdravému životnému štýlu i pochopeniu 

významu pohybových aktivít pre zdravie. Svoje záujmy, nadanie aktívne rozvíjali 

v záujmových útvaroch vzdelávacieho, športového a umeleckého zamerania. Hodnotené 

subjekty nemali zriadené centrá voľného času a ani neponúkali žiadne umelecké vzdelávanie 

v rámci elokovaných pracovísk zriadených základnými umeleckými školami.   

Prostredníctvom výchovného poradcu školy poskytovali poradensko-informačnú a metodickú 

podporu pedagogickým zamestnancom, žiakom bez ohľadu na postihnutie, etnický pôvod, 

jazyk a kultúru a rovnako aj ich zákonným zástupcom. Obsah činností deklarovaný v jeho 

pláne bol zameraný na prácu so začlenenými žiakmi, metodickú činnosť pre učiteľov 

a riešenie výchovných problémov. Poskytnutie metodickej podpory zo strany výchovného 

poradcu potvrdilo viac ako 70 % pedagogických zamestnancov. Žiaci 6. – 9. ročníka (70 %) 

uviedli, že ho poznajú a aj mu dôverujú. Napriek tomu ho minimálne vyhľadávali z dôvodu 

riešenia osobných alebo školských problémov. Záznamy o poskytovaní služieb pre žiakov 
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z rôznych ročníkov si výchovná poradkyňa
24

 neviedla, jej činnosť v prevažnej miere 

vykazovala známky formálnosti a zároveň jej vplyv na riešenie výchovných problémov 

žiakov a na zabezpečovanie ich vzdelávacích potrieb bol minimálny. V rozhovore výchovné 

poradkyne uvádzali, že sú prizývané k riešeniu výchovných problémov všetkých žiakov, 

pričom ich názory, postup riešenia boli rešpektované vedením školy a triednymi učiteľmi. 

Ďalej uvádzali, že prevenciu sociálno-patologických javov, vytváranie pozitívnych vzťahov 

medzi žiakmi riešili aj s koordinátormi prevencie prostredníctvom prednášok, besied a 

vzdelávacích aktivít, ale v dotazníku to nepotvrdilo viac ako 70 % opýtaných žiakov 6. a 7. 

ročníka. Výchovné poradkyne a ostatní pedagogickí zamestnanci škôl nepodporovali 

mentorský systém medzi žiakmi, s rodičmi komunikovali iba vtedy, keď riešili výchovno-

vzdelávacie problémy žiakov.  

Výchovné poradkyne plnili aj funkciu kariérového poradcu. Z analýzy odpovedí 58 žiakov        

8. – 9. ročníka v obidvoch školách vyplynuli rozdielne odpovede v niektorých položkách 

dotazníka, čo mohlo súvisieť s klímou a s veľkosťou  škôl. V ZŠ
25

 takmer všetci žiaci uviedli, 

že vedia, kto z učiteľov školy je kariérový poradca, avšak v prípade žiakov druhej školy
26

 to 

potvrdilo len 73 % opýtaných. V spolupráci s odbornými zamestnancami poradenských 

zariadení žiakom zabezpečovali testovanie profesijnej orientácie a individuálne konzultácie 

v danej oblasti. Vykonanie viacerých testov, pomocou ktorých sa žiaci dozvedeli aká profesia, 

povolanie je pre nich vhodné, uviedlo 64,7 % žiakov
27

 a v druhej škole iba 19,5 % žiakov.  

 

Graf 1 Škola mi poskytla možnosť vykonať viacero testov, pomocou ktorých som sa dozvedel/-a aká 

profesia, povolanie je pre mňa vhodné
28

  

 

Graf 2 Škola mi poskytla možnosť vykonať viacero testov, pomocou ktorých som sa dozvedel/-a aká 

profesia, povolanie je pre mňa vhodné
29
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 ZŠ, V. Šuleka, Školská 165, Hlohovec 
25

 ZŠ, V. Šuleka, Školská 165, Hlohovec – 17 žiakov z celkového počtu 19 žiakov 8. – 9. roč. 
26

 ZŠ, Školská 1123/29, Bánovce nad Bebravou – 41 žiakov z celkového počtu 78 žiakov 8. – 9. roč. 
27

 ZŠ, V. Šuleka, Školská 165, Hlohovec 
28

 ZŠ, V. Šuleka, Školská 165, Hlohovec 
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 ZŠ, Školská 1123/29, Bánovce nad Bebravou 
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Informácie psychológa z poradenského zariadenia získané na základe výsledkov testov 

pomohli pri výbere strednej školy len 7,3 % žiakov prvej ZŠ
30

 a iba 11,8 % žiakov druhej ZŠ.   

Graf 3 Informácie o škole, na ktorej chcem študovať, mi odporučil psychológ z poradne na základe 

testov
31

 

 

Graf 4 Informácie o škole, na ktorej chcem študovať, mi odporučil psychológ z poradne na základe 

testov
32

 

 

Školy uvádzali, že žiakom poskytli dostatok informácií o možnostiach ďalšieho štúdia, s čím 

zhodne súhlasilo viac ako 70 % opýtaných v oboch školách. Sprostredkovali im stretnutia 

so zástupcami stredných škôl v okolí, čím im tiež uľahčili výber strednej školy (potvrdilo to 

viac ako 50 % žiakov). Totožne odpovedali žiaci (viac ako 80 %) aj na položky ohľadom 

výberu školy podľa vlastného záujmu, pričom výber školy do väčšej miery (viac ako 70 %) 

ovplyvnil aj prospech z jednotlivých predmetov. Na položku – zúčastnil si sa osobného 

rozhovoru s kariérovým poradcom – odpovedalo zhodne len približne 50 % žiakov, pričom 

iba 46,3 % žiakov prvej školy
33

 si myslí, že ich učitelia tak dobre poznali, že by im vedeli 

odporučiť najvhodnejšiu školu (v druhej škole to bolo viac ako 60 % opýtaných).  

Graf 5 Učitelia ma dobre poznajú, vedia mi odporučiť školu, ktorá by bola pre mňa najvhodnejšia
34

 

 

Graf 6 Učitelia ma dobre poznajú, vedia mi odporučiť školu, ktorá by bola pre mňa najvhodnejšia
35
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 ZŠ, Školská 1123/29, Bánovce nad Bebravou 
31

 ZŠ, Školská 1123/29, Bánovce nad Bebravou 
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 ZŠ, V. Šuleka, Školská 165, Hlohovec 
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 ZŠ, Školská 1123/29, Bánovce nad Bebravou  
34

 ZŠ, Školská 1123/29, Bánovce nad Bebravou 
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 ZŠ, V. Šuleka, Školská 165, Hlohovec 
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Z analýzy žiackych odpovedí vyplýva, že obe školy nemali vypracovaný efektívny 

premyslený systém kariérového poradenstva, ktorý by zahŕňal cielené komplexné plánovanie 

činnosti zameranej na všetkých žiakov školy, vyhodnocovanie jednotlivých aktivít 

s následnými postupmi na zvyšovanie kvality v tejto oblasti. 

 

Záver  

Štátna školská inšpekcia analýzou pedagogickej dokumentácie, rozhovorov s riaditeľkami 

škôl, pedagogickými zamestnancami, záznamov z priamych pozorovaní a získaných dát 

z dotazníkov identifikovala bariéry, ktoré nepodporovali inkluzívne vzdelávanie žiakov na 

ZŠ.  

V oblasti Budovania inkluzívnej kultúry sa vyskytli nedostatky, ktoré súviseli s formálnym 

zdieľaním spoločných hodnôt, víziou inkluzívneho vzdelávania a klímou v školskom 

prostredí. Dôsledky bariér sa prejavili aj vo vzťahoch medzi učiteľmi a riaditeľom, 

zákonnými zástupcami, učiteľmi a žiakmi, v postojoch žiakov k vzájomnému akceptovaniu 

odlišností v kolektíve. Školy formálne deklarovali uznávanie hodnôt i základných princípov 

inkluzívneho vzdelávania, ale v školskej praxi sa preukázali v minimálnej miere. Pedagogickí 

zamestnanci konvenčne akceptovali názory na inkluzívne vzdelávanie, avšak stále nie sú 

pripravení zdieľať rovnaké postoje a hodnoty inkluzívneho vzdelávania. Inklúzia si vyžaduje 

nové zmýšľanie, pochopenie rozmanitosti, pričom rozmanitosť v danom prípade neznamená 

problém ani rušivý faktor, ale najefektívnejší spôsob prirodzeného začleňovania všetkých 

žiakov do kolektívu.  Žiaci so ŠVVP sú naďalej v kolektívoch tried formálne prijímaní. 

Bariéry, ktoré bránili srdečným kamarátskym vzťahom, mohli vychádzať z predsudkov, 

vzájomných sympatií, z rôznych názorov v rovesníckych skupinách.   

Na kultúre a klíme školy sa podieľali všetci jej aktéri. Z analýzy dotazníkov pedagogických 

zamestnancov jasne vyplynula uzavretá klíma v jednej škole. Vznikla ako následok 

nepriaznivých vzťahov, čo sa prejavilo slabou angažovanosťou učiteľov, odstupom riaditeľky 

školy od pedagogických zamestnancov, žiakov, ale aj zákonných zástupcov. Do veľkej miery 

to malo negatívny vplyv na zapájanie sa žiakov zo SZP a z MRK do rôznych školských 

a mimoškolských aktivít, o ktoré žiaci neprejavovali záujem. Možnosť vyjadriť svoj názor 

na kvalitu vzťahov mali aj zákonní zástupcovia ohrozenej skupiny žiakov. Negatívne 

hodnotili komunikáciu so školou, uviedli, že príležitosť na diskusiu a spätnú väzbu nemali, 

pretože neboli učiteľmi rešpektovaní a vedenie školy sa nezaujímalo o ich názor. 

Systematické budovanie spolupráce a partnerských vzťahov so zákonnými zástupcami žiakov 

malo limity. Riaditeľky škôl uvádzali, že rodičia žiakov z MRK a zo SZP prejavovali 

v menšej miere záujem o vzdelávacie výsledky svojich detí a kládli menši dôraz na ich 

prípravu na vyučovanie a pravidelnú školskú dochádzku do školy.  

Hodnotené subjekty cielene nespolupracovali s inými ZŠ v záujme rozvoja inkluzívneho 

vzdelávania. Preto nemali možnosť využiť príklady dobrej praxe na obohatenie, inšpiráciu 

a vzájomnú výmenu skúseností všetkých, ktorí participovali vo výchove a vzdelávaní žiakov. 

Spoluprácu s poradenskými zariadeniami sústredili iba na oblasť metodickej pomoci 
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pedagogickým zamestnancom, bez možnosti rozvoja o témy inkluzívneho vzdelávania žiakov. 

Učitelia uviedli, že by potrebovali komplexné informácie v oblasti vzdelávania žiakov 

ohrozených skupín, ukážky metód dobrej praxe vo vzdelávacom procese.  

V druhej oblasti Tvorba inkluzívnej politiky sa nedostatky prejavili v pedagogickej 

dokumentácii školy, v nastavení podmienok vo výchove a vzdelávaní žiakov so ŠVVP. 

Hodnotené subjekty nevypracovali samostatný dokument, ktorý by koncepčne riešil stratégiu 

inkluzívneho vzdelávania. Školský poriadok upravoval podmienky na zaistenie ochrany pred 

diskrimináciou, násilím a šikanovaním, čo vytváralo predpoklad na zaistenie bezpečnosti 

a ochrany zdravia. Napriek tomu školy nepreukázali dôkladné preverovanie zamerané 

na prevenciu a odhaľovanie negatívnych javov v správaní žiakov a príznakov šikanovania. 

Výsledky z dotazníkov poukázali na výskyt rôznych foriem šikanovania. Ďalšou z prekážok 

úspešnej inklúzie bolo nerešpektovanie odporúčaní poradenských zariadení týkajúce sa 

špecifík vzdelávania žiakov so ZZ. Poddimenzované personálne obsadenie podporného tímu 

a absencia odborných zamestnancov spôsobilo nevyhovujúce nastavenie podmienok 

vzdelávania všetkých žiakov so ŠVVP. Pedagogickí asistenti sa síce stávajú realitou v 

školách, ale vzhľadom na rôznorodé zloženie špecifík žiakov je ich počet naďalej 

nepostačujúci a činnosť nekoordinovaná. Školy majú neustále problém vytvoriť také 

podmienky na vzdelávanie, aby pomohli prekonávať bariéry v učení a podporovať rozvoj 

individuálneho potenciálu všetkých žiakov bez rozdielu. Neprimerané podmienky sa prejavili 

aj v kvalite stanovenia vzdelávacích stratégií, v odovzdávaní a výmene skúseností, ako aj 

v chýbajúcej analýze výchovno-vzdelávacích výsledkov, v prijímaní účinných opatrení i v 

participácii metodických orgánov. Metodické orgány majú nezastupiteľné postavenie pri 

spoluúčasti na pedagogickom riadení školy v kontexte hodnotenia výchovno-vzdelávacieho 

procesu, preto nemôže byť ich práca náhodná, krátkodobá, povrchná. Ich činnosť musí byť 

plánovitá, efektívna a cielene zameraná na riešenie nedostatkov s vyvodením adekvátnych 

záverov a prijímaním konkrétnych opatrení k negatívnym zisteniam.  

V tretej oblasti Rozvíjanie inkluzívnej praxe sa nedostatky prejavili v organizovaní výchovno-

vzdelávacieho procesu, v poskytovaní služieb školy a v podpore vzájomnej kooperácie medzi 

všetkými žiakmi. 

Školy organizovali vzdelávanie žiakov v heterogénnych kolektívoch, v koedukačných 

triedach výhradne na základe dosiahnutého veku. Avšak žiakov s MP v jednej škole 

vzdelávali oddelene, mimo kmeňovej triedy. Takéto vzdelávanie možno považovať 

za diskriminačné (nedodržanie zásady rovnakého zaobchádzania). Vo výchovno-vzdelávacom 

procese individuálnu podporu žiakom so ŠVVP počas niektorých vyučovacích hodín 

poskytovali pedagogickí asistenti, ktorí v spolupráci s vyučujúcimi zriedkavo vytvárali 

podmienky podporujúce ich samostatnosť i nezávislosť od pomoci druhých. Vo vzťahu 

k žiakom zo SZP a z MRK bol individuálny prístup a podpora poskytovaná v minimálnej 

miere. Špeciálno-pedagogické intervencie, vyučovanie špecifických predmetov so školským 

špeciálnym pedagógom sa uskutočňovali počas vyučovacej hodiny v jednej škole, druhá škola 

nezamestnávala ŠŠP. Vo výchovno-vzdelávacom procese sa žiaci minimálne venovali 

kritickej práci s informáciami, menej pracovali so špeciálnymi učebnými pomôckami 

a ojedinele rozvíjali digitálne zručnosti s využitím IKT, málokedy ich používali 

na vyhľadávanie a spracovanie informácií. Žiakom nebol poskytnutý priestor pri prezentovaní 
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výsledkov činnosti s použitím IKT. Príprava učebných materiálov a pracovných listov 

pre žiakov podľa ich individuálnych potrieb a zároveň podľa ich vzdelávacích predpokladov 

nebola dostatočná. Na väčšine hodín nemali žiaci pripravené pracovné listy, ktoré by 

zodpovedali ich edukačným špecifickým potrebám. Minimálne vytvárali žiacke portfóliá, čo 

malo dosah na poskytovanie informácií o ich napredovaní alebo zaostávaní, plnenie IVP 

a plánovanie ich ďalšieho rozvoja. Zmysel portfólia je diagnostický, slúži ako pomôcka 

na sledovanie i hodnotenie procesu učenia sa a na ocenenie žiakovho pokroku aj úsilia. 

Pomáha vytvoriť obraz o jeho silných a slabých stránkach komplexne. Jeho cieľom je 

podporiť reflexiu vlastnej práce a ponúknuť návod ako ďalej vo vzdelávaní. Funkciu portfólia 

nevyužili v plnom rozsahu obe školy. Rovesnícke učenie neuplatnili, čo malo vplyv na 

rozvíjanie sociálnych spôsobilostí žiakov, podporu spolupráce, pomoci, personálnych 

kompetencií aj vo vzťahu k žiakom zo SZP a z MRK. 

Jedným z nástrojov inklúzie je aj zavedenie celodenného výchovného systému na školách, 

o ktorý žiaci z MRK neprejavili záujem. Význam celodenného  výchovného systému riaditelia 

škôl opätovne nedocenili. Jeho zavedením (striedanie vzdelávacej činnosti oddychovými, 

výchovnými, umeleckými a športovými aktivitami) by bolo možné dosiahnuť systematické 

komplexné výchovné pôsobenie na žiaka. 

Nízky počet doteraz absolvovaných vzdelávaní nepotvrdil zvýšený záujem pedagogických 

zamestnancov o problematiku inklúzie. Pedagogickí zamestnanci napriek tomu upozornili 

na chýbajúce informácie najmä z oblasti inkluzívneho vzdelávania žiakov z MRK, 

na chýbajúcu intenzívnu pomoc zo strany poradenských zariadení. Potrebovali by vzdelávanie 

zamerané na podporu kvality inkluzívneho vzdelávania s dôrazom na včasné prekonávanie 

dočasných prekážok a zároveň aj na inkluzívne prístupy k žiakom ohrozených skupín. Ocenili 

by vzdelávanie na pomoc menej úspešným žiakom.  

V činnosti školskej špeciálnej pedagogičky sa vyskytli nedostatky v metodicko-odbornej 

činnosti a v priamej intervenčnej práci, ktoré súviseli s krátkym pôsobením v škole. Do 

výkonu školskej inšpekcie vykonávala administratívnu, dokumentačnú činnosť, špeciálno-

pedagogické intervencie a vyučovala špecifický predmet podľa stanoveného rozvrhu.  

Školy deklarovali, že prostredníctvom výchovného poradcu poskytovali výchovné a kariérové 

poradenstvo. V spolupráci s odbornými zamestnancami poradenských zariadení 

zabezpečovali testovanie profesijnej orientácie pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ. Avšak kariérové 

poradenstvo väčšinou nebolo realizované systematicky, nevychádzalo z koncepčne 

vypracovaného programu.  

Pre úspešné budovanie inkluzívneho vzdelávania na školách je nutné uplatňovať princípy 

a zásady inklúzie, rôznorodosti, rovnosti a bezvýhradného prijatia každého dieťaťa. 

Neustálou bariérou je nedodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania, budovanie vzťahov, 

profesijný rast, celoživotný osobný rozvoj, nedostatok pedagogických a odborných 

zamestnancov, spolupráca, implementácia celodenného výchovného systému a skvalitňovanie 

výchovno-vzdelávacieho procesu. Školy pravidelne nesledujú spätnú väzbu súvisiacu 

s priebehom procesov v danej oblasti a zároveň dianie školy, ktoré by slúžilo ako podklad 

na ďalšie zlepšovanie kvality inklúzie. V dôsledku toho sú školy v podpore inkluzívneho 
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vzdelávania žiakov stále  nazačiatku. Myšlienka inklúzie je naďalej viac prítomná 

v akademickom svete ako v spoločnosti ako takej. 

 

 

Oblasti vyžadujúce zlepšenie 

 rešpektovanie prirodzenej dôstojnosti, zásad rovnakého zaobchádzania, 

 pochopenie zmyslu inkluzívneho vzdelávania žiakov,  

 vypracovanie koncepčnej stratégie inkluzívneho vzdelávania žiakov,  

 rozširovanie a dopĺňanie odborných a profesijných kompetencií pedagogických 

zamestnancov v kontexte inkluzívneho vzdelávania žiakov, 

 vytvorenie inkluzívneho tímu zloženého z pedagogických a odborných zamestnancov, 

 budovanie interpersonálnych vzťahov medzi aktérmi vzdelávania a žiakmi navzájom, 

 búranie stereotypov, ktoré znemožňujú rovnocenný prístup k vzdelávaniu v hlavnom 

vzdelávacom prúde (s dôrazom na žiakov so ŠVVP),  

 zavedenie mentorského programu, rovesníckeho učenia, pomoci starších žiakov mladším, 

 zavedenie celodenného systému výchovy žiakov zo SZP a z MRK. 

 

Odporúčania a podnety 

Riaditeľom základných škôl 

 vypracovať koncepčnú stratégiu inkluzívneho vzdelávania žiakov, 

 zapracovať do ŠkVP špecifiká, konkrétne ciele a podmienky výchovy a vzdelávania žiakov 

so ŠVVP vrátane žiakov z MRK s uvedením podpory, ako aj priestorového, organizačného 

a materiálno-technického zabezpečenia vyučovania, 

 zefektívniť činnosť metodických združení a predmetových komisií, analyzovať príčiny 

zhoršenia výchovno-vzdelávacích výsledkov všetkých žiakov, prijímať konkrétne 

opatrenia na zlepšenie a kontrolovať ich plnenie, viesť ich s cieľom vzájomného 

vzdelávania, odovzdávania skúseností, zapájať do ich činnosti aj pedagogických 

asistentov, 

 spracovať merateľné indikátory na zlepšenie úspešnosti žiakov v škole, vytvoriť systém 

podporných opatrení na zlepšenie výsledkov vzdelávania a správania sa žiakov, 

 realizovať vzájomné hospitácie pedagogických zamestnancov s cieľom uplatňovať 

špecifické metódy a formy činnosti so žiakmi ohrozenej skupiny, 

 vytvoriť inkluzívny tím zložený z pedagogických a odborných zamestnancov, 

 zabezpečiť vzdelávanie pedagogických zamestnancov zamerané na inkluzívne 

vzdelávanie, 

 aktívne spolupracovať s inými školami, zabezpečiť výmenu skúseností a príkladov dobrej 

praxe inkluzívneho vzdelávania, 

 sústrediť celoplošne pozornosť na prevenciu a odhaľovanie negatívnych javov v správaní 

žiakov a príznakov šikanovania, zistenia vyhodnocovať, v prípade potreby prijímať 

adekvátne opatrenia a preukázateľne kontrolovať ich plnenie, 
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 zapracovať do IVP odporúčania v súlade s diagnostickými správami poradenských 

zariadení,  

 vytvárať a aktívne využívať portfólio žiakov ako jednu z foriem hodnotenia ich 

individuálneho pokroku, 

 umožniť žiakom získavať a spracovávať informácie prostredníctvom IKT, 

 zabezpečiť rozvíjanie kooperatívnych vzťahov medzi žiakmi prostredníctvom programov 

zameraných na rozvoj sociálnej interakcie, tolerancie a znášanlivosti k heterogénnym 

skupinám žiakov, 

 rozvíjať komunikačné, personálne, sociálne a občianske zručnosti žiakov uplatňovaním 

metód aktívneho učenia sa žiakov; kvalitu a efektivitu učenia podporovať rovesníckym 

učením medzi žiakmi, 

 zaviesť celodenný výchovný systém pre žiakov zo SZP a z MRK, vytvoriť podmienky 

na realizáciu akceleračných programov, na predĺženie pobytu v motivujúcom školskom 

prostredí a umožniť zmysluplné trávenie voľného času,  

 kariérové poradenstvo realizovať systematicky a koncepčne na základe konkrétneho 

harmonogramu u žiakov od 5. ročníka, 

 zabezpečiť v spolupráci so zriaďovateľmi bezbariérovosť školského prostredia. 

 

Zriaďovateľom základných škôl 

 vytvárať školám podmienky v oblasti zabezpečenia optimálneho počtu školských 

špeciálnych pedagógov, pedagogických asistentov a odborných zamestnancov vzhľadom 

na počty integrovaných žiakov, 

 vytvárať školám podmienky na zabezpečenie bezbariérového školského prostredia, 

 podporovať vzájomnú výmenu skúseností príkladov dobrej praxe a propagovať ich 

na regionálnej úrovni, 

 budovať v spolupráci s miestnymi samosprávami komunitné centrá. 

 

Metodicko-pedagogickému centru 

 rozšíriť ponuku odborného vzdelávania pre vedúcich zamestnancov škôl, učiteľov 

a odborných zamestnancov k problematike inkluzívneho vzdelávania žiakov so ŠVVP 

(napr. na tvorbu inkluzívnych plánov na úrovni školy a tvorbu desegregačných plánov ako 

súčasti inkluzívnych plánov). 

 

Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu 

 upraviť § 94 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

nasledovne: V základných školách a stredných školách, ktoré nie sú špeciálnou školou, 

pôsobí inkluzívny tím – školský špeciálny pedagóg, školský psychológ, sociálny pedagóg, 

liečebný pedagóg, školský logopéd, pedagogickí asistenti, ak vzdelávajú viac ako 20 žiakov 

so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 
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