
 

Edukácia. Vedecko-odborný časopis. Ročník 3, číslo 2, 2019 

145 

TRANSFORMÁCIA VZDELÁVACIEHO SYSTÉMU ALEBO 
INTUITÍVNE ZAVÁDZANIE PRVKOV INKLUZÍVNEHO 
VZDELÁVANIA? 

THE TRANSFORMATION OF THE EDUCATIONAL SYSTEM 
OR INTUITIVE IMPLEMENTATION OF ELEMENTS OF THE 
INCLUSIVE EDUCATION? 

Alica Petrasová 

Katedra špeciálnej pedagogiky, Pedagogická fakulta, PU v Prešove 

 

Abstract: 

Inclusive education is a topic that has begun to resonate in recent years in Slovakia, 
both in pedagogical theory and in practice. Although the debate is often restricted only 
to the issue of pupils with special educational needs, inclusive education relates to the 
readiness and ability of schools to adequately respond to the needs of all children. It is 
therefore a legitimate part of any discussion of the extent to which inclusive education 
policy is present in schools and how it penetrates into school practice. In the paper we 
will deal with the dilemma whether this is a deliberate change or rather an intuitive 
introduction of elements of inclusive education. 
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Úvod 

Dosiahnuté vzdelanie významným spôsobom formuje ţivoty ľudí. Otvára cestu k 
uplatneniu sa na trhu práce, ovplyvňuje výber ţivotného partnera, vedie k vyššej 
ţivotnej úrovni a kvalite ţivota. Z tohto dôvodu je problematika zabezpečenia 
spravodlivého prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu pre všetkých v centre záujmu tvorcov 
vzdelávacej politiky vyspelých krajín. 

Zavádzanie princípov inkluzívneho vzdelávania predstavuje riadený proces zmeny 
vzdelávacej sústavy a neustále úsilie presadzovať nové hodnoty, ktoré rôznorodosť 
v spoločnosti a v školách vítajú pozitívne a z nej ťaţia s cieľom podpory sociálnej 
kohézie a prekonávania všetkých foriem diskriminácie. Ľudskoprávny rozmer je 
neodmysliteľnou súčasťou rozpravy o zavádzaní inkluzívneho vzdelávania, ktorej 
konečným cieľom je zlepšovať vzdelávacie príleţitosti všetkých, venujúc mimoriadnu 
pozornosť marginalizovaným, vylučovaným, postihnutým alebo inak 
znevýhodňovaným. Komplexný, autentický ľudskoprávny prístup vychádza z 
interpretácie vzdelania ako individuálneho ľudského práva, zohľadňuje najlepší záujem 
jedinca (alebo subjektu vzdelávania vo všeobecnosti) a súčasne rešpektuje aj všetky 
ostatne ľudské práva osôb zúčastňujúcich sa na edukačnom procese. Zároveň sa snaţí 
o uchopenie cieľov vzdelávania v ich celistvosti a vzájomnej prepojenosti a 
podmienenosti. 

Nástrojom zmeny je demokratizácia procesov rozhodovania a komunikácie a teda 
spolupráca a tvorba partnerstiev na rôznych úrovniach. Takáto snaha nutne znamená 
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zmenu postojov a spôsobu fungovania kľúčových inštitúcií a preto vzdelávaciu politiku 
stavia pred náročnú a dlhodobú výzvu. Zavedenie princípov inklúzie znamená, ţe 
formovanie vedomostnej spoločnosti sa začne brať váţne. 

Inklúzia a inkluzívne vzdelávanie – teoretické východiská 

Koncept inklúzie, ako ho poznáme v súčasnej podobe, sa začal intenzívnejšie rozvíjať 
v 90. rokoch minulého storočia. Predchádzali mu viaceré iniciatívy odborníkov, najmä 
z oblasti špeciálnej pedagogiky v USA a Kanade a severoeurópskych krajinách (v roku 
1957 presadenie tzv. normalizačných teórií  do právneho systému v Dánsku a v r. 1967 
vo Švédsku). Spomínané iniciatívy boli zamerané najmä na inklúziu detí s postihnutím 
v školách, išlo teda o inklúziu v oblasti edukácie. 

Jedným z prelomových momentov na ceste k inklúzii bolo schválenie The Salamanca 
Statement na svetovej konferencii UNESCO v španielskej Salamance v roku 1994. 
Plný názov konferencie je príznačný: Svetová konferencia o vzdelávaní osôb so 
špeciálnymi vzdelávacími potrebami: dostupnosť a kvalita (World Conference on 
Special Needs Eduaction: Access and Quality). V deklarácii označili jeho autori hlavný 
odkaz konferencie: kaţdé dieťa je unikátne, má unikátne záujmy a schopnosti a teda 
svojim spôsobom má aj individuálne vzdelávacie potreby, ktoré by mala škola 
reflektovať. Pojem inkluzívne vzdelávanie prezentovali ako vzdelávanie, ktoré dokáţe 
vyhovieť (poňať do seba) všetkých.  

Dokument poţaduje budovať inkluzívne školy ako inštitúcie, prijímajúce všetkých 
ţiakov,  akceptujúce ich rôznorodosť  a reagujúce na ich potreby, v zmysle tézy „school 
for all“. Inkluzívny školský systém je otvorený k potrebám všetkých detí a ţiakov 
(všetkých subjektov vzdelávania). Pre všetkých musí byť dostupný, všetkým musí 
zabezpečiť rovnaké šance a zodpovedajúcu úroveň a kvalitu vzdelávania. Ak systém 
nefunguje dobre (dieťa a ţiak nedosahuje predpokladané výsledky), chybu je potrebné 
primárne hľadať v systéme. Inkluzívna škola je škola zameraná na dieťa a ţiaka a tí sú 
v nej vnímaní ako aktívne participujúce subjekty vzdelávania a nie ako jeho objekty. 
Keďţe kaţdá ľudská bytosť je unikátna a kaţdé dieťa je osobité, kaţdé dieťa je 
normou. Neexistuje zhora ustanovená všeobecná norma vlastná ideálnemu kolektívu, 
ideálnej sociálnej, etnickej, či náboţenskej skupine, ktorej by sa jednotlivé deti a ţiaci 
mali bezpodmienečne a dokonale prispôsobiť. Vo svojej podstate teda inkluzívne 
vzdelávanie predstavuje sústavu hodnôt, zásad a praktík, ktorá sa snaţí poskytnúť 
všetkým deťom a ţiakom zmysluplné, účinné a kvalitné vzdelávanie rešpektujúce 
rozmanitosť učebných podmienok a poţiadaviek všetkých ţiakov. 

Takţe, ak chceme hovoriť o inkluzívnom vzdelávaní, musí nám byť jasné, čo pod tým 
máme rozumieť. Pokúsme sa teda ujasniť si rozdiel obsahových významov pojmov 
integrácia a inklúzia. Kým je obsah pojmu integrácia úzko spätý s obsahom pojmu 
špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, v koncepte inklúzie, resp. inkluzívnej 
edukácie sa toto vymedzenie povaţuje za obmedzujúce a ako také vlastne 
nevyhovujúce. Inkluzívne vzdelávanie znamená úplne nový prístup k všetkým ţiakom. 
Predstavuje nekončiace úsilie o nachádzanie individuálnych a systémových odpovedí 
na neustále meniacu sa diverzitu v spoločnosti a v školách. Inklúzia znamená 
nachádzať spôsoby, ako ţiť s rôznorodosťou a ako čerpať z rôznorodosti. Tým sa 
vytvára predpoklad, ţe rôznorodosť bude vnímaná v spoločnosti priaznivejšie a bude 
prospešná pre podnietenie vzájomného pochopenia a učenie sa navzájom, ako aj 
zástupcami rôznych inštitúcií, ktoré majú uspokojovať potreby kaţdého jedinca. 

Označenie inkluzívna škola a trieda ani tak nesúvisí s tým, akí sú tam ţiaci, ale s tým, 
ako sú ţiaci ako individuality v procese vzdelávania rešpektovaní. To znamená, ţe my 
môţeme hovoriť o inkluzívnej škole a triede aj vtedy, ak je napríklad etnicky, jazykovo, 
či kultúrne vcelku homogénna. Ide totiţ o to, do akej miery pedagógovia v edukačnom 
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procese uplatňujú princípy individuálneho prístupu vzhľadom k potrebám konkrétnych 
ţiakov. Jednoducho povedané, uţ nám nejde len o ţiakov, ktorých sme si zvykli 
označovať ako ţiaci so špeciálno výchovno-vzdelávacími potrebami, ide o všetkých 
ţiakov a všetkých zúčastnených edukačného procesu. Veľa ţiakov totiţ napriek svojej 
prítomnosti v škole, nie je do procesu učenia sa zapojených, resp. analogicky mnohí 
pedagogickí, odborní, či nepedagogickí zamestnanci nie sú zapojení do riadenia, ţivota 
školy, školského zariadenia (Porubský a kol., 2014). 

Proces zavádzania inkluzívneho vzdelávania na Slovensku 

Školský zákon (zákon č. 245/2008 Z.z. z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov) pojmy inklúzia alebo inkluzívne vzdelávanie 
nepozná. Na druhej strane, text zákona obsahuje mnoho prvkov, ktoré jednotlivo do 
konceptu inkluzívneho vzdelávania patria (napr.: právo na rovnoprávny prístup ku 
vzdelávaniu, na individuálny prístup rešpektujúci schopnosti a moţnosti, nadanie a 
zdravotný stav, na úctu k vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej 
príslušnosti, na úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, 
psychickému a sexuálnemu násiliu, na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných 
predmetov v súlade so svojimi moţnosťami, záujmami a záľubami, či právo na 
organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú  veku, schopnostiam, záujmom, 
zdravotnému stavu dieťaťa a ţiaka a pod.). 

Na Slovensku sa pojmy inklúzia, inkluzívne školstvo a inkluzívne vzdelávanie začali 
frekventovanejšie objavovať v diskurze o verejných politikách a v metodických 
materiáloch rezortu školstva v rokoch 2010 – 2011. Bolo tomu tak aj vďaka iniciatívam 
zo zahraničia a pôsobeniu mimovládnych organizácii a neštátnych subjektov. Ďalším 
faktorom napomáhajúcim rozprúdenie spoločenskej debaty o inkluzívnom vzdelávaní 
boli procesy naštartované v roku 2011 poradnými orgánmi vlády SR, najmä Pracovnou 
skupinou pre inkluzívne vzdelávanie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné 
menšiny a rodovú rovnosť a čiastočne aj jej Výborom pre výskum, vzdelávanie a 
výchovu v oblasti ľudských práv rozvojového vzdelávania. Pripojili sa aj štátne orgány v 
rezorte školstva, najmä Rómske vzdelávacie centrum (súčasť Metodicko-
pedagogického centra v Prešove) a Štátny pedagogický ústav. 

Pozitívnym posunom smerom k uvedomovaniu si stavu a ďalších moţností 
inkluzívneho vzdelávania na Slovensku bola medzinárodná konferencia Predpoklady 
inkluzívneho vzdelávaniu na Slovensku. Konala sa 8. novembra 2011 v Bratislave. 
Konferenciu zorganizoval Úrad vlády SR spoločne s mimovládnymi organizáciami 
Amnesty International Slovensko, Člověk v tísni Slovensko a Inštitút pre dobre 
spravovanú spoločnosť. Cieľom podujatia bolo tematizovanie podmienok pre zavedenie 
inkluzívneho vzdelávania a desegregácie v Slovenskej republike, výmena 
medzinárodných skúseností pri ich zavádzaní vo vybraných členských štátoch 
Európskej únie, zadefinovanie konceptu inkluzívneho vzdelávania z hľadiska ľudských 
práv a diskusia o zákaze všetkých foriem diskriminácie a segregácie, ktoré patria k 
základným princípom výchovy a vzdelávania, s osobitým zreteľom na vybrané cieľové 
skupiny, predovšetkým rómske deti, deti cudzincov, deti patriace k národnostným 
menšinám, ako aj deti so zdravotným znevýhodnením a zo sociálne znevýhodneného 
prostredia. 

Podujatie sa konalo pod záštitou podpredsedu vlády SR pre ľudské práva a 
národnostné menšiny Rudolfa Chmela. Ten vo svojom vystúpení uviedol, ţe: 
„Inkluzívne vzdelávanie chápeme ako právo každého jednotlivca na prístup ku 
vzdelaniu čo najvyššieho stupňa a kvality, založenom na morálnych hodnotách, pri 
ktorom škola rešpektuje individuálne osobitosti človeka a osobitosti prameniace z jeho 
príslušnosti k určitej skupine, a výsledkom vzdelávania je jeho plnohodnotné začlenenie 
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- teda inklúzia - do spoločenského, hospodárskeho a kultúrneho života“. Prínos 
konferencie vnímame v tom, ţe ju organizovali štátna inštitúcia v spolupráci s troma 
mimovládnymi organizáciami, obsahovým zameraním prispela k objasneniu pojmov 
integrácia a inklúzia a poukázala na ľudskoprávny rozmer skúmanej problematiky. 

Výraz inkluzívne vzdelávanie sa v oficiálnych dokumentoch rezortu školstva prvýkrát 
objavil aţ v Pedagogicko-organizačných pokynoch pre učiteľov a učiteľky základných a 
stredných škôl na školský rok 2014/2015 (www.minedu.sk). Náznak nového prístupu k 
problematike inkluzívneho vzdelávania sa nachádza v návrhu operačného programu 
pre čerpanie štrukturálnych fondov Ľudské zdroje pre programové obdobie 2014 – 
2020 (www.employment.gov.sk). 

Paradoxne sa ale ukazuje, ţe na Slovensku problematika edukácie ţiakov 
z marginalizovaných rómskych komunít priamo súvisí a významne ovplyvňuje 
prijímanie opatrení smerujúcich ku komplexnej reforme systému výchovy 
a vzdelávania. V edukačnej praxi je moţné identifikovať mnoţstvo procesov a opatrení 
smerom k spomínanej skupine ţiakov, ktoré môţeme označiť ako inkluzívne, resp. 
inkluzívnu edukáciu podporujúce. Ako významné povaţujem opatrenia na národnej 
úrovni v podobe realizácie národných projektov:  

- Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných 
rómskych komunít (2011 – 2015); 

- Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy (2012 
– 2015); 

- Prined - Projekt inkluzívnej edukácie (2012 – 2015); 
- Škola otvorená všetkým (2016 – 2019). 

Prvý zo štvorice projektov za začal realizovať v októbri 2011. Jeho hlavnými aktivitami 
bolo vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov a vypracovanie a 
overovanie celodenného výchovného systému. Výstupom posledného projektu je 
implementácia inkluzívneho modelu do pedagogickej praxe. Podstatou tohto modelu je 
právo kaţdého dieťaťa a ţiaka na kvalitné vzdelanie s dôrazom na búranie bariér, ktoré 
znemoţňujú rovnocenný prístup k vzdelávaniu. K tomu má významnou mierou prispieť 
zapojenie predovšetkým pedagogických asistentov, ako i odborne pripravených 
pedagógov a profesionálnych odborníkov z oblasti psychológie, špeciálnej pedagogiky 
či sociálnej pedagogiky, ktorí vytvoria spoločné odborné tímy na podporu detí a ţiakov, 
a takisto aj zapojenie rodičov. V rámci národného projektu sa plánuje podporiť viac ako 
500 nových pracovných miest pedagogických asistentov a odborných zamestnancov v 
materských a základných školách.  
Súčasťou realizácie projektu Škola otvorená všetkým je aj účasť pedagogických 
a nepedagogických zamestnancov škôl na vzdelávacom programe Spolupráca 
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v systéme inkluzívnej 
podpory detí a ţiakov. Kontinuálne vzdelávanie pre spomínané cieľové skupiny vyplýva 
z potrieb národného projektu Škola otvorená všetkým. Program zohľadňuje a priamo 
vychádza z realizácie a zistení inkluzívneho stavu škôl pri implementácii 
predchádzajúcich národných projektov. Predmetom evalvácie bude posúdenie miery 
efektívnosti programu vzdelávania. Odborníci sa zamerajú na tvorbu a realizáciu 
individuálneho vzdelávacieho programu, ako nástroja vyuţiteľného pri identifikácii 
bariér a prekáţok v učení sa. Zároveň i ako nástroja vyuţiteľného pri analýze príkladov 
dobrej praxe spolupráce v inkluzívnom vzdelávaní ţiakov z marginalizovaných 
rómskych skupín medzi členmi inkluzívneho tímu. 

Zdá sa, ţe aţ čas ukáţe, či zasadenie semienka v podobe inkluzívnych modelov ako 
odporúčaných postupov pre zmenu školy prinesie očakávané výsledky. Transformácia 
systému výchovy a vzdelávania vyţaduje viac ako zvyšovanie zdrojov do školstva. 
Peniaze sa preinvestujú, pedagógovia a odborní zamestnanci vyvzdelávajú, pomôcky 
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nakúpia, ale výsledky ţiakov ostanú rovnaké. Máme obavy, ţe školstvo je oveľa 
zotrvačnejší systém, ako si mnoho ľudí pripúšťa a problémy s tým nemáme len my  na 
Slovensku. Inkluzívne vzdelávanie nemá šancu byť realizované a uplatňované v praxi, 
pokiaľ nebude brané ako úplne nová perspektíva pre celé školstvo, ktorá musí byť 
zohľadnená vo všetkých jeho oblastiach. 
Cieľmi národných projektov je zabezpečiť rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a 
zlepšiť výsledky a kompetencie detí a ţiakov materských a základných škôl. Slovensko 
vyuţíva veľké národné projekty na podporu škôl, ktoré navštevujú rómske deti, no v 
realite nerieši problém ich segregácie. Školy, ktoré boli do týchto projektov zaradené, 
udrţiavajú naďalej oddelené triedy. Projekt Škola otvorená všetkým právne zaviazal 
školy k tomu, aby prijali desegregačné opatrenia, pokiaľ chcú z projektu čerpať 
finančné prostriedky. Návrh predpokladal, ţe v prvom roku by sa odstránili 
najviditeľnejšie prejavy segregácie, ako sú oddelené jedálne alebo toalety. V druhom 
roku, a to obzvlášť v lokalitách, kde je partnerom materská škola, by školy mali začať s 
desegregáciou uţ pri zaraďovaní do prvej triedy. Doposiaľ sme v sledovaných 
lokalitách takéto kroky nezaznamenali.  

Rómske deti zo znevýhodnených komunít majú výrazne vyššie riziko opakovania 
ročníkov a veľké percento z nich zaţíva neúspech veľmi skoro vo svojich vzdelávacích 
dráhach. V okresoch s vysokým podielom Rómov 20 aţ 30 % prvákov opakuje ročník. 
Napríklad v školskom roku 2017/2018 opakovalo ročník 20,6 % prvákov v Spišskej 
Novej Vsi. V Gelnici to bolo 19,3 %, v Trebišove a v Michalovciach nad 17 % a v 
Košiciach-okolie 16,4 % prvákov. Je mimoriadne znepokojujúce, ţe v troch krajoch 
Slovenska s vysokým percentom rómskych ţiakov, deti opakujú ešte aj nultý prípravný 
ročník (Centrum vedecko-technických informácií, 2018)
11

.  

Štát pomáha zlepšiť vzdelávanie znevýhodnených detí takmer výlučne národnými 
projektmi financovanými z Európskeho sociálneho fondu, ktoré však neriešia problém 
segregácie. Nemá ţiadne plány, ako predchádzať tzv. bielemu odlevu nerómskych detí, 
cielene podporovať a riadiť desegregáciu. Vo výsledkoch celoslovenského testovania 
ţiakov základných škôl v 5. a 9. ročníku dosahujú rómski ţiaci zhruba polovičnú 
úspešnosť oproti majorite. Zároveň z počtu testovaných rómskych ţiakov vyplýva, ţe 
pribliţne polovica z nich sa do 9. ročníka ani nedostane. Tento fakt je spôsobený 
opakovaním ročníkov a ukončením povinnej školskej dochádzky uţ v 16. roku ţivota. V 
dôsledku toho len kaţdý druhý Róm vo vekovej skupine 17 aţ 18 rokov študuje na 
strednej škole.  

Testovanie PISA ukazuje, ţe kvalitný vzdelávací systém dokáţe deťom zo 
znevýhodneného socio-ekonomického prostredia výrazne pomôcť. Krajiny ako 
Estónsko a Fínsko s malou variáciou v skóre študentov potvrdzujú, ţe dobré výsledky 
môţe dosiahnuť celá populácia študentov. Stratifikácia ţiakov je asociovaná s niţšou 
rovnosťou vo vzdelávaní, tak vertikálna (opakovanie ročníkov), ako horizontálna, čiţe 
delenie ţiakov v nízkom veku podľa schopností do rozdielnych vzdelávacích prúdov 
(OECD, 2016) 

Niet dôvodu, prečo by podobný scenár nemohol nastať aj na Slovensku. Samozrejme 
za predpokladu, ţe v odborných diskusiách serióznejšie rozmeníme na drobné doposiaľ 
vágne opísané reformné ciele sledujúce skvalitnenie vzdelávania. A ţe budeme 
dôkladnejšie uvaţovať o moţných cestách, ktoré k naplneniu týchto cieľov povedú. 

 

                                                      
11

 Tieto informácie obsahujú dáta o tom, koľko ţiakov muselo zopakovať ročník ku dňu 15. 

septembru 2018. Informácie sú dostupné na: http://www.cvtisr.sk. 
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Školský systém by mal podporovať rôznorodosť vzdelávacích ciest, ich vzájomnú 
prepojenosť za účelom umoţnenia všetkým ţiakom dospieť rozličnými spôsobmi 
a tempom k spoločným vzdelávacím cieľom, zadefinovaným prostredníctvom 
národných vzdelávacích štandardov pre jednotlivé vzdelávacie stupne. Zásada rovného 
prístupu ku vzdelaniu nevylučuje identifikáciu špeciálnych vzdelávacích potrieb, ale 
naopak predpokladá, ţe na základne kvalitnej a pravidelnej diagnostiky či rediagnostiky 
spolu s komplexným súborom podporných opatrení, bude vzdelávací systém schopný 
ponúknuť kaţdému dieťaťu takú vzdelávaciu cestu, v rámci ktorej mu kvalifikovaný tím 
pedagogických a ďalších odborníkov pomôţe maximálne rozvinúť jeho individuálny 
potenciál Polakovičová, Ţovinec). 

Zavádzanie inkluzívneho vzdelávania je komplikovanejšia téma, neţ sa nám dnes javí. 
Inklúzia sa do vzdelávania jednoducho nedá „zaviesť“ povinnou materskou školou či 
celodenným vzdelávaním v základných školách, ako navrhujú niektorí experti. Na to, 
aby skutočne fungovala, nestačí zrealizovať čiastkové zmeny vo vybraných lokalitách, 
zmena musí zasiahnuť celý školský systém od základu. Krajiny, v ktorých sa pozornosť 
štátu, resp. tvorcov vzdelávacej politiky obrátila viac na potreby ţiakov a ich rodín, 
zaţívajú v súčasnosti zmenu celej filozofie vzdelávania. Postupne sa v nich uvoľňujú 
tradičné postupy, ktorých úlohou dlhé roky bolo vtláčať deti do formy ideálneho ţiaka 
a vytvárajú sa v nich nové príleţitosti na intenzívnejšie prispôsobovanie vzdelávacích a 
podporných sluţieb deťom a ich rodičom. 

Záver  

Školu tvoria ľudia, ktorí sú bez ohľadu na rozdielnosti schopní oceňovať rozdielnosti, čo 
im umoţňuje účinne a otvorene komunikovať a spolupracovať na dosiahnutí 
spoločných cieľov. Škola sa musí stať organizáciou, ktorá komunikáciou a spoluprácou 
so svojimi partnermi priamo napomáha zapájať do procesu učenia všetky deti a ţiakov. 
Práca s nimi je úspešná len vtedy, ak je do nej zaangaţovaná uţšia i širšia lokálna 
komunita. Škola otvorená všetkým je multidisciplinárnym zariadením, kde kľúčovú rolu 
zohráva interdisciplinárny prístup pri odstraňovaní akýchkoľvek prekáţok a bariér vo 
vyučovaní a v učení sa a podporuje zapojenie kaţdého účastníka výchovno-
vzdelávacieho procesu.  

Ukazuje sa, ţe vytváranie inkluzívneho školského prostredia je veľmi náročný, 
dlhodobý a v podstate rozporuplný proces. Kým v posledných rokoch sa všetky štátne 
dokumenty, iniciatívy a projekty na deklaratívnej úrovni hlásia k politike inklúzie 
a inkluzívneho vzdelávania, v školskej realite sa situácia nevyvíja ţiaducim tempom a 
deklarovaným smerom. Systém nie je prispôsobený k tomu, ţe do procesu vzdelávania 
významne vstupuje neprivilegovaná skupina ţiakov s inými kultúrnymi a symbolickými 
kompetenciami. Prístup ţiakov ku kvalitnému vzdelávaniu sťaţuje skutočnosť, ţe 
v slovenskom vzdelávacom systéme sa „štandardne“ predpokladá, ţe ţiak, ktorý 
nastupuje do školy, je pripravený na školskú disciplínu a disponuje určitými 
vedomosťami a zručnosťami, na ktoré pedagógovia nadviaţu. Realita pedagogickej 
praxe je však odlišná.  

Prehlbuje sa proces nielen sociálnej, ale s tým bezprostredne súvisiacej kultúrnej 
marginalizácie a izolácie ţiakov z etnicky neslovenského prostredia. Ukazuje sa, ţe 
pedagogická prax dostatočne nerieši problém neexistujúcej zhody materinského jazyka 
a vyučovacieho jazyka. Sociálny a kultúrny svet, v ktorom sa formuje ich primárny 
habitus a jazykový kód nadobúda v niektorých prípadoch podobu aţ civilizačnej 
odlišnosti od školského štandardu. To vyvoláva na jednej strane nárast pedagogického 
pesimizmu v radoch ich pedagógov, na druhej strane vyvoláva snahu úniku týchto 
ţiakov z cudzieho školského prostredia, kde musia robiť činnosti a správať sa 
spôsobom, ktorý im v intenciách ich doterajšej sociálnej a kultúrnej skúsenosti nedáva 
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ţiadny zmysel. Narastajúci pedagogický pesimizmus vedie k tomu, ţe aj pedagógovia 
vidia východisko skôr v represii, neţ v prevencii a otvorenosti. 

Pretrvávajúce priepastné rozdiely medzi filozofiou verejnej politiky, akademických 
návrhov a reálnych riešení v praxi. Napriek akceptovaným záväzkom voči EÚ, formálne 
školské politiky nepracujú s termíny „inklúzia“ a „inkluzívne vzdelávanie“ a nepoznajú 
jeho obsah a význam. Výsledkom zúţeného chápania je, ţe je inklúzia vnímaná ako 
dobrá stratégia, všeliek na rýchle riešenie problémov diverzity a receptom na povinnú 
realizáciu multikultúrnej výchovy. Takto formálne zavádzanie inklúzie bez hlbšieho 
skúmania východísk a dopadov má v konečnom dôsledku podobu „inklúzie pre 
inklúziu“. 

Ďalší z problémov neinformovanosti  a neporozumenia konceptu inklúzie spôsobuje, ţe 
väčšina škôl funguje v tradičnom modeli, ktorý je zaloţený na vzdelávaní „beţných“ 
ţiakov v hlavnom vzdelávacom prúde a oddelenom vzdelávaní všetkých, ktorí sa 
nezmestili do „normy“. Bez uvedomenia si toho, ţe „norma“ je len sociálny konštrukt 
s vyprázdneným obsahom, je takmer nemoţné zmeniť systém vzdelávania v prospech 
inklúzie.  

Pochopenie inklúzie a inkluzívneho vzdelávania však znamená presadzovanie nového 
spôsobu myslenia. Zavedenie inkluzívneho vzdelávania je proces, ktorého aplikácia do 
praxe vyţaduje mnoho úsilia a finančnej podpory. Aj napriek kurikulárnej reforme 
a proklamovanej snahe zo strany štátu, sa Slovenská republika zaraďuje medzi krajiny, 
ktoré vyčleňujú zo vzdelávacieho prúdu vysoké percento detí. Nedostatočne sa napĺňa 
poţiadavku štátneho vzdelávacieho programu, aby edukačná činnosť bola zameraná 
na to, aby škola a školské vzdelávanie fungovali ako spravodlivé systémy, kde majú 
všetci ţiaci rovnakú príleţitosť rozvíjať svoj potenciál.  

Komplexné poňatie inklúzie vo vzdelávaní kladie náročné poţiadavky na samotných 
tvorcov vzdelávacej politiky ohľadom zmeny rámca, štandardov a noriem vzdelávacej 
sústavy. Hoci je úloha pedagógov v procese inkluzívneho vzdelávania kľúčová, 
zodpovednosť nemôţe byť ponechaná len na nich. Dôleţitú úlohu pri zmenách 
vzdelávacieho systému zohrávajú štátne inštitúcie. Je ţiaduce podnietiť komplexnú 
zmenu postojov jednotlivcov, ako i nastavenie novej kultúry vzdelávacích inštitúcií, 
ktoré budú otvorené na dialóg a interdisciplinárnu spoluprácu a sebareflexiu.  

Prvé pokusy zavádzania inkluzívneho vzdelávania má Slovensko za sebou. 
Zabezpečenie rovnosti adekvátnych vzdelávacích príleţitostí pre všetky deti bez 
rozdielu by malo byť základným princípom vzdelávacieho systému. Primeraná 
integrácia detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je síce v školskom 
systéme formálne podporovaná uţ dnes, ale ako uvádzajú Zimenová a Havrilová 
(2011), do budúcnosti je potrebné zamerať sa na oveľa hlbšiu premenu školského 
systému v zmysle otvoreného a flexibilného inkluzívneho vzdelávania. Ak by sa na 
Slovensku rozprúdila naozaj zmysluplná verejná diskusia o budúcnosti vzdelávania, v 
ktorej sa ľudia pýtajú najmä na kvalitu sluţieb pre ţiakov a ich rodín, je veľmi 
pravdepodobné, ţe by v istej fáze mohlo aj u nás dôjsť k všeobecnej spoločenskej 
zhode aspoň na tom, ţe súčasný školský systém na potreby ţiakov dostatočne 
neodpovedá. Pritom hrozí, ţe s nastupujúcou generáciou stratí spoločnú reč úplne. Na 
naštartovanie zmysluplných zmien v školskom systéme by takáto zhoda v základnom 
východisku znamenala viac ako všetky doterajšie reformné plány, ktoré zväčša zostali 
iba na papieri. 

 

Príspevok je čiastkovým výstupom grantového projektu VEGA č. 1/0357/18 Spôsobilosť 
kriticky myslieť ako determinant individualizácie a diferenciácie výučby a  projektu 
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APVV−17−0075 Výchova k zdraviu v edukácii rómskych žiakov zo sociálne 
znevýhodneného prostredia. 

Literatúra 

Centrum vedecko-technických informácií, 2018. Dostupné na: http://www.cvtisr.sk. 

OECD (2016), PISA 2015 Results (Volume I): Excellence and Equity in Education. 
PISA, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/9789264266490-en.  

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2015/2016.Bratislava: 2015. 
Dostupné na internete: www.minedu.sk. 

Porubský a kol. (2014). Škola  a kurikulum – Transformácia v slovenskom kontexte. 
Banská Bystrica: PF UMB v Banskej Bystrici. 

Polakovičová, R. & Ţovinec, E. Inkluzívny charakter profilu učiteľa akceptujúceho 
diverzitu ţiakov GRANT journal. 

Programové obdobie 2014 – 2020. Dostupné na internete: www.employment.gov.sk. 

Zimenová, Z. & Havrilová, M. (2011). Štart k novej kvalite vzdelávania. Rozmanitosť 
vzdelávacích ciest). v regionálnom školstve. Kľúčové zámery v dlhodobom horizonte. 
Bratislava: Nadácia Otvorenej Spoločnosti. Dostupné na internete: 
<http://www.osf.sk/programove_oblasti/vzdelavanie/reforma>. 

 

 

Adresa autora 

Doc. PaedDr. Alica Petrasová, PhD. 

Katedra špeciálnej pedagogiky, Pedagogická fakulta, PU v Prešove 

Ul. 17. Novembra 15, 080 01 Prešov 

alica.perasova@unipo.sk 

 

 

 

mailto:Tatiana.dubayova@unipo.sk

