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Inkluzívne vzdelávanie: 
skúsenosti a možnosti samospráv

 

 

Prečo sme sa rozhodli pozrieť na inkluzívne vzdelávanie 
optikou samosprávy?

V Nadácii pre deti Slovenska realizujeme od roku 2018 program zameraný na 
podporu inkluzívneho vzdelávania v školách po celom Slovensku s názvom Kto 
chýba?. V základných školách funguje program pod názvom Škola inkluzio-
nistov, v materských školách zas pod názvom Inkluškôlky. Cieľ je vždy rovnaký – 
podpora vzdelávania všetkých detí bez rozdielu v bežných triedach a školách. 
Prostredníctvom vzdelávania a sprevádzania vedenia škôl, ich pedagógov, 
pedagogičky, odborníkov a odborníčky, pripravujeme školy na prijatie detí 
so zdravotným znevýhodnením a/alebo špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami do funkčného výchovno-vzdelávacieho procesu. Školy sú tak časom 
pripravené prijať, rozvíjať a vzdelávať každého, kto to potrebuje. Často sa však 
stretávame s tým, že dôležitými aktérmi miery inklúzie a exklúzie tej ktorej 
materskej či základnej školy sú ich zriaďovatelia. 
 
V roku 2021 sme sa preto rozhodli zistiť, aké možnosti majú v tejto oblasti 
samotné samosprávy. Urobili sme tak prostredníctvom projektu s názvom 
Stratégia na podporu inkluzívneho vzdelávania: Podpora inkluzívneho 
vzdelávania v Banskej Bystrici, Nových Zámkoch a Poltári. K projektu sme 
pristupovali optikou lokálnych komunít, ktoré tvorí široké spektrum aktérov. 
Jedným z najdôležitejších sú, samozrejme, samotné mestá ako zriaďovatelia 
materských a základných škôl, ale aj ako poskytovatelia rôznych služieb, Ide 
napríklad o sociálne služby či voľnočasové zariadenia pre deti a mladých ľudí. 
Do projektu sme ale zapojili aj súkromných alebo cirkevných zriaďovateľov 
materských a základných škôl.



cích potrieb žiakov či absenciu metodického vedenia a ďalšieho vzdelávania. 
Nedostatočný je aj počet asistentov a asistentiek, psychológov a psychologi-
čiek, špeciálnych pedagógov či pedagogičiek, ale aj iných odborníkov a odbor-
níčok v školách.

V predchádzajúcich rokoch bola individuálna integrácia implementovaná bez 
náležitej prípravy. Zaviedla sa bez potrebnej metodickej prípravy učiteľov a uči-
teliek, s nedostatočným zohľadnením počtu integrovaných detí v triedach, bez 
efektívnej podpory odborného podporného systému a bez priamej podpory 
v triede prostredníctvom asistentov a asistentiek. K tomu sa ešte v súvislosti 
s integrovaným vzdelávaním zvýšila školám byrokratická náročnosť. To všetko 
má až príliš často za následok neuspokojivý dej integrácie, preťaženosť učiteľov 
a učiteliek, ale aj výslednú nespokojnosť detí, rodičov aj pedagogického zboru. 

Chceme, aby každé dieťa a každý mladý človek poznali pocit spojenia so 
svojím mestom a slobodu byť samými sebou. To aj napriek tomu, že existuje 
veľa faktorov, ktoré môžu prispieť k ich pocitu odpojenia od vlastnej komunity. 
Kultúrne rozdiely, sexuálna identita alebo chudoba by nemali ovplyvňovať 
to, ako sa deti a mladí ľudia cítia v školskom systéme. Práve inklúzia ponúka 
vzťah založený na dôvere, načúva potrebám jedincov aj spoločnosti.

 
Ako sme tvorili samotné stratégie

Spoločným základom, ktorý sme pri tvorbe jednotlivých stratégií zohľadňovali, 
bol štátny rámec vzdelávania (k obdobiu, keď stratégie vznikali, teda od júna 
do novembra 2022).

Strategické dokumenty SR v oblasti štátnej školskej politiky:

Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania na roky 2018 – 2027 bol 
schválený vládou SR v roku 2018. Dokument tvorí 12 čiastkových cieľov (šesť pre 
regionálne školstvo a šesť pre vysoké školstvo) a 106 opatrení. Opatrenia sú roz-
pracované do implementačného plánu, ktorý pozostáva z piatich dvojročných 
na seba nadväzujúcich akčných plánov. Národný program venuje osobitnú 
pozornosť trom prierezovým témam – rozvoju systému ďalšieho vzdelávania 
v rámci celoživotného vzdelávania, integrácii a inklúzii marginalizovaných 
rómskych komunít a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a pre-
pojeniu systému výchovy a vzdelávania s potrebami ekonomiky a trhu práce. 
Dokument sa rovnako zaoberá aj financovaním pedagogických zamestnancov 
v školstve.1

Štátne vzdelávacie programy vymedzujú všeobecné ciele škôl a kľúčové 
kompetencie vo vyváženom rozvoji osobnosti žiakov a rámcový obsah vzdelá-

1. https://www.minedu.sk/17786-sk/narodny-program-rozvoja-vychovy-a-vzdelavania/

Akýkoľvek zriaďovatelia totiž môžu školy, ktoré v rámci mesta pôsobia, význam-
ne podporiť na ich ceste k inklúzii. Môžu im napríklad vytvoriť materiálne záze-
mie, podporiť fungovanie inkluzívneho tímu aj jeho personálne zloženie, alebo 
dokonca zabezpečiť spoluprácu viacerých škôl pôsobiacich v rámci komunity. 
Zároveň v lokálnych komunitách pôsobia ďalší aktéri, ktorých spolupráca môže 
významne prispieť k rozvoju inkluzívneho vzdelávania – rodičia či mimovládne 
organizácie, ktoré sa venujú deťom a mladým ľuďom s rôznymi znevýhodne-
niami alebo sociálne vylúčeným skupinám. Taktiež sú tu organizácie, ktoré 
vytvárajú voľnočasové aktivity pre deti a mladých ľudí, a mnohí iní.

Banská Bystrica, Nové Zámky a Poltár

Samosprávy, s ktorými sme sa do inkluzívneho strategického plánovania pustili – 
Banská Bystrica, Nové Zámky a Poltár – predstavujú rôznorodé prostredia. Tak 
z pohľadu veľkosti ako aj špecifickosti z hľadiska národnostného a etnického 
zloženia obyvateľov a obyvateliek, alebo geografickej polohy. Môžu byť inšpirá-
ciou pre ďalšie slovenské mestá. Tieto tri samosprávy majú v roku 2023 vo svojej 
zriaďovateľskej kompetencii celkovo 19 základných a 36 materských škôl. V Ban-
skej Bystrici a Nových Zámkoch pôsobia aj súkromní zriaďovatelia – ide o štyri 
súkromné základné školy, tri cirkevné základné školy a 18 materských škôl.

Hlavným cieľom tohto projektu bolo vytvoriť stratégie na podporu inkluzívne-
ho vzdelávania, ktoré vám, čitateľom a čitateľkám, prezentujeme práve v tejto 
publikácii. Projekt ale sledoval aj viacero čiastkových cieľov. Zamerali sme sa 
na zisťovanie potrieb a sieťovanie aktérov, ktorí môžu prispieť k lepšej realizácii 
inkluzívneho vzdelávania na úrovni materských a základných škôl. Okrem už 
spomenutých zriaďovateľov ide najmä o samotné materské a základné školy 
pôsobiace v meste, zástupcov a zástupkyne rodičov či mimovládnych orga-
nizácií. Napríklad takých, ktoré sa venujú deťom so zdravotným alebo men-
tálnym znevýhodnením, organizácie pracujúce s marginalizovanou rómskou 
komunitou alebo organizácie, ktoré sa venujú voľnému času detí a mladých 
ľudí. Kľúčových aktérov, základné školy a škôlky, sme podporili aj v oblasti 
vzdelávania. Na kreatívnych workshopov sme im predstavili výhody a prínosy 
inkluzívneho vzdelávania, pritom sa vzájomne spoznávali, sieťovali.

Naša spoločná vízia

Ako sa píše v materiáli Národný program rozvoja a výchovy a vzdelávania – 
Učiace sa Slovensko, vzdelávacie príležitosti by mali byť celoživotne dostupné 
pre každého a každú z nás. Túto dostupnosť je možné zabezpečiť rovným 
prístupom k vzdelávaniu a v prípade potreby aj opatreniami na vyrovnávanie 
šancí so zreteľom na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, sociálne vy-
lúčených spoločenstiev a deti so zdravotným znevýhodnením, a to systémom 
celodenného výchovného pôsobenia v základných školách.

Riaditelia a riaditeľky, ktorí sa rozhodnú integrovať deti so špecifickými vzde-
lávacími potrebami do bežných škôl a tried, stále narážajú na slabú podporu 
zhora, nedostatok financií na zabezpečenie napĺňania rôznorodých vzdeláva-



Pri príprave jednotlivých stratégií sme sa snažili zachytiť aj regionálne, respek-
tíve miestne špecifiká, ktoré vychádzali z príslušných koncepčných dokumen-
tov. Tie nájdete vždy v prvej časti každej stratégie.

Dôležitým zdrojom pre tvorbu stratégií bola aj realizácia fokusových skupín. 
V spolupráci s jednotlivými samosprávami sme zorganizovali stretnutia so 
zástupcami a zástupkyňami materských aj základných škôl, neziskových 
organizácií, rodičov detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami aj 
samotnej samosprávy. Na týchto stretnutiach sme sa pozreli na vtedy aktuálny 
stav inkluzívneho vzdelávania na lokálnej úrovni a reálnu implementáciu už 
existujúcich politík na úrovni materských a základných škôl. Napriek tomu, že 
výstupy fokusových skupín z jednotlivých samospráv sme využili pri návrhu 
stratégie primárne pre danú samosprávu, stratégie sme pripravovali spoločne 
v jednom tíme. Jednotlivé zistenia z fokusových skupín sa tak vzájomne dopĺ-
ňali a prepájali naprieč samosprávami.

vania. Štátne vzdelávacie programy sú východiskom pre vytvorenie školských 
vzdelávacích programov škôl, kde sa zohľadňujú špecifické regionálne pod-
mienky a potreby.2

Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských 
školách je najvyšším platným kurikulárnym dokumentom, ktorý vymedzuje 
povinný obsah výchovy a vzdelávania na získanie kompetencií v materských 
školách. Je platný pre všetky materské školy zaradené v sieti škôl a školských 
zariadení SR bez ohľadu na ich zriaďovateľa od 1. septembra 2016.3

Vzdelávací program pre deti so zdravotným znevýhodnením pre predpri-
márne vzdelávanie4

Rámcové učebné plány a vzdelávacie štandardy5

Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do škol-
ských vzdelávacích programov základných a stredných škôl je pomôcka, 
ktorej hlavným cieľom je zefektívniť prácu učiteľov pri zapracúvaní a aplikácii 
tém finančnej gramotnosti do vyučovacieho procesu.6

Koncepcia vzdelávania v jazykových školách bola schválená Ministerstvom 
školstva, vedy, výskumu a športu SR 21. decembra 2016 pre jazykové školy zara-
dené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.7

Nultý akčný plán stratégie inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní 
na rok 20218

2. https://www.minedu.sk/8387-sk/statne-vzdelavacie-programy/

3. https://www.minedu.sk/statny-vzdelavaci-program-skolsky-vzdelavaci-program/

4. https://www.minedu.sk/vzdelavaci-program-pre-deti-so-zdravotnym-znevyhodnenim-predprimarne-vzdelavanie/

5. https://www.minedu.sk/ramcove-ucebne-plany-a-vzdelavacie-standardy/

6. https://www.minedu.sk/metodika-pre-zapracovanie-a-aplikaciu-tem-financnej-gramotnosti-do-skolskych-vzdela-

vacich-programov-zakladnych-skol-a-strednych-skol/

7. https://www.minedu.sk/vzdelavanie-v-jazykovych-skolach/

8. https://www.minedu.sk/nulty-akcny-plan-strategie-inkluzivneho-pristupu-vo-vychove-a-vzdelavani-na-rok-2021/



Stratégia na podporu inkluzívneho vzdelávania 
mesta Banská Bystrica

„Ľudia sa priveľmi zaoberajú tým, 
čo je zlé a nesprávne. 
Prečo sa nepokúsiť vidieť pozitívne veci, 
dotknúť sa ich a nechať ich rozkvitnúť?“

T. N. Hanh



1. Úvod

1.1. Základné informácie o samospráve

Mesto Banská Bystrica vstúpilo v roku 2021 do spolupráce s Nadáciou pre deti 
Slovenska v rámci projektu Stratégia na podporu inkluzívneho vzdelávania: 
Podpora inkluzívneho vzdelávania v Banskej Bystrici, Nových Zámkoch a Poltári.

Banská Bystrica je metropola stredného Slovenska, krajské mesto Bansko-
bystrického kraja a okresné mesto Banskobystrického okresu. Je šiestym 
najväčším mestom Slovenska v počte obyvateľov. V Banskej Bystrici sleduje-
me nepriaznivý demografický vývoj – počet obyvateľov v meste má klesajúcu 
tendenciu. Avšak demografický potenciál Banskej Bystrice je charakterizovaný 
vysokou vzdelanosťou, čo predstavuje dobré predpoklady pre ďalší rozvoj.

Čo sa týka ekonomického rozvoja, Banskobystrický kraj patrí podľa dostupných 
ukazovateľov k najhorším spomedzi ostatných krajov Slovenska. Má vyso-
kú mieru nezamestnanosti a slabý prílev priamych zahraničných investorov. 
V meste je nevyhovujúci stav budov a areálov v oblasti vzdelávania, kultúry, 
športu a voľného času, chýba tu veľkokapacitný priestor na podujatia, dom kul-
túry je nefunkčný, podobne ako amfiteáter či detské dopravné ihrisko. Mesto 
nemá vybudovaný efektívny systém včasného zachytenia rodín v ohrození, 
pričom nárast ohrozených detí je citeľný. Najväčším problémom v oblasti ma-
terských škôl je ich nedostatočná kapacita, zlý technický stav školských budov, 
vysoká energetická náročnosť. To sa prejavuje najmä zvýšenými nákladmi 
v rozpočte zriaďovateľa.

V meste Banská Bystrica sa nachádza šesť osád, v ktorých žijú marginalizova-
né rómske komunity – osada Riečna voda, osada Podlavice, osada na Skalici, 
osada Cementárska, osada na Hrbe a osada Malachovská cesta. Napriek tomu, 
že mesto má vypracovaný plán terénnej sociálnej služby krízovej interven-
cie, značným problémom je tu stále nedostatočná informovanosť obyvateľov 
a obyvateliek osád v oblasti sociálnej pomoci.

1.2. Postup tvorby stratégie

Pri tvorbe stratégie na podporu inkluzívneho vzdelávania sme vychádzali 
z dvoch úrovní – regionálnej a samosprávnej.

Na regionálnej úrovni existujú viaceré dokumenty, ktoré sa viac či menej do-
týkajú témy inklúzie a inkluzívneho vzdelávania. Medzi najdôležitejšie strate-
gické dokumenty radíme:

 — Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre roky 2015-2023
 — Národný program výchovy a vzdelávania 2021-2027
 — Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2020-2024
 — Sprievodca školským rokom 2021/2022
 — Koncepciu rozvoja školstva na roky 2021-2025
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1.4.  Inštitucionálni aktéri formálneho a neformálneho 
vzdelávania v meste 

Materské školy

Počas tvorby stratégie pôsobilo v Banskej Bystrici v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta 27 materských škôl a dve základné školy s materskou školou. Počet detí 
za posledných päť rokov narástol z 2 147 na 2 220. Kapacita spomínaných škôl je 
2 442 detí.9 Počet tried sa od školského roka 2016/2017 zvýšil zo 104 na 114 v škol-
skom roku 2020/21. A to aj vďaka zriadeniu dvoch materských škôl spojených 
so základnou školou. Ide o Základnú školu s materskou škokou Jána Bakossa 
a Základnú školu s materskou školou na Radvanskej ulici (spolu 5 tried). V škol-
skom roku 2020/2021 ich navštevovalo spolu 500 detí. Tento počet je približne 
rovnaký už od školského roka 2016/2017. V meste pritom fungujú aj dve škôlky, 
ktorých zriaďovateľom je Okresný úrad Banská Bystrica. Ide o Špeciálnu mater-
skú školu na ulici Jána Kollára a Materskú školu pri zdravotníckom zariadení na 
Námestí L. Svobodu.

Počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materských 
školách zriadených mestom bolo v školskom roku 2020/2021 celkovo päť, čo 
je o päť menej ako v školskom roku 2016/2017. Počet pedagogických zamest-
nancov a zamestnankýň v materských školách zriadených Mestom Banská 
Bystrica sa v posledných piatich rokoch zvýšil z 208 v školskom roku 2016/2017 
na 228 v školskom roku 2020/2021. To pri zvýšení počtu detí o 73 za rovnaké ob-
dobie spôsobilo zníženie priemerného počtu detí na jedného pedagogického 
zamestnanca či zamestnankyňu z 10 na 9,74. Zníženie tohto ukazovateľa platí 
vo väčšine materských škôl, okrem Materskej školy Nová 2 a Materskej školy 
Tatranská 63, kde došlo k jeho zvýšeniu. V Materskej škole Profesora Sáru 3 zo-
stal ukazovateľ na rovnakej úrovni. Na rovnakej úrovni zostal tento ukazovateľ 
aj v predprimárnej sekcii v Základnej škole s materskou školou Jána Bakossa 
od jej zriadenia v školskom roku 2017/2018. Naopak, zvýšenie priemerného poč-
tu detí na jedného pedagogického zamestnanca nastalo v predprimárnej časti 
Základnej školy s materskou školou Radvanská 1 od jej zriadenia v školskom 
roku 2018/2019.

Počet pedagogických a odborných zamestnancov zabezpečujúcich potre-
by detí so špeciálnymi výchovnými a vzdelávacími potrebami v materských 
školách bol k 15. septembru 2020 minimálny – boli v nich zamestnaní len traja 
pedagogickí asistenti/asistentnky, aj to vďaka externým finančným zdrojom. 
Ďalšie pracovné miesta ako sú špeciálny pedagóg/špeciálna pedagogička, 
školský psychológ/školská psychologička, sociálny pedagóg/sociálna pedago-
gička, školský logopéd/školská logopedička, liečebný pedagóg/liečebná peda-
gogička, školský tréner/školská trénerka neboli vytvorené.

9. Ide o počet detí na základe schválených prevádzkových poriadkov v školskom roku 2020/2021.

 —  Koncepciu rozvoja sociálnych služieb na roky 2019-2025 v Banskobys-
trickom samosprávnom kraji

Samospráva má vypracovaný jeden samostatný strategický dokument v ob-
lasti rozvoja vzdelávania, ktorého súčasťou je dlhodobá vízia vo vzdelávaní. 
Čiastkové ciele má rozpracované najmä v dokumente Program hospodárske-
ho a sociálneho rozvoja mesta Banská Bystrica na roky 2015-2023.

Na úrovni mesta Banská Bystrica sme pri tvorbe stratégie pracovali najmä 
s týmito dokumentami:

 —  Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Banská Bystrica 
na roky 2015-2023

 — Koncepcie rozvoja školstva v meste Banská Bystrica na roky 2021-2026

1.3. Aktéri zapojení do tvorby stratégie

V rámci tvorby tohto strategického materiálu sme oslovili všetkých kľúčových 
aktérov, ktorých sa téma inkluzívneho vzdelávania týka – či už na úrovni tvorby 
politík, priamej implementácie v rámci výchovy a vzdelávania, alebo z pohľa-
du jednotlivcov a organizácií, ktorí sa téme venujú v rámci iniciatív občianskej 
spoločnosti. V rámci fokusových skupín sa do mapovania vtedy aktuálneho 
stavu zapojilo 39 účastníkov a účastníčok. 

Kľúčoví aktéri zapojení do tvorby stratégie:

 — pracovná skupina Nadácie pre deti Slovenska
 — materské a základné školy zriadené mestom Banská Bystrica
 — zriaďovatelia škôl
 —  neziskové organizácie pôsobiace na území mesta (tvorba voľnočaso-

vých aktivít pre deti a mládež, poskytovatelia sociálnych služieb, posky-
tovatelia neformálneho vzdelávania)

 —  vedúca oddelenia školstva a mládeže Odboru školstva Mgr. Anna Marti-
šovičová a referentka Bc. Ivona Benedeková

 —  rodičia detí a mladých ľudí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami 



Stav úväzkov pedagogických a odborných zamestnancov a zamestnankýň za-
bezpečujúcich potreby žiakov so špecifickými potrebami v týchto základných 
školách bol k 15. septembru 2020 62,05. Z toho 43,3 boli úväzky pedagogických 
asistentov/asistentiek, 6,35 špeciálnych pedagógov/pedagogičiek, 6,4 školských 
psychológov/psychologičiek. Časť z nich školy financovali z externých zdrojov, 
teda len počas obdobia trvania príslušného projektu. Pozície školský logopéd/
školská logopedička, liečebný pedagóg/liečebná pedagogička neboli vôbec 
vytvorené, sociálny pedagóg/sociálna pedagigička pôsobí len v jednej škole. 
Školských trénerov/tréneriek je päť v dvoch základných školách. Pedagogickí 
asistenti a asistentky pracujú vo všetkých školách okrem jednej, v počte úväz-
kov 1 – 6,8 na jednu školu. Špeciálnych pedagógov ani pedagogičky nemajú 
v štyroch spomínaných základných školách, v jednej len v rozsahu úväzku 0,35. 
V ostatných základných školách pôsobia na tejto pozícii vždy jeden zamest-
nanec alebo zamestnankyňa. Na siedmich základných školách pôsobí školský 
psychológ alebo psychologička, z toho na jednej len s úväzkom v rozsahu 0,4. 
V štyroch ďalších školách takáto pozícia vytvorená nie je.

V troch základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystri-
ca bolo k 15. septembru 2020 vytvorených 28 špeciálnych tried pre žiakov so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Z toho 26 tried sa nachádza 
priamo v dvoch základných školách pre žiakov so všeobecným intelektovým 
nadaním (spolu 329 žiakov), jedna trieda zase v jednej základnej škole pre žia-
kov so zdravotným znevýhodnením (4 žiaci). V ďalších dvoch školách je zriade-
ných 12 športových tried pre deti so športovým nadaním (spolu 275 žiakov). 

Špeciálne školstvo

Okresný úrad v Banskej Bystrici je zriaďovateľom dvoch takýchto základných 
škôl. Ide o Špeciálnu základnú školu na Ďumbierskej ulici a Základnú školu pri 
zdravotníckom zariadení na Námestí L. Svobodu. V Banskej Bystrici sa okrem 
toho nachádzajú dve špeciálne materské školy, dve špeciálne základné školy 
a dva školské kluby detí ako súčasť špeciálnych základných škôl, ale aj dve 
špeciálne stredné školy. 

Ďalší aktéri neformálneho vzdelávania

Na území mesta Banská Bystrica pôsobí veľké množstvo formálnych aj nefor-
málnych zoskupení (občianskych združení, nadácií, neziskových organizácií 
poskytujúcich všeobecne prospešné služby a podobne). Tie vytvárajú rôzne 
aktivity v prospech svojich členov a klientov, tiež im poskytujú služby a riešia 
problémy rôznych komunít (územných aj tematických). Pôsobia v rôznych 
oblastiach, prevažne ide o sociálne služby, zdravotníctvo, vzdelávanie, voľný čas, 
šport, kultúra a menšiny.

Dve materské školy sú úplne bezbariérové, jedna má bezbariérový interiér, štyri 
majú bezbariérové vstupy a dve škôlky majú schodolez, pričom jedna z nich 
má aj nájazdovú plošinu pri vchode. Zvyšných 20 materských škôl nemá žiad-
ne bezbariérové prvky.

V posledných rokoch boli viaceré budovy a areály materských škôl v Banskej 
Bystrici rekonštruované. Napriek tomu je ešte potrebné investovať do riešenia 
havarijných stavov, opráv a rekonštrukcií.

Na území mesta Banská Bystrica pôsobí aj 12 neštátnych materských škôl, 
z toho jedna špeciálna materská škola a jedno elokované pracovisko súkrom-
nej materskej školy v územnej pôsobnosti inej obce. 

Základné školy

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 5/2010 s účinnosťou 
od 1. apríla 2010 určilo štyri školské obvody pre základné školy v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Banská Bystrica, vrátane obvodov pre okolité obce. V zria-
ďovateľskej pôsobnosti mesta bolo počas tvorby stratégie 11 základných škôl, 
z toho dve základné školy s materskou školou. Kapacita týchto škôl je pre 7 435 
žiakov. Počet tried sa tu zvýšil z 250 na 263. Priemerný počet žiakov na triedu 
narástol od začiatku ku koncu sledovaného päťročného obdobia (2016-2021) 
z 21,12 na 22,01.

V základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica sa 
počet žiakov v období medzi školským rokom 2016/2017 a rokom 2020/2021 
zvýšil o 503. Z toho sa každoročne vyše 100 z nich vzdeláva mimo SR – tento 
počet pritom rastie, v školskom roku 2020/2021 to bolo 146 žiakov. Ich množ-
stvo v športových triedach, naopak, klesá. Počet žiakov so špeciálnymi výchov-
no-vzdelávacími potrebami tiež rastie – tak v špeciálnych triedach (zo 445 na 
517, teda o 72), ako aj integrovaných v bežných triedach (z 249 na 354, teda 
o 105). Množstvo žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia sa podľa zberu 
údajov pre normatívne financovanie školy/školského zariadenia s právnou sub-
jektivitou znížil od školského roka 2017/2018 z 84 na 40.

Počet základných škôl neštátnych zriaďovateľov je v Banskej Bystrici se-
dem. Množstvo žiakov v nich sa za obdobie od školského roka 2016/2017 do 
2020/2021 znížilo z 1 182 na 1 126, teda o 56. V štyroch z nich však, naopak, rastie.

Celkový počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v zák-
laných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta dlhodobo rastie. Od škol-
ského roka 2016/2017 narástlo množstvo týchto žiakov zo 694 na 871, teda o 177 
(bez započítania žiakov zo športových tried). Narástol však aj počet integrova-
ných žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami z 249 na 354, 
teda o 105. Počet špeciálnych tried v týchto školách stúpol z 25 na 27, v nich sa 
zvýšil počet žiakov zo 445 na 517, teda o 72.



Okrem toho mesto Banská Bystrica zriadilo na podporu komunitného rozvoja 
dve komunitné centrá. Jedno na najväčšom sídlisku Rudlová-Sásová, druhé na 
sídlisku Fončorda. Základným prvkom komunitného rozvoja sú dobrovoľnícke 
aktivity. Cieľom týchto centier preto je poskytnúť priestor všetkým občanom 
a občiankam na stretávanie sa a realizáciu svojich záujmov. V Banskej Bystri-
ci tiež pôsobí päť materských, respektíve rodinných centier. Materské centrá 
zachytávajú aj vážne problémy ako je týranie detí a žien, čiastočne sú, a mohli 
by byť, konzultačným miestom pre rodiny v ťažkej situácii.

V meste Banská Bystrica pôsobia v oblasi sociálnych služieb napríklad tieto 
mimovládne organizácie: Signál ohrozenia o.z., Detský domov Centrum Sr-
diečko, Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku, Únia nevidiacich 
a slabozrakých Slovenska, Občianske združenie Nožička, Spoločnosť na pomoc 
osobám s autizmom, OZ Daruj nádej, OZ SANARE na podporu duševného zdra-
via, Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa – Rozprávkové 
jasličky, Terénna sociálna služba krízovej intervencie, CVI Banská Bystrica, n.o.

Pre ľudí v ťažkých životných situáciách sú tu organizácie ako OZ Nádej deťom, 
Podnik medzitrhu práce, n.o., Centrum komunitného organizovania, ktoré 
pracujú s marginalizovanými komunitami, a OZ Domka – Saleziánske mlá-
dežnícke stredisko. Mesto Banská Bystrica zriadilo aj nízkoprahové komunit-
né centrum KOMPaS pre marginalizovanú rómsku komunitu, aj pre pomoc 
s kvalitnou prípravou rómskych detí na základnú školu. Poskytuje sociálne 
služby a poradenstvo pre deti a rodinu v nepriaznivej sociálnej situácii, podpo-
rujú členov tejto menšiny k začleneniu sa do väčšinovej spoločnosti. Snažia sa 
aj o prevenciu.

Samospráva mesta Banská Bystrica vytvorila priestor aj na vznik Mestskej 
školskej rady. 

2.  Aktuálna situácia v oblasti implementácie vzdelávacej 
politiky a inkluzívneho vzdelávania v meste Banská 
Bystrica a príklady prístupu škôl a mesta k inklúzii

2.1.  Stručný prehľad výstupov SWOT analýzy škôl 
mesta Banská Bystrica

SWOT analýza vznikla na základe výstupov spomínaných fokusových skupín 
realizovaných v apríli a v máji 2022 v meste Banská Bystrica so zameraním na 
stav inklúzie vo vzdelávaní v školách a školských zariadeniach.

Silné stránky

 —  existencia rôznych formálnych 
a neformálnych iniciatív a združení, 
aktívny občiansky sektor
 —  odborný potenciál (Fakulta zdra-
votníctva Slovenskej zdravotníckej 
univerzity v Bratislave so sídlom 
v Banskej Bystrici, Ústav rómskych 
európskych štúdií sv. Sáry de Mar-
seille v Banskej Bystrici, Stredná 
zdravotnícka škola v Banskej Bystrici, 
Katedra sociálnej práce Pedagogic-
kej fakulty Univerzity Mateja Bela),
 —  skúsenosti Odboru sociálnych 
služieb Mestského úradu v Banskej 
Bystrici so získavaním externých 
zdrojov a s realizovaním projektov, 
 —  široká sieť mimovládnych organizá-
cií rôzneho zamerania,
 —  podpora programov a projektov pre 
rozvoj v sociálnej oblasti,
 —  dlhodobá prítomnosť niekoľkých 
odborných mimovládnych or-
ganizácií v oblasti sociálnopráv-
nej ochrany detí s akreditáciami 
Ministerstva práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR (zamestnávajú soci-
álnych pracovníkov, psychológov, 
terapeutov, supervízorov), 
 —  na území mesta existujú inštitúcie, 
organizácie i jednotlivci poskytu-
júci podporu a pomoc v oblasti 
psychického zdravia: psychológo-
via, psychoterapeuti, aj špecialisti 
(napríklad v oblasti závislostí, liečby 
rannej vzťahovej traumy, školských 
problémov a podobne), liečební 
a špeciálni pedagógovia,
 —  dve fungujúce komunitné centrá 
(s podporou mesta v prípade ko-
munitného rozvoja)
 —  ľudský potenciál (Centrum dob-
rovoľníctva, cirkevné organizácie 
a podobne)

Slabé stránky

 —  chýbajúca koordinácia podujatí 
a inštitúcií, nepoznané možnosti 
inštitúcií navzájom,
 —  nevyužitý potenciál vzdelaných ľudí 
a študentov,
 —  zlý stav školských budov,
 —  bariérovosť v rámci mesta z hľadis-
ka prístupu k objektom občianskej 
vybavenosti vrátane úradov a kul-
túrnych inštitúcií v rámci interiéru 
objektov v meste pre občanov 
so zdravotným postihnutím, ale 
aj z hľadiska pohybu občanov so 
zdravotným postihnutím v meste 
(chodníky a prechody pre chodcov 
bez signalizácie pre nevidiacich 
a podobne),
 —  chýbajúce integračné aktivity,
 —  nedostatočne vybudovaný sys-
tém včasného zachytenia rodiny 
v ohrození, 
 —  vysoký nárast počtu detí v ohroze-
ní, aj nárast počtu kategórií riziko-
vých skupín,
 —  nedostatok komunitných centier 
a nízkoprahových centier,
 —  nedostatočná sociálna ekonomika 
pre nezamestnaných ľudí s nízkou 
kvalifikáciou či pre zdravotne zne-
výhodnených ľudí



Príležitosti

 —  možnosť využitia nových operač-
ných programov EÚ,
 —  dôveryhodnosť Slovákov a Slove-
niek v mimovládne organizácie je 
na úrovni 40%, čo je viac ako sme-
rom k ústavným orgánom,
 —  potenciál médií a moderných infor-
mačno-komunikačných prostried-
kov v posilňovaní informovanosti 
občanov prostredníctvom kampaní 
na prevenciu ochrany ich psychic-
kého a fyzického zdravia,
 —  využitie sociálnych sietí na vytvára-
nie komunít s rovnakými záujmami

Hrozby

 — nárast chudoby,
 —  nárast depresívnych stavov, návy-
kov a sociálneho vylúčenia,
 —  ekonomická a sociálna záťaž na 
jednotlivcov bez dostupných pod-
porných služieb, ktorá môže viesť 
ku kumulácií problémov, konfliktov, 
napätia a k zhoršeniu psychického 
zdravia jednotlivcov, dospelých, 
detí i rodín,
 —  nedostatočné, málo ohľaduplné 
nástroje štátu v oblasti sociálno-
právnej ochrany detí,
 —  zvýšená miera rizika zlej, agresívnej, 
prípadne neefektívnej intervencie 
(traumatizovanie dotknutých osôb 
a podobne)

2.2.  Reflexia implementácie vzdelávacej politiky a inkluzívneho 
vzdelávania účastníkmi fokusových skupín

Ako sme už spomínali, dôležitou súčasťou práce pri tvorbe stratégie pre inklu-
zívne vzdelávanie bolo mapovanie aktuálnej situácie v meste Banská Bystrica. 
Preto sme v Banskej Bystrici zorganizovali štyri fokusové skupiny s riaditeľmi, 
riaditeľkami, učiteľmi a s učiteľkami materských a základných škôl, odbornými 
zamestnancami a zamestnankyňami, rodičmi aj s pracovníkmi a pracovníčka-
mi mimovládnych organizácií. Fokusové stretnutia sa konali v mesiacoch apríl 
a máj v roku 2022. Respondenti v nich najčastejšie zmieňovali tieto skutočnosti:

1.  Aj v Banskej Bystrici badať narastajúci počet detí so psychickými 
problémami. Na druhej strane je tu nedostatok odborného personá-
lu (psychológov a psychologičiek, pedopsychiatrov a pedopsychiat-
ričiek, klinických psychológov a psychologičiek) na riešenie vzniknu-
tých kríz alebo na ich prevenciu.

 —  Respondeti fokusových rozhovorov poukázali na to, že psychické 
ťažkosti detí majú vplyv aj na ich kognitívne funkcie. Bohužiaľ, mesto 
Banská Bystrica nemá dostatočne efektívne pokryté vzdelávanie detí 
s poruchami učenia či s poruchami pozornosti, ani s deťmi, ktorým pri 
diagnostike priradili variant A, B alebo C. Po ukončení základnej školy 
končia tieto deti často v sociálnej starostlivosti a ich rodičia na opatrova-
teľských príspevkoch. Pretože hoci v meste Banská Bystrica je zariade-
nie, kde by tieto deti mohli vo vzdelávaní pokračovať, nemá dostatočnú 
kapacitu a žiaci tam nemajú prístup ani k odborným vyšetreniam. 

 —  Odborných zamestnancov je v Banskej Bystrici nedostatok, no na 
miestach, kde sa nachádzajú a pracujú, hodnotia ich pôsobenie respon-
denti kladne. Ide napríklad o spoluprácu medzi špeciálnym pedagógom/
pedagogičkou a učiteľmi/učiteľkami v škole. Učitelia vyjadrili dobrý pocit 
z toho, že sa majú s kým poradiť a že na dané dieťa nie sú úplne sami. 

 —  Na stretnutí fokusových skupín boli aj učitelia a učiteľky z materských 
škôl, v ktorých pracujú pedagogickí asistenti a asistentky. Aj oni si spolu-
prácu s asistenciou veľmi pochvaľujú. Štvrťročne vypracúvajú správy, 
na základe ktorých je vidieť pokrok detí vďaka ich prítomnosti v triede. 
Učitelia a učiteľky to vnímajú ako jednu z ciest, ktoré pomáhajú nielen 
školám, ale aj rodičom a deťom. 

 —  Podľa účastníkov a účastníčok fokusových skupín je veľmi dôležité 
nastaviť na úrovni mesta opatrenia na zvyšovania kvality vzdelávania 
a rozvoja vedúcich pracovníkov/pracovníčok a pedagógov/pedagogičiek 
základných a materských škôl a tým zlepšovať pripravenosť škôl na prá-
cu s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

 —  Vyplývajúc z fokusových skupín, mesto Banská Bystrica by sa malo viac 
zamerať na oblasť práce s obyvateľmi zo sociálne vylúčených skupín, 
napríklad prostredníctvom väčšej podpory komunitných centier a ich 
pracovníkov/pracovníčok. 

 2.  Školský system na Slovensku, teda ani v Banskej Bystrici, ešte nie je 
dostatočne pripravený na inkluzívne vzdelávanie.

 —  Väčšina opýtaných vo fokusových skupinách uviedla, že síce pozitívne 
vnímajú aspekty inkluzívneho vzdelávania, no nemyslia si, že je naň 
slovenský školský systém pripravený. Ani po personálnej, ani po kapacit-
nej stránke. Niektorí spomínali aj mentálne slabé nastavenie smerom 
k inklúzii. Poďla účastníkov a účastníčok fokusových skupín sa dôraz 
stále priveľmi kladie na známky bez toho, aby sa zohľadňovalo, že každé 
dieťa je dobré v niečom inom. 

 —  Z diskusií tiež vyplynulo, že by bolo vhodné zaviesť v školskom systéme 
opatrenie, vďaka ktorému by sa zaistila plošná metodická a odborná pod-
pora škôl pri práci so žiakmi ohrozenými školským neúspechom, alebo 
predčasným odchodom zo škôl skončením povinnej školskej dochádzky. 

3.  Pracovníci a pracovníčky materských škôl v Banskej Bystrici by ako 
efektívny pomocný mechanizmus ocenili psychologickú depistáž.

 Zástupcovia a zástupkyne materských škôl veľmi pozitívne hodnotili 
spoluprácu so psychológmi s centrami pedagogicko-psychologického 
poradenstva a prevencie (CPPPaP), najmä pri psychologickej depistáži. 
Tá napovedala nielen učiteľom a učiteľkám, ale aj rodičom, na čom treba 
s deťmi pracovať. 



4.  Kapacita materských škôl v Banskej Bystrici je nepostačujúca vzhľa-
dom k počtu detí v predškolskom veku. 

 —  V meste je málo materských škôl a miesta pre predškolákov stále obsa-
dzujú aj deti, ktoré už sú zrelé na vzdelávanie v základnej škole. Počas 
diskusií sa vo fokusových skupinách objavili i rozporuplné názory – naj-
mä učitelia a učiteľky uvádzali, že rodičia si vybavia doklad o odklade 
školskej dochádzky, ktorý im umožní napríklad odklad nástupu ich 
dieťaťa do školy. 

5.  Komunikácia na úrovni škola-rodič-dieťa dobre nefunguje. Najmä ak 
ide o deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

 —  Podľa niektorých respondentov a respondentiek fokusových skupín 
vníma množstvo rodičov individuálne začlenenie svojho dieťaťa ako 
ich zlyhanie. Nechcú prijať, že ich dieťa môže byť v niečom iné. Rodičia 
sa boja, že ich dieťa bude odmietané, že dostane akúsi nálepku a škola 
sa ho bude chcieť zbaviť. Prípadne, že sa nedostane na žiadnu ďalšiu 
dobrú školu. Na druhej strane, učitelia a učiteľky sa niekedy zdráhajú 
poukázať na inakosť žiakov, pretože sa boja možnej petície zo strany 
rodičov, prípadne nepochopenia zo strany vedenia. 

Fokusové skupiny v Banskej Bystrici ukázali, že v aj v regionálnom školstve sú 
stále a časté rozporuplné názory a prístupy k inkluzií. Vedenie škôl, ale aj peda-
gógovia a pedagogičky majú strach zo zrušenia špeciálneho školstva, cítia sa 
nedostatočne kvalifikovaní na prácu s deťmi so špecifickými potrebami, cítia 
neistotu, či je ich škola schopná poskytnúť vhodné podmienky všetkým žia-
kom, najmä tým so zdravotným znevýhodnením. Zároveň ale platí, že aktuálny 
trend vytvárania inkluzívnych tímov na školách posilňuje samotné materské aj 
základné školy, aj proces výchovy a vzdelávania. Tieto tímy, ich členovia a člen-
ky však potrebujú aj podporu vo forme legislatívnych zmien.

Použité zdroje informácií v tejto časti:

1. Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v Banskobystrickom kraji na roky 2019-2025

2. Koncepcia rozvoja školstva v Banskobystrickom kraji na roky 2019-2025

3. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2015-2023

4. Regionána stratégia výchovy a vzdelávania v Banskobystrickom kraji na rok 2021

5. Stratégia rozvoja práce s mládežou v Banskobystrickom kraji na roky 2021-2025

6. Koncepcia rozvoja školstva mesta Banská Bystrica na roky 2021-2026

7. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Banská Bystrica na roky 2015-2023

8. Mestský inkluzívny projekt (pracovný materiá)

9. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Banská Bystrica na roky 2021-2027

10. Publikácia: Banská Bystrica – mesto pre všetkých? Od Centra pre výskum etinicity a kultúry (CVEK), 2018



Stratégia na podporu inkluzívneho vzdelávania 
mesta Nové Zámky

„Takmer vždy je nesprávne odôvodňovať neúspechy v učení chybným fungo-
vaním mozgu. Školské neúspechy zväčša zapríčiňujú skôr nevyhovujúce pod-
mienky pre učenie, ako napríklad chýbajúca podpora alebo príliš abstraktné 
podanie látky. Vysvetľovať si ťažkosti pri učení fungovaním mozgu je asi také, 
akoby sme zrútenie sa lietadla zdôvodnili zemskou príťažlivosťou. Nebolo by 
to nepravdivé, ale nijako by to nevysvetľovalo, prečo iné lietadlá zostanú vo 
vzduchu.“

Elsbeth Stern, profesor psychológie zaoberajúci sa výskumom učenia a výučby 
na Švajčiarskom federálnom technologickom inštitúte v Zürichu
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2.1.  Stručný prehľad výstupov SWOT analýzy škôl mesta Nové Zámky
2.2.  Reflexia implementácie vzdelávacej politiky a inkluzívneho 
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1. Úvod
1.1. Základné informácie o samospráve

Mesto Nové Zámky vstúpilo v roku 2021 do spolupráce s Nadáciou pre deti 
Slovenska v rámci projektu Stratégia na podporu inkluzívneho vzdelávania: 
Podpora inkluzívneho vzdelávania v Banskej Bystrici, Nových Zámkoch 
a Poltári.

Mesto Nové Zámky leží v juhozápadnej časti prihraničnej oblasti Slovenskej 
republiky, je súčasťou Nitrianskeho samosprávneho kraja. S počtom približne 
39 200 obyvateľov a obyvateliek sa radí medzi stredne veľké mestá Sloven-
ska. Veľkosť populácie tu dlhodobo dosahovala hodnotu viac ako 40 tisíc, jej 
celkový pokles však zapríčiňuje prirodzený úbytok, ale aj migrácia obyvateľstva. 
Napríklad v rokoch 2009 až 2011 zaznamenalo mesto pomerne nevýrazný priro-
dzený prírastok, avšak počet migrujúcich dosahoval počas celého sledovaného 
obdobia vysoké hodnoty. Tento trend je v roku 2022 menej výrazný, ale pretr-
váva. Pri porovnaní vzdelanostnej štruktúry mesta Nové Zámky so štruktúrou 
v okrese Nové Zámky, následne v Nitrianskom samosprávnom kraji a nakoniec 
v Slovenskej republike ako celku, môžeme pozorovať vyšší podiel vysokoškol-
sky vzdelaného obyvateľstva žijúceho v meste Nové Zámky. V meste žijú aj štyri 
marginalizované rómske komunity.

Pre vzdelávanie detí a mládeže sú v meste Nové Zámky vytvorené podmienky 
od predškolskej výchovy až po vysokoškolské štúdium s doplnkovými zaria-
deniami mimoškolskej výchovnej činnosti. V meste Nové Zámky funguje aj 
takzvaná Mestská školská rada, ktorá je iniciatívnym a poradným samospráv-
nym orgánom. Tá vyjadruje a presadzuje záujmy žiakov a žiačok, pedagogic-
kých zamestnancov a zamestnankýň, ale aj ostatných aktérov v oblasti výchovy 
a vzdelávania v územnej pôsobnosti mesta.

1.2. Postup tvorby stratégie

Pri tvorbe stratégie na podporu inkluzívneho vzdelávania sme aj pri meste 
Nové Zámky vychádzali z dvoch úrovní – regionálnej a samosprávnej.

Na regionálnej úrovni, teda v Nitrianskom samosprávnom kraji, majú vypra-
covaný dokument s názvom Koncepcia rozvoja stredného školstva v Nitrian-
skom samosprávnom kraji na roky 2021-2027. Ten podľa jeho tvorcov a tvorkýň 
definuje strategické ciele a aktivity na ich dosiahnutie tak, aby ich splnenie 
prinieslo požadovaný výsledok. Tým je:

 — napĺňanie potrieb jednotlivca i spoločnosti,
 —  vzhľadom na potreby hospodárskej praxe, zabezpečenie vzdelávania 

všetkým občanom a občiankam na území Nitrianskeho kraja v materin-
skom jazyku na vysokej odbornej úrovni,

 — ponúkať odborné vzdelávanie a prípravu, ktoré sú prepojené s praxou,
 — napĺňať požiadavky trhu práce a zároveň reflektovať potreby mládeže,



 — vytvárať podmienky osobného rozvoja vedúce k zdravému životnému štýlu,
 —  poskytovať možnosti získavania nových vedomostí a osobnostný i odborný 

rast pre žiakov aj žiačky, pre učiteľov aj učiteľky 

Inkluzívne vzdelávanie je zas súčasťou dokumentu Koncepcie rozvoja stred-
ného školstva Nitrianskeho samosprávneho kraja. Vychádza z dokumentu 
Učiace sa Slovensko, kde sa zdôrazňuje komplexnosť a celistvosť inkluzívneho 
vzdelávania pri vzájomne sa dopĺňajúcich a prelínajúcich stupňoch vzdeláva-
nia – od predškolskej starostlivosti po ďalšie vzdelávanie.

Školská integrácia detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potre-
bami bola v rámci Nitrianskeho samosprávneho kraja k 15. septembru 2019 
takáto: 3 993 detí bolo integrovaných v rámci materských a základných škôl, 
951 zas v rámci stredoškolského vzdelávania. Vrátane gymnázií, odborných 
škôl a konzervatórií. V počte integrovaných detí v materských, základných 
a stredných školách vnímame veľký rozdiel. Znížený počet žiakov na stredných 
školách sa dá vysvetliť migráciou žiakov a žiačok na stredné školy mimo rodné-
ho kraja, my si však myslíme, že rozdiel 3 042 žiakov nezodpovedá len tomuto 
faktoru. Títo žiaci a žiačky sa po prechode na stredné školy stávajú z viacerých 
dôvodov bežnými žiakmi a žiačkami. Otázkou však zostáva, či na stredných 
školách napĺňajú ich špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.

V závere spomínanej koncepcie rozvoja stredných škôl je stať aj o podpore 
inkluzívneho vzdelávania a zabezpečenia dostupnosti vzdelávania pre všetky 
skupiny žiakov v regiónoch na národnostne zmiešanom území. Explicitne spo-
menuté sú deti zo sociálne znevýhodneného prostredia aj nadané deti.

Samospráva nemá vypracovaný samostatný strategický dokument v oblasti 
rozvoja vzdelávania, ktorého súčasťou by bola dlhodobá vízia vo vzdelávaní. 
Majú však rozpracované čiastkové ciele v týchto dokumentoch:

 —  Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nové Zámky na roky 
2014-2020 s výhľadom do roku 2025

 —  Komunitný plán práce s deťmi a mladými ľuďmi v meste Nové Zámky 
na roky 2019-2023 so zameraním na voľnočasové aktivity

 —  Komunitný plán sociálnych služieb mesta Nové zámky na roky 2021-2027 

Na úrovni mesta Nové Zámky sme pri tvorbe stratégie pracovali najmä s týmito 
dokumentami:

 —  Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nové Zámky na roky 
2014-2020 s výhľadom do roku 2025

 —  Komunitný pán práce s deťmi a mladými ľuďmi v meste Nové Zámky 
na roky 2019-2023 so zameraním na voľnočasové aktivity

 —  Komunitný plán sociálnych služieb mesta Nové Zámky na roky 2021-2027
 — Koncepcia rozvoja športu v meste Nové Zámky na roky 2021-2026 

1.3. Aktéri zapojení do tvorby stratégie

V rámci tvorby tohto strategického materiálu, sme oslovili všetkých kľúčových 
aktérov, ktorých sa téma inkluzívneho vzdelávania týka – či už na úrovni tvorby 
politík, priamej implementácie v rámci výchovy a vzdelávania alebo z pohľadu 
jednotlivcov a organizácií, ktorí sa téme venujú v rámci iniciatív občianskej 
spoločnosti. V rámci fokusových skupín sa do mapovania vtedy aktuálneho 
stavu zapojilo 37 účastníkov a účastníčok.

Kľúčoví aktéri zapojení do tvorby stratégie:

 — plán pracovná skupina Nadácie pre deti Slovenska
 —  materské a základné školy fungujúce v rámci samosprávy mesta (v zria-

ďovateľskej pôsobnosti mesta Nové Zámky alebo v súkromnej zriaďova-
teľskej pôsobnosti)

 — zástupcovia a zástupkyne samosprávy
 — občianske združenie KOMPAS
 — iné neziskové organizácie pôsobiace na území mesta Nové Zámky
 —  rodičia detí a mladých ľudí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 —  2 zástupkyne mestského úradu: Jarmila Šimončičová z Odboru sociál-

nych vecí a školstva (Referát školstva, mládeže, športu a školský úrad) 
a vedúca Odboru sociálnych vecí a školstva Denisa Felixová 

1.4.  Inštitucionálni aktéri formálneho a neformálneho 
vzdelávania v meste 

Materské školy

Počas tvorby stratégie pôsobilo v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nové 
Zámky sedem štátnych materských škôl, z toho jedna spojená s jasľami, jedna 
cirkevná materská škola a päť iných súkromných zariadení pre deti v pred-
školskom veku. Kapacita týchto materských škôl je 1 018 detí. V školskom roku 
2021/2022 ich navštevoval presne rovnaký počet detí, ten sa od školského roku 
2016/2017 udržuje približne na rovnakej úrovni.

Počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materských ško-
lách zriadených mestom Nové Zámky bolo v školskom roku 2021/2022 celkovo 
22. Počet pedagogických zamestnancov a zamestnankýň v týchto materských 
školách sa v posledných piatich rokoch zvýšil z 513 v školskom roku 2016/2017 na 
518 v školskom roku 2021/2022. Priemerný počet detí na jedného pedagogické-
ho zamestnanca/zamestnankyňu bol v školskom roku 2021/2022 1,95.

Z toho však len traja pedagogickí asistenti/pedagogické asistentky a jeden 
špeciálny pedagóg/ špeciálna pedagogička pracovali k 15. septembru 2021 
v materských školách v Nových Zámkoch, aby pomáhali napĺňať potreby detí 
so špeciálnymi výchovnými a vzdelávacími potrebami. Materské školy ich pri-
tom financovali z obecného rozpočtu a prostredníctvom Národného inštitútu 



vzdelávania a mládeže (NIVAM). Pracovné pozície ako školský psychológ/škol-
ská psychologička, sociálny pedagóg/sociálna pedagogička, školský logopéd/
školská logopedička, liečebný pedagóg/liečebná pedagogička, školský tréner/
školská trénerka neboli vytvorené.

V posledných rokoch boli viaceré budovy a areály materských škôl v Nových 
Zámkoch rekonštruované. Napriek tomu je ešte v meste potrebné investovať 
do riešenia havarijných stavov, opráv a rekonštrukcií. Materské školy v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti mesta Nové Zámky sú: Materská škola na Bitúnkovej 6, 
Materská škola Óvoda P. Blahu 23, Materská škola Óvoda Cyrilometódska 42, 
Materská škola Ďorocká 4, Materská škola Nám. Gy. Széchényiho 3 a Materská 
škola Šoltésovej 12.

Súkromné materské školy, ktoré pôsobia v Nových Zámkoch, sú: Cirkevná ma-
terská škola sv. Filipa Neri, Súkromná materská škola s jasľami Baby Academy, 
Súkromné detské zariadenie Krajina zázrakov, Súkromná škôlka Kvietok, Súk-
romná materská škola na Michalskej bašte, Montessori Centrum n.o. a jedna 
Lesná detská škôlka. 

Základné školy

V šiestich základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nové Zámky 
sa za posledné roky (medzi školským rokom 2016/2017 a rokom 2021/2022) zvý-
šil počet žiakov a žiačok o 352, čo je 3 328 detí. Ich počet je v súlade s kapacitou 
škôl. Narástlo aj množstvo detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potreba-
mi, integrovaných žiakov a žiačok bolo v čase tvorby stratégie 206. Počet detí 
zo sociálne znevýhodneného prostredia sa podľa zberu údajov pre normatívne 
financovanie školy/školského zariadenia s právnou subjektivitou zas zvýšil na 
10. V Nových Zámkoch sú aj dve základné školy s neštátnym zriaďovateľom.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nové Zámky č. 8/2021 s účinnosťou od 
roku 2022 určilo sedem školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta, vrátane určenia školských obvodov pre okolité obce. Počet 
úväzkov pedagogických a odborných zamestnancov zabezpečujúcich špeci-
fické potreby žiakov a žiačok základných škôl bol k 15. septembru 2021 presne 
24. Sociálni pedagógovia a pedagogičky pracujú v siedmich školách, rovnako 
tak pedagogickí asistenti a asistentky. Školskí psychológovia a psychologič-
ky pracujú na každej základnej škole, no pozície ako školský logopéd/školská 
logopedička a liečebný pedagóg/ liečebná pedagogička v Nových Zámkoch 
vytvorené nie sú.

V jednej základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta fungovala k 15. 
septembru 2021 jedna špeciálna trieda pre žiakov so špeciálnymi výchov-
no-vzdelávacími potrebami. Išlo o deväť žiakov a žiačky so všeobecným intelek-
tovým nadaním. V štyroch iných základných školách bolo 22 športových tried 
pre deti so športovým nadaním.

 —  Tri základné školy v Nových Zámkoch sú mimo zriaďovateľskej kompe-
tencie mesta. Ide o tieto školy: Cirkevná základná škola Antona Ber-
noláka a Cirkevná materská škola sv. Filipa Neri spolu tvoria Katolícku 
spojenú školu. Špeciálna základná škola Nové Zámky a Základná škola 
pri zdravotníckom zariadení Nové Zámky spolu tvoria Spojenú základnú 
školu. Súkromná spojená škola poskytuje špeciálne vzdelanie deťom na 
Súkromnej špeciálnej základnej škole a Súkromnej základnej škole pre 
žiakov s autizmom. 
 

Špeciálne školstvo

Okresný úrad v Nitre je zriaďovateľom Spojenej školy na Rákócziho ulici. V No-
vých Zámkoch sa nachádzajú dve špeciálne základné školy a jeden školský 
klub detí ako súčasť súkromnej špeciálnej základnej školy.

 
Stredné školy

V meste Nové Zámky sme lokalizovali sedem stredných škôl, z toho dve sú 
gymnáziá, jedno z nich je s vyučovacím jazykom maďarským. Ostatné stredné 
školy sú odborné.

 
Ďalší aktéri neformálneho vzdelávania

Na území mesta Nové Zámky pôsobia formálne a neformálne zoskupenia (viac 
ako 60 občianskych združení, neziskových organizácií a klubov poskytujúcich 
obyvateľom a obyvateľkám všeobecne prospešné služby). Pôsobia v rôznych 
oblastiach, prevažne ide o sociálne služby, zdravotníctvo, vzdelávanie, voľný čas, 
šport, kultúra a menšiny.

V meste dobre funguje Komunitné centrum KOMPAS. Jeho zriaďovateľom 
je Apoštolská cirkev na Slovensku. Toto centrum zabezpečuje v spolupráci 
s mestom služby sociálnej výdajne potravín SoVa. Popri komunitnom centre 
funguje aj nízkoprahový mládežnícky klub Teen Cafe. Občianske združenie 
Kompas prevádzkuje aj dva sociálne podniky.



2.  Aktuálna situácia v oblasti implementácie vzdeláva-
cej politiky a inkluzívneho vzdelávania v meste Nové 
Zámky a príklady prístupu škôl a mesta k inklúzii

2.5.  Stručný prehľad výstupov SWOT analýzy škôl mesta Nové Zámky

SWOT analýza vznikla na základe výstupov spomínaných fokusových skupín 
realizovaných v máji 2022 v meste Nové Zámky so zameraním na stav inklúzie 
vo vzdelávaní v školách a školských zariadeniach.

Silné stránky

 — zapojenie niektorých základných 
škôl do projektu Pomáhajúce profe-
sie v edukácii žiakov I, alebo II,
 — existujúce strategické dokumenty 
mesta zahrňujúce deti a mladých 
ľudí so špeciálnymi výchovno-vzde-
lávacími potrebami, 
 — vytvorené školské podporné tímy 
na niektorých základných školách,
 — snaha niektorých pedagógov o in-
dividualizáciu vzdelávania, 
 — existujúce iniciatívy mimovládnych 
organizácií v spájaní komunity, 
napríklad prostredníctvom aktivity 
ako Deň autizmu

Slabé stránky

 — vysoké počty detí v triedach mater-
ských škôl (situáciu s maximálne 
naplnenou kapacitou škôlok udáva-
jú aktéri ako prekážku pre individu-
álny prístup k deťom)
 — nedostatočné financovanie peda-
gogických asistentov/ asistentiek 
a odborných zamestnancov/ za-
mestnankýň materských a základ-
ných škôl,
 — všeobecný nedostatok odborných 
zamestnancov a zamestnankýň 
v školách a školských zariadeniach 
(najmä v oblastiach: špeciálna 
pedagogika, školská psychológia, 
pedagogická asistencia),
 — vysoká fluktuácia pedagogických 
asistentov a asistentiek,
 — veľký počet jednorodičovských 
rodín v meste, čo spôsobuje ich 
preťaženosť, 
 — pokračujúci pokles záujmu rodičov 
o spoluprácu so školou a o výchov-
no-vzdelávacie výsledky detí,
 — nepriaznivý demografický vývoj

Príležitosti

 — vytvorenie modelových škôl v re-
gióne pre budúcich pedagógov 
a pedagogičky v rámci pedago-
gickej praxe ako nástroja ukážky 
fungovania inklúzie, 
 — zapojenie študentov a študen-
tiek pedagogických odborov na 
miesta pedagogických asistentov 
a asistentiek ako dobrovoľníkov pri 
doučovaní,
 — inovácia kurikula materských a zák-
ladných škôl v súvislosti s reformou 
vzdelávania iniciovanou v rámci 
Plánu obnovy a odolnosti SR,
 — identifikácia strategických cieľov 
a ich implementácia zo strany zria-
ďovateľov škôl,
 — systematické sieťovanie a spoluprá-
ca medzi školami a organizáciami 
v komunite (mimovládne organizá-
cie, poradenské pracoviská, komu-
nitné centrá a podobne),
 — modernizácia všetkých stupňov 
vzdelávania v kontexte celoživotné-
ho vzdelávania,
 — podpora sociálnej inklúzie prostred-
níctvom služieb poskytovaných 
v rámci komunity,
 — intenzívnejšia spolupráca a podpo-
ra zo strany zriaďovateľov škôl

2.2.  Reflexia implementácie vzdelávacej politiky a inkluzívneho vzdelávania 
účastníkmi fokusových skupín

Dôležitou súčasťou práce pri tvorbe stratégie pre inkluzívne vzdelávanie bolo 
mapovanie aktuálnej situácie v meste Nové Zámky. Preto sme zorganizovali tri 
fokusové skupiny s riaditeľmi, riaditeľkami, učiteľmi a učiteľkami materských 
a základných škôl, s odbornými zamestnancami a zamestnankyňami a s pred-
staviteľmi a zástupkyňami mimovládnych organizácií. Fokusové skupiny sa 
uskutočnili v mesiaci máj 2022 a respondenti v nich najčastejšie zmieňovali 
tieto skutočnosti:

Samospráva mesta Nové Zámky a miestne školy spolu pravidelne komuni-
kujú o aktuálnom stave a výzvach v oblasti vzdelávania, vrátane oblasti in-

Hrozby

 — nedostatok detských lekárov a od-
borníkov na špecifické diagnózy 
v regióne, 
 — absencia školských podporných 
tímov v materských a základných 
školách, respektíve ich nedostatoč-
né financovanie, 
 — nedostatok finančných prostried-
kov na realizáciu podporných 
opatrení pre žiakov so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami,
 — syndróm vyhorenia u pedagógov 
a pokles ich motivácie, 
 — neefektívna komunikácia rodičov 
a školských zariadení,
 — nedostatočná spolupráca rodičov 
a škôl, 
 — presadzovanie inkluzívnych prístu-
pov bez podpory pre pedagogic-
kých a odborných zamestnancov 
a zamestnankyne,
 — narastajúci počet žiakov a žiačok 
so špecifickými potrebami v oblasti 
porúch učenia,



kluzívneho vzdelávania. Čelia však príliš zásadným nedostatkom z hľadiska 
finančných aj ľudských zdrojov, aby mohli k zmenám smerom k inklúzii 
pristúpiť efektívne.

 —  V materských a základných školách v Nových Zámkoch majú tendenciu 
vytvárať školské podporné tímy. Problémom ale naďalej zostáva nedo-
statočné financovanie pedagogických asistentov/ asistentiek a iných 
odborných zamestnancov a zamestnankýň.

 —  Základné školy toto nedostatočné financovanie zhora čiastočne kom-
penzujú zapojením svojich škôl do národného projektu Pomáhajúce 
profesie v edukácii žiakov I. a II., čo však nie je systémovým riešením. 
Práve túto nesystémovosť v prístupe k inklúzii kritizujú zamestnanci aj 
zamestnankyne škôl. Vzniká tak zásadná nerovnováha medzi záujmom 
škôl uplatňovať inkluzívne princípy vo vzdelávaní a nedostatkom zdro-
jov na ich napĺňanie.

 —  Školy sa preto snažia zapájať sa aj do iných projektov a grantových 
schém, čiastočne si tak zabezpečia potrebné finančné aj ľudské zdroje.

 —  Učitelia, učiteľky aj manažment škôl sa cítia pod veľkým tlakom – na 
jednej strane cítia potrebu aj záväzok realizovať inkluzívne vzdelávanie, 
na strane druhej tvrdia, že v školskom prostredí nedochádza ani k po-
riadnej integrácii žiakov.

 —  Respondenti z fokusových skupín, najmä zástupcovia a zástupkyne 
manažmentu škôl, pri diskusii uviedli, že napriek mnohým problémom 
cítia zo strany mesta podporu pri hľadaní riešení. Zároveň uviedli, že 
školy tiež navzájom medzi sebou komunikujú a pomáhajú si pri hľadaní 
odborných či organizačných riešení.

Pomenovanie bariér vo vzdelávaní môže byť nástrojom ako nad nimi uvažovať 
a následne na ne hľadať riešenia, aby sa z nich stali príležitosti pre rozvoj. Medzi 
najčastejšie spomínané bariéry pre rozvoj inklúzie, ktoré počas fokusových 
skupín zazneli, patria:

 —  nedostatočné mapovanie potrieb rodín po narodení (mapovanie po-
trieb rodín a s tým súvisiace dáta sú predpokladom efektívneho pláno-
vania a reagovania na potreby detí a ich rodičov),

 —  nedostatok odborných a pedagogických zamestnancov a zamest-
nankýň v školách a školských zariadeniach, najmä

 —  v oblastiach špeciálnej pedagogiky, školskej psychológie a pedago-
gickej asistencie,

 —  chýbajúce systémové nastavenia financovania školských podpor-
ných tímov v školách,

 —  absencia školských podporných tímov v materských školách (aj pro-
jekty Európskej únie len v minimálnej miere reflektujú situáciu v mater-
ských školách, pričom stratégia povinného predškolského vzdelávania 
sa už realizuje v praxi),

 —  uprednostňovanie segregácie detí do špeciálnych tried pred in-
tegráciou či inklúziou (to opäť súvis s nedostatkom pedagogických 
a odborných zamestnancov a zamestnankýň),

 —  nedostatok verejných bezbariérových priestorov v rámci samosprávy 
(vrátane materských a základných škôl),

 —  slabé sieťovanie komunít (odborníkov a odborníčok, rodín, organizácií 
pracujúcich s ľuďmi s nejakou formou znevýhodnenia a podobne),

 —  akútny nedostatok detských lekárov a lekárok, špecialistov 
a špecialistiek,

 —  pomalé scitlivovanie komunity/ spoločnosti k deťom, mladým 
ľuďom a dospelým so zdravotným znevýhodnením, z marginalizova-
ných rómskych komunít či s rôznymi špecifickými potrebami,

 —  chýbajúca strategická spolupráca mesta Nové Zámky v oblasti in-
klúzie s Nitrianskym samosprávnym krajom

Na Slovensku sú školské zariadenia, ktoré pracujú, alebo aspoň čiastočne 
pracujú spôsobmi, ktoré podporujú model inklúzie. Aplikujú pritom stratégie, 
ktoré pri správnom použití môžu prispieť aj k inklúzií v meste Nové Zámky. Pri 
stanovovaní navrhovaných cieľov a opatrení sme vychádzali z reálnej situácie 
a potrieb aktérov na území mesta Nové Zámky. Spomínané opatrenia nájdete 
v poslednej kapitole tejto krátkej publikácie s názvom Spoločné stratégie.

Použité zdroje informácií v tejto časti:

1. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nové Zámky na roky 2014-20 20 s výhľadom do roku 2025

2.  Komunitný plán práce s deťmi a mladými ľuďmi v meste Nové Zámky na roky 2019-2023 so zameraním 

na voľnočasové aktivity

3. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Nové Zámky na roky 2021-2027

4. Koncepcia rozvoja športu v meste Nové Zámky na roky 2021-2026

5. Oficiálna webová stránka mesta Nové Zámky www.novezamky.sk

6. Koncepcia rozvoja stredného školstva v NSK na roky 2021-2027

7. Učiace sa Slovensko: https://www.minedu.sk/data/files/6987_uciace_sa_slovensko.pdf





Stratégia na podporu inkluzívneho vzdelávania 
mesta Poltár

„Máme radi v záhradách nielen stromy, ktoré by prinášali včasné ovocie, ale 
aj prostredné a neskoré, pretože každá vec (ako hovorí kdesi syn Sirachov) vo 
svojom čase dosiahne chválu; konečne raz, aj keď neskoro, ukáže, že nebola 
nadarmo. Prečo by sme teda v záhrade vzdelania chceli trpieť len hlavy jed-
ného druhu, predčasne vyspelé a čulé?“

Ján Amos Komenský (1991, s. 64 – 65)
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2.1. Stručný prehľad výstupov SWOT analýzy škôl mesta Poltár 
2.2.  Reflexia implementácie vzdelávacej politiky a inkluzívneho vzdelávania 
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1. Úvod
1.1. Základné informácie o samospráve

Mesto Poltár vstúpilo v roku 2021 do spolupráce s Nadáciou pre deti Slovenska 
v rámci projektu Stratégia na podporu inkluzívneho vzdelávania: Podpora 
inkluzívneho vzdelávania v Banskej Bystrici, Nových Zámkoch a Poltári.

Z hľadiska územno-správneho členenia je Poltár okresným mestom. Okres Poltár 
patrí spolu s ďalšími 12 okresmi do Banskobystrického samosprávneho kraja, záro-
veň je ale jedným z najmenej rozvinutých okresov Slovenska. Problémom je tu vy-
soká nezamestnanosť. Začiatkom roka 2023 dosahovala podľa portálu podporav-
nezamestnanosti.sk až 11,56 percent. V meste je nedostatok voľných pracovných 
miest pre ľudí s nižšou kvalifikáciou. Dôležitým socioekonomickým faktorom je aj 
nízka priemerná nominálna mzda a vysoký podiel obyvateľov v hmotnej núdzi (5,7 
%). Z pohľadu budúcnosti vzdelávacieho systému v Poltári je dôležitým faktorom 
aj nepriaznivý demografický vývoj. Podľa Plánu rozvoja okresu Poltár na roky 
2022-2026 tu má počet obyvateľov a obyvateliek dlhodobo klesajúcu tendenciu.

Podľa Atlasu rómskych komunít z roku 2019 žije v Poltári 5 470 Rómov a Ró-
mok. Podiel rómskych obyvateľov a obyvateliek v meste sa pohybuje od 11 do 
20 percent, žijú v dvoch evidovaných osídleniach. Koncentrujú sa v lokalite 
ulice Slobody. Podľa informácií z Komunitného centra tu býva približne 50 
rómskych rodín, teda asi 330 obyvateľov a obyvateliek rómskeho pôvodu. 
Druhé rómske osídlenie sa nachádza na Železničnej ulici, mimo intravilánu 
mesta. V jednom bytovom dome tu žije približne 30 rodín. Ďalších približne 
400 až 500 Rómov a Rómok žije v bytových a rodinných domoch rozptýle-
ných v rôznych častiach mesta v bežnom susedstve s majoritným obyvateľ-
stvom. V atlase je tiež uvedené, že ďalších približne 358 obyvateľov a obyva-
teliek z marginalizovaných rómskych komunít žije v intraviláne mesta Poltár.

1.2. Postup tvorby stratégie

Pri tvorbe stratégie na podporu inkluzívneho vzdelávania sme aj v Poltári 
zohľadňovali dve úrovne – regionálnu a samosprávnu.

Na regionálnej úrovni existujú aj v Poltári viaceré dokumenty, ktoré sa viac či 
menej dotýkajú témy inklúzie a inkluzívneho vzdelávania. Medzi najdôležitejšie 
strategické dokumenty patria:

 — Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2015-2023
 — Koncepcia rozvoja školstva na roky 2021-2025
 — Sprievodca školským rokom 2021/2022
 — Koncepcia rozvoja sociálnych služieb na roky 2019-2025
 — Stratégia rozvoja práce s mládežou na roky 2021-2025
 —  Regionálna integrovaná územná stratégia Banskobystrického 
kraja pre rok 2019



Na úrovni mesta Poltár sme pri tvorbe stratégie pracovali najmä s týmito 
dokumentami:

 —  Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Poltár 
na roky 2015-2023

 —  Akčný plán rozvoja okresu Poltár schválený uznesením Vlády SR 
č. 369 z roku 2016

 — Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2018-2023
 — Koncepcia rozvoja práce s mládežou na roky 2021-2028
 — Inklúzia, životné prostredie, zdravie a životný štýl, dobrovoľníctvo

1.3. Aktéri zapojení do tvorby stratégie

V rámci tvorby tohto strategického materiálu sme aj v Poltári oslovili všetkých 
kľúčových aktérov, ktorých sa téma inkluzívneho vzdelávania týka – či už na 
úrovni tvorby politík, priamej implementácie v rámci výchovy a vzdelávania, 
alebo z pohľadu jednotlivcov a organizácií, ktorí sa téme venujú napríklad for-
mou iniciatív občianskej spoločnosti. V rámci fokusových skupín sa do mapo-
vania vtedy aktuálneho stavu zapojilo 17 účastníkov a účastníčok. 

Kľúčoví aktéri zapojení do tvorby stratégie:

 — pracovná skupina Nadácie pre deti Slovenska
 — materské a základné školy zriadené mestom Poltár
 — Spojená škola Poltár
 — zriaďovatelia škôl
 — občianske združenie Kormidlo
 — Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

1.4.  Inštitucionálni aktéri formálneho a neformálneho 
vzdelávania v meste

Jedným z kľúčových inštitucionálnych aktérov, ktorý v meste Poltár pôsobí, 
je Školský úrad. Ten zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku 
školstva a ďalšiu administratívno-správnu činnosť. V meste ale dlhodobo, od 
polovice roka 2021 do takmer konca roka 2022, nemali obsadenú funkciu vedú-
ceho Školského úradu, čo sťažilo mnohé dôležité procesy v oblasti vzdelávania. 
Ďalším dôležitým aktérom je Mestské zastupiteľstvo mesta Poltár, kde pôsobí 
13 poslancov. Zastupiteľstvo má okrem iných komisií vytvorenú aj Komisiu pre 
zdravie a sociálnu starostlivosť, ktorú tvorí šesť členov a Komisiu pre školstvo 
s deviatimi členmi.

Medzi inštitucionálne neformálne interakcie určite patria spoločné porady 
riaditeľov škôl, avšak v dôsledku už spomínaného dlhodobého neobsadenia 
miesta vedúceho Školského úradu v Poltári tieto stretnutia absentujú. V dô-
sledku toho im v meste chýba vzájomné sieťovanie a komunikácia medzi 

mestom a jednotlivými školami. Aj výsledky zo stretnutí fokusových skupín 
ukázali, že túto problematiku je potrebné v Poltári riešiť v čo najkratšej dobe.

Medzi dôležitých aktérov patria v meste aj mimovládne organizácie. V Poltári 
pôsobia viaceré neziskovky v oblasti sociálnych služieb, pomoci marginali-
zovaným rómskym komunitám aj zdravotne znevýhodneným obyvateľom 
a obyvateľkám. Ide napríklad o tieto organizácie: Klub rómskej mládeže Poltár, 
Mikroregión Poltár, Partnerstvo pre rozvoj regiónu Poltár, občianske združenie 
Kormidlo, Únia rómskych materských centier, PJR – POMOC OZ (poskytujú po-
moc zdravotne znevýhodneným ľuďom), občianske združenie Sofia SK (venujú 
sa rómskym komunitám), Mládežnícke centrum Poltár.

Z hľadiska podpory inkluzívneho vzdelávania zostávajú kľúčovými aktérmi na 
úrovni mesta materské a základné školy. Tie v rámci svojich možností využívajú 
rôzne nástroje a opatrenia. 

Materské školy

Miestna materská škola Sklárska je zapojená do viacerých projektov na podpo-
ru inklúzie, napríklad do projektu Pomocný vychovávateľ pre materské školy, 
ktorý je zameraný na deti predškolského veku. V spolupráci so Súkromným 
centrom špeciálno-pedagogického poradenstva v Poltári sa táto škôlka zapo-
jila aj do projektu Klokankov kufor zameraného na diagnostiku detí a osvoje-
nie si nových metód a foriem práce s predškolákmi. Pre pandémiu sa im však 
do ukončenia našej spolupráce v rámci tvorby stratégie v Poltári nepodarila 
prvotná diagnostika detí. Zamestnankyne materskej školy Sklárska sa zúčast-
nili aj doplnkového vzdelávania Nadácie pre deti Slovenska v rámci projektu 
Inkluškôlky.

Materská škola Kanadská bola rovnako zapojená do projektu Pomocný vy-
chovávateľ pre materské školy. Pracuje tu osem pedagogických zamest-
nancov a zamestnankýň a jeden prevádzkovateľ. V školskom roku 2021/2022 
navštevovalo túto škôlku 52 detí, šesť z nich s diagnostikovaným zdravotným 
znevýhodnením. Aj táto materská škola spolupracuje so Súkromným cen-
trom špeciálno-pedagogického poradenstva v Poltári. To priamo v materskej 
škole poskytuje deťom odbornú logopedickú starostlivosť. Okrem toho škôlka 
kooperuje aj so štátnym Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva 
v Poltári, a to v otázkach pomoci zostavovania individuálnych vzdelávacích plá-
nov či školskej zrelosti. Spolupracuje aj s Komunitným centrom, predovšetkým 
v období zápisu detí do materskej školy.

Samotné mesto Poltár podporilo v rokoch 2021 a 2022 realizáciu viacerých pro-
jektov zameraných na podporu inkluzívneho vzdelávania. Napríklad vybudovalo 
triedu pre šesť detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej 
škole Kanadská aj s bezbariérovým prístupom. Rovnakým spôsobom pomohlo 
mesto aj deťom so zdravotným znevýhodnením v materskej škole Sklárska.



Základné školy

Na Základnej škole Slobody sa vedenie školy zameriava najmä na vytváranie 
inkluzívneho tímu. V škole pracoval počas spolupráce pri tomto projekte jeden 
inkluzívny tím. Tvoria ho tri špeciálne pedagogičky, školská psychologička a šesť 
pedagogických asistentiek. V škole majú aj jednu špeciálnu triedu pre deti 
s mentálnym postihnutím (varianty A, B aj C) a s viacnásobným postihnutím.

Ďalšia škola, Základná škola Školská, vzdeláva rôznorodé spektrum detí so 
zdravotným znevýhodnením, ale len ak ide o deti, ktoré nepotrebujú špeciálne 
priestorové úpravy ako bezbariérový prístup, úpravu hygienických zariadení, 
rehabilitačné oddelenie či špeciálne triedy na individuálne alebo skupinové 
vyučovanie. Žiaci a žiačky zo sociálne znevýhodneného prostredia tvoria súčasť 
nultého ročníka a niekoľkých ďalších bežných tried.

Spojená škola Železničná zas spolupracuje s rómskymi nadáciami na zlepše-
nie vzdelania detí z týchto komunít. Taktiež spolupracujú s Ústredím práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR a inými organizáciami či podnikateľmi (rámci 
študentskej praxe) v okrese Poltár a Lučenec. Základná umelecká škola v Pol-
tári vytvára podmienky a individuálne plány pre štúdium detí so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami aj pre tie zo sociálne slabšieho prostredia.

Okrem toho školy v Poltári spolupracujú s poradenským centrom pri tvorbe 
individuálnych študijných plánov. V prípade potreby využívajú aj programy 
v rámci prevencie pred nežiadúcim správaním, alebo pred neprijatím žiakov 
a žiačok do bežnej triedy. Dôležitá je aj ich snaha o spoluprácu s rodičmi detí 
z marginalizovaných rómskych komunít prostredníctvom miestneho Komunit-
ného centra.

2.  Aktuálna situácia v oblasti implementácie vzdeláva-
cej politiky a inkluzívneho vzdelávania v meste  
Poltár a príklady prístupu škôl a mesta k inklúzii

2.1. Stručný prehľad výstupov SWOT analýzy škôl mesta Poltár

Aj táto SWOT analýza vznikla na základe výstupov fokusových skupín realizova-
ných v marci 2022 v meste Poltár so zameraním sa na stav inklúzie vo vzdelá-
vaní v miestnych školách a školských zariadeniach.

Hrozby

 — nedostatok finančných prostried-
kov na realizáciu podporných 
opatrení pre žiakov so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami,
 — syndróm vyhorenia u pedagógov 
a pokles ich motivácie,
 — prenášanie zodpovednosti vo vzde-
lávaní zo strany rodičov na školu, 
 — nezáujem rodičov o vzdelávanie 
svojich detí a nedostatočná spolu-
práca rodičov a školy,
 — dlhodobo oslabený až nefunkčný 
Školský úrad

Silné stránky

 — už rozbehnuté inkluzívne projekty 
v materských aj základných školách,
 — dobre rozvinutá spolupráca so 
Súkromným centrom špeciálno-pe-
dagogického poradenstva,
 — spolupráca a komunikácia s róm-
skymi mimovládnymi organizácia-
mi zameraná na zlepšenie vzdelá-
vania rómskych detí
 — spolupráca s Ústredím práce, soci-
álnych vecí a rodiny SR,
 — vytvorené inkluzívne podporné tímy 
na základných školách v meste

Príležitosti

 — zapojenie študentov a študentiek 
pedagogických odborov na miesta 
pedagogických asistentov/asis-
tentiek a/alebo dobrovoľníkov pri 
doučovaní detí,
 — spolupráca s inými subjektmi – mi-
movládne organizácie, poradenské 
pracoviská a podobne, 
 — spolupráca a podpora zo strany 
zriaďovateľa
 — sieťovanie a spolupráca medzi školami, 
 — modernizácia všetkých stupňov 
vzdelávania v kontexte celoživotné-
ho vzdelávania,
 — podpora sociálnej inklúzie pro-
stredníctvom komunitne poskyto-
vaných služieb,
 — spolupráca so špecializovanými sku-
pinami a organizáciami pre rovnosť

Slabé stránky

 — dlhodobo neobsadená funkcia 
vedúceho Školského úradu,
 — pokračujúci pokles záujmu rodičov 
o spoluprácu so školou a prospech 
ich detí,
 — nepriaznivý demografický vývoj,
 — nedostatok voľných pracovných 
miest v meste



2.2.  Reflexia implementácie vzdelávacej politiky a inkluzívneho 
vzdelávania účastníkmi fokusových skupín

Dôležitou súčasťou práce pri tvorbe stratégie pre inkluzívne vzdelávanie v Pol-
tári bolo mapovanie aktuálnej situácie v meste. V marci 2022 sme tu realizovali 
tri fokusové skupiny za účasti oslovených kľúčových aktérov. Išlo o zástupcov 
a zástupkyne materských a základných škôl, odborných zamestnancov a za-
mestnankyne, rodičov aj pracovníkov a pracovníčky mimovládnych organizácií. 
Diskutovali sme o ich prístupe a pohľade na výzvy a bariéry v implementácii 
princípov inkluzívneho vzdelávania v meste. Počas týchto stretnutí sme spo-
ločne identifikovali najväčšie výzvy v oblasti inkluzívneho vzdelávania:

1.  V Poltári chýba efektívne prepojenie školského 
a sociálneho systému.

 —  Z fokusových skupín vyplynulo, že v Poltári absentuje spoločný prístup 
k riešeniu problémov vo vzdelávaní, vzájomná spolupráca jednotlivých 
zložiek a nadväznosť jednotlivých krokov pri riešení situácií. S tým súvisí 
aj slabá až nulová spolupráca s rodinami detí. Väčšina miestnych detí 
má podľa diskutujúcich slabú domácu prípravu, s čím podľa nich sú-
visia aj ich zlé výsledky v rámci jednotlivých predmetov. Počas diskusií 
vyhodnotili, že je potrebné pracovať nielen s dieťaťom, ale aj rodinou.

 —  Navyše, stratu terénnej sociálnej služby, najmä z dôvodu absencie 
motivácie pracovníkov tejto služby a podpory zo strany rodín, vnímajú 
v Poltári veľmi negatívne.

2.  Nielen Poltár, ale ani školský systém na Slovensku nie je 
dostatočne pripravený na inklúziu.

 —  Väčšina diskutujúcich v rámci fokusových skupín uviedla, že síce vní-
majú aspekty inkluzívneho vzdelávania pozitívne, avšak nemyslia si, že 
slovenský školský systém je naň pripravený. Najviac im chýba stabilný 
systém financovania pilierov inkluzívneho vzdelávania, teda odborných 
a podporných zamestnancov a zamestnankyne. Tých preto, bohužiaľ, 
prijímajú iba na dobu určitú, napríklad pedagogických asistentov len 
na šesť mesiacov. Zamestnancom a zamestnankyniam škôl vo všeobec-
nosti chýba odborná podpora. V okrese Poltár je vysoký podiel žiakov 
a žiačok zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia (80 %), z nich približ-
ne 40 % pochádza z marginalizovanej rómskej komunity.

 —  Diskutujúci vyjadrili aj praktické obavy pri implementácii inkluzívne-
ho vzdelávania. Najmä v rámci vedenia škôl vyjadrili obavy a strach zo 
zrušenia špeciálneho školstva, mnohí sa cítia nedostatočne vzdelaní 
a pripravení na prácu s deťmi so špecifickými výchovno-vzdelávacími 
potrebami. Vyjadrili neistotu, či sú ich školy schopné poskytnúť žiakom 
a žiačkam, predovšetkým tým so zdravotným znevýhodnením, vhodné 
podmienky na vzdelávanie a voľný čas.

3.  Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva 
a Komunitné centrum sú užitočnými pomocníkmi pri práci 
s deťmi a mládežou. Treba s nimi intenzívnejšie spolupracovať.

 —  Diskutujúci veľmi pozitívne hodnotili spoluprácu škôl so súkromným 
centrom v oblasti poradenstva. Množstvo rodičov vníma kladne indivi-
duálne začlenenie svojho dieťaťa ako niečo, čo preň predstavuje určité 
úľavy, prípadne výhody. Preto je dôležité rodičov motivovať, aby s deť-
mi naďalej aktívne pracovali aj s podporou centra. Na druhej strane, 
zástupcovia a zástupkyne škôl sa vyjadrili, že zo strany mesta cítia akési 
bariéry a ťažkosti pri práci, ktorým tieto centrá čelia. Potrebovali by pod-
ľa nich väčšiu podporu mesta.

 —  V tých častiach mesta, kde pozorujú rastúcu kriminalitu a závislosť 
u detí a mladých ľudí, pozitívne hodnotia spoluprácu s miestnym 
komunitným centrom, ktoré je pri hľadaní riešení takýchto problémov 
veľmi nápomocné.

4.  Deti z marginalizovaných rómskych komunít stále nenavšte-
vujú materské školy, alebo do nich nastupujú príliš neskoro.

 —  Pozornosť musia v Poltári upriamiť aj na to, prečo deti z rómskych 
komunít nastupujú do materských škôl oveľa neskôr ako iné deti, až 
v predškolskom ročníku. Mnohým z nich potom chýbajú základné návy-
ky, ktoré si deti bežne v materských školách a v kolektíve osvoja. Okrem 
toho je ich dochádzka do materských škôl nepravidelná.

5.  Školský úrad je z dôvodu dlhodobého neobsadenia vedú-
cej pozície v podstate nefunkčný, čo brzdí viaceré procesy 
v meste smerujúce k inklúzii vo výchove a vzdelávaní.

 
Použité zdroje informácií v tejto časti:

1. Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v BBSK pre r. 2019 – 2025

2. Koncepcia rozvoja školstva BBSK pre r. 2019 – 2025

3. PHSR BBSK pre r. 2015 – 2023

4. Koncepcia rozvoja práce s mládežou

5. Sprievodca školským rokom 2021/2022

6. Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v BBSK pre r. 2021

7. Stratégia rozvoja práce s mládežou BBSK pre r. 2021 – 2025

8. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Poltár na r. 2018 – 2023

9. PHSR mesta Poltár pre r. 2015 – 2023

10. Koncepcia rozvoja práce s mládežou pre r. 2021 – 2028





Návrh stratégie pre inkluzívne vzdelávanie
Charakteristiky inkluzívnej školy sa vzťahujú ku klíme školy, spôsobu jej riade-
nia, k jej vnútorným procesom, k budovaniu tímovej práce všetkých zamest-
nancov a zamestnankýň, ich sústavnému sebarozvoju a súčasne aj k bez-
bariérovému prístupu do budovy školy. Rovnako sa vzťahujú aj na samotný 
vzdelávací program, spôsob vyučovania, spôsob hodnotenia žiakov a žiačok, 
pedagógov a pedagogičky, odborných pracovníkov a pracovníčky školy, ako aj 
na samotných rodičov a ich participáciu v procese vzdelávania ich detí.

Inkluzívna škola má vzťahy aj s komunitou obklopujúcou školu (s občanmi 
a občiankami, miestnymi autoritami, lídrami a líderkami, s organizáciami) 
a nepozná núdzu dostupných zdrojov (učebných, technických či personál-
nych). Dôležité je aj sebahodnotenie školy a jej komplexný vzdelávací plán, 
ktorý je dostupný pre všetkých tak, že sa dá prispôsobiť individuálnym potre-
bám každého dieťaťa. Charakteristiky inkluzívnej školy sa zaoberajú aj oblas-
ťou subjektívneho prežívania – ako sa v škole cítia žiaci a žiačky, ich rodičia či 
všetci zamestnanci a zamestnankyne?

Pri príprave návrhu spoločnej stratégie pre inkluzívne vzdelávanie, ktorú je 
možné implementovať na úrovni samospráv, sme vychádzali práve z tejto 
charakteristiky inkluzívnej školy. Materiál, ktorý sme pripravili, vychádza zo zis-
tení z jednotlivých samospráv, s ktorými sme spolupracovali – Banská Bystrica, 
Nové Zámky a Poltár. Tento materiál tiež reflektuje existujúce verejné politiky 
a postoje jednotlivých aktérov a aktérok k téme inkluzívneho vzdelávania. 
Napriek tomu, že situácia týchto troch samospráv je v niektorých aspektoch 
špecifická, v mnohých ohľadoch sú naše zistenia podobné. Aj z tohto dôvodu 
sme sa v rámci autorského tímu rozhodli pripraviť jeden strategický materiál, 
ktorý je všeobecnejší a môže byť prínosom aj pre ďalšie samosprávy, ktoré sa 
priamo do projektu nezapojili.

Vízia stratégie

Chceme, aby každé dieťa a každý mladý človek poznali pocit spojenia so 
svojím mestom a slobodu byť samými sebou. To aj napriek tomu, že existuje 
veľa faktorov, ktoré môžu prispieť k ich pocitu odpojenia od vlastnej komunity. 
Kultúrne rozdiely, sexuálna identita alebo chudoba by nemali ovplyvňovať 
to, ako sa deti a mladí ľudia cítia v školskom systéme. Práve inklúzia ponúka 
vzťah založený na dôvere, načúva potrebám jedincov aj spoločnosti.

 
Ciele stratégie

Cieľom tejto stratégie inkluzívneho vzdelávania je systematizácia opatrení na 
podporu spoločného a kvalitného vzdelávania na úrovni samosprávy v rámci 
miestnej vzdelávacej sústavy na troch úrovniach – škola, mesto a spolupráca 
všetkých aktérov.

Medzi hlavné ciele stratégie patria:

 —  zamerať sa na žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 
(počet týchto žiakov a žiačok v špeciálnych školách stúpol od roku 
2013 o 13,4 %)

 —  systematicky podporovať materské a základné školy pri osvojovaní si 
inkluzívneho prístupu vo vzdelávaní všetkých detí,

 —  systematizovať podporné opatrenia na vznik a fungovanie školských 
podporných tímov a tímov odborného poradenstva pre rodičov a školy 
súčasne,

 —  venovať zvýšenú pozornosť začleneniu detí zo sociálne vylúčených 
spoločenstiev a vytvárať vhodné podmienky pre inkluzívne vzdelávanie 
rómskych žiakov a žiačok,

 —  iniciovať a podporovať na úrovni samosprávy sieťovanie dôležitých akté-
rov a aktérok v komunite,

 —  modernizovať všetky stupne vzdelávania v kontexte celoživotného 
vzdelávania a podporiť sociálnu inklúziu prostredníctvom komunitne 
poskytovaných služieb

Navrhované opatrenia

1. Navrhované opatrenia na úrovni škôl

1. 1. Podporovať spoluprácu a komunikáciu materských a základných škôl.

 —  Každoročne realizujte vstupné stretnutia detí a ich rodičov v mesia-
coch marec/apríl pred prechodom detí z materskej do základnej školy. 
Cieľom týchto stretnutí by malo byť uľahčenie ich adaptácie na nové 
prostredie a zmenu v požiadavkách základnej školy.

1.2.  Systematicky vzdelávať pedagógov/pedagogičky a odborných zamest-
nancov/zamestnankyne materských a základných škôl smerom k zvy-
šovaniu pro-inkluzívnosti škôl.

 —  Zlepšite pripravenosť učiteľov a učiteliek na prácu so zdravotne či inak 
znevýhodnenými deťmi využitím rôznych foriem a stratégií (napríklad 
v oblastiach ako pracovať so školským podporným tímom, efektívna 
spolupráca pedagogického asistenta/asistentky a učiteľa/učiteľky, tvor-
ba individuálneho vzdelávacieho programu a jeho uplatnenie vo vyučo-
vacom procese). Buďte pri motivovaní učiteľov a učiteliek nápomocní.

 —  Aktívne podporujte vzdelávanie pedagogických zamestnancov a za-
mestnankýň prostredníctvom vzdelávacích programov na rôznych 
úrovniach – môžu sa zúčastňovať pravidelných aktualizačných vzde-
lávacích programov v rámci školy, štátnych vzdelávacích programov, 
prostredníctvom Regionálnych centier podpory učiteľov či prostred-
níctvom vzdelávacích programov neziskových organizácií (napríklad 
Inklucentrum, Nadácia pre deti Slovenska, Živica, a.i.).

 —  V spolupráci s ďalšími školami pravidelne organizujte praktické semi-



náre, workshopy a výmeny skúseností medzi školami s dôrazom na fun-
govanie školských podporných tímov a práce pedagogických asistentov 
a asistentiek.

1.3.  Vytvoriť školské vzdelávacie programy pre žiakov a žiačky v súlade 
s ich individuálnymi potrebami a podmienkami školy s cieľom vytvoriť 
pozitívnu klímu školy.

 —  Využívajte všetky formy hodnotenia žiakov – slovné aj kombinované. 
Slovné hodnotenie pomôže viac práve deťom so špeciálnymi výchov-
no-vzdelávacími potrebami alebo zo sociálne znevýhodneného prostre-
dia. Pedagógovia a pedagogičky v ňom konkrétne špecifikujú, čo je pre 
daného žiaka alebo žiačku problémové a v čom, naopak, vyniká.

1.4.  Orientovať prácu školského podporného tímu aj na oblasť eliminácie 
predčasného odchodu žiakov a žiačok zo školy a na oblasť ďalšieho 
vzdelávania.

 —  Zamerajte sa na oblasť systematického kariérneho poradenstva a spolu-
prácu so strednými školami, zamestnávateľmi a ďalšími organizáciami 
v oblasti voľby povolania.

 —  Základné školy potrebujú v oblasti kariérneho poradenstva metodickú 
podporu. Môžete im ju dať v spolupráci s neziskovými organizáciami, 
rodičmi a ďalšími subjektmi práve pri realizácii kariérneho poradenstva 
na podporu žiakov pri prechode na stredné školy.

 —  Sledujte úspešnosť žiakov a žiačok na ďalšom stupni vzdelávania aj pri 
uplatnení sa na trhu práce. Je to aj výsledok vašej práce.

 —  Vyhľadávajte spoluprácu v oblasti systému duálneho vzdelávania a v ob-
lasti zabezpečenia súvislej odbornej praxe pre žiakov a žiačky ako formu 
prevencie pred ich predčasným odchodom zo školy.

1.5.  Podporiť začlenenie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia 
a marginalizovaných rómskych komunít vytvorením modelu školy 
s celodenným výchovným systémom, ktorý bude nástrojom prevencie 
školskej neúspešnosti alebo predčasného odchodu zo vzdelávania.

 —  V dôsledku absentujúcej domácej prípravy žiakov a žiačok zo sociálne 
znevýhodneného prostredia zapojte do prípravy žiakov do školy dou-
čovateľov/ mentorov na všetkých základných školách. Ako príklad vám 
dobre poslúži program V základnej škole úspešnejší.

 —  Doučovateľom/ mentorom, samozrejme, poskytnite metodickú podporu.
 —  Vytvoriť mentorskú a tútorskú podporu pre žiakov z marginalizovaných 
rómskych komunít môžete aj priamo v konkrétnych lokalitách, kde 
tieto deti žijú.

 —  Hľadajte možnosti a riešenia na zlepšenie spolupráce s rodičmi tak, aby 
aj oni spolupracovali pri plnení školských úloh svojich detí so školou 
alebo s pedagogickým zborom.

2. Navrhované opatrenia na úrovni mesta

2.1. Personálna podpora všetkých materských a základných škôl.

 —  Posilnite personálne materské aj základné školy pedagogickými asis-
tentmi/ asistentkami, školskými špeciálnymi pedagógmi/ pedagogička-
mi, sociálnymi pedagógmi/ pedagogičkami či školskými psychológmi/ 
psychologičkami.

 —  Personálne posilnite aj školské kluby detí (ŠKD) pedagogickými asis-
tentmi/ asistentkami.

 —  Metodickú podporu potrebujú aj poradenské orgány – napríklad škol-
ské podporné tímy v súvislosti s legislatívnymi zmenami.

2.2.  Zapísať deti z marginalizovaných rómskych komunít do materských 
škôl od troch rokov.

 —  Zmapujte kapacity materských škôl a vypracujte projekt na podporu 
tých z nich, ktoré sú najbližšie k efektívnej príprave žiakov zo sociálne 
znevýhodneného prostredia na školu.

 —  Pre deti so špecifickými potrebami a/alebo zo sociálne znevýhodnené-
ho prostredia zabezpečte v materských školách sociálneho pedagóga/ 
pedagogičku, ktorí pomôžu deťom s individuálnymi potrebami začleniť 
sa do školského prostredia.

 —  Nevyhnutná je i spolupráca a podpora partnerov neformálneho pred-
školského vzdelávania s cieľom začleniť deti zo sociálne slabšieho pros-
tredia do hlavného vzdelávacieho prúdu.

2. 3.  Pod gesciou mesta vybudovať Regionálne centrum inklúzie/ Mestské 
centrum inklúzie tvorené zo zástupcov a zástupkýň mesta, špeciál-
nych, materských a základných škôl, ale aj súkromných aj štátnych 
centier pedagogicko-psychologického poradenstva. Toto centrum 
bude zamerané na zdieľanie skúseností, rozvoj kompetencií a bude 
fungovať aj ako poradný orgán pre samosprávu a jej školský úrad. 
Vyššie spomenutých aktérov a aktérky môže takéto centrum podporiť 
v oblasti peer-to-peer vzdelávania (rôznymi aktivitami, prednáškami, 
workshopmi pre rozvoj výchovy a vzdelávania v meste prostredníc-
tvom zaujímavých hostí).

 —  Pravidelne preto zisťujte a mapujte potreby škôl v regióne a pripravte si 
pre ne ponukový list so zaujímavými rozvojovými aktivitami.

2.4.  Personálne posilniť Školský úrad a zacieliť jeho aktivity na nové 
oblasti fungovania.

 —  Sieťujte sa a spolupracujte v rámci úradu s ďalšími inštitúciami na regi-
onálnej úrovni, napríklad s Regionálnymi centrami podpory učiteľov.

 —  Dôležitá je aj podpora škôl z pozície metodika mesta pre pedagogických 
asistentov/ asistentky a vedúcich/ vedúce školských podporných tímov.



 —  Metodickú podporu poskytujte aj materským a základným školám, 
napríklad tak, že budete dozerať na ich prácu s deťmi, zbierať dáta a so 
zistenými údajmi potom na úrovni mesta pracovať.

2.5.  Prepojiť školský systém so sociálnym systémom.

 —  Vytvárajte podmienky pre vzdelávanie rodičov z marginalizovaných 
rómskych komunít a zo sociálne znevýhodneného prostredia.

 —  Posilnite terénnu sociálnu službu, napríklad zvýšením počtu 
sociálnych pracovníkov.

 —  Spolupracujte s mimovládnym sektorom, ktorý pôsobí priamo v komu-
nitách. Komunitné centrá nevynímajúc.

 —  Vytvárajte podmienky na zabezpečenie základných životných potrieb 
detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Môžete napríklad vyčleniť 
financie z rozpočtu mesta na príspevok na stravné pre tieto deti.

3. Navrhované opatrenia zamerané na podporu spolupráce aktérov vo vzdelávaní

3.1.  Prepájanie aktérov, ktorí vstupujú do procesu formálneho vzdelávania.

 —  Klaďte dôraz na spoluprácu v tíme škola-rodič-poradenské centrum 
prostredníctvom podpory participácie a kooperácie všetkých aktérov vo 
vzdelávaní vrátane detí a žiakov.

 —  Vytipujte si niektorých žiakov alebo žiačky základných škôl ohrozených 
neúspechom alebo predčasným odchodom zo vzdelávacieho systé-
mu. Skúste tomu predísť napríklad informovaním žiakov, žiačok a ich 
rodičov o možnosti využitia podpory doučovateľov/ mentorov či iných 
programov. Pomôžte im s tým.

3.2.  Posilnenie personálnych kapacít materských a základných škôl spolu-
prácou s ďalšími partnermi.

 —  Využite možnosti a kapacity klientov Ústredia práce, sociálnych vecí 
a rodiny, napríklad formou absolventskej praxe.

 —  Posilnite spoluprácu a rovnako využite kapacity centier pedagogic-
ko-psychologického poradenstva, napríklad prostredníctvom odbornej 
konzultácie so špeciálnymi pedagógmi a pedagogičkami.

 —  Zapojte do života materských a základných škôl aj dobrovoľníkov alebo 
študentov a študentky pedagogických škôl.

 —  V neposlednom rade prepájajte činnosti škôl, odborných zamestnancov/ za-
mestnankýň a mimovládnych organizácií v oblasti inkluzívneho vzdelávania.

3.3.  Poskytovanie sociálneho poradenstva rodinám detí prostredníctvom 
spolupráce všetkých aktérov: miestny úrad, okresný úrad, komunitné 
centrá aj mimovládny sektor.

 —  Intenzívne pracujte s rodinami, nielen so samotnými deťmi. K tomu 
môžete využiť širokú škálu mimovládnych organizácií aj komunitné 

centrá, ktoré môžu prostredníctvom rôznych informačných kanálov 
poskytovať rodičom informácie o možnostiach vzdelávania ich detí 
efektívne a adresne.

Rámec implementácie stratégie inkluzívneho vzdelávania

Kvantitatívne a kvalitatívne indikátory implementácie

Kvantitatívne a kvalitatívne indikátory sú dôležitým nástrojom pri implemen-
tácii každej stratégie, pretože poskytujú informácie o reálnej úspešnosti pri jej 
napĺňaní, pomáhajú nám identifikovať rôzne riziká a umožňujú nám ďalšie 
plánovanie. Pri ich definovaní ich musíme detailne prispôsobiť aktuálnej situá-
cii, ale najmä stanoveným cieľom stratégie.

Pre lepšiu orientáciu pri nastavovaní kvantitatívnych a kvalitatívnych indikáto-
rov implementácie stratégie inkluzívneho vzdelávania sme pripravili prehľad 
možných indikátorov, s ktorými sa dá ďalej pracovať.

Príklady kvantitatívnych ukazovateľov:

 —  počet zrealizovaných aktivít zameraných na prechod detí z materskej 
do základnej školy (napríklad Dni otvorených dverí, pracovných dielní 
pre nových žiakov/ žiačky a podobne)

 —  počet vytvorených platforiem zameraných na spoluprácu škôl v rámci mesta
 — počet intervencií centier poradenstva a prevencie v rámci škôl
 —  počet metodických stretnutí s vedením škôl, s pedagogickými a odbor-
nými zamestnancami/ zamestnankyňami

 —  počet vytvorených školských podporných tímov a osôb na pozícii koor-
dinátor/ koordinátorka školského podporného tímu

 — počet podporených organizácii neformálneho vzdelávania
 — počet osôb, ktoré personálne posilnili školské podporné tímy
 —  počet platforiem pre podporu práce s deťmi ohrozenými školským 
neúspechom

 — počet doučovateľov/ mentorov
 — počet škôl a organizácii zapojených do neformálneho vzdelávania
 —  počet škôl poskytujúcich kariérne poradenstvo žiakom so špecifickými 
potrebami

 — počet metodických stretnutí s výmenou skúseností

Príklady kvalitatívnych kritérií:

 — hodnotenie implementačných aktivít na školách
 —  spätná väzba účastníkov zapojených do programov zameraných na 
podporu získavania ďalších zručností a vedomostí

 —  zavedenie systému pravidelnej aktualizácie dát o situácii v materských 
a základných školách (mapovanie)

 —  zavedenie systému zisťovania a vyhodnocovania potrieb cieľových skupín
 — pravidelné vyhodnocovanie fungovania prijatých opatrení



Časová os implementácie stratégie inkluzívneho vzdelávania (monitorovanie 
a hodnotenie plnenia): 

Školský rok 2023/2024

Vytvorenie základných rámcov pre efektívne vykonávanie týchto stratégií:

 —  Zhromaždite základné informácie o aktuálnom stave inkluzívneho 
vzdelávania vo vašom meste, stanovte si cieľ stratégie a základné kvan-
titatívne a kvalitatívne indikátory stratégie.

 —  Definujte si priority stratégie (strategické ciele) a akčný plán pre každú 
oblasť služieb a navrhovaných aktivít.

 —  Posilnite kapacity školského úradu s ohľadom na ciele stanovené v rám-
ci implementácie stratégie.

 —  Vyčleňte si financie z rozpočtu mesta na posilnenie školských 
podporných tímov. 

Školský rok 2024/2025

Realizácia aktivít na podporu inkluzívneho vzdelávania:

 —  Začnite vytvárať siete – škôl, mesta a mimovládnych organizácií. Po-
stupne vytvorte spomínané Mestské centrum inklúzie a podporujte ho 
v realizácii ďalších sieťovacích a vzdelávacích aktivít, aj v jeho úlohe ako 
poradného orgánu mesta.

 —  Definujte si priority v oblasti vzdelávania pedagogických a nepedago-
gických zamestnancov a zamestnankýň, naplánujte aj realizáciu tohto 
vzdelávania (vrátane spolupráce s externými partnermi).

 —  Prehodnoťte svoj školský vzdelávací program a zistite, či zodpovedá 
štandardom inkluzívneho vzdelávania.

 —  Organizujte aktivity zamerané na prepájanie všetkých aktérov a aktérok 
školského a sociálneho systému pod gesciou mesta.

 —  Podobne realizujte aj rôzne programy zamerané na podporu inklúzie 
v materských školách a komunitných centrách.

 —  Nezabudnite ani na aktivity zamerané na prepájanie základných 
a materských škôl. 

Školský rok 2025/2026

Rozvoj aktivít na podporu inkluzívneho vzdelávania:

 —  Teraz je čas implementovať opatrenia zamerané na oblasť kariérneho 
poradenstva.

 —  Zamerajte sa aj na aktivity zamerané na spoluprácu s rodičmi, vrátane spo-
lupráce s mestskými aktérmi poskytujúcimi komunitné sociálne služby.

 —  Podľa možnosti doplňte personálne kapacity pre oblasť inklúzie v ma-
terských a základných školách.

Monitoring a evaluácia realizovaných aktivít:

 —  Pravidelne skúmajte plnenie cieľov stratégie a identifikujte existujú-
cich problémov.

 —  Mapujte potreby cieľových skupín.
 —  Vytvorte si výročnú správu o pokroku implementácie stratégie. Na 
základe toho prehodnoťte efektívnosť už existujúcich aktivít a potrebu 
redefinovať ciele vašej stratégie.

Príklady dobrých riešení niektorých častých problémov škôl 
pri snahe o inkluzívne vzdelávanie:

„Naša škola nie je na inklúziu pripravená ani personálne, ani mentálne.“

hlavné odporúčanie: Vytvorte na svojich školách podporné tímy zložené 
z angažovaných pedagógov, pedagogičiek, odborných zamestnancov 
a zamestnankýň.

→  Tieto tímy môžu pravidelne zisťovať potreby školy (vrátane žiakov a žia-
čok), organizovať pre kolegov a kolegyne praktické semináre či work-
shopy s odborníkmi a odborníčkami na inkluzívne vzdelávanie, alebo 
sa postarať o výmenu skúseností na spoločných stretnutiach medzi 
školami v regiónoch.

→  Svoju školu môžete zapojiť do jedného z programov na podporu inklu-
zívneho vzdelávania od mimovládnych organizácií alebo rezortu škol-
stva. My vás radi uvidíme napríklad v našich projektoch s názvom Škola 
inkluzionistov a Škôlka inkluzionistov.

→  Môžete tiež využiť mentoringové služby jedného z regionálnych centier 
podpory učiteľov. My vám radi pomôžeme v okresoch Banská Bystrica 
a Brezno, kde takéto centrum vedieme.

 
„Komunikácia škola-rodič-dieťa u nás dobre nefunguje. Najmä, ak ide 
o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami či o individuálne 
začlenené dieťa.“ 

hlavné odporúčanie: Zmyslom inklúzie je tvoriť komunitu, fungujúce 
spoločenstvo. Pracovať s deťmi nestačí, efektívne zapojte do života školy 
aj ich rodičov.



→  Vytvorte ponukový list aktivít, prednášok či workshopov pre rodičov detí, 
ktoré navštevujú vašu školu. Spoznávajte sa, vytvárajte medzi sebou 
vzťah dôvery a rešpektu.

→  Sledujte mimovládne organizácie a komunitné centrá vo vašom okolí, 
ktoré môžu prostredníctvom rôznych informačných kanálov poskyt-
núť rodičom, nielen tým s deťmi so špecifickými potrebami, zaujímavé 
informácie o možnostiach doplnkového formálneho aj neformálneho 
vzdelávania pre rodičov, aj pre deti.

→  V prípade ťažších prípadov, napríklad nekomunikácie zo strany rodičov 
alebo neutíchajúcich konfliktov, môžete požiadať o supervíziu, indivi-
duálnu alebo skupinovú. Externý odborník vám môže byť podporou pri 
riešení náročných situácií na pracovisku, nielen s rodičmi.

 
„V našom meste absentuje terénna sociálna služba. Na deti z rómskej 
komunity to má negatívny vplyv.“

hlavné odporúčanie: Otvorte tému terénnej sociálnej služby s miestnym 
úradom, okresným úradom aj s komunitným centrom. Oni majú v rukách 
kvalitu a intenzitu služieb pre svojich obyvateľov.

→  Vytipujte si vo vašich školách žiakov a žiačky ohrozených neúspechom ale-
bo predčasným odchodom zo vzdelávacieho systému a zaistite pre nich 
doučovateľov/ mentorov. Môžu to byť pedagógovia a pedagogičky, peda-
gogickí asistenti a asistentky, starší žiači a žiačky či dokonca aktívni rodičia.

→  Intenzívne pracujte s rodinami, nielen so samotnými žiakmi a žiačkami. 
S tým vám môžu pomôcť mimovládne organizácie či komunitné alebo 
poradenské centrá, ktoré dokážu komunitám adresne poskytovať infor-
mácie o rôznych možnostiach doplnkového vzdelávania prostredníc-
tvom svojich informačných kanálov. Alebo im so vzdelávaním môžu sami 
pomôcť priamo v komunitách.

→  Zabojujte o miesta pedagogických asistentov a asistentiek v každej 
triede. Napríklad v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny 
formou absolventskej praxe, s centrami pedagogicko-psychologického 
poradenstva a prevencie, prostredníctvom dobrovoľníkov a dobrovoľní-
čok, alebo študentov a študentiek pedagogických škôl.


