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ÚVOD 

 

Cieľom tohto dokumentu je mapovanie vnímavosti prostredia Základnej školy s vyučovacím 

jazykom maďarským v Moldave nad Bodvou za obdobie september 2017 - september 2018 

v súlade s piatimi kritériami Vnímavej školy, stanovenými OZ Eduma: 

 

 

Vyuţívanie práce s príbehmi v beţnom vyučovacom procese, prepájanie na reálne 

situácie zo ţivota ľudí v spoločnosti   

 

 

Formovanie kritického myslenie a postojov detí, ţiakov alebo študentov cez príbehy 

zraniteľných skupín v spoločnosti (vyuţívanie storytellingových techník)  

 

 

Formovanie potreby spoločenskej zodpovednosti u detí, ţiakov alebo študentov na 

úrovni JA, RODINA, ŠKOLA, ŠTÁT, MÉDIÁ na všetkých úrovniach vzdelávania, 

čím ich pripravujú na ţivot v spoločnosti, kde je potrebné vnímať potreby a 

prekáţky zraniteľných ľudí v našom okolí, v našej spoločnosti  

 

 

Spracovanie stratégia (plán) inkluzívneho prístupu k zraniteľným skupinám ţiakov na 

škole; za zraniteľné skupiny ţiakov v zmysle programu povaţujeme: 

- deti, ţiakov a študentov s vývinovými poruchami učenia a/alebo fetálnym 

alkoholovým syndrómom, 

- deti, ţiakov a študentov z odlišného kultúrneho alebo náboţenského prostredia, 

- deti, ţiakov a študentov v situačnej, dedičnej alebo generačnej chudobe, 

- deti, ţiakov a študentov so zmyslovým postihnutím, 

- deti, ţiakov a študentov s telesným postihnutím, 

 - deti, ţiakov a študentov s váţnymi, dlhodobými a/alebo nevyliečiteľnými chorobami 

     (napr. cukrovka, epilepsia, nádorové ochorenie, potravinová intolerancia atď.)   

 

 

Spracovaná stratégiu scitlivovania majoritných detí, ţiakov alebo študentov smerom k 

zraniteľným skupinám v spoločnosti, ktorá zahŕňa: 

- plán prípravy alebo rozvoja učiteľov v oblasti vedenia detí, ţiakov alebo študentov k 

správnemu prístupu k spoluţiakom zo zraniteľných skupín a občanom zo zraniteľných 

skupín, 

- systematický plán ročníkových projektov, ktoré vedú k systematickej motivácii detí, 

ţiakov alebo študentov byť citlivými a vnímavými k potrebám zraniteľných skupín s 

prepojením na beţné tematické učebné plány (tzv. Vnímavé projekty). 

 

Zdrojmi mapingu boli:  

Indikátor 1 

Indikátor 2 

Indikátor 3 

Indikátor 4 

Indikátor 5 
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1. Analýza dokumentov školy v súlade s napĺňaním  podmienok filozofie Vnímavej 

školy
1
 

 

2. Analýza výsledkov prieskumu v škole   

 

2.1 Kvantitatívna analýza 

2.2  Kvalitatívna analýza 

      3.   Závery a odporúčania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Škola je transparentná, všetky údaje vrátane správy o výsledkoch inšpekcie boli k dispozícii na 

https://gymnmold.edupage.org/ 
 

https://gymnmold.edupage.org/
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1 ANALÝZA DOKUMETOV ŠKOLY V SÚLADE 

S INDIKÁTORMI VNÍMAVEJ ŠKOLY  

 

Analyzovanými dokumentmi školy boli Správa i činnosti za uplynulý školský rok, Školský 

vzdelávací program,  Inšpekčné správy, webové stránky školy. Na potvrdenie niektorých 

faktov sme vyuţili výroky z rozhovorov s riaditeľkou školy a s náhodne vybratým učiteľom. 

 

1.1 Všeobecná charakteristika školy 

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským je plnoorganizovaná štátna škola s 

právnou subjektivitou. Zriaďovateľom školy je mesto Moldava nad Bodvou. 

Údaje o škole k 15.9.2018 

Počet ţiakov: 504   (pre porovnanie-  v minulom šk. roku 408; počet ţiakov stúpol takmer o 

100) 

Počet tried: 29  - z toho  5 tried nultého ročníka, 14 tried na 1. stupni a 10 na 2. stupni. 

Z celkového počtu tried sú 4 špeciálne triedy pre ţiakov s MP (variant A).  Pre porovnanie - 

v minulom šk. roku mala škola 27 tried, teda počet tried stúpol o dve. 

Počet pedagogických zamestnancov: 38 

Počet odborných zamestnancov: 4 (školský špeciálny pedagóg, školský sociálny pedagóg, 

sociálny pedagóg a logopéd). 

Počet asistentov učiteľa: 7 

Charakteristika žiakov: Ţiaci pochádzajú z Moldavy nad Bodvou a zo spádovej oblasti 

mesta. Veľké percento ţiakov pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia. Vyše 80% 

ţiakov ţije v hmotnej núdzi. Zvýšeným počtom ţiakov  so ŠVVP postupne narastá aj počet 

integrovaných ţiakov v beţných triedach. Na I. stupni sa pre ţiakov, ktorí z výchovno-

vzdelávacieho hľadiska potrebovali kompenzačný a rozvojový program zriadila od 1.9.2015 

špecializovaná trieda. 

Od 1.9.2016 boli zriadené špeciálne triedy pre ţiakov s ľahkým stupňom MP, od 1.9.2017 do 

30.6.2018 špeciálne triedy pre ţiakov s VPU. Dôvody zriadenia špeciálnych tried pre ţiakov s 

ĽMP: Špeciálna základná škola Moldava nad  Bodvou z kapacitných dôvodov neprijala 

kaţdého ţiaka s ĽMP, rodičia nesúhlasili s preradením dieťaťa do ŠZŠ 
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Vzdelávacie programy školy: -  Inovovaný ŠkVP pre ISCED 0., ISCED 1 a 2 (s vyučovacím 

jazykom maďarským)   a Inovovaný VP pre ţiakov s mentálnym postihnutím (s vyučovacím 

jazykom maďarským) 

 

1.2 Prehľad napĺňania jednotlivých indikátorov v sledovanom období  

 

Využívanie práce s príbehmi v bežnom vyučovacom procese, prepájanie na 

reálne situácie zo života ľudí v spoločnosti   

 

 

- Motivačný program školy je zameraný na učenie záţitkom. Prostredníctvom mnoţstva 

exkurzií mimo školy umoţňuje ţiakom získať prehľad a vedomosti o svete mimo 

školy a rozvíjať ich sociálne zručnosti. Program je určený pre všetkých ţiakov školy, 

umoţňuje spoločné stretávanie sa všetkých ţiakov a zdieľanie spoločných záţitkov. 

V rámci motivačného programu škola v šk. roku 2017/18 uskutočnila 8 exkurzií 

(Botanická záhrada, Východoslovenské múzeum, Planetárium a IT výstava 

v Košiciach, kaštieľ v Betliari a expozícia Po stopách našich predkov (Lučenec, Holíč, 

Fiľakovo). 

 

(Z rozhovoru s náhodne vybratým učiteľom: „Naše deti neustále majú rôzne exkurzie, 

zájazdy. Škola sa usiluje, aby mali širší obzor všetkého a chápali svet okolo nich. 

Nefunguje to, ţe dieťa ţivot preţije v osade alebo pozná toto svoje rodné mesto. Rôzne 

exkurzie, ktoré naša škola robí, to sú všetky veci, ktoré v beţnom ţivote dieťa 

nedostáva...“ ) 

 

 

Formovanie kritického myslenie a postojov detí, žiakov alebo študentov cez 

príbehy zraniteľných skupín v spoločnosti (využívanie storytellingových 

techník)  

 

- V septembri 2018 realizoval sociálny pedagóg školy Online ţivú kniţnicu pre ţiakov; 

 

- Škola vyuţíva Kamasibai – japonské papierové divadlo, Storytelling s pouţitím 

papierových obrázkov;
2
 

 

- Tvorivé dielne k tradíciám a ročnému obdobiu: V sledovanom období škola 

realizovala 13 tvorivých dielní viaţucich sa k ročným obdobiam (jesenné, vianočné, 

fašiangové, valentínske, veľkonočné dielne; spoločné dielne s rodičmi, dielne k Dňu 

                                                           
2
 https://sk.pinterest.com/pin/95138610852357756/ 

 

Indikátor 6 

Indikátor 7 

https://sk.pinterest.com/pin/95138610852357756/
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rodiny i dielne zamerané na rôzne tradičné remeslá (košikárstvo, pernikárstvo, liatie 

vosku, cesta obilia od sejby po ţatvu, od mletia po pečenie chleba)  

 

- Verejnoprospešné aktivity školy a charitatívna činnosť: Na scitlivovanie ţiakov 

smerom k zraniteľným skupinám boli zameraní aktivity: Adventný kultúrny program v 

klube dôchodcov; Návšteva ľudí s Downovým syndrómom a spoločné aktivity v 

spolupráci s n.o. Večné deti  v rámci Svetového dňa  Downovho syndrómu ; Finančná 

zbierka Deň narcisov 2018; 

 

 

(Z rozhovoru s náhodne vybratým učiteľom: „Nedávno som mal pre deviatakov na konci 

roka  premietanie úspešných ľudí a medzi nimi boli aj Rómovia, ktorí niečo dosiahli. 

Minimálne raz do mesiaca, ale aj viackrát to robím, aj s osobnými návštevami. Napríklad som 

mal spoluţiakov Rómov, ktorí ukončili vysokoškolské vzdelanie a som ich zavolal na takú ţivú 

kniţnicu. Oni pochádzajú z neďalekej dedinky, z Medzeva. Prišli a porozprávali svoj vlastný 

príbeh, ako to vlastne dosiahli, ako sa dostali na úroveň, kde sú teraz, obaja  - jedna je 

učiteľka a druhý je asistent na ZŠ a obaja sú Rómovia. A tieţ začali tak, ţe ich rodičia nemali 

ţiadne vzdelanie, iba základné. A vlastne vďaka tomu, ţe boli takí usilovní, mali neskutočné 

úsilie, dostali sa tam, kde sa dostali...“ 

 

 

Formovanie potreby spoločenskej zodpovednosti u detí, žiakov alebo študentov na 

úrovni JA, RODINA, ŠKOLA, ŠTÁT, MÉDIÁ na všetkých úrovniach 

vzdelávania, čím ich pripravujú na život v spoločnosti, kde je potrebné vnímať 

potreby a prekážky zraniteľných ľudí v našom okolí, v našej spoločnosti  

 

- Návštevy kultúrnych podujatí. V sledovanom období  ţiaci rôznych tried navštívili 

spolu  17  divadelných predstavení, koncertov a výstav (napr. v maďarskom divadle 

Thália a v konzervatóriu v Košiciach, v miestnom divadle či v škole).  

- K téme zraniteľných skupín v spoločnosti bola napr. výstava Vypovedaní / Cigáni v 

slovenskom výtvarnom umení 19. a 20. storočia; Koncert  Konzervatória Súkromnej 

pedagogickej a sociálnej akadémie Poţiarnická 1, Košice k Medzinárodnému dňu 

Rómov  či Divadelné predstavenie Badin Ádám k Medzinárodnému dňu Rómov. 

 

- Deň otvorených dverí na mestskom úrade 

- Medzinárodný deň mieru (september 2018) 

- Finančná gramotnosť (Medzinárodný deň eura – september 2018) 

 

- Športové podujatia. Z mnoţstva realizovaných športových podujatí (miniolympiáda, 

turnaje, športový deň, hry a pod.) môţeme zvýrazniť priateľský futbalový zápas so 

spojenou školou. 

 

Indikátor 8 
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- Partneri školy: Materské školy a základné školy v Moldave nad Bodvou; stredné školy 

(informácie o moţnostiach štúdia na SŠ, SOŠ, PŠ, informačné vstupy zo strany zástupcov 

SŠ, SOŠ a PŠ, účasť našich ţiakov na dňoch otvorených  dverí na SŠ, SOŠ. PŠ) ; Centrum 

voľného času Moldava nad Bodvou, Cvrček (spoločné podujatia, prednášky); ZUŠ ; 

Policajný zbor SR, PZ Moldava nad Bodvou (prednášky, projekty spolupráce); 

 

(Z rozhovoru s riaditeľkou školy PaedDr. Andreou Papp: Čím podľa vás vaša škola môže 

inšpirovať ostatné na Slovensku? 

O úspechoch našej doterajšej práce vypovedá aj to, ţe od vzniku našej novoorganizovanej 

školy otvárame deviate triedy pre našich ţiakov pochádzajúcich z rómskeho prostredia. V 

minulosti neboli zo strany rodičov podávané ţiadosti o získanie niţšieho sekundárneho 

vzdelania. Po ukončení povinnej školskej dochádzky boli ţiaci prijímaní na dvojročné štúdiá 

alebo sa o ďalšie štúdium vôbec nezaujímali.  

 

Naši deviataci sa cítia na našej škole dobre, sú spoľahliví a nápomocní. Často im zverujeme 

rôzne úlohy pri organizácií školských projektov a celoškolských akcií. Škola otvorila brány 

pre rodičov. Organizujeme pre nich spoločné aktivity a začali dôverovať pedagogickému 

zboru. 

Z našich aktivít by som rada spomenula náš školský deň pri príleţitosti Medzinárodného dňa 

Rómov, kedy máme v škole rôzne stanovištia s interaktívnymi aktivitami: tanečný dom 

rómskych ľudových tancov, pletenie košíkov a metiel (tradičné remeslá), pečenie cigánskeho 

chleba-čapati (tradičné rómske jedlá), cigánska hudba (spolupracujú rodičia, terénni sociálni 

pracovníci a priatelia školy). 

So sviatkami a významnými dňami súvisia tvorivé dielne. Pracujeme spoločne na školských 

projektoch ako sú Týţdeň Zeme, Mesiac zdravej výţivy či Mesiac knihy.). 

 

(Z rozhovoru s náhode vybratým učiteľom: „Čo sa týka médií, máme aj samozrejme 

hodinu informatiky, kde máme neskutočne dobrého učiteľa. Podáva potrebné informácie, aby 

to dieťa naozaj vnímalo ten svet inak, bolo trochu inak citlivejšie. A samozrejme sú tu aj rôzne 

iné predmety, kde sa vlastne ako téma scitlivenosť neustále je nejakým spôsobom oslovená, 

informovaná. Rôzne besedy, rôzne iné prednášky. Máme neskutočný počet ľudí, ktorí 

pravidelne sem chodia – partneri, návštevy..“ 

...“ Keď sa niečo vyskytne priamo povedzme v osade, netýka sa to priamo iba tej jednej 

rodiny, týka sa to vlastne všetkých tých detí, ktoré tam ţijú. Jedno si treba uvedomiť, keď sa 

vlastne naskytne takáto situácia, keď napríklad .. bývala taká kauza tých kukláčov... 

jednoznačne o tom sa rozprávame neustále a poďme sa o tom rozprávať... Celkovo to deti 

vyhodnotia ako taká strašná, zlá vec, čo sa tu stalo... Neustále sa rozpráva, napríklad v telke 

keď sa nejaká taká aktualita a téma migranti sa vyskytne, samozrejme sa rozprávame aj u nás 

o tom, kto sú migranti, odkiaľ pochádzajú, prečo idú, prečo prídu, prečo tam kde oni ţijú 

nemajú, .. .nechcú tam ostať, nechcú tam ţiť. Samozrejme, tieto témy sa otvárajú. Vnímajú to 

deti inak, záleţí podľa toho, ţe vekovo ako je na tom... inak to vníma ţiak v 9. triede, inak 

vníma ţiak, ktorý je v 6. triede. Samozrejme aj od toho závisí, odkiaľ to dieťa pochádza. Môţe 

pochádzať z rodiny, ktorí vlastne sú istým spôsobom takí „iní,“ sledujú noviny, rozprávajú sa 

doma, alebo takí nejakí rodinní príslušníci. Sú aj deti, ktorí o tom vôbec nerozprávajú, alebo 
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ani informácie nemajú. V tomto prípade nejaké iné názory majú .... Deti veľmi radi vlastne 

rozprávajú sa o rôznych témach a dobre vedia aj počúvať a prijať názory. Napríklad 

občianska náuka práve je predmet, na ktorom neustále sa rozpráva o takých témach a sú tam 

vyhodnotené názory... Je to individuálne, záleţí podľa toho vekovo, naozaj koľko má rokov, 

odkiaľ pochádza...  ale samozrejme, rozpráva sa o tom...“ 

 

 

Spracovanie stratégia (plán) inkluzívneho prístupu k zraniteľným skupinám 

žiakov na škole;  

 

- Klíma školy - Komplexná inšpekcia od 16.10.2017 do 25.10.2017 na základe výsledkov 

prieskumu označila školu ako Otvorenú  - je charakterizovaná vzájomnou dôverou v 

učiteľskom zbore, súdrţnosťou kolektívu,  angaţovanosťou učiteľov, demokratickým 

štýlom riadenie školy, pričom systém riadenia je pevný a stabilný. 

 

- Projekty školy: Národný projekt: Škola otvorená všetkým (ŠOV
3
) - projekt zameraný na 

zavádzanie inkluzívneho vzdelávania. V rámci projektu škola realizuje prípravu na 

vyučovanie a 34 záujmových útvarov a  Osvetovú činnosť sociálnych pedagógov (Témy: 

Motivácia rodičov a ich detí k vzdelaniu, Podpora implementácie  CVS, Motivácia 

rodičov a ich detí k vzdelaniu a k profesijnej  orientácii, Podpora rodinného prostredia k 

príprave ţiaka na začiatku školskej dochádzky)  

 

- Inkluzívny tím školy: Od roku 2017 je súčasťou školy aj  inkluzívny tím v zostave 

školský špeciálny pedagóg, školský sociálny pedagóg, logopéd a pedagogickí asistenti. 

 

- Koordinátori: pre výchovu k detským a ľudským právam; koordinátor prevencie 

prejavov rasizmu a extrémizmu a koordinátor výchovy k zdravému ţivotnému štýlu;  

 

- Spolupráca školy v sociálnej oblasti: Škola úzko spolupracuje s referentkou sociálnych 

vecí a opatrovateľskej sluţby mesta, komunitnými a  terénnymi  sociálnymi pracovníkmi 

Moldavy na Bodvou. V spolupráci s Mestským úradom sa  škola snaţí zaškoliť všetky 

školopovinné deti pochádzajúce z marginalizovaných skupín; 

 

- Spolupráca školy s poradenskými zariadeniami: Škola spolupracuje s odborníkmi 

Centra pedagogicko - psychologického poradenstve a prevencie Košice - okolie, Centra 

špeciálno - pedagogického poradenstva Košice; - CPPPaP Košice - okolie, Slovenskej 

jednoty 29, Košice a CŠPP Košice, Bocatiova 1, Košice (vyšetrenia, prednášky, 

preventívne a intervenčné  programy s vybranými triedami, poradenská činnosť); 

 

- Vzdelávanie pedagógov v oblasti práce so znevýhodnenými žiakmi: Pedagógovia sa 

neustále vzdelávajú v oblasti vzdelávania detí zo SZP. Na metodických zdruţeniach a 

predmetových  komisiách sa riešia špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby ţiakov a 

                                                           
3
 http://npsov.mpc-edu.sk/ 

 

Indikátor 9 

http://npsov.mpc-edu.sk/
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moţnosti vytvárania špecifických podmienok pre ich úspešné vzdelávanie a 

uspokojovanie ich špeciálnych výchovno - vzdelávacích potrieb. Na zmiernenie deficitu 

školskej úspešnosti ţiakov škola prevádzkuje nulté ročníky, zamestnáva asistentov 

učiteľa, v rámci mimoškolských činností zabezpečuje adekvátnu starostlivosť pre 

všetkých ţiakov školy;  

 

- 2 pedagógovia absolvovali kurz Individuálnej logopedickej intervencie; 

 

(Z rozhovoru s náhodne vybratým učiteľom: ....“Vlastne dôkazom toho všetkého je aj to, ţe 

naši učitelia  sa často  rozhodujú, ţe pôjdu na rôzne školenia aj cez víkendy, mimo 

pracovného času. Neustále sa vzdelávajú, snaţia sa...“ 

 

- Tvorba inkluzívneho prostredia: Od 1. septembra 2016 škola vo svojich priestoroch 

otvorila študovne, kde pod pedagogickým dozorom v popoludňajších hodinách dostali 

ţiaci príleţitosť pripravovať sa na vyučovanie; 

 

- Programy školy zamerané na inklúziu: Škola sa zapojila do programu Teach for 

Slovakia ako prvá základná škola s vyučovacím jazykom maďarským
4
; 

 

- Vybavenie školy pomôckami na rozvoj: Od septembra 2018 škola disponuje súborom 

Nikitinových materiálov (doskových hier) určených na rozvojové aktivity v niţších 

triedach, zameraných na rozvoj motoriky, priestorovú a časovú orientáciu a vývoj slovnej 

zásoby
5
 

 

- Zároveň škola disponuje 20 súbormi Rozvojových hier pre vývoj dieťaťa (puzzle, 

kinetický piesok, Logico primo atď.); 

 

- Stratégie školy na rozvoj čitateľských zručností: Kamasibai – japonské papierové 

divadlo. Pohyblivý drevený rám s pouţitím veľké listy rozprávanie, tvárou sa obrátil k 

deťom, pohybujúce sa dosky, výsledná hra a jej dramatický efekt mení tradičné príbeh 

čítania naozajstný záţitok kina. Storytelling s pouţitím papierových obrázkov 

 

- Triedny projekt na 1.stupni na rozvoj čítania -   Rozprávkovo (sept.18) 

 

- Preventívne aktivity: Šikanovanie  - preventívna aktivita v spolupráci s Mestskou 

políciou  (september 2017), Prednáška s besedou: Obchodovanie s ľuďmi (CVČ Cvrček – 

november 2017), Exkurzia na polikliniku  (január 2018), Beseda s Mestskou políciou 

o šikanovaní, agresívnom správaní, intolerancii (január 2018), Svetový deň chorých – 

prednáška lekárky (február 2018), Preventívna aktivita na tému: Valentín  - vplyv drog na 

lásku (február 2018), Prednáška s besedou: Nenič svoje múdre telo! (február 2018), 

                                                           
4
 https://www.teachforslovakia.sk/ 

 
 
5
 https://www.svet-deskovych-her.cz/herni-svet/124/nikitin-material  

https://www.teachforslovakia.sk/
https://www.svet-deskovych-her.cz/herni-svet/124/nikitin-material
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Prednáška s besedou na tému: „Čo ma oberá o zdravie“ (marec 2018), Svetový deň 

zdravia  - prednáška lekárky (apríl 2018), Interaktívna dopravná výchova  - rómski 

špecialisti PZ SR (máj 2018), Týţdeň mobility (september 2018), Medzinárodný deň 

proti násiliu voči ţenám a deťom  (sept. 2018), Prevencia kriminality (sept.2018), Deň 

srdca (zdravá strava, šaláty, zeleniny – sept. 2018) 

 

(Z rozhovoru s riaditeľkou školy: Ako by ste školu  opísali z pohľadu inkluzívneho 

prístupu?  Zmena v štruktúre našej školy si vyţiadala aj prispôsobenie a zmenu doterajších 

vízií, cieľov a priorít. Do popredia sa dostala úloha nastavenia nového konštruktívneho plánu 

výchovy a vzdelávania. Strategické ciele školy sme orientovali predovšetkým na motiváciu, 

rozvíjanie nadaných ţiakov, podporu individuálneho začlenenia ţiakov, prevenciu proti  

sociálno-patologickým javom a na zvyšovanie všeobecnej vzdelanosti.  

Od začiatku školského roka pravidelne organizujeme motivačné zájazdy, ktoré patria 

k záţitkovému vyučovaniu a ich cieľom  je integrácia našich detí do majoritnej spoločnosti. 

Navštevujeme zoologickú či botanickú záhradu, chodíme na baletné predstavenie do divadla, 

na exkurzie do múzeí a planetária. V rámci prevenčných programov organizujeme prednášky 

a besedy, aby sme rozšírili rozhľad našich ţiakov v tých najprioritnejších oblastiach zdravia a 

ochrany.  

Na škole sme tieţ vytvorili inkluzívny tím. Úzko spolupracujeme so školskými sociálnym 

pedagógom, špeciálnym pedagógom a logopédom. Intenzívne sa vzdelávajú aj naši 

pedagogickí zamestnanci. Na úkor svojho voľného času sa zúčastňujú na rôznych 

vzdelávacích aktivitách s tematikou integrácie ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami v beţnej triede, výchovy a vzdelávania ţiakov s vývinovými poruchami správania, 

riešenia konfliktov v školskom prostredí. 

Zapojili sme sa do programu Škola otvorená všetkým, ako prvej národnostnej škole sa nám 

podarilo dostať sa do programu Teach for Slovakia. 

 

 

 

 

Spracovaná stratégiu scitlivovania majoritných detí, žiakov alebo študentov 

smerom k zraniteľným skupinám v spoločnosti 

 

- Ako odpoveď na rastúci extrémizmus a intoleranciu k zraniteľným skupinám 

medzi ţiakmi a študentmi sa škola zapojila do programu Vnímavá škola; 

 

(Z rozhovoru s riaditeľkou školy: Prečo sa vaša škola rozhodla zapojiť do programu 

Vnímavá škola?  ...“Ťaţkosti, ktorými ale stále zápasíme a pretrvávajú, nás posúvajú 

k hľadaniu ďalších moţností. Dôvodom, prečo sme sa zapojili do programu Vnímavá škola je, 

ţe máme nedostatok osvedčených pedagogických metód k zvyšovaniu motivácie, pozornosti a 

sústredenosti u ţiakov. Učebné výsledky ţiakov sú ţiaľ slabé v porovnaní so štandardmi. 

Stretávame sa s demotiváciou rómskych rodičov, ktorá vyplýva aj zo segregácie a chudoby. 

Radi by sme efektívne ďalej vzdelávali našich ţiakov, lenţe nám chýbajú uţitočné učebné 

a študijné odbory v mieste bydliska a mnohokrát majú strach zo vzdelávania mimo nášho 

mesta. 

Indikátor 
10 
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Takisto nás trápi negatívny prístup majority, ktorá nepozná rómsku kultúrua často naráţame 

na predsudky. Brzdí náš školská politika na Slovensku, ktoré sú plné štandardov, plánov a 

vízií o nás, ale bez nás. Nepridáva tomu ani sociálna politika, najmä čo sa týka stravovania a 

školských potrie pre ţiakov..“ 

 

(Z rozhovoru s náhodne vybratým učiteľom: „Myslím, ţe aj práve preto sme sa rozhodli 

byť zapojení do tohto programu, lebo chvalabohu máme tu také vedenie aké máme. Máme 

pani riaditeľku, ktorá je neskutočná osoba. Celkovo ako tím sme veľmi otvorení a dosť veľa sa 

tu rozpráva o tom, ţe ako by sme mali fungovať. A ja si myslím, ţe naši učitelia sú pripravení 

na veci, ktoré nás v budúcnosti môţu očakávať. Samozrejme aj preto sme zapojení, lebo určite 

potrebujeme nejakú takú pomocnú ruku, nasmerovať človeka na tú správnu cestu, lebo aj 

medzi učiteľmi sú ľudia, ktorí uţ stratili tú motiváciu, alebo sú demotivovaní.  Ale celkovo si 

myslím ţe sme dobrá partia, tím a určite ţe je tu... sme otvorení porozprávať sa veľmi veľa 

o tejto téme...“ 

- V období august 2018 – marec 2019 škola realizuje projekt „Aj ZŠ s VJM v Moldave 

chce byť Vnímavou školou a vychovávať vnímavé deti,“ podporený Nadáciou pre deti 

Slovenska z grantového programu Hodina deťom (predkladateľom projektu je OZ na 

škole); 

 

- Pedagógovia absolvovali kurz Majorita – minorita a ich súţitie“, realizovaný s finančnou 

podporou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky na rok 2017; 

 

- Všetci pedagógovia absolvovali workshop pod vedením Janette Mazinovej Motlovej: 

inklúzia, inkluzívny prístup a základné praktické informácie o vnútornom preţívaní detí 

z menej podnetného prostredia; 

 

- 1 pedagóg absolvoval 4 vé akadémiu rozvoja kritického myslenia Modul 4: Cez 

storytelling k inklúzii; 

 

- 3 pedagógovia absolvovali Najväčší festival Ţivých kníh; 

 

- 3 pedagógovia absolvovali kurz Rozvoj sociálnych zručností u deti v predprimárnom 

a primárnom vzdelávaní Zippyho kamaráti 

 

- Účasť na konferencii ZMOS na tému: „Problematika školstva v podmienkach 

marginalizovaných komunít“ (2018) 

 

- účasť na konferencii ETP Slovensko: Budujeme nádej  (2018); 

 

- Partneri školy v oblasti stratégie scitlivovania smerom k zraniteľným skupinám: 

Večné deti n. o.; Equity o.z. (podpora znevýhodnených skupín obyvateľov 

(predovšetkým ţijúcich v podmienkach extrémnej chudoby) pri zabezpečovaní ich 

štandardných podmienok na ţivot); Zdravé komunity n.o. (zvyšovanie pocitu 
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zodpovednosti u segregovaných Rómov za svoj zdravotný stav)
6
; Liga proti rakovine 

(Deň narcisov). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Zdroje: Školský vzdelávací program školy: - aktualizácia 2918: 

https://cloud5.edupage.org/cloud/3_inovovany_SkVP_zs_isced_1_2.pdf?z%3AvaZRdJSMkzEhHYHmRnO3uLDn
PE838QebF4W42Bc9h2%2FgG0gzkiSiTRrIc73JPYUf 
Správa o činnosti školy za šk. rok 2017/2018: https://cloud6.edupage.org/cloud/0_Sprava_o_vychovno-
vzdelavacich_vysledkoch_2017-
2018_.pdf?z%3AwfHZl4SxMwj7UanWh8fv5XNZkDivQYmDxWUeGvaRj7leveAhtfKeVcIkrvk6YKd6 
 

https://cloud5.edupage.org/cloud/3_inovovany_SkVP_zs_isced_1_2.pdf?z%3AvaZRdJSMkzEhHYHmRnO3uLDnPE838QebF4W42Bc9h2%2FgG0gzkiSiTRrIc73JPYUf
https://cloud5.edupage.org/cloud/3_inovovany_SkVP_zs_isced_1_2.pdf?z%3AvaZRdJSMkzEhHYHmRnO3uLDnPE838QebF4W42Bc9h2%2FgG0gzkiSiTRrIc73JPYUf
https://cloud6.edupage.org/cloud/0_Sprava_o_vychovno-vzdelavacich_vysledkoch_2017-2018_.pdf?z%3AwfHZl4SxMwj7UanWh8fv5XNZkDivQYmDxWUeGvaRj7leveAhtfKeVcIkrvk6YKd6
https://cloud6.edupage.org/cloud/0_Sprava_o_vychovno-vzdelavacich_vysledkoch_2017-2018_.pdf?z%3AwfHZl4SxMwj7UanWh8fv5XNZkDivQYmDxWUeGvaRj7leveAhtfKeVcIkrvk6YKd6
https://cloud6.edupage.org/cloud/0_Sprava_o_vychovno-vzdelavacich_vysledkoch_2017-2018_.pdf?z%3AwfHZl4SxMwj7UanWh8fv5XNZkDivQYmDxWUeGvaRj7leveAhtfKeVcIkrvk6YKd6
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2 ANALÝZA VÝSLEDKOV PRIESKUMU  

 

Prieskum bol zameraný na zber informácií, pričom dotazník pre ţiakov a časť dotazníka pre 

učiteľov boli kvantitatívneho charakteru, ostatné  metódy a 2 otázky z dotazníka pre učiteľov 

boli kvalitatívne.  

Prieskum obsahoval: 

- Dotazník pre učiteľov (28.-31.8.2018) 

- Dotazník pre ţiakov 2. stupňa (4. – 7.9.2018) 

- Fokusový rozhovor so ţiakmi školy  (jún 2018) 

- Rozhovor s náhodne vybraným učiteľom (4.9.2018) 

- Rozhovor s riaditeľkou školy (september 2018))  

Jednotlivé výroky z rozhovorov sme zapracovali do jednotlivých analýz ako nástroje na 

podporu záverov. Scenár rozhovoru s náhodne vybratým učiteľom viď Príloha 4. 

 

Analýza výsledkov pozostáva z kvantitatívnej a kvalitatívnej časti. 

 

2.1 Analýza prieskumu v škole – kvantitatívna časť 

Táto časť analýzy obsahuje komentár kvantitatívnych ukazovateľov. 

2.1.1 Dotazník pre učiteľov 

Dotazník pre učiteľov  bol umiestnený online, anonymný
7
. Pozostával z 19 poloţiek, pričom 

1. a 2. poloţka boli kvalitatívneho charakteru. Dotazník vyplnilo 34 pedagogických 

zamestnancov z celkového počtu 38, čo je 89, 5%. 

Tabuľka 1 

Respondenti ZŠ Moldava nad Bodvou 

Počet žien 25 

Počet mužov 1 

Počet - neuvedené 8 

Spolu 34 

 

 

                                                           
7
 https://www.survio.com/survey/d/vnimavaskola 

 

https://www.survio.com/survey/d/vnimavaskola
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Tabuľka 2 

Prehľad veku učiteľov 

24-35 36-50 51-65 nad 65 spolu 

7 21 6 0 34 

 

Obrázok 1 

Graf vekového rozloženia respondentov zo zapojených škôl v jednotlivých mestách  

 

Respondenti zo ZŠ Moldava nad Bodvou vysoko prevyšujú ostatné školy počtom vyplnených 

dotazníkov i počtom učiteľov vo veku 36-50 rokov. Ţiadny z nich nemá nad 65 rokov. 

 

Poloţky 3.-11. sa týkali školy a atmosféry, ktorú učitelia v škole vnímajú. Na meranie 

postojov učiteľov boli v dotazníku zvolené tri meracie nástroje: 

 

- Sémantický diferenciál 

- Index vnímavosti školy 

- Index vnímavosti učiteľa 

 

Sémantický diferenciál ukázal, akým spôsobom uvaţujú školy o jednotlivých pojmoch. 

Otázka: „Naša škola je pre špecifické skupiny, ktoré si zaslúţia vnímavosť (označte číslo, 

ktoré je označuje pre vás vzdialenosť medzi krajnými pojmami)“: 
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Obrázok 2 

Tretia položka dotazníka pre učiteľov (sémantický diferenciál)  

 

 
 

K otázke bolo zvolených 15 vhodných bipolárnych adjektív relevantných k pojmu (príjemná – 

nepríjemná, dobrá – zlá)  ale i vzdialenejšie adjektíva, pretoţe ide o projektívnu techniku. 

Adjektíva boli usporiadané do 7 stupňovej formy bipolárnej škály, pričom pozitívne vlastnosti 

sú vpravo a negatívne vľavo (obr.1). V rámci týchto pojmových rozdielov v 3D priestore, 

ktorý rozlišuje tri hodnoty – aktivitu, hodnotenie a silu vidíme, ako sa pohybujú jednotlivé 

školy. Tento nástroj sme zvolil najmä na vykreslenie pojmového, sémantického významu, 

ktorý môţe evokovať „škola je pre špecifické skupiny, ktoré si zaslúţia vnímavosť“. Na 

základe označení na škále sme vyrátali priemerné hodnoty pre jednotlivé poloţky zrátaním 

hodnôt, ktoré uviedli respondenti a ich vydelením počtom respondentov. 

 

Obrázok 3 

Priestorový model vyhodnotenia sémantického diferenciálu (položka 3 dotazníka pre 

učiteľov)
8
 

                                                           
8 Link na 3D model : https://www.geogebra.org/3d/jvqu27g5 

 

https://www.geogebra.org/3d/jvqu27g5


 
 

19 
 

 

Z hľadiska výsledkov nemôţeme hovoriť o signifikantných rozdieloch. Čím niţšie hodnoty 

vidíme, tým vnímavejšia by mala škola byť smerom k špecifickým skupinám. Hodnota A ja 

priemerná hodnota zo všetkých, pričom A= (3.14, 2.42, 3.13). Základná škola v Moldave n. 

Bodvou je v prehľade označená písmenom H, pričom H= (3.12, 2.7, 3.05) (viď obr. 4). 

Obrázok 4 

Hodnoty sémantického diferenciál 

 

Pretoţe rozdiel medzi priemerom a hodnotami analyzovanej školy je niţší v dvoch 

ukazovateľoch (-0,2, +0,28, -0,8) vnímavosť ZŠ v Moldave nad Bodvou smerom 

k špecifickým skupinám môžeme hodnotiť ako vyššiu, ako je priemer. To potvrdzuje aj 

graf znázornený na Obrázku 5. 
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Obrázok 5 

Graf vyhodnotenia sémantického diferenciálu z dotazníka pre učiteľov 

 

Na grafe je zrejmé, ţe sa učitelia vo svojom výbere na 7 stupňovej bipolárnej škále viac 

prikláňali k pozitívnym adjektívam, čo potvrdzuje, ţe všetci učitelia svoju školu povaţujú za 

pozitívne naladenú smerom k špecifickým skupinám, ktoré si zaslúţia vnímavosť.  

 

Index vnímavosti školy. Druhým meracím nástrojom bola tzv. vnímavosť školy. Porovnávali 

sme jednotlivé rozmery vnímavosti, nadefinované podľa kritérií programu vnímavá škola: 

- Budova školy 

- Hodnotenie ţiakov 

- Príprava aktivít zohľadňujúcich potreby ţiakov 

- Vyučovanie zohľadňujúce špecifiká ţiaka 

- Moţnosti podpory pre učiteľov 

Na 4.-8. a 10.-11. otázku mali učitelia výber zo 4 moţností (áno – väčšinou – zriedka – nie). 

 

Obrázok 6 

Graf výsledkov odpovede na otázku prispôsobenia budovy školy 

 

Všetci učitelia, ktorí vyplnili dotazník sú presvedčení, ţe budova ZŠ v Moldave nad Bodvou 

je väčšinou (58,8%) aţ úplne (41,2%) prispôsobená potrebám všetkých ţiakov.  
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(Z rozhovoru s náhodne vybratým učiteľom školy: Naša škola je neskutočne dobre 

vybavená. Ako ste mohli vidieť aj vy, dosť veľa vecí sa tu prerobilo. Naša pani riaditeľka 

to, čo si vytýčila na tých päť rokov dosť rýchlo realizovala. Veľa sa tu vymieňalo, 

poopravovalo, úplne nové veci sa tu dávali. Neskutočne pekné prostredie máme 

v porovnaní s inými základnými školami. Mám nejaké skúsenosti aj z iných základných 

škôl, keď sme boli na rôznych stretnutiach.  

A čo sa týka tých zdravotne hendikepovaných ľudí, zvyčajne sú to deti, ktoré sú na 

prízemí. Máme tu ţiaka,  ktorý je na vozíku, má tieţ nastavený individuálny plán, to 

znamená ţe nechodí na dennom poriadku. Aj napríklad školský dvor je tak upravený...“) 

 

Obrázok 7 

Graf výsledkov odpovede na otázku ohľadom hodnotenia žiakov 

 

Z celkového počtu respondentov aţ 94,1% uviedlo, ţe ţiaci sú väčšinou aţ vţdy hodnotení. 

Len dvoch odpovediach (5,9%) učitelia uviedli, ţe nie všetci ţiaci sú pri vyučovaní hodnotení 

(po doplnení  - napríklad ţiaci, ktorí dlhodobo absentovali). 

Obrázok 8 

Graf výsledkov odpovede na otázku ohľadom zohľadňovania prípravy vzdelávacích 

aktivít rôznorodosti žiakov 
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Väčšina respondentov (67,8%) uviedla, ţe príprava vzdelávacích aktivít zohľadňuje sociálne 

zázemie, skúsenosti úroveň schopností a poškodenia ţiakov. Dvaja respondenti uviedli, ţe 

rôznorodosť ţiakov je zohľadnené v príprave vzdelávacích aktivít. 

Obrázok 9 

Graf výsledkov odpovede na otázku týkajúcu sa zohľadňovania špecifík všetkých žiakov 

vo vyučovaní a hodnotení 

 

Všetci respondenti uviedli, ţe vo vyučovaní a hodnotení sú väčšinou (32,4%)  aţ vţdy 

(67,7%)  zohľadnené špecifiká všetkých ţiakov. 

 

Obrázok 10 

Graf výsledkov odpovede a otázku ohľadom podpory učiteľov pri vyučovaní 

 

Všetci učitelia ZŠ Moldava nad Bodvou sú pri vyučovaní väčšinou (41,2%) aţ vţdy (58,8%) 

podporovaní. 

 

Obrázok 11 

Graf výsledkov výberu možností v rámci podpory učiteľov 
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Technické vybavenie je najväčšou podporou učiteľov v ZŠ Moldava nad Bodvou (88,2%). 

Nasledovala vzájomná výmena informácií, konzíliá a diskusie v rámci školy (85,3%) 

a sebavzdelávanie (67,6%). V menšej miere je externe poskytované podpora a vzdelávanie 

a peer-to-peer program (20,6%) a „iné“ - odborný inkluzívny tím, podporné programy, 

kontinuálne vzdelávania (2,9%). Ţiadny respondent neuviedol, ţe nemá podporu. 

 

Obrázok 12 

Graf výsledkov týkajúcich sa motivácii učiteľov k účasti na vzdelávacích aktivitách 

 

Všetci učitelia ZŠ Moldava nad Bodvou sú väčšinou (35,3%) aţ vţdy (58,8%) motivovaní 

k väčšej účastí na vzdelávacích aktivitách. Dvaja (5,9%) uviedli, ţe sú motivovaní zriedka.  

 

Obrázok 13 

Graf výsledkov týkajúci sa vnímania rovnocennosti žiakov v edukácii všetkými 

zamestnancami 
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Rovnocennosť ţiakov v edukácii je vnímaná ako samozrejmosť u 50% respondentov, 

väčšinou ako samozrejmosť ju uviedlo 47,1%. Len jeden zamestnanec uviedol, ţe je 

rovnocennosť ţiakov v edukácii samozrejmosťou len zriedka.  

Tento nástroj pomohol analyzovať „objektívne príčiny z pohľadu učiteľov,“ Z odpovedí bol 

vytvorený „index vnímavej školy“ (jednoduchý súčet odpovedí podľa bodov, odpoveď „áno“ 

mala 1 bod, „väčšinou“ 2 body, „zriedka“ 3 body a „nie“ 4 body.   

Súčet odpovedí respondentov je 328. Najmenší moţný počet (7x odpovede „áno“=1) pri 

počte 34 respondentov bol 238, najvyšší  952 (ak by všetkých 7 otázkach bola odpoveď 

„nie“= 4 pri počte 7 respondentov). Ak by sme číslo 238 (všetky odpovede áno) stanovili ako 

maximálne vnímavú školu, ZŠ v Moldave nad Bodvou s výsledných číslom 328 presahuje 

tento údaj len o hodnotu 90 smerom k „nevnímavej škole,“ ktorá je pri danom počte 

respondentov na čísle 952. 

Obrázok 14 

Graf vnímavosti školy z hľadiska stanovených kritérií  

     

Pri počte 34 respondentov by mala maximálne nevnímavá škola hodnotu 952, maximálne 

vnímavá hodnotu 238. Výsledky porovnávania jednotlivých rozmerov vnímavosti, 

nadefinovaných podľa kritérií programu vnímavá škola u ZŠ Moldava nad Bodvou ukazujú 

hodnotu 328. 
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Uvedený index 328 bol následne vydelený počtom respondentov z danej školy (328:34= 

9,64). Toto číslo vyjadruje index vnímavosti školy. Z hľadiska uvedených opatrení je moţné 

diferencovať aj medzi školami (obr. 15). 

Obrázok 15 

Graf indexu vnímavosti školy k počtu respondentov 

 

Index vnímavosti ZŠ Moldava nad Bodvou  v porovnaní s ďalšími školami (podľa počtu 

respondentov) 

 

Index vnímavosti učiteľa bol tretím meracím nástrojom. Obsahoval ukazovatele: 

- Ochota pomôcť ţiakovi, aby sa mohol lepšie zaradiť do triedneho kolektívu 

- Ochota prispôsobiť učebný plán 

- Ochota pomôcť fyzicky 

- Ochota prispôsobiť celú triedu priestorovo 

- Komunikácia so ţiakmi so špecifickými potrebami 

- Zohľadnenie hodnotenia 

 

Obrázok 16 

Graf znázorňujúci ochotu učiteľov podporiť žiakov so ŠVVP 
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Všetci učitelia ZŠ Moldava nad Bodvou vyjadrili ochotu podporiť ţiakov so ŠVVP na 

všetkých spoločenských aktivitách triedy. 

 

Obrázok 17 

Graf znázorňujúci ochotu učiteľov prispôsobiť učebný plán potrebám žiakov  

 

Všetci učitelia ZŠ Moldava nad Bodvou vyjadrili ochotu prispôsobiť učebný plán tak, aby 

spĺňal potreby všetkých ţiakov bez ohľadu na ich rozdiely. 

 

Obrázok 18 

Graf znázorňujúci ochotu učiteľov fyzicky pomôcť žiakovi so zdravotným postihnutím  

 

Všetci učitelia ZŠ Moldava nad Bodvou vyjadrili ochotu fyzicky pomôcť ţiakovi so 

zdravotným postihnutím 

 

Obrázok 19 

Graf znázorňujúci ochotu učiteľov prispôsobiť prostredie triedy na začlenenie žiakov so 

ŠVVP  
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Všetci učitelia ZŠ Moldava nad Bodvou vyjadrili ochotu prispôsobiť prostredie triedy na 

začlenenie ţiakov so ŠVVP. 

 

Obrázok 20 

Graf znázorňujúci ochotu učiteľov prispôsobiť svoje komunikačné schopnosti tak, aby 

uľahčili inklúziu žiakov so ŠVVP 

 

Všetci učitelia ZŠ Moldava nad Bodvou vyjadrili ochotu prispôsobiť svoje komunikačné 

schopnosti tak, aby uľahčili inklúziu ţiakov so ŠVVP. 

(Z rozhovoru s náhodne vybratým učiteľom: „Jednoznačne pre deti, ktoré nemajú ţiadne 

hendikepy, sú to deti, ktoré sú v beţných triedach  - tak pre nich určite ten obsah môţe byť 

širší. Pre nich aj informácie keď sa podáva tak môţe byť vlastne oveľa, oveľa viac ako pre 

deti, ktoré vlastne majú nejaké poruchy a keď by som to mal porovnávať, tak jednoznačne 

úplne inak sa pripraví človek na deti, ktoré majú nejaké poruchy alebo na dieťa, ktoré nemá 

ţiadne...“) 

 

Obrázok 21 

Graf znázorňujúci ochotu učiteľov prispôsobiť hodnotenie žiakov so ŠVVP v záujme ich 

inklúzie do vzdelávacieho procesu 
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Všetci učitelia ZŠ Moldava nad Bodvou vyjadrili ochotu prispôsobiť hodnotenie ţiakov so 

ŠVVP v záujme ich inklúzie do vzdelávacieho procesu. 

 

Tento merací nástroj ukazuje stopercentný súhlas vo všetkých otázkach i v porovnaní 

s ostanými školami. Všetci respondenti ZŠ Moldava nad Bodvou sú ochotní prispôsobiť 

vyučovací proces inklúzii vo všetkých skúmaných oblastiach. Grafy vyjadrujúce index 

vnímavosti učiteľov ZŠ Moldava nad Bodvou v porovnaní s ostatnými školami sa nachádzajú 

v Prílohe 1. 

 

2.1.2 Dotazník pre žiakov 
 

Pre potreby vyhodnotenia miery vnímavosti škôl bol zvolený dotazník CATCH-R (Chedoke – 

McMaster Attitudes Towards Children with Handicaps) (© P. L. Rosenbaum) adaptovaný 

a preloţený do slovenského jazyka. Je určený pre ţiakov od 9 do 14 rokov. Predstavuje 

viacrozmerný model postoja vyjadrujúceho hodnotenie širšieho spektra skúseností so 

znevýhodneným (hendikepovaným) ţiakom. Pôvodný dotazník obsahuje výraz 

"hendikepované deti". V slovenskej adaptácii sme daný výraz nahradili výrazom ţiaci 

zdravotne alebo sociálne znevýhodnení pričom sme mali na mysli tri skupiny ţiakov 

zdravotne oslabených ţiakov (ZZ), ţiakov s poruchou učenia a správania (PZ) a sociálne 

znevýhodnených ţiakov (SZ). Kvôli bezpečnému porozumeniu boli v úvode dotazníka 

niekoľkými vetami opísané uvedené 3 základné typy znevýhodnenia pomocou krátkeho 

príbehu. Po prečítaní jednotlivých príbehov ţiak uviedol, či má skúsenosť so ţiakom, ktorý sa 

podobá niektorému chlapcovi z príbehu a rozhodol sa, o ktorom z nich bude dotazník 

vypĺňať. Dotazník bol v tomto bode variantný: ak ţiak uviedol, ţe pozná ţiaka z príbehu, v 

ďalšej otázke vybral ten typ, ktorý pozná. Ak takého ţiaka nepozná, v ďalšej otázke si mohol 

vybrať, ku ktorému typu sa bude v dotazníku vyjadrovať. Empirická podpora konštruktu 

dotazníka je zaloţená na troch komponentoch modelu postojov: kognitívny komponent – 

verbálne vyhlásenia o tom, čomu verí vzhľadom k inklúzii, emocionálny komponent – 

reflektovanie emócií vo vzťahu ku ţiakovi so ŠVVP, behaviorálny komponent – čo by dieťa 

bolo schopné robiť pre ţiaka so ŠVVP. Pretoţe podľa niektorých autorov behaviorálny 

a emocionálny spolu korelujú, hovoríme len o behaviorálno-emocionálnom a kognitívnom 

komponente. 
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Nástrojom na vyhodnotenie úplného dotazníka CATCH-R býva faktorová analýza. Dotazník 

sme upravili a vyuţili v skrátenej verzii (10 poloţiek). Úvodné poloţky dotazníka 

identifikovali respondenta z hľadiska ročníka a školy. Text dotazníka viď Príloha 3. 

V ZŠ Moldava nad Bodvou vyplnilo dotazník 98 ţiakov 2. stupňa (6. – 9. ročníka) 

Tabuľka 3 

Prehľad počtov odpovedí z jednotlivých ročníkov na 2. stupni 

Ročník Počet 

žiakov 

6. ročník 38 

7. ročník 16 

8. ročník 39 

9. ročník 14 

Spolu 97 

 

Obrázok 22 

Výsledky výberu z možností stotožnenia sa s niektorým žiakom z príbehu 

 
 

94,8% ţiakov 2. stupňa ZŠ Moldava nad Bodvou sa nenašla ani v jednom zo ţiakov 

príbehu. 5% ţiakov sa s niektorým z chlapcov z príbehu identifikovalo. 

 

Obrázok 23 

Výsledky výberu z možností poznania niekoho, kto je podobný niektorému z chlapcov z 

príbehu 
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Aţ 86,8% ţiakov 2. stupňa ZŠ Moldava nad Bodvou uviedlo, ţe pozná niekoho, kto sa 

podobá na jedného z chlapcov z príbehu. 

 

Obrázok 24 

Výsledky odpovede na otázku 

 

Väčšina ţiakov (73,2%) uviedla, ţe nemá takého spoluţiaka, ako sú chlapci v príbehu. 

Obrázok 25 

Výber chlapca z príbehu 

 

Aţ 48,4% ţiakov ZŠ Moldava nad Bodvou uviedlo, ţe nejaký spoluţiak v triede podobá na 

Cyrila  z príbehu (Cyril skoro nikdy nemá desiatu a často chodí do školy špinavý. Nemá 

doma podmienky na to, aby sa do školy dobre pripravil. Má veľa vymeškaných hodín. Nenosí 

si zošity ani učebnice, ale na telesnej výchove vyniká, vie dobre tancovať a je vtipný. Cez 

prestávky je hravý, rád vymýšľa rôzne bláznovstvá. Chcel by mať také veci ako ostatní 

spoluţiaci, preto si niekedy dosť vymýšľa.) 

Pre rozsiahlosť výsledkov dotazníka pre ţiakov ostatné grafy uvádzame v Prílohe 2.  
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2.2  Analýza prieskumu v škole – kvalitatívna časť 

 

Kvalitatívna časť obsahuje analýzu 1. a 2. poloţka dotazníka, výroky z rozhovorov s náhodne 

vybratým učiteľom a s riaditeľkou školy a z fokusového rozhovoru so  ţiakmi.  

1.a 2. poloţka dotazníka pre učiteľov boli formulované ako otvorené otázky. Na 1. otázku 

„Čo vám napadne, keď sa povie vnímavosť?“ učiteľov napadli rôzne slová, ktoré sme podľa 

významu a frekvencie zoradili do kategórií: 

1. Slová a spojenia vyjadrujúce prístupnosť cez emócie, teda pozorné, citlivé, chápavé 

reagovanie na ďalšieho/iného človeka/situáciu; 

2. Slová a spojenia vyjadrujúce význam slova vnímavý vo vzťahu k ľudským zmyslom; 

3. Slová nesúvisiace so synonymami slova „vnímavosť.“
9
  

 

Prehľad uvedených slov a spojení roztriedených do uvedených kategórií: 

1. Slová a spojenia vyjadrujúce prístupnosť cez emócie, teda pozorné, citlivé, chápavé 

reagovanie na ďalšieho/iného človeka/situáciu: 

- Pozorne, pozornosť, pozorná, pozorný, na niečo dávame väčší pozor,  

- Chápavosť, chápavo sledovať niečo, chápavý, chápavosť, chápavé dieťa, byť chápavý  

- Citlivosť, citlivý, citlivosť alebo senzitivita, citlivosť k inakosti, citlivejšie videnie 

a riešenie, 

- Prístupnosť dojmom reagovať na niečo, prístupný  

- Vlastnosť jemne reagovať,  

- Viesť mladých ľudí a vzdelávať ich, aby viac rozumeli ľuďom s prekáţkami; 

- Vnímam potreby svojich ţiakov a kolegov; 

- Porozumenie; 

- Tolerancia, otvorenosť, empatia 

- Ľudskosť, 

- Vţiť sa do role druhého; empatia, ochota nielen počúvať, ale i schopnosť vţiť sa do 

ţivota iného, vedieť ho precítiť, 

- Spoločenskosť, 

- Uznávam toho druhého ako rovnocenného človeka, uznávam jeho priority, 

- Chcem mu pomôcť ako človek človeku, nezištná pomoc, ústretovosť, ochota pomoci; 

- Otvorenosť,  

- Pozorne sledovať niečo , počúvať, reagovať a pozorovať niekoho, 

- Byť otvorenými k ţiakom a študentom 

- Všímavý, všímavosť. 

 

 

                                                           
9
 https://slovnik.azet.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=vn%C3%ADmavos%C5%A5 

 

https://slovnik.azet.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=vn%C3%ADmavos%C5%A5
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2. Slová a spojenia vyjadrujúce význam slova vnímavý vo vzťahu k ľudským zmyslom: 

- Bystrosť, bystrý, 

- Schopnosť vnímať, širšie videnie, 

- Pozorovanie ostatných, pozorne sledovať niečo, sledovať niečo. 

3. Slová nesúvisiace so synonymami slova „vnímavosť“ 
10

  

- Zvedavosť, kreativita 

- Jedinečné 

- Ţivot, krása prírody, 

- Zaujímavosť, zaujatosť 

- Koncentrácia 

- Ľahko podliehať skaze a pod. 

- Riešenie vzniknutých problémov 

- Uhol pohľadu, čierno-biele názory,  

- Logické myslenie, estetické myslenie, tvorivosť, motivácia, inspirácia, talent; 

Ukážky fokusového rozhovoru: 

 Čo znamená slovo vnímavý/ vnímavá? Ako si predstavujete vnímavú školu? Vyberte k tomu 

slová. 

- Pochopenie, láska, dôvera 

- Pomoc, opatera, priateľstvo 

- Všetko robí tak, aby to bolo dobré. Robí veci správne.  

 

Ako sa správa vnímavý človek k iným ľuďom? 

- Dobre 

- Počúva, čo chceme. Pomáha nám. 

- Dobrý človek, víťazstvo, srdečnosť, pomáha 

- Láska, objatie, rodina 

 

Ktorá karta sa vám najviac spája so slovom vnímavý?  

- Ujo čaká na malé dieťa 

- Je tam ruka, ktorá chráni našu zem. 

- Srdečnosť 

- Láska 

Aký je vnímavý učiteľ? 

- Nie veľmi prísny a mal by mať pochopenie 

- Slušne. Bol by ochotní vysvetliť učivo pre deti  

- Ten, ktorý všetko vysvetlí. Nekričí. Ak nevieme úlohu, tak nám ju ukáţe, vysvetlí. 

- Dáva pozor na ţiakov. Najmä na tých, ktoré potrebujú viac pozornosti. Vie dobre, ako 

vysvetliť niektorým ţiakom, ktorí to potrebujú (slabším) tieţ učivo. 

                                                           
10

 https://slovnik.azet.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=vn%C3%ADmavos%C5%A5 
 

https://slovnik.azet.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=vn%C3%ADmavos%C5%A5
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Aký je vnímavý ţiak? 

- Učí sa 

- Dáva pozor na hodine 

- Nerozpráva sa s inými 

- Dáva pozor na matematike. Keď sa mu chce, dáva pozor. 

- Mám kamarátku, je kľudná. Keď sa chce, učí sa. Je vnímavá. 

 

Záver: Väčšina učiteľov ZŠ Moldava nad Bodvou pod slovom „vnímavosť“ rozumie 

prístupnosť cez emócie, teda pozorné, citlivé, chápavé reagovanie na ďalšieho/iného 

človeka/situáciu (21 z 34 vyjadrení). O slove vnímavosť teda uvaţujú v kontexte k inklúzie 

v škole, nie vo vzťahu k dobre fungujúcim ľudským zmyslom (len 3 vyjadrenia), čo 

potvrdzuje aj výrok z rozhovoru s náhodne vybraným učiteľom: „Keby som mal porovnávať 

napríklad základné školy, ktoré sa nachádzajú u nás v Moldave, tak jednoznačne my sme 

škola, ktorá musí byť vnímavá inak. Nedá sa nás porovnávať s ostatnými základnými školami, 

keďţe vlastne my bojujeme s úplne inými problémami, kaţdodennými záleţitosťami a nielen zo 

strany tých deti, ale dokonca tí samotní rodičia majú neskutočné problémy a riešia 

a potrebujú pomocnú ruku pri riešení. Sme skupina ľudí, sme skupina ţiakov, naša škola 

potrebuje určite áno v porovnaní s ostatnými základnými školami iný postoj... 

Ako vyplýva z ukáţok výrokov v rámci fokusovej skupiny, podobne o slove vnímavosť 

uvaţujú aj ţiaci – im však boli otázky v rámci fokusovej skupiny prekladané do maďarského 

jazyka a v ňom mohli aj odpovedať. Pomerne vysoký počet spájania slov s iným významom u 

učiteľov môţe súvisieť s inojazyčným prostredím školy, ktorí odpovedali v slovenskom 

jazyku. 

 

Na otázku: „Ktoré skupiny ţiakov by ste zaradili medzi tzv. špecifické skupiny?“ odpovedali 

učitelia rôzne. Odpovede sme roztriedili do desiatich kategórií podľa druhu špeciálnych 

vzdelávacích potrieb, ktoré uviedli: 

1. K špecifickým skupinám by väčšia časť učiteľov zaradila ţiakov so ŠVVP bez 

nadaných a talentovaných žiakov (Napríklad: ţiaci s vývinovými poruchami učenia,  

skupina ţiakov s poruchami správania -ADHD, integrovaní ţiaci - mentálne postihnutí 

ţiaci, deti s hendikepom, zdravotne a mentálne postihnuté deti, deti zo sociálne 

znevýhodneného prostredia, ţiak so zdravotným postihnutím ţiak chorý alebo 

zdravotne oslabený ţiak s vývinovými poruchami, ţiak s poruchou správania..); Tieto 

skupiny uviedlo najviac učiteľov (8). 

 

2. K špecifickým skupinám by ďalší učitelia zaradili ţiakov so ŠVVP vrátane nadaných 

a talentovaných žiakov (Napríklad: Ţiakov s určitými špecifickými potrebami 

(nadpriemerne inteligentní ţiaci, zo znevýhodneného prostredia, MP...), ţiaci zo 

sociálne znevýhodneného prostredia, ţiaci s poruchami učenia...). Tieto skupiny 

uviedlo 6 učiteľov.  
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3. K špecifickým skupinám by časť učiteľov zaradila ţiakov s vývinovými poruchami 

učenia (napríklad   - problémové deti s problémami učenia sa a správania sa, deti s 

poruchami učenia,pozornosť ktoré majú zvýšenú potrebu pozornosti, ktoré potrebujú 

pomoc pri všetkých činnostiach, dyslexia, dysgrafia, porucha pozornosti..). Tieto 

skupiny uviedlo 5 učiteľov. 

 

4. K špecifickým skupinám by niektorí učitelia zaradili len ţiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia (Napríklad: Deti, ktoré pochádzajú zo segregovanej 

komunity a sú v majorite vylúčené, menej vnímavé, pochádzajúce zo sociálne 

znevýhodneného prostredia, ţiaci, ktorí od rodičov nedostali dostatok inšpirácie ani 

vzor na plnohodnotný ţivot, skupiny v hmotnej núdzi.) Len ţiakov zo SZP ako 

špecifickú skupinu ţiakov uviedlo 5 učiteľov. 

 

5. K špecifickým skupinám by zopár učiteľov zaradilo len starších žiakov (Napríklad: 

Ţiakov II. stupňa; 12-16). Starších ţiakov ako špecifickú skupinu uviedli len dvaja 

učitelia. 

 

6. K špecifickým skupinám by traja zaradili len nadaných žiakov: (Napríklad: 

Špeciálne nadané deti, nadaných ţiakov so sociálne znevýhodneného prostredia). Len 

nadaných ţiakov uviedli dvaja učitelia. 

 

7. K špecifickým skupinám by jeden učiteľ zaradil len malé deti: (Najprv malé deti, ale 

myslím ţe všetky deti sú vnímavé). 

 

8. K špecifickým skupinám by dvaja zaradili len menšiny: (Menšiny vyţadujúce zvláštnu 

starostlivosť). 

 

9. K špecifickým skupinám by jeden učiteľ zaradil skupinu „iní“: (Ţiaci, ktorí sú iní, či 

uţ mentálne, fyzicky). 

 

Záver: Tretina učiteľov ZŠ Moldava nad Bodvou zaraďuje ku špecifickým skupinám ţiakov 

s rôznymi typmi ŠVVP (s vývinovými poruchami učenia, zdravotnými či mentálnym 

znevýhodnením či pochádzajúcich zo SZP) bez nadaných a talentovaných detí; časť z nich 

zaradila aj tieto deti.  

Z rozhovoru s náhodne vybratým učiteľom: „Ja si myslím, ţe sme taká netradičná 

základná škola, keďţe našu základnú školu navštevujú deti, ktoré pochádzajú z MRK. Sú to 

deti, ktoré nemajú vytvorené základné ţivotné podmienky a určite potrebujú vnímavosť a to, 

čo beţné dieťa moţno aţ v takej miere nepotrebuje.... Naši ţiaci keby sa navzájom 

porovnávali, tak nie sú rovnakí samozrejme. Aj tu by sa dalo rozlišovať deti napríklad ktoré 

sú s rôznymi poruchami, alebo s rôznymi mentálnymi ťaţkosťami. Deti, ktoré sú nejakým 

spôsobom iné od ostatných. A to teraz nemyslím na sociálne, na bytové podmienky... na iné 

znevýhodnenie.“ 

 

Dve tretiny učiteľov zaradili k špecifickým skupinám ţiakov len s jedným typom 

znevýhodnenia/špeciálnej potreby. Z nich najviac  len vývinové poruchy učenia alebo len 

sociálne znevýhodnené prostredie. Najmenej učiteľov uviedlo, ţe k špecifickým skupinám 
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patria len starší ţiaci alebo len nadaní ţiaci. Po jednom učiteľovi uviedli len malé deti, 

menšiny, len zdravotne znevýhodnení alebo „iní.“ 
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ZÁVERY A ODPORÚČANIA 

 

Podmienky udelenia titulu Vnímavá škola  

 

Podmienky sú stanovené v Sprievodcovi programom Vnímavá škola. ZŠ s vyučovacím 

jazykom maďarským v Moldave nad Bodovu bola pred vstupom do programu s podmienkami 

oboznámená a zaslaním prihlášky sa zaviazala k ich napĺňaniu. 

 

Značka Vnímavá škola je udelená materským, základným, stredným alebo vysokým 

školám, ktoré: 

Využívajú v bežnom vyučovacom procese prácu s príbehmi, prepájanie na 

reálne situácie zo života ľudí v spoločnosti. 

 

 

V súlade s Indikátorom 1 škola realizuje motivačný program, zameraný na učenie 

záţitkom. V rámci neho sa ţiaci zúčastňujú exkurzií a výletov, ktoré im umoţnia získať 

záţitky mimo školy, bydliska a rozvíjať sociálne zručnosti. Údaje sú overené z webovej 

stránky školy, Správy o činnosti z predchádzajúcich šk. rokov, Školského vzdelávacieho 

programu i z rozhovorov. 

 

Škola spĺňa kritérium v rámci indikátora 1 

 

Odporúčanie: Odporúčame počas aktivít u ţiakov posilniť všímanie si 

dostupnosti/nedostupnosti budov; bariéry i bezbariérové prístupy v budovách; bariéry 

v prístupe ľudí a pod. 

 

 

Formujú kritické myslenie a postoje detí, žiakov alebo študentov cez príbehy 

zraniteľných skupín v spoločnosti (využívanie storytellingových techník)  

 

V rámci vyuţívania storytellingových techník sociálny pedagóg školy realizuje pre 

ţiakov vyšších ročníkov  Online Ţivú kniţnicu. Pre mladších ţiakov škola vyuţíva 

Kamasibai (japonské papierové divadlo na vyuţitie storytelligu). Realizuje sa mnoţstvo 

tvorivých dielní k tradíciám a ročnému obdobiu s rôznymi remeselníkmi, mnoţstvo 

verejnoprospešných aktivít pre mentálne znevýhodnených, starších, chorých a charitatívnu 

činnosť (zbierky). Údaje sú overené z webovej stránky školy, Správy o činnosti 

z predchádzajúcich šk. rokov, Školského vzdelávacieho programu i z rozhovorov. 

 

Škola spĺňa kritérium v rámci indikátora 2 

 

Odporúčanie: Realizácia tvorivých dielní k tradíciám a ročnému obdobiu ukrýva obrovský 

potenciál na vyuţívanie storytellingových techník (napr. Ktoré remeslá vykonávajú zraniteľné 

skupiny? Príbehy ľudí  zraniteľných skupín - aké sú ich prekáţky či moţnosti v tejto práci?) 

Indikátor 1  
°111 111 

Indikátor 
12 
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Škola môţe v rámci týchto aktivít formovanie kritické myslenie, postoje ţiakov a scitlivovať  

na túto tému. 

 

 

Formuje potreby spoločenskej zodpovednosti u detí, žiakov alebo študentov na úrovni 

JA, RODINA, ŠKOLA, ŠTÁT, MÉDIÁ na všetkých úrovniach vzdelávania, čím ich 

pripravujú na ţivot v spoločnosti, kde je potrebné vnímať potreby a prekáţky 

zraniteľných ľudí v našom okolí, v našej spoločnosti. 

 

V rámci Indikátora 3 škola realizuje mnoţstvo návštev kultúrnych podujatí a kultúrnych 

aktivít pre uţšiu komunitu školy; Návštevy verejných inštitúcií, realizuje aktivity k rôznym 

významným dňom, mnoţstvo športových podujatí. Škola uvádza mnoţstvo spolupracujúcich 

partnerov v rámci mesta i mimo neho (širšia komunita školy). Na hodinách občianskej 

výchovy a informatiky sa venuje veľa času mediálnej výchove a kritickému uvaţovaniu. 

Údaje sú overené z webovej stránky školy, Správy o činnosti z predchádzajúcich šk. rokov, 

Školského vzdelávacieho programu, z rozhovorov riaditeľkou školy a náhodne vybratým 

učiteľom.  

 

Škola spĺňa kritérium v rámci indikátora 3 

 

Odporúčania:  

- I počas kultúrnych podujatí môţu učitelia viesť ţiakov, aby si všímali a uvedomovali 

dostupnosť/nedostupnosť budov; bariéry i bezbariérové prístupy v budovách; bariéry 

v prístupe ľudí; témy výstav, koncertov a predstavení  môţeme opäť prepájať 

s príbehmi zraniteľných skupín, zamerať na scitlivovanie, formovanie kritického 

myslenia a postojov. 

 

- V rámci realizácie športových aktivít môţu ţiaci získavať aj  informácie o športovaní 

zraniteľných skupín, paraolympiáde, osobných príbehoch a pod. 

 

 

 

Majú spracovanú stratégiu (plán) inkluzívneho prístupu k zraniteľným skupinám 

žiakov na škole. 

 

 

Údaje sú overené z webovej stránky školy, Správy o činnosti z predchádzajúcich šk. rokov, 

Školského vzdelávacieho programu, z rozhovorov riaditeľkou školy a náhodne vybratým 

učiteľom.  

Komplexná inšpekcia v roku 2017 na základe výsledkov prieskumu označila školu ako 

otvorenú, charakterizovanú vzájomnou dôverou v učiteľskom zbore, súdrţnosťou kolektívu,  

angaţovanosťou učiteľov, demokratickým štýlom riadenie školy, pričom systém riadenia je 

pevný a stabilný.  

Škola realizuje Národný projekt: Škola otvorená všetkým (ŠOV
11

) zameraný na zavádzanie 

inkluzívneho vzdelávania. Od roku 2017 je súčasťou školy aj  inkluzívny tím v zostave 

                                                           
11

 http://npsov.mpc-edu.sk/ 

Indikátor 13 

Indikátor 14 

http://npsov.mpc-edu.sk/
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školský špeciálny pedagóg, školský sociálny pedagóg, logopéd a pedagogickí asistenti. 

V škole pôsobia okrem beţných koordinátorov aj koordinátori pre výchovu k detským 

a ľudským právam; prevencie prejavov rasizmu a extrémizmu a koordinátor výchovy 

k zdravému ţivotnému štýlu. 

Škola úzko spolupracuje s referentkou sociálnych vecí a opatrovateľskej sluţby mesta, 

komunitnými a  terénnymi  sociálnymi pracovníkmi Moldavy na Bodvou, s odborníkmi 

Centra pedagogicko - psychologického poradenstve a prevencie a Centra špeciálno - 

pedagogického poradenstva (vyšetrenia, prednášky, preventívne a intervenčné  programy s 

vybranými triedami, poradenská činnosť); 

Pedagógovia sa neustále vzdelávajú v oblasti vzdelávania detí zo SZP. Na metodických 

zdruţeniach a predmetových  komisiách sa riešia špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby 

ţiakov a moţnosti vytvárania špecifických podmienok pre ich úspešné vzdelávanie a 

uspokojovanie ich špeciálnych výchovno - vzdelávacích potrieb. Škola disponuje súbormi 

hier a učebných pomôcok zameraných na rozvoj motoriky, priestorovú a časovú orientáciu a 

vývoj slovnej zásoby; realizuje aktivity na rozvoj čitateľských zručností. Na zmiernenie 

deficitu školskej úspešnosti ţiakov škola prevádzkuje nulté ročníky, zamestnáva asistentov 

učiteľa, v rámci mimoškolských činností zabezpečuje adekvátnu starostlivosť pre všetkých 

ţiakov školy; pedagógovia absolvovali kurz Individuálnej logopedickej intervencie; 

V rámci vytvárania inkluzívneho prostredia škola otvorila študovne, kde pod pedagogickým 

dozorom v popoludňajších hodinách dostali ţiaci príleţitosť pripravovať sa na vyučovanie. 

Ako prvá škola s vyučovacím jazykom maďarským sa škola sa zapojila do programu Teach 

for Slovakia. 

Škola realizuje mnoţstvo preventívnych aktivít s rôznymi partnermi, zameraných na ochranu 

zdravia, zdravú výţivu a pod. 

Učitelia ZŠ v Moldave nad Bodvou svoju školu povaţujú za pozitívne naladenú smerom 

k špecifickým skupinám, ktoré si zaslúţia vnímavosť.  Budovu školy povaţujú za väčšinou 

prispôsobenú potrebám všetkých ţiakov.  

Ţiaci sú väčšinou aţ vţdy hodnotení. Len v niektorých prípadoch ţiaci nie sú hodnotení - 

napríklad ţiaci, ktorí dlhodobo absentovali. 

Príprava vzdelávacích aktivít zohľadňuje sociálne zázemie, skúsenosti úroveň schopností 

a poškodenia ţiakov. Vo vyučovaní a hodnotení sú takmer vţdy zohľadnené špecifiká 

všetkých ţiakov. 

Učitelia ZŠ Moldava nad Bodvou sú pri vyučovaní takmer vţdy podporovaní, pričom 

najväčšou podporou je technické vybavenie, potom vzájomná výmena informácií, konzíliá 

a diskusie v rámci školy a sebavzdelávanie. Externe poskytovaná podpora a vzdelávanie 

a peer-to-peer program je v menšej miere. Odborný inkluzívny tím, podporné programy a 

kontinuálne vzdelávanie boli uvádzané ako podporné najmenej (inkluzívny tím však funguje 

len od roku 2017).  Učitelia sú väčšinou aţ vţdy motivovaní k väčšej účastí na vzdelávacích 

aktivitách.  Rovnocennosť ţiakov v edukácii je vnímaná ako samozrejmosť alebo väčšinou 

ako samozrejmosť takmer u všetkých učiteľov. 

Všetci učitelia ZŠ Moldava nad Bodvou sú ochotní: 
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- podporiť ţiakov so ŠVVP na všetkých spoločenských aktivitách triedy; 

- prispôsobiť učebný plán tak, aby spĺňal potreby všetkých ţiakov bez ohľadu na ich 

rozdiely; 

- fyzicky pomôcť ţiakovi so zdravotným postihnutím; 

- prispôsobiť prostredie triedy na začlenenie ţiakov so ŠVVP; 

- prispôsobiť svoje komunikačné schopnosti tak, aby uľahčili inklúziu ţiakov so ŠVVP; 

- prispôsobiť hodnotenie ţiakov so ŠVVP v záujme ich inklúzie do vzdelávacieho 

procesu. 

 

Väčšina učiteľov ZŠ Moldava nad Bodvou pod slovom „vnímavosť“ rozumie prístupnosť cez 

emócie, teda pozorné, citlivé, chápavé reagovanie na ďalšieho/iného človeka/situáciu. O slove 

vnímavosť uvaţujú v kontexte k inklúzie v škole, nie vo vzťahu k dobre fungujúcim ľudským 

zmyslom. Podobne o slove vnímavosť uvaţujú aj ţiaci. 

Tretina učiteľov ZŠ Moldava nad Bodvou zaraďuje ku špecifickým skupinám ţiakov 

s rôznymi typmi ŠVVP (s vývinovými poruchami učenia, zdravotnými či mentálnym 

znevýhodnením či pochádzajúcich zo SZP) bez nadaných a talentovaných detí; časť z nich 

zaradila aj tieto deti. Dve tretiny učiteľov zaradili k špecifickým skupinám ţiakov len 

s jedným typom znevýhodnenia/špeciálnej potreby. Z nich najviac  len vývinové poruchy 

učenia alebo len sociálne znevýhodnené prostredie. Najmenej učiteľov uviedlo, ţe 

k špecifickým skupinám patria len starší ţiaci alebo len nadaní ţiaci. Po jednom učiteľovi 

uviedli len malé deti, menšiny, len zdravotne znevýhodnení alebo „iní.“ 

 

Záver: Škola spĺňa kritérium v rámci indikátora 4 

 

Odporúčanie: V rámci činnosti metodických zdruţení prediskutovať pojmy, ktoré skupiny 

ţiakov patria k ţiakom so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami (ŠVVP). 

 

Odporúčanie - vzdelávanie: Analýza potrieb učiteľov poukázala na potrebu externej 

podpory, supervízie, prevencie proti vyhoreniu učiteľov, posilnenia líderských zručností, 

metodiky práce v inkluzívnej triede a v inkluzívnom tíme. 

 

 

Majú spracovanú stratégiu scitlivovania majoritných detí, žiakov alebo študentov 

smerom k zraniteľným skupinám v spoločnosti, ktorá zahŕňa: 

- plán prípravy alebo rozvoja učiteľov v oblasti vedenia detí, ţiakov alebo študentov k 

správnemu prístupu k spoluţiakom zo zraniteľných skupín a občanom zo 

zraniteľných skupín, 

- systematický plán ročníkových projektov, ktoré vedú k systematickej motivácii detí, 

ţiakov alebo študentov byť citlivými a vnímavými k potrebám zraniteľných skupín s 

prepojením na beţné tematické učebné plány (tzv. Vnímavé projekty). 

Učitelia ZŠ Moldava nad Bodvou pod slovom „vnímavosť“ rozumejú prístupnosť cez emócie, 

teda pozorné, citlivé, chápavé reagovanie na ďalšieho/iného človeka/situáciu. O slove 

Indikátor 15 
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vnímavosť teda uvaţujú v kontexte k inklúzie v škole, nie vo vzťahu k dobre fungujúcim 

ľudským zmyslom. Podobne o slove vnímavosť uvaţujú aj ţiaci.  

Škola sa zapojila do programu Vnímavá škola. V období august 2018 – marec 2019 zároveň 

realizuje projekt „Aj ZŠ s VJM v Moldave chce byť Vnímavou školou a vychovávať vnímavé 

deti,“ podporený Nadáciou pre deti Slovenska z grantového programu Hodina deťom 

(predkladateľom projektu je OZ na škole); 

Všetci pedagógovia absolvovali kurz Majorita – minorita a ich súţitie“, realizovaný 

s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky na rok 2017; Všetci 

pedagógovia absolvovali workshop pod vedením Janett Mazinovej Motlovej: inklúzia, 

inkluzívny prístup a základné praktické informácie o vnútornom preţívaní detí z menej 

podnetného prostredia; jeden pedagóg absolvoval 4 vé akadémiu rozvoja kritického myslenia 

Modul 4: Cez storytelling k inklúzii; pedagógovia absolvovali Najväčší festival Ţivých kníh; 

Pedagógovia absolvovali kurz Rozvoj sociálnych zručností u deti v predprimárnom 

a primárnom vzdelávaní Zippyho kamaráti, Účasť na konferencii ZMOS na tému: 

„Problematika školstva v podmienkach marginalizovaných komunít“  

Partermi školy smerom k scitlivovaniu je Večné deti n. o.; Equity o.z. (podpora 

znevýhodnených skupín obyvateľov (predovšetkým ţijúcich v podmienkach extrémnej 

chudoby pri zabezpečovaní ich štandardných podmienok na ţivot); Zdravé komunity n.o. 

(zvyšovanie pocitu zodpovednosti u segregovaných Rómov za svoj zdravotný stav)
12

; Liga 

proti rakovine (Deň narcisov). 

 

Škola spĺňa kritérium v rámci indikátora 5 

 

Odporúčania:  

- Výstupy z projektu „Aj ZŠ s VJM v Moldave chce byť Vnímavou školou 

a vychovávať vnímavé deti“ môţu byť výbornou inšpiráciou pre iné školy. Najväčšou 

pridanou hodnotou by bolo vytvorenie databázy kníh a materiálov na podporu 

vnímavosti školy v maďarskom jazyku. 

- Škola môţe vytvoriť systematický plán ročníkových projektov, ktoré vedú k 

systematickej motivácii detí, ţiakov alebo študentov byť citlivými a vnímavými k 

potrebám zraniteľných skupín s prepojením na beţné tematické učebné plány (tzv. 

Vnímavé projekty). Spracované Vnímavé projekty by sa mohli stať súčasťou kurikula 

školy ako stratégie školy smerom k zraniteľným skupinám v škole a v spoločnosti. 

 

(Z rozhovoru s riaditeľkou školy: „Chceme byť takou školu, v ktorej sa ţiaci a všetci 

zamestnanci budú cítiť dobre, úctivo a slušne sa správať a prijímať rozdielnosť ľudí. Naša 

                                                           
12

 Zdroje: Školský vzdelávací program školy: - aktualizácia 2018: 
https://cloud5.edupage.org/cloud/3_inovovany_SkVP_zs_isced_1_2.pdf?z%3AvaZRdJSMkzEhHYHmRnO3uLDn
PE838QebF4W42Bc9h2%2FgG0gzkiSiTRrIc73JPYUf 
Správa o činnosti školy za šk. rok 2017/2018: https://cloud6.edupage.org/cloud/0_Sprava_o_vychovno-
vzdelavacich_vysledkoch_2017-
2018_.pdf?z%3AwfHZl4SxMwj7UanWh8fv5XNZkDivQYmDxWUeGvaRj7leveAhtfKeVcIkrvk6YKd6 
 

https://cloud5.edupage.org/cloud/3_inovovany_SkVP_zs_isced_1_2.pdf?z%3AvaZRdJSMkzEhHYHmRnO3uLDnPE838QebF4W42Bc9h2%2FgG0gzkiSiTRrIc73JPYUf
https://cloud5.edupage.org/cloud/3_inovovany_SkVP_zs_isced_1_2.pdf?z%3AvaZRdJSMkzEhHYHmRnO3uLDnPE838QebF4W42Bc9h2%2FgG0gzkiSiTRrIc73JPYUf
https://cloud6.edupage.org/cloud/0_Sprava_o_vychovno-vzdelavacich_vysledkoch_2017-2018_.pdf?z%3AwfHZl4SxMwj7UanWh8fv5XNZkDivQYmDxWUeGvaRj7leveAhtfKeVcIkrvk6YKd6
https://cloud6.edupage.org/cloud/0_Sprava_o_vychovno-vzdelavacich_vysledkoch_2017-2018_.pdf?z%3AwfHZl4SxMwj7UanWh8fv5XNZkDivQYmDxWUeGvaRj7leveAhtfKeVcIkrvk6YKd6
https://cloud6.edupage.org/cloud/0_Sprava_o_vychovno-vzdelavacich_vysledkoch_2017-2018_.pdf?z%3AwfHZl4SxMwj7UanWh8fv5XNZkDivQYmDxWUeGvaRj7leveAhtfKeVcIkrvk6YKd6
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škola nemôţe byť miestom na ohrozovanie osobností ţiakov objavovaním ich neznalostí, ale 

priestorom na uľahčovanie ich učenia sa. Chceme byť otvorení pre kaţdého bez predsudkov 

a akejkoľvek diskriminácie. Základnými princípmi školy sú tolerancia, otvorenosť a 

priateľská atmosféra. Chceme školu bez stresov, napätia, úzkosti, strachu i šikanovania. 

Záleţí nám na vytváraní rodinnej atmosféry, v ktorej je dôvera, pochopenie, empatia a to v 

rámci intenzívnej spolupráce škola - rodina – ţiak...“) 

 

Záver: Škola spĺňa všetky indikátory pre udelenie titulu Vnímavá škola. 

 

Silnou stránkou ZŠ v Moldave nad Bodvou je stratégia (plán) inkluzívneho prístupu 

predovšetkým k deťom a ţiakom v situačnej, dedičnej alebo generačnej chudobe, pretoţe 

títo ţiaci tvoria väčšinu ţiakov školy.  

 

Príleţitosťou na posilnenie vzdelávacieho programu školy je systematická motivácia 

učiteľov i ţiakov byť citlivými a vnímavými k potrebám zraniteľných skupín s prepojením 

na rôzne triedne a celoškolské aktivity, projekty i beţné tematické plány (tzv. Vnímavé 

projekty).  

 

Príleţitosťami na ďalšie posilnenie učiteľov je moţnosť ich externej podpory formou 

supervízie, prevencie proti vyhoreniu, posilnenie ich líderských zručností, posilnenie 

metodiky práce v inkluzívnej triede a v inkluzívnom tíme, Ďalšou príleţitosťou je 

posilnenie učiteľov formou externe poskytovanej podpory a peer-to peer programu, akým 

je napríklad mentoringovo-koučingový program, ktorý umoţňuje učiteľom ďalej rásť po 

profesionálnej aj osobnostnej stránke formou získavania nezaujatej spätnej väzby a 

inšpiratívnych rozhovorov so skúseným mentorom. Zohľadňuje všetky individuálne 

potreby a osobitosti učiteľa, ktorý na sebe pracuje priamo vo svojej triede a so svojimi 

ţiakmi. 

 

Odporúčania ktoré sme vypracovali, môţu školu naďalej posilňovať vo vnímavosti 

k ostaným zraniteľným skupinám. 
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Príloha 1 

 

Grafy vyjadrujúce index vnímavosti učiteľov ZŠ Moldava nad Bodvou v porovnaní 

s ostatnými školami 

 

-  

-  

 
 

-  
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-  

 
 

-  
 

-  
 

 

 

Tento merací nástroj ukazuje stopercentný súhlas vo všetkých otázkach i v porovnaní 

s ostanými školami. Všetci respondenti ZŠ Moldava nad Bodvou sú ochotní prispôsobiť 

vyučovací proces inklúzii vo všetkých skúmaných oblastiach. 
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Príloha 2 

Výsledky dotazníka pre žiakov 

Bavil si sa tento týždeň s takým žiakom? 
Výber z možností, viac možných, zodpovedané 94x, nezodpovedané 3x 

Odpoveď Odpovede Podiel 

 áno 
 

36 38,3 % 

 nie 
 

58 61,7 % 

 

Máš v rodine niekoho, kto sa podobá takému žiakovi? 
Výber z možností, viac možných, zodpovedané 97x, nezodpovedané 0x 

Odpoveď Odpovede Podiel 

 áno 
 

47 48,5 % 

 nie 
 

50 51,5 % 

 

Ak nepoznáš takého žiaka, vyber si, ku ktorému typu žiaka 
zaujmeš postoj v nasledujúcom dotazníku. 
Výber z možností, viac možných, zodpovedané 97x, nezodpovedané 0x 

Odpoveď Odpovede Podiel 

 Adam 
 

50 51,5 % 

 Boris 
 

15 15,5 % 

 Cyril 
 

32 33,0 % 
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Pozval by som ho na oslavu svojich narodenín. 
Výber z možností, viac možných, zodpovedané 96x, nezodpovedané 1x 

Odpoveď Odpovede Podiel 

 úplne súhlasím 
 

48 50 % 

 súhlasím 
 

6 6,3 % 

 neviem sa rozhodnúť 
 

36 37,5 % 

 nesúhlasím 
 

1 1,0 % 

 vôbec nesúhlasím 
 

5 5,2 % 

 

2. Chcel by som bývať vedľa neho. 
Výber z možností, viac možných, zodpovedané 97x, nezodpovedané 0x 

Odpoveď Odpovede Podiel 

 úplne súhlasím 
 

33 34,0 % 

 súhlasím 
 

4 4,1 % 

 neviem sa rozhodnúť 
 

42 43,3 % 

 nesúhlasím 
 

10 10,3 % 

 vôbec nesúhlasím 
 

8 8,2 % 

 

3. Bol by som šťastný, keby som ho mal za priateľa. 
Výber z možností, viac možných, zodpovedané 95x, nezodpovedané 2x 

Odpoveď Odpovede Podiel 

 úplne súhlasím 
 

39 41,1 % 

 súhlasím 
 

8 8,4 % 
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 neviem sa rozhodnúť 
 

35 36,8 % 

 nesúhlasím 
 

10 10,5 % 

 vôbec nesúhlasím 
 

4 4,2 % 

 

4. Mám rovnako rád žiakov ako je on, ako ostatných svojich 
kamarátov. 
Výber z možností, viac možných, zodpovedané 95x, nezodpovedané 2x 

Odpoveď Odpovede Podiel 

 úplne súhlasím 
 

25 26,3 % 

 súhlasím 
 

4 4,2 % 

 neviem sa rozhodnúť 
 

32 33,7 % 

 nesúhlasím 
 

22 23,2 % 

 vôbec nesúhlasím 
 

12 12,6 % 

 

5. Potešilo by ma, keby ma pozval k sebe domov na návštevu. 
Výber z možností, viac možných, zodpovedané 97x, nezodpovedané 0x 

Odpoveď Odpovede Podiel 

 úplne súhlasím 
 

34 35,1 % 

 súhlasím 
 

5 5,2 % 

 neviem sa rozhodnúť 
 

37 38,1 % 

 nesúhlasím 
 

13 13,4 % 

 vôbec nesúhlasím 
 

8 8,2 % 
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6. Cítim sa príjemne, keď s týmto žiakom robíme na spoločnom 
projekte. 
Výber z možností, viac možných, zodpovedané 97x, nezodpovedané 0x 

Odpoveď Odpovede Podiel 

 úplne súhlasím 
 

36 37,1 % 

 súhlasím 
 

10 10,3 % 

 neviem sa rozhodnúť 
 

29 29,9 % 

 nesúhlasím 
 

12 12,4 % 

 vôbec nesúhlasím 
 

10 10,3 % 

 

7. Prezradil by som mi svoje tajomstvá. 
Výber z možností, viac možných, zodpovedané 96x, nezodpovedané 1x 

Odpoveď Odpovede Podiel 

 úplne súhlasím 
 

4 4,2 % 

 súhlasím 
 

0 0 % 

 neviem sa rozhodnúť 
 

22 22,9 % 

 nesúhlasím 
 

19 19,8 % 

 vôbec nesúhlasím 
 

51 53,1 % 
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8. Poteší ma prítomnosť žiaka, ako je žiak z príbehu. 
Výber z možností, viac možných, zodpovedané 97x, nezodpovedané 0x 

Odpoveď Odpovede Podiel 

 úplne súhlasím 
 

28 28,9 % 

 súhlasím 
 

5 5,2 % 

 neviem sa rozhodnúť 
 

45 46,4 % 

 nesúhlasím 
 

14 14,4 % 

 vôbec nesúhlasím 
 

5 5,2 % 

 

9. Išiel by som ku žiakovi ako on na návštevu domov. 
Výber z možností, viac možných, zodpovedané 96x, nezodpovedané 1x 

Odpoveď Odpovede Podiel 

 úplne súhlasím 
 

30 31,3 % 

 súhlasím 
 

5 5,2 % 

 neviem sa rozhodnúť 
 

39 40,6 % 

 nesúhlasím 
 

12 12,5 % 

 vôbec nesúhlasím 
 

10 10,4 % 
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10. Vzdám sa aj svojho voľného času, aby som mohol byť v 
spoločnosti takého žiaka. 
Výber z možností, viac možných, zodpovedané 97x, nezodpovedané 0x 

Odpoveď Odpovede Podiel 

 úplne súhlasím 
 

27 27,8 % 

 súhlasím 
 

3 3,1 % 

 neviem sa rozhodnúť 
 

26 26,8 % 

 nesúhlasím 
 

23 23,7 % 

 vôbec nesúhlasím 
 

18 18,6 % 
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 Príloha 3   
Dotazník pre žiakov 

Vnímavá škola - mapovanie žiakov  

Milá žiačka, milý žiak! 
Vyplnením tohto dotazníka nám poskytneš informácie, ktoré sú pre nás veľmi dôležité na výskumné účely, a preto ťa 
prosíme, aby tvoje odpovede boli pravdivé. V dotazníku sa pýtame na tvoje postoje ku žiakom, ktorí sú zdravotne alebo 
sociálne znevýhodnení. Pre lepšie porozumenie o akých žiakov ide, uvádzame tri príklady žiakov: Adama, Borisa a Cyrila. V 
dotazníku sa vyjadruj k tomu typu žiaka, s ktorým máš nejakú skúsenosť. Ak si sa so žiadnym z uvedených typov žiaka 
nestretol(la), je na tebe, ktorého z nich si vyberieš (ako vzor znevýhodneného žiaka), ku ktorému zaujmeš svoj postoj v 
dotazníku. 
Odpovedaj na všetky otázky dotazníka. Pozorne si ich prečítaj a vyber tú odpoveď, ktorá najviac zodpovedá skutočnosti. V 
dotazníku nie sú správne alebo nesprávne odpovede. Tvoje odpovede by mali vyjadrovať tvoje vlastné názory a skúsenosti. 
Ak niečomu nebudeš rozumieť alebo si nebudeš istý/-á ako odpovedať, môžeš požiadať o pomoc učiteľa. 
Dotazník je anonymizovaný, takže sa nemusíš báť, že by sa ktokoľvek dozvedel, aké boli tvoje odpovede. Tvoje odpovede 
považujeme za dôverné. 

Mesto: 

 

Ročník: 

 
 

Predstav si, že Adam, Boris a Cyril sú žiaci v tvojom veku a navštevujú tú istú školu ako ty. 
Adam má problémy so zdravím, niekedy má záchvat astmatického kašľa a musí použiť inhalátor. Často však chýba v škole, lebo je 
chorý alebo na liečení. Učenie mu veľmi nejde. Pani učiteľka mu vychádza v ústrety – veľa povinností, ktoré máme v škole, on 
robiť nemusí. Boris je veľmi hlučný, ťažko obsedí na mieste, stále sa prechádza po triede. Má veľké problémy počúvať, často 
vykrikuje a hovorí, keď mu nikto nedal slovo. Má problém pracovať zarovno s ostatnými deťmi a všetko chce robiť po svojom. 
Boris hrá rád futbal a je v tom dobrý. Keď je nahnevaný, začne kričať, hodí veci o zem a odíde z triedy. 
Cyril skoro nikdy nemá desiatu a často chodí do školy špinavý. Nemá doma podmienky na to, aby sa do školy dobre pripravil. Má 
veľa vymeškaných hodín. Nenosí si zošity ani učebnice, ale na telesnej výchove vyniká, vie dobre tancovať a je vtipný. Cez 
prestávky je hravý, rád vymýšľa rôzne bláznovstvá. Chcel by mať také veci ako ostatní spolužiaci, preto si niekedy dosť vymýšľa. 

Podobáš sa niektorému žiakovi z príbehu? 

 áno 

 nie 
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Poznáš niekoho, kto sa podobá na jedného z chlapcov z príbehu? 

 áno 

 nie 

Chodí s tebou do triedy? 

 áno 

 nie 

Ktorému žiakovi z príbehu sa podobá? 

 Adam 

 Boris 

 Cyril 

Bavil si sa tento týždeň s takým žiakom? 

 áno 

 nie 

Máš v rodine niekoho, kto sa podobá takému žiakovi? 

 áno 

 nie 

Ak nepoznáš takého žiaka, vyber si, ku ktorému typu žiaka 
zaujmeš postoj v nasledujúcom dotazníku. 

 Adam 

 Boris 

 Cyril 

1. Pozval by som ho na oslavu svojich narodenín. 

 úplne súhlasím 

 súhlasím 

 neviem sa rozhodnúť 
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 nesúhlasím 

 vôbec nesúhlasím 

2. Chcel by som bývať vedľa neho. 

 úplne súhlasím 

 súhlasím 

 neviem sa rozhodnúť 

 nesúhlasím 

 vôbec nesúhlasím 

3. Bol by som šťastný, keby som ho mal za priateľa. 

 úplne súhlasím 

 súhlasím 

 neviem sa rozhodnúť 

 nesúhlasím 

 vôbec nesúhlasím 

4. Mám rovnako rád žiakov ako je on, ako ostatných svojich 
kamarátov. 

 úplne súhlasím 

 súhlasím 

 neviem sa rozhodnúť 

 nesúhlasím 

 vôbec nesúhlasím 

5. Potešilo by ma, keby ma pozval k sebe domov na návštevu. 

 úplne súhlasím 

 súhlasím 

 neviem sa rozhodnúť 

 nesúhlasím 

 vôbec nesúhlasím 



 
 

54 
 

6. Cítim sa príjemne, keď s týmto žiakom robíme na spoločnom 
projekte. 

 úplne súhlasím 

 súhlasím 

 neviem sa rozhodnúť 

 nesúhlasím 

 vôbec nesúhlasím 

7. Prezradil by som mi svoje tajomstvá. 

 úplne súhlasím 

 súhlasím 

 neviem sa rozhodnúť 

 nesúhlasím 

 vôbec nesúhlasím 

8. Poteší ma prítomnosť žiaka, ako je žiak z príbehu. 

 úplne súhlasím 

 súhlasím 

 neviem sa rozhodnúť 

 nesúhlasím 

 vôbec nesúhlasím 

9. Išiel by som ku žiakovi ako on na návštevu domov. 

 úplne súhlasím 

 súhlasím 

 neviem sa rozhodnúť 

 nesúhlasím 

 vôbec nesúhlasím 

10. Vzdám sa aj svojho voľného času, aby som mohol byť v 
spoločnosti takého žiaka. 

 úplne súhlasím 

 súhlasím 



 
 

55 
 

 neviem sa rozhodnúť 

 nesúhlasím 

 vôbec nesúhlasím 

 

Ďakujeme za tvoj čas, ktorý si tomu venoval-a. 
 

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a 
ochranu ľudksých práv a slobôd a na predchádzanie všetkých formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antiseminizmu a 
ostatným prejavom intolerancie. Za obsah dokumentu je výlučne zodpovedný Od emócií k poznaniu, n.o. – Eduma. Od emócii 
k poznaniu, n.o., Lietavská 3097/13, 851 06 Bratislava – Petržalka, IČO 50 098 829 
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Príloha 4 

Scenár štrukturovaného rozhovoru 

Pokyny pre výskumníka/výskumníčku sú uvedené kurzívou 

Pred začatím rozhovoru si s učiteľom/učiteľkou prejdete informačný hárok a podpíšete informovaný 

súhlas. V prípade, že súhlasí s nahrávaním, zapnete diktafón hneď po podpísaní súhlasu. V prípade, že 

nebol poskytnutý súhlas s nahrávkou, môžete si písať poznámky. Snažte sa zachytiť kľúčové pojmy 

a vzťahy. 

Prečítate nahlas nasledujúci text a prejdete na otázky. 

Tento  prieskum je zameraný na mapovanie školského prostredia so zameraním na vnímavosť. Na 

otázky môžete odpovedať vlastnými slovami. Neexistuje správna, alebo nesprávna odpoveď. 

V prípade, že nerozumiete otázke, môžete sa opýtať. Vaše odpovede budú anonymné. Mapovanie 

konkrétnej školy nebude zverejnené, bude podkladom hodnotenia pre certifikáciu. Anonymizované 

odpovede zozbierané z viacerých škôl budú podkladom pre výstupy vo forme konferenčných 

výstupov, článkov, výskumných správ, akademických článkov, či kníh a mediálnych výstupov projektu 

Vnímavá škola. 

Otázky formulujte jasne a zreteľne. V prípade, že učiteľ/ka pokryje niektoré témy nedostatočne 

z hľadiska obsahu, môžete sa pýtať doplňujúce otázky na detaily. Snažte sa v časovom limite max. 45 

minút prejsť všetky otázky v tomto poradí. Ak vnímate, že sa rozhovor uberá k detailom, poďakujte 

učiteľovi/učiteľke za veľmi podrobný popis a požiadajte ju/jeho o súhlas s prejdením k ďalšej otázke. 

Prvá časť rozhovoru sa bude týkať prostredia školy: 

1. Podľa vás a vašej skúsenosti na tejto škole, môžete definovať nejaké skupiny žiakov, voči 

ktorým  

a) Škola musí byť vnímavá 

b) Učiteľ musí byť vnímaví 

c) Žiaci musia byť vnímaví? 

 

2. Boli nejaké ďalšie skupiny žiakov v minulosti citlivejšie, prípadne očakávate, že nejaké 

skupiny, voči ktorým by sme mali byť vnímaví pribudnú? Aké skupiny žiakov by to boli? 

 

3. Sú nejaké skupiny v spoločnosti (nemusí sa to týkať len vašich žiakov), ku ktorým by vaši žiaci 

mali byť 

a) Vnímaví z vášho osobného pohľadu 

b) Vnímaví z pohľadu školy 

 

4. Akým spôsobom prebieha medzi učiteľmi diskusia ohľadom vnímavosti k rôznym skupinám 

žiakov? 

 

5. Akým spôsobom sa dozvedáte o informáciách týkajúcich sa súčasného prístupu k týmto 

žiakom? Máte na škole k tejto problematike k dispozícii písomné inštrukcie? Od koho 

a v akých situáciách si pýtate rady? 
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6. Akým spôsobom vystupuje vaša škola voči médiám v súvislosti s vnímavosťou? Akým 

spôsobom pracujete s mediálnym obsahom v súvislosti s vnímavosťou? Akým spôsobom 

pracujete s internetom a sociálnymi sieťami v súvislosti s vnímavosťou? 

 

V druhej časti sa budeme rozprávať o žiakoch so špecifickými potrebami a vašej práci učiteľa: 

7. Akým spôsobom prispôsobujete výučbu žiakom ktorí 

a) Majú poruchy učenia? 

b) Sú z iného kultúrneho prostredia alebo vierovyznania? 

c) U ktorých vnímate finančné nedostatky v rodine? 

d) U ktorých vnímate telesné alebo mentálne znevýhodnenie? 

e) Ktorí sú chorí? 

 

8. Ako prispôsobujete 

a) Rýchlosť vyučovania? 

b) Obsah vyučovaných predmetov? 

c) Vzťahy medzi nimi a ostatnými žiakmi? 

 

9. Ako je vaša škola a vaša trieda prispôsobená fyzicky či priestorovo? 

- Aké úpravy sú v jej architektúre a nábytku? 

- Ako je nutné, či výhodné im fyzicky pomôcť? 

 

10. Ako prispôsobujete komunikáciu k týmto žiakom 

- Ako prispôsobujete komunikáciu k ich rodičom? 

- Ako vediete ostatných žiakov ku komunikácii s týmto žiakom? 

Poďakujte za rozhovor. Diktafón vypnite diktafón až po úplnom ukončení rozhovoru. 

 

 

 


