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Školy v programe Škola inkluzionistov 
sa zapojili do prieskumu inklúzie.  
V rámci kvantitatívneho a kvalitatívneho 
výskumu pomenovali situáciu v ich
prostredí - atmosféru na školách  
a vzťahy medzi jednotlivými aktérmi 
(učiteľmi, rodičmi, žiakmi). Zhodnotili  
aj vývoj a materiálne zabezpečenie  
či mieru inklúzie a jej procesy. 



V rámci kvantitaívneho výskumu  
vyjadrili názory prostredníctvom  
dotazníkov v 19 školách vedenie  
škôl, učitelia, odborní zamestnanci,  
asistenti aj samotní žiaci.
 
Kvantitatívny výskum bol doplnený  
o kvalitatívne rozhovory na troch  
vybraných školách prostredníctvom  
20 hĺbkových rozhovorov na  
uvedené témy.

19
škôl

vedenie  
školy

učitelia 
1. stupňa

učitelia 
2. stupňa

asistenti

odborní zamestnanci 
špeciální pedagógovia  

a jedna psychologička

20
rozhovorov



1. atmosféra na škole 
 
Učitelia považujú atmosféru na škole  
za o čosi priateľskejšiu a otvorenejšiu 
voči rôznym zmenám v porovnaní so 
žiakmi. Pozitívom na práci je podľa  
nich najmä to, že ich baví.  
 
Negatíva práce podľa učiteľov zahŕňajú 
viaceré skutočnosti: ďalšie aktivity ako 
vedenie knižnice, školskej kroniky  
a podobne, ale aj snahu o zapájanie do 
rôznych projektov, byrokraciu - vedenie 
rôznej papierovej dokumentácie 
a nedostatok kvalitných učebníc  
a vzdelávacích materiálov.  
 
Výrazne negatívne tiež hodnotili, že 
si často musia nosiť prácu so sebou 
domov.



Pocit z práce podľa učiteľov 
 

20, 30 % 71, 90 % 7, 80 % 0, 00 %

veľmi sa  
teším

väčšinou sa  
teším

väčšinou sa 
neteším

nikdy sa  
neteším



Pocit zo školy podľa žiakov 
 
Atmosféru v škole ako súťaživú, napätú 
a stresujúcu vnímajú žiaci častejšie, ako 
učitelia. Čo sa týka celkového pocitu zo 
školy, v porovnaní s učiteľmi sa žiaci do 
školy tešia menej. 

3, 20 % 40, 50 % 39, 20 % 17, 10 %

veľmi sa  
teším

väčšinou sa  
teším

väčšinou sa 
neteším

nikdy sa  
neteším



2. Materiálne vybavenie 
 
Učitelia a odborní zamestnanci prejavili 
v oblasti dostatočného materiálneho 
vybavenia pre efektívne vzdelávanie  
žiakov, pomerne veľkú spokojnosť.  
To isté platí aj o pomôckach pre žiakov. 
Ukázalo sa však, že na niektorých
školách chýbajú tematické učebne  
(laboratóriá) alebo priestory pre prácu  
s deťmi so ŠVVP. 

69, 40 %

nadštandartné 
vybavenie

11, 00 %

dostatočné 
vybavenie

22 , 00 %

nedostatočné 
vybavenie



Učitelia a ostatní zamestnanci školy  
boli pomerne spokojní aj s odbornou 
pripravenosťou učiteľov. 
 
Takáto výrazná spokojnosť je aj  
s pripravenosťou na vzdelávanie  
detí so ŠvvP.

61, 00 % 33, 00 % 3, 00 %

80, 00 %
20, 00 %

nadštandartná 
odborná 

pripravenosť

dostatočná 
odborná 

pripravenosť

dostatočná mala by 
sa zlepšiť 

Pripravenosť na 
vzdelávanie detí  

so ŠvvP

odborná 
pripravenosť 

by sa mala zlepšiť

* Do projektu sa prihlásili školy, ktoré sa o túto tému zaujímajú a majú odborný personál, ktorý sa téme inklúzie venuje, čo mohlo tiež ovplyvniť odpovede        

   učiteľov a ostatných zamestnancov.



3. vývoj školy 
 
Školy realizujú pozitívne zmeny a uberajú  
sa dobrým smerom. Avšak, na jednej
strane je škola a jej snaha o čo najlepšie 
fungovanie, na druhej sú štátom nastavené 
pravidlá pre proces vzdelávania.  
Tie stanovujú školám mantinely. 
 
Školy teda nemôžu realizovať všetky svoje 
predstavy, ako by chceli, ale musia rôzne 
zmeny a inovácie zavádzať v rámci  
existujúcich pravidiel, často takých,  
ktoré pozitívnym zmenám naopak bránia.

viac ako ¾ respondentov  
zo zapojených škôl hodnotí  
smerovanie školy pozitívne



z pohľadu žiakov sú školy rozhodne menej 
otvorené voči zmenám takmer vo všetkých
skúmaných oblastiach (obsah vzdelávania, 
rozhodovanie, hodnotenie, metódy,  
komunikácia s rodičmi), výrazne aj  
k zmenám v obsahu vzdelávania  
a používaným metódam.

školy nie sú otvorené  
zmenám v oblasti  
rozhodovania

školy jednoznačne  
nie sú otvorené  

zmenám v oblasti  
rozhodovania

školy sú skôr alebo  
jednoznačne naklonené  

zmenám v oblasti používania  
nových technológií

35, 30 %

22, 80 %

9, 80 %

1, 00 %

60, 00 %

22, 80 %

žiakov 

žiakov 

učiteľov 

učiteľov 

žiakov 
si myslí 

že:



Čo sa týka hodnotenia kvality  
učiteľov, celkovo vnímajú žiaci  
svojich učiteľov pozitívne. 
 

kvalita učiteľov  
z pohľadu žiakov.  

učitelia na škole sú:

26, 10 %

60, 60 %10, 30 %

3, 00 %

nadštandardní 

dobrí, nepotrebujú 
sa zlepšovať

nekvalitní,  
potrebujú sa zlepšiť

veľmi slabí



4. Vzťahy v škole 
     
Atmosféru na školách výrazne ovplyvňujú  
aj vzťahy medzi jednotlivými aktérmi.  
Na to, aby vškole fungovali určité procesy  
a aby sa v nej všetci cítili dobre je dôležité,  
aby v nej dobre fungovali aj rôzne typy 
vzťahov.
 
Ako veľmi dobré vzťahy sa ukazujú  
predovšetkým medzi vedením a učiteľmi. 
tvorba spoločnej vízie školy a otvorené  
riešenie konfliktov bolo to, čo oceňovali 
najčastejšie. V prípade, ak bolo vedenie  
školy kritizované, kritika smerovala  
k direktívnosti a nespravodlivému  
prístupu k jednotlivým učiteľom.

vzťahy s vedením 
hodnotili ako  
veľmi dobré:

  učiteľky 
1. stupňa

učiteľky 
2. stupňa

odborní  
zamestanci 

asistenti 

60, 20 %

47, 00 %

57, 00 %

64, 00 %



napätie medzi učiteľmi obvykle  
nastáva v určitých obdobiach roka, 
keď sa akumuluje veľa práce  
(začiatok, koniec polroka, testovanie) 
alebo keď sa realizuje naraz veľa 
projektov a učitelia to v tej chvíli  
považujú za veľkú záťaž. Najviac  
oceňujú ak sa konflikty a napätie  
riešia priamo, spoločne a bez toho, 
aby vznikali koalície jedných učiteľov 
voči ostatným.  
 
Hodnotenie vzťahov s vedením  
a učiteľmi v prípade rodičov  
poukazuje na individuálnosť  
vzťahov a nemožnosť generalizácie. 
 
Učitelia považujú komunikáciu  
s rodičmi za veľmi dôležitú.  
Navyše, aktívni rodičia často  
prinášajú nápady na zlepšenie 
školského prostredia, alebo  
vzdelávacieho procesu. 
 

vzťahy s vedením a učiteľmi 
v prípade rodičov podľa  

zamestnancov školy

70 % zamestnancov  
školy uviedlo, že pre  

efektívne vzdelávanie  
detí je spolupráca  
s rodičmi kľúčová. 

15, 20 %

veľmi dobré 

67, 00 %

 dobré 

90, 00 %
odborných 

zamestnancov 



Vzťahy so žiakmi sú najmenej často 
uvádzané ako veľmi dobré, väčšina 
učiteľov a zamestnancov škôl uviedla, 
že sú skôr dobré. Celkovo ich však 
ako dobré alebo skôr dobré vníma  
až 93% učiteľov a odborných 
zamestnancov. 
 
Žiaci však hodnotia svojich učiteľov 
ako dobrých - viac ako štvrtina ich 
považuje za veľmi dobrých, ktorí 
veľa naučia a viac ako 60 % za  
celkom dobrých. za „veľmi slabých“ 
ich považovalo z celej vzorky len  
14 žiakov. 
 
Napriek tomu, že sa vzťahy vo  
všeobecnosti vnímajú ako skôr dobré, 
téma medzi deťmi začína byť veľmi 
dôležitá a v niektorých oblastiach  
až akútna. Sociálne rozdiely sa  
prejavujú aj vo vzťahoch medzi nimi.  
 
Mnohí učitelia poukazujú na to, že  
v školách je dosť rozšírená šikana.



Špecifickou témou boli aj rôzne  
inkluzívne princípy a práca s deťmi  
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami. 
 
5. Inkluzívne princípy 

 

Inkluzívne vzdelávanie sa netýka len 
detí so zdravotným znevýhodnením.  
Ide o typ vzdelávania, ktoré rešpektuje 
určité princípy spravodlivosti voči  
všetkým deťom a snaží sa zapájať  
všetky deti do procesu vzdelávania. 
 
Na otázku, či je rôznorodosť žiakov  
pre školu skôr záťažou, ako prínosom  
nemajú učitelia a odborní zamestnanci 
jednoznačný názor.  
 
Zaujímavým zistením je, že najčastejšie 
rozmanitosť vnímajú ako zaťažujúcu 
učitelia druhého stupňa.

Je rôznorodosť žiakov pre  
školu skôr záťažou?

49, 50 %

je to skôr 
záťaž

nestotožnuje sa  
s výrokom

nevedelo sa  
vyjadriť

učitelia  
2. stupňa

učitelia  
1. stupňa

Stotožnilo sa s výrokom,  
že rozmanitorť je zaťažujúca

8, 00 %

60, 00 % 48, 00 % 

49, 50 % 42, 40 %



Mnohí učitelia vnímajú rôznorodosť  
v triede ako principiálne dobrú vec, 
avšak má svoje limity, ktoré ak nie sú 
zvládnuté, pôsobia na učiteľa veľmi  
zaťažujúco.  
 
Vysoký počet integrovaných detí, najmä 
ak majú ťažšie zdravotné znevýhodnenie, 
je pre učiteľov zaťažujúci, ak nemajú 
dostatočnú podporu.  
 
Deti zas odpovedali na otázku,  
či je dobré, ak do školy chodia čo  
najrozmanitejší žiaci a je to pre  
ňu skôr prínos.  
 
Takmer všetci učitelia a odborní  
zamestnanci sa zhodli, že pokiaľ  
nejde o vyslovene veľmi ťažké  
zdravotné postihnutie, deti sú  
teoreticky vzdelávateľné aj v bežných 
triedach. Je však dôležité, aby v triede 
pôsobil asistent, aby boli využívané  
diverzifikované metódy a aby učitelia 
dostávali veľmi výraznú podporu od  
odborných zamestnancov

„Je dobré, ak sa v triede vzdelávajú 
rozmanití žiaci, je to pre nás  

všetkých prínos“.

49, 50 %

49, 50 % 49, 50 %

je to dobré

nestotožnilo 
sa z výrokom

nevedelo  
posúdiť situáciu

60, 00 %

20, 00 % 20, 00 %

Absolútna väčšina  
respondentov sa stotožnila 
s tým, že v triedach by malo 
pôsobiť viac dospelých, aby 

mohli reagovať na rozmanité  
potreby detí.

75, 00 %



„V bežnej triede môžu uspieť všetci žiaci, 
záleží na metódach, akými sa k nim  
pristupuje.“ Poukazuje to na fakt, že  
učitelia a odborní zamestnanci cítia 
potrebu väčšej podpory a potreby 
zmien v metódach, ktoré sa pri  
vzdelávaní rôznych detí využívajú.  

Dôraz na prístup učiteľov sa teda 
aj u detí ukázal ako veľmi dôležitý, 
aby boli v školách úspešné. 
 
Jedným z inkluzívnych princípov, na 
ktoré sa v praxi často zabúda, je aj  
spolupodieľanie sa na rozhodovaní  
o tom, ako bude vzdelávanie prebiehať. 
Na Slovensku sa deťom dáva hlas
predovšetkým prostredníctvom  
školských parlamentov, ktoré sú však 
často veľmi formálne a možnosť detí 
vstupovať do rozhodovania je veľmi  
obmedzená. Najmä v prípade  
dospelých tento stereotyp pretrváva.

 „V bežnej triede môžu uspieť všetci 
žiaci, záleží na metódach, akými sa 

k nim pristupuje.“

 „Deti nie sú dostatočne zrelé na to, 
aby sa mohli vyjadrovať k spôsobu  

a obsahu učenia.“

49, 50 %

49, 50 %

žiakov sa 
stotožnuje 
s výrokom

žiakov sa 
stotožnuje 
s výrokom

72, 00 %

33, 00 %

učiteľov sa  
stotožnuje 
s výrokom

učiteľov sa  
stotožnuje 
s výrokom

76, 50 %

55, 10 %



6. Práca s deťmi so ŠVVP 
     
Pedagógovia sú presvedčení, že dochádza 
k nárastu počtu detí so ŠVVP na školách. 
Vidia aj príčiny tohto javu. 
 
Viac ako tretina učiteľov si myslí, že sa  
zlepšila diagnostika žiakov, ktorí majú 
v učení rôzne špecifické potreby.  
Viac ako štvrtina učiteľov je toho názoru,  
že v porovnaní s minulosťou sú dnes školy 
ochotnejšie deti so špecifickými potrebami 
vzdelávať. Podľa 1 / 5 respondentov narastá 
počet deti so ŠVVP preto, lebo rodičom  
a deťom vyhovuje, že žiaci dostanú na 
základe diagnostiky úľavy. Myslia si, že  
je to pre nich pohodlnejšie. 
 
Väčšina učiteľov vníma vzdelávanie  
detí so ŠVVP na bežnej základnej škole  
pozitívne, ale zároveň reflektujú, že  
vzdelávanie detí so ŠVVP je za bežných 
podmienok náročnejšie, a preto by školy 
v tejto oblasti potrebovali pomoc.

Respondentov si myslí, 
že sa počet detí  

so ŠVVP na školách  
určite zvyšuje.

92, 10 %

 Príčiny nárastu počtu žiakov  
so ŠVVP z pohľadu učiteľov

zlepšila sa  
diagnostika

rodí sa viac 
takých detí

školy sú  
ochotnejšie ich 
vzdelávať

pohodlnosť 
rodičov / úľavy  
pre deti 

36, 10 %

17, 70 %

26, 40 %

19, 90 %



Ako vnímajú učitelia prítomnosť 
detí so ŠVVP na škole

Ako vnímajú žiaci prítomnosť detí  
so ŠVVP na škole

špeciálna 
škola by bola 
vhodnejšia

špeciálna 
škola by bola 
vhodnejšia

je to dobré, 
ale treba 
podporu

je to dobré, 
ale treba 
podporu

je to dobré, ale 
vyučovanie je 
náročnejšie

je to dobré, ale pre  
učiteľov je to záťaž

neviem, či  
máme takých  
žiakov

je to obohacujúce 

je to obohacujúce 

10, 00 %

17, 70 %

59, 90 %

33, 70 % 33, 70 %

26, 40 %

7, 70 %

19, 90 %

21, 00 %



Za najzávažnejšie výzvy vo vzdelávaní  
žiakov so ŠVVP považujú učitelia  
chýbajúcu podporu pre vzdelávanie  
týchto žiakov a nedostatok odborných  
zamestnancov na škole.
 
Najviac účinné opatrenia sú podľa ich  
názoru prítomnosť pedagogického  
asistenta v triede, ďalej kvalitné  
vzdelávacie materiály, prítomnosť  
odborného personálu na škole  
(špeciálny pedagóg, psychológ,  
asistenti učiteľa), nižší počet žiakov  
v triede a individuálny plán práce  
so žiakmi so ŠvvP. 
 
Cítia však aj potrebu vzdelávacích  
materiálov, ktoré by sa dali použiť  
pre žiakov so ŠVVP.

chýbajúca  
podpora

nedostatok  
odborných 

zamestnancov

85, 10 %

80, 30 %



Aké opatrenia by mohli byť účinné pri vzdelávaní žiakov  
so ŠVVP z pohľadu učiteľov (údaje sú v %)

asistenti 
učiteľa / žiaka

veľmi účinné skôr účinné

menej žiakov  
v triede

kvalitné vzdelávacie 
materiály

individuálny 
plán

odborný 
personál

82, 10 %

68, 20 %

67, 50 %

50, 40 %

71, 70 %15, 20 %

26, 00 %

25, 80 %

38, 70 %

23, 80 %



doučovanie

blokové 
vyučovanie

zmena systému 
hodnotenia

skupinévé 
vzdelávanie

34, 70 %

24, 30 %

27, 70 % 19, 80 %40, 90 %

40, 10 %

45, 70 % 47, 80 %

Aké opatrenia by mohli byť účinné pri vzdelávaní žiakov  
so ŠVVP z pohľadu učiteľov (údaje sú v %)

zmena vyučovacích 
metód / postupov

35, 80 % 48, 60 %

veľmi účinné skôr účinné



Aké opatrenia by mohli byť účinné pri vzdelávaní žiakov  
so ŠVVP z pohľadu učiteľov (údaje sú v %)

oddelené 
vzdelávanie

domáce  
vzdelávanie

17, 70 %
11, 90 %33, 40 %

16, 00 %

elektronické 
pomôcky

ďalší učiteľ  
v triede

18, 40 % 32, 30 %44, 70 % 29, 90 %

skôr účinnéveľmi účinné

* Výsledky dotazníkového prieskumu nie sú reprezentatívne pre školskú populáciu na Slovensku, ide výlučne o odpovede zo škôl zapojených do tohto   

  projektu. Napriek tomu však poskytujú veľmi relevantné informácie o situácii na slovenských školách.
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