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Úvod
Predkladaná publikácia prináša aktuálny pohľad na legislatívu a štatistické údaje o vzdelávaní
detí zo sociálne znevýhodneného prostredia na Slovensku. Porovnáva ich s prístupmi v piatich
európskych krajinách, ktoré môžu ponúknuť inšpiráciu pri riešení podobných problémov, s akými
sa stretávame na Slovensku.
Pohľad do severských krajín Fínska a Švédska je zaujímavým porovnaním uplatnenia škandinávskej filozofie inkluzívneho vzdelávania v dvoch čiastočne odlišných vzdelávacích systémoch susediacich krajín. Rakúsko a Maďarsko sú pre Slovensko zaujímavé referenčné body, keďže tieto
krajiny s nami spájajú niektoré črty školstva pochádzajúce ešte zo spoločnej habsburskej monarchie. V Rakúsku sa zameriame predovšetkým na prístup k vzdelávaniu detí prisťahovalcov, keďže
v súčasnosti má asi 17% detí v rakúskych školách iný materinský jazyk ako nemecký. Maďarsku
sa sústredíme na zaraďovanie prvkov inkluzívneho vzdelávania do školstva počnúc Pedagogickým
systémom integrácie až po adaptáciu britského programu Sure Start (Istý začiatok) zameraného
na prípravu detí od 0 do 6 rokov na vzdelávanie. Na záver nás čaká pohľad do Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, ktorého hlavnou črtou sú programy zamerané nielen na
dieťa, ale aj na komunitu a rodinu.
Publikácia vznikala v priebehu roka 2010, preto sa analýza slovenskej legislatívy a štatistík snaží
čo najviac zachytiť zmeny, ktoré do školstva priniesol nový školský zákon a s ním spojená reforma školstva. Pozrieme sa najprv na legislatívny rámec, potom na opatrenia zamerané na deti zo
sociálne znevýhodneného prostredia jednak v systéme bežného aj špeciálneho školstva. Prejdeme na finančné nástroje zamerané na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a na
záver sa pozrieme na zber údajov o týchto žiakoch.
Medzi hlavné zistenia štúdie patria:
- Zmätočnosť legislatívy pri definovaní detí zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP).
- Nárast počtu žiakov zo SZP v posledných troch rokoch a stále chýbajúce presné podrobnejšie
údaje o ich vzdelávacích výsledkoch.
- Pokles čistej zaškolenosti detí prichádzajúcich do základných škôl v posledných troch rokoch a
ešte výraznejší pri deťoch zo SZP (a to aj napriek opatreniam MŠ SR z roku 2008/09).
- Nárast vo využívaní niektorých opatrení na podporu vzdelávania detí zo SZP (napr. nulté ročníky
a individuálna integrácia), no zároveň pokles počtu žiakov vo vyrovnávacích/špecializovaných
triedach a pokles počtu asistentov učiteľa.
- Posilnenie postavenia špeciálnych základných škôl a špeciálnych tried bežných základných škôl,
pričom najväčšie nárasty počtov žiakov špeciálnych škôl v porovnaní so ZŠ nastali v rokoch 20002002 a súvisí s možnosťou vytvárať prípravné ročníky aj na osobitných a pomocných školách,
potom rastie po zavedení normatívneho financovania na žiaka počas celého obdobia 2004-2009,
s osobitným najvyšším nárastom v roku 2007 (možný dôsledok zavedenia motivačných štipendií
aj na ŠZŠ s mentálnym postihnutím v roku 2006). Pretrvávajú pritom problémy s diagnostikou a
zaraďovaním do špeciálneho vzdelávania, ako aj problémy s pokračovaním vzdelávania žiakov zo
SZP po povinnej školskej dochádzke.
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1. Legislatívny rámec pre definovanie žiakov zo znevýhodneného prostredia
Vzdelávací systém na Slovensku sa do určitej miery snaží kompenzovať rôzne typy znevýhodnení
alebo charakteristík, ktoré sú príčinou, že deti – ich nositelia majú nižšie šance alebo horšie štartovacie podmienky než ostatní. To znamená, že by v štandardných podmienkach dosahovali horšie výsledky než zvyšok populácie. Toto nastavenie vychádza zo širšieho konsenzu o tom, že určité charakteristiky nie sú výsledkom individuálneho snaženia jednotlivca, pretože sa s nimi narodil
(napr. zdravotné postihnutie), prípadne ich získal v procese socializácie (etnicita, pozícia v stratifikačnom rebríčku), a preto by bolo nespravodlivé, keby ho/ju diskvalifikovali, v tomto prípade v
procese získavania vzdelania. Diskusie sa teda ani tak nevedú o tom, či vo vzdelávaní reflektovať
znevýhodnených jednotlivcov a skupiny, ale skôr o tom, ktoré typy znevýhodnení, akým spôsobom a v akom rozsahu by bolo potrebné kompenzovať.
Od uznania potreby kompenzovať určité znevýhodnenie k jasne nastaveným pravidlám a efektívnej verejnej politike vedie však ešte dlhá cesta. V prvom rade sa preto pokúsime presnejšie
popísať, ktoré charakteristiky sa snaží verejná politika v systéme vzdelávania kompenzovať, pričom sa primárne sústredíme na deti, ktoré sú znevýhodnené prostredím, v ktorom žijú. Chceme
zistiť ako je definovaná skupina detí zo znevýhodneného prostredia, aké údaje sa o nej zbierajú a aké opatrenia sú pre ne v školskej legislatíve vytvorené a ako sa následne používajú v praxi. Odhalením silných a slabých miest legislatívy a jej uplatňovania chceme zlepšiť vzdelávaciu
politiku pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a zefektívniť využívanie jej zdrojov. V
neposlednom rade chceme aj ujasniť, o ktorej kategórii detí hovoríme, ak používame pojem deti
zo sociálne znevýhodneného prostredia a pomôcť ju presnejšie definovať.

1.1 Znevýhodnenie žiakov v slovenskom vzdelávacom systéme na základe rôznych
charakteristík
Systém vzdelávania na Slovensku do určitej miery reflektuje, že niektoré charakteristiky, ktorých
sú deti nositeľmi, ich môžu v porovnaní so zvyškom populácie znevýhodňovať. Charakteristikami,
ktoré sa vzdelávací systém snaží kompenzovať, možno rozdeliť do nasledujúcej typológie (pričom
môže dochádzať aj ku kombinácii rôznych charakteristík v prípade jedného dieťaťa):
A) zdravotný, fyzický a psychický stav detí
Do tejto kategórie patria deti, ktoré majú fyzický alebo mentálny hendikep, alebo sú dlhodobo choré. Patria sem však aj deti, ktoré sú nadpriemerne pohybovo a intelektuálne nadané.
Systém vzdelávania zohľadňuje, že tieto deti majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,
kvôli ktorým je vzdelávanie pre ne po všetkých stránkach náročnejšie. To sa odráža aj vo zvýšených finančných prostriedkoch, ktoré školy na vzdelávanie týchto detí majú možnosť získať. Pre tieto deti vznikajú špeciálne školy, resp. triedy a sú vzdelávané podľa samostatných
vzdelávacích programov. Ak sú vzdelávané v bežnej základnej škole, poskytuje sa im vzdelávanie prostredníctvom individuálnej integrácie. Táto situácia je hodnotená ako náročnejšia
pre školu, a teda aj finančne zohľadnená v normatívnom financovaní. Konkrétne deti sú do
tejto kategórie zaradené na základe diagnostiky, ktorú vykonáva príslušné zariadenie výchovného poradenstva a prevencie (centrá pedagogicko-psychologického poradenstva
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a prevencie a centrá špeciálno-pedagogického poradenstva)1.
B) etnický pôvod
Systém vzdelávania kompenzuje toto znevýhodnenie prostredníctvom systému národnostného školstva, v rámci ktorého priznáva právo niektorým vybraným etnickým menšinám,
ktoré sú zároveň uznané ako národnostné menšiny2, na vzdelávanie v ich rodnom jazyku.
Vzdelávanie týchto detí prebieha v rámci tzv. národnostných škôl, kde je vyučovacím jazykom iný než štátny jazyk. Deti sú do tejto kategórie zaraďované na základe rozhodnutia rodiča a slobodnej voľby školy spolu so subjektívne deklarovanou etnickou príslušnosťou. Avšak
nie všetky formálne uznané národnostné menšiny majú takúto možnosť, menšiny vznikajúce
v súčasnosti migráciou tiež nie3. Čo sa týka financovania týchto škôl, normatív na žiaka je
oproti základnej škole z vyučovacím jazykom slovenským mierne navýšený.
Tabuľka 1: Počet žiakov podľa vyučovacieho jazyka v roku 2008
Počet detí, žiakov a študujúcich
v tom s vyučovacím jazykom
spolu

slovenským

maďarským

ukrajinským

iným

materské

138186

129078

8723

236

149

základné

461715

428883

31804

426

602

gymnáziá

99821

94267

5117

133

304

SOŠ

2182

2182

0

0

0

ZSŠ

195344

186874

8470

0

0

SOU

35106

33452

1654

0

0

2204

2204

0

0

0

pri zdravotníckych zariadeniach

138186

129078

8723

236

149

spolu

934558

876940

55768

795

1055

špeciálne

Zdroj: Ústav informácií a prognóz v školstve

C) sociálne postavenie
Systém vzdelávania na Slovensku reflektuje, že sociálne postavenie rodiny, v ktorej dieťa vyrastá, môže byť tiež znevýhodňujúcim faktorom. Tieto deti sú v legislatíve označované ako
žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia. Ako ukážeme nižšie, definovanie tejto kategórie však už nie je také jednoznačné, ako v prípade predchádzajúcich spomínaných znevý-

Nie všetky etnické menšiny majú na Slovensku status národnostných menšín. Táto situácia sa potom premieta aj do podmienok vzdelávania ich členov.
3
Obraz našej siete základných škôl z pohľadu rôznorodosti vyučovacích jazykov bol v roku 2009 nasledovný:
máme základné školy vyučovacím jazykom slovenským (1 939), maďarským (242), ukrajinským (6), rusínskym (1),
nemeckým (2), anglickým (3), bulharským (1), bilingválne školy, ako aj školy, kde sú zastúpené aj triedy s vyučovacím
jazykom slovenským aj triedy s vyučovacím jazykom menšinovým (konkrétne maďarským (30), ukrajinským (1) alebo
nemeckým), a napokon sú tu školy s vyučovacím jazykom slovenským, kde sa vyučuje ako samostatný predmet aj
menšinový jazyk (1 pre ukrajinský jazyk, 2 pre rusínsky, 5 pre nemecký a 1 pre rómsky jazyk).
2
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hodňujúcich charakteristík.
Vzdelávanie týchto detí prebieha na všetkých typoch škôl (bežné, špeciálne, národnostné,
atď.), pričom školy môžu požiadať o príspevok na vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorý má byť použitý na skvalitnenie podmienok pre výchovu a vzdelávanie
týchto detí4. Znevýhodnenie vyplývajúce z nízkeho príjmu rodiny je ďalej kompenzované dotáciou na stravu a školské potreby5 a v minulosti používané tzv. motivačné štipendium viazané na prospech nahradila od 1.1.2009 jednotná dávka pre deti v hmotnej núdzi plniace si povinnú školskú dochádzku6. V prípade školských zariadení (napr. školský klub detí, materská
škola, centrum voľného času, školské stredisko záujmovej činnosti, školské internáty, školské
stravovacie zariadenia a pod.) legislatíva umožňuje zriaďovateľom podľa vlastných kritérií
znížiť stanovené poplatky za poskytované služby deťom zo sociálne slabších rodín. Bez ohľadu na príjem rodiny dotuje štát v stanovených prípadoch cestovné žiakov pri dochádzaní do
škôl počas povinnej školskej dochádzky, v prípade ak sa škola nenachádza v obci, kde žiak
býva.

1.2 Identifikácia žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
Školská legislatíva a prax používa viaceré definície žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Z nasledujúcich piatich ukážok z dnešnej legislatívy a praxe je zjavné, že zadefinovanie
kategórie dieťa/žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia je pomerne nejasné. Táto kategória je stanovená tak, že nie je možné zistiť počet detí, ktoré do nej spadajú priamo ale len sprostredkovane cez počet detí, na ktoré škola poberá dotácie na stravu a dotácie na školské potreby, ktoré sú priznané na základe testovania príjmu. Rodina dieťaťa musí byť teda preukázateľne v
hmotnej núdzi, aby bolo možné priznať školám na takéto deti uvedené dotácie.

V súčasnosti existujú viaceré definície dieťaťa/žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia. Tie
možno kategorizovať nasledujúcim spôsobom:
a) definovanie dieťaťa/žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia na základe charakteristík prostredia, v ktorom žije a jeho zaradenie medzi deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami: „p) dieťaťom zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia [sa rozumie] dieťa alebo
žiak žijúci v prostredí, ktoré vzhľadom na sociálne, rodinné, ekonomické a kultúrne
Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 649/2008 o účele použitia príspevku na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Vyhláška špecifikuje, že príspevok môže byť použitý na mzdy asistentov učiteľa pre žiakov zo
sociálne znevýhodneného prostredia, na vybavenie miestnosti určenej na prípravu žiakov zo sociálne znevýhodneného
prostredia – didaktickou technikou, učebnými pomôckami, kompenzačnými pomôckami, na uhradenie nákladov spojených so školskými aktivitami, alebo spojených so vzdelávaním týchto detí v špecializovaných triedach, alebo na zabránenie prenosu pedikulózy.
5
Výnos Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 29775/2007-II/1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení výnosu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č.
23609/2008-II/1.
6
MPSVR SR zmenilo s účinnosťou k 1.1.2009 systém motivačných štipendií na ZŠ deťom z rodín v hmotnej
núdzi, ktoré sa viažu na školskú dochádzku tak, že zrušilo kritérium prospechu a ponechalo len podmienku školskej
dochádzky. Suma sa vypláca rodine s takýmto dieťaťom ako súčasť dávky v hmotnej núdzi vo výške 17,20€ ak dieťa
nemá viac ako 15 neospravedlnených hodín.
4
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podmienky nedostatočne podnecuje rozvoj mentálnych, vôľových, emocionálnych
vlastností dieťaťa alebo žiaka, nepodporuje jeho socializáciu a neposkytuje mu dostatok primeraných podnetov pre rozvoj osobnosti.“ 7
b) definovanie dieťaťa/žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia na základe testovania príjmu rodiny: „Príspevok na žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia sa
poskytuje na žiakov z rodín, ktorých priemerný mesačný príjem za posledných šesť po
sebe nasledujúcich mesiacov je najviac vo výške životného minima podľa osobitného
predpisu“.8
c) Definovanie na základe nárokovateľných dávok pre rodiny v hmotnej núdzi, ktoré
sú poskytované v rámci normatívneho financovania. Štatistické výkazy k normatívnemu financovaniu obsahujú nasledujúci pokyn: „Uveďte počet žiakov, ktorým sa
poskytuje dotácia na stravu, dotácia na školské potreby podľa § 5 až 6 výnosu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č.
29775/2007 – II/1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení výnosu Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky z 26. novembra 2008 č. 23609/2008-II/1.“
d) Ďalšie definície na základe charakteristiky rodiny, ktoré slúžia pre potreby štátnych
vzdelávacích programov od predprimárneho po vyššie sekundárne vzdelávanie9
a mierne sa odlišujú od predchádzajúcich definícií. Štátne vzdelávacie programy
uvádzajú, že „Sociálne znevýhodnené prostredie je pre žiaka rodina:
- ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a príjem rodiny je najviac vo výške životného minima,
- v ktorej aspoň jeden z rodičov (alebo opatrovník) patrí do skupiny znevýhodnených
uchádzačov o zamestnanie,
- v ktorej najvyššie ukončené vzdelanie rodičov je základné, alebo aspoň jeden
z rodičov nemá ukončené základné vzdelanie,
- ktorá má neštandardné bytové a hygienické podmienky (napr. žiak nemá vyhradené
miesto na učenie, nemá vlastnú posteľ, nie je zavedená elektrická prípojka a pod.)“.
e) Definície pre potreby rozvojových projektov. Podľa výzvy ministerstva školstva
k rozvojovým projektom – E-vzdelávanie pre žiakov zo sociálne znevýhodneného
prostredia: „Na účel tejto výzvy .... Za žiaka zo SZP považujeme žiaka, ktorý spĺňa minimálne tri z nasledujúcich kritérií súčasne:

Pochádza z rodiny, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a príjem rodiny najviac vo výške životného minima.

Aspoň jeden z rodičov alebo osoba, ktorej je dieťa zverené do osobnej starostlivosti, patrí do skupiny znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.
Zákon č. 245 /2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 2,
odsek p
8 Zákon č. 245 /2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 2,
odsek p § 107, odsek 4)
9 Štátne vzdelávacie programy ISCED 0, 1, 2, 3 dostupné na webstránke Štátneho pedagogického ústavu
http://www.statpedu.sk/sk/sections/view/statne-vzdelavacie-programy/statny-vzdelavaci-program
7
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Najvyššie ukončené vzdelanie rodičov je základné, alebo aspoň jeden z rodičov nemá ukončené základné vzdelanie.
Podštandardné bytové a hygienické podmienky rodiny (napr. žiak nemá vyhradené miesto na učenie, nemá vlastnú posteľ, nie je zavedená elektrická
prípojka a pod.).
Vyučovací jazyk školy je iný než jazyk, ktorým hovorí dieťa v domácom prostredí.“10

1.3 Vzťah medzi sociálnym znevýhodnením a špeciálnymi vzdelávacími potrebami
žiakov
Školská legislatíva je teda zmätočná a v podstate by umožňovala existenciu dvoch rôznych kategórií detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. V prvom prípade by išlo o širšie definovanú
skupinu detí, ktoré by ich sociálne znevýhodnené prostredie automaticky zaraďovalo medzi deti
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, a teda by mali byť diagnostikované v zariadení
výchovného poradenstva a prevencie. Druhou kategóriou by bola výlučne ekonomická kategória
žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia definovaná na základe príjmu rodiny.
V praxi sa však kategória sociálne znevýhodneného prostredia nepoužíva ako základ pre preradenie do špeciálneho vzdelávania. Štatistiky individuálnej integrácie ani špeciálnych škôl neobsahujú „sociálne znevýhodnené prostredie“ ako jednu z kategórií detí so špeciálnymi výchovno –
vzdelávacími potrebami (ŠVVP). Neexistujú ani vzdelávacie programy pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Nemožno teda určiť jednoznačný vzťah medzi ŠVVP a sociálne znevýhodneným prostredím.
Pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia je však možné vytvoriť špecializované triedy,
ktoré sa napríklad uvádzajú vo Výkaze o základnej škole (oddiel IV. Riadok 0404)11. Ako však uvádza Štátna školská inšpekcia vo svojom internom metodickom dokumente12 pre školy z roku
2009: „Výchova a vzdelávanie žiakov zo SZP ako žiakov so ŠVVP nie je klasickou integráciou ako
výchova a vzdelávanie ostatných integrovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením13 Žiaci zo
sociálne znevýhodneného prostredia by mali mať vytvorené podmienky vo výchove a vzdelávaní
ako v špecializovanej triede. Prioritným dôvodom vytvárania individuálnych podmienok v ich
Výzva. Rozvojové projekty „E-vzdelávanie pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 2008“,
http://www.minedu.sk/data/USERDATA/RegionalneSkolstvo/Vyzvy/2008/E-VZSP/20080609_evzdelavanie_socialne_znevyh_prostredie_2008.pdf, s. 2
11 Výkaz o základnej škole – formulár. http://www.uips.sk/zber-udajov/skol3-01 Metodický pokyn k Výkazu o základnej
škole uvádza, že: „Špecializované triedy sa zriaďujú pre žiakov, ktorí z výchovno-vzdelávacieho hľadiska potrebujú
kompenzačný program alebo rozvojový program, a pre žiakov, ktorí boli vzdelávaní v škole so vzdelávacím programom
pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. V špecializovanej triede je žiak zaradený iba počas nevyhnutnej potreby.
Špecializované triedy sa zriaďujú aj pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí po absolvovaní nultého
ročníka nemajú predpoklad úspešne zvládnuť obsah vzdelávania prvého ročníka školy, nezvládajú obsah vzdelávania
prvého ročníka školy alebo boli vzdelávaní v základnej škole podľa programu pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, ale nepreukázalo sa u nich zdravotné postihnutie (§ 13 ods. 3 až 5 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej
škole). Počet špecializovaných tried a žiakov v nich v 1. – 9. ročníku spolu zvlášť sa uvádza v oddiele IV. v riadku
0404.“
12 Školská integrácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) a vzdelávanie žiakov so ŠVVP v
špeciálnych triedach ZŠ. Štátna školská inšpekcia, Bratislava 2009. Interný metodický dokument dostupný na
http://www.ksunr.sk/VismoOnline_ActionScripts/File.aspx?id_org=451018&id_dokumenty=3181
13 žiak so zdravotným postihnutím, žiak chorý alebo zdravotne oslabený, žiak s vývinovými poruchami, žiak s poruchou
správania, žiak s nadaním.
10

Žiaci zo znevýhodneného prostredia na Slovensku a v zahraničí

13

výchove a vzdelávaní by mali byť ich edukačné potreby, nie ekonomické. (...) Formulár Návrh na
prijatie žiaka so ŠVVP do špeciálnej školy, do špeciálnej materskej školy, do materskej školy, do
základnej školy a do strednej školy nie je určený pre deti a žiakov zo sociálne znevýhodneného
prostredia, pokiaľ nemajú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajúce zo zdravotného
znevýhodnenia.“
Znamená to, že aj keď školský zákon zaraďuje sociálne znevýhodnenie ako jednu z kategórií
špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb, v praxi to je chápané odlišne. Za žiaka zo sociálne
znevýhodneného prostredia sa považujú len tí žiaci, na ktorých škola poberá dotáciu na stravu
a školské pomôcky, a teda pochádzajú z rodiny v hmotnej núdzi. Odlišný je aj režim ich financovania, ktorý znamená, že namiesto vopred určeného koeficientu, aký majú žiaci so ŠVVP, dostávajú školy na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia každoročne ad hoc stanovenú sumu
(pre rok 2009 a 2010 vo výške 90€ na žiaka zo SZP ).
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2. Prehľad opatrení zameraných na žiakov zo znevýhodneného prostredia
V ďalšom texte predstavíme najčastejšie používané opatrenia, ktorými slovenský školský systém
reaguje na rôzne znevýhodnenia žiakov dané ich zdravotnými, psychickými a fyzickými charakteristikami, etnickým pôvodom a pozíciou v sociálnej štruktúre spoločnosti, a ktoré majú za cieľ
zvýšiť úspešnosť týchto žiakov vo vzdelávaní.
Tieto opatrenia možno rozdeliť na dve základné kategórie. Do prvej kategórie spadajú všetky
opatrenia, ktoré majú kompenzovať sociálne znevýhodnenie a z neho prameniacu nepripravenosť detí na vzdelávanie v bežnom systéme vzdelávania. Medzi tieto opatrenia patrí predškolská
výchova, nulté ročníky, asistenti učiteľa, školské kluby a iné.
Ak tieto opatrenia zlyhávajú, alebo dochádza k rôznym zlyhaniam a pochybeniam na strane vzdelávacieho systému, dochádza k preradeniu alebo zaradeniu detí zo sociálne znevýhodneného
prostredia do systému špeciálneho vzdelávania, ktorý bude podrobnejšie popísaný v druhej časti
tejto kapitoly. Treba však podotknúť (ako uvádza predošlá kapitola), že na preradenie do špeciálneho vzdelávania nestačí podmienka, že dieťa pochádza so sociálne znevýhodneného prostredia. Musí mať zároveň diagnostikovaný určitý typ zdravotného (aj mentálneho) postihu.

2.1

Nástroje na kompenzáciu znevýhodnenia v systéme bežného školstva
2.1.1 Predškolské vzdelávanie

Hoci mnohí odborníci a školskí aktéri hovoria o kľúčovej úlohe predškolského vzdelávania pre
deti zo znevýhodneného prostredia, práve v tejto kategórii detí pociťujeme paradoxne najvýraznejší nedostatok oficiálnych alebo výskumných údajov o ich reálnom zastúpení. Ústav informácií
a prognóz školstva (UIPŠ) vôbec nezisťuje počet detí zo sociálne znevýhodneného prostredia
v materských školách ani materinský jazyk prijatých detí. Existujú len dva oficiálne údaje UIPŠ,
ktoré by mohli indikovať počty týchto detí v predškolských zariadeniach.
Prvý sa sleduje len od roku 2008 a ide o počet detí, ktoré majú zľavu na príspevkoch na stravnom (neplatia teda plnú hodnotu stravného lístka). Nasledujúca tabuľka uvádza počet takýchto
detí v predškolských zariadeniach v rokoch 2008 a 2009. Z celkového počtu detí v materských
školách predstavovali tieto deti 5,5% a 6,5% v rokoch 2008 a 2009. Ak tento podiel porovnáme
so zastúpením detí zo sociálne znevýhodneného prostredia v povinnej školskej dochádzke, kde
tvorili v rovnakom období 11% a 13% (podiel detí spolu na ZŠ a ŠZŠ), vidíme, že v materských
školách ich chýba zhruba polovica.
Tabuľka 2: Počet detí MŠ a ZŠ, ktoré majú zľavu na príspevkoch na stravnom
2008
2009
deti v predškolských zariadeniach
7 659
9 010
deti v 0. – 9. ročníku základných škôl
43 229
47 421
Zdroj: UIPŠ, údaje poskytnuté na základe emailovej komunikácie s predstaviteľkou, tento údaj sa sleduje
len od roku 2008
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Druhý údaj, ktorý UIPŠ sleduje na základných školách, je počet novoprichádzajúcich detí
do nultých a prvých ročníkov základných škôl14, ktoré absolvovali predškolskú prípravu a z nich
počet detí zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Tabuľka 3: Zaškolenosť detí v materských školách zisťovaná v 0. a 1. ročníkoch ZŠ
2007
2008
2009
počet detí v 0. ročníku ZŠ
2 452
2 542
3 134
počet detí 0. ročníka zaškolených v MŠ
882
949
1 065
počet detí 0. ročníka zo sociálne znevýhodneného
584
565
658
prostredia zaškolených v MŠ
podiel detí v 0. ročníku zaškolených v MŠ
36%
37%
34%
odhad podielu detí zo SZP v 0. ročníku zaškolených v MŠ*
28%
26%
25%
počet detí v 1. ročníku ZŠ
52 868
50 707
51 065
počet detí 1. ročníka zaškolených v MŠ
45 683
43 773
43 104
počet detí 1. ročníka zo sociálne znevýhodneného
4 239
3 996
3 562
prostredia zaškolených v MŠ
podiel detí v 1. ročníku zaškolených v MŠ
86%
86%
84%
odhad podielu detí zo SZP v 1. ročníku zaškolených v MŠ*
39%
38%
34%
Zdroj: vlastné výpočty na základe údajov UIPŠ
*Odhad je vypočítaný na základe štúdie ROCEPO (2008), ktorá pre rok 2007 uvádza podiel detí zo SZP
85,68% v 0. ročníku a 20,80% v 1. ročníku ZŠ. Tento podiel pri výpočte používame pri celom sledovanom
období, i keď štatistiky ministerstva školstva vykazujú nárast celkového počtu a podielu žiakov zo SZP
v období 2007 – 2009 (nie je však dostupný po jednotlivých ročníkoch pre každý sledovaný rok). Avšak
v prípade započítania nárastu žiakov zo SZP by výsledky ukázali ešte výraznejší trend poklesu ich zaškolenosti v MŠ.

Do základných škôl prichádza do nultých a prvých ročníkov každoročne asi 10 000 detí nezaškolených v materskej škole, ktoré predstavujú 18,5% detí v 0. a 1. ročníkoch. UIPŠ nezisťuje celkové
počty detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, preto sme pre odhad podielu zaškolených
detí zo SZP použili štúdiu ROCEPO (2008), ktorá uvádza podiel detí zo sociálne znevýhodneného
prostredia v nultom ročníku 85,68% a v 1. ročníku ZŠ 20,80%.
Prepočtom sme zistili, že deti zo sociálne znevýhodneného prostredia majú nižšiu mieru zaškolenosti v MŠ ako ich rovesníci v 0. ročníku (odhadovaná 25% zaškolenosť SZP detí oproti 34%
priemernej zaškolenosti všetkých detí v 0. ročníku) a ešte výraznejšie v 1. ročníku ZŠ (odhadovaná 34% zaškolenosť SZP detí oproti 84% priemernej zaškolenosti všetkých detí v 1. ročníku).
Problémom navyše je, že situácia v zaškolenosti detí prichádzajúcich do základných škôl sa počas
obdobia 2007-2009 ešte postupne zhoršuje (pozri tabuľka 3). Najnižšiu mieru zaškolenosti detí
v nultých a prvých ročníkov ZŠ podľa jednotlivých okresov zobrazuje nasledujúca tabuľka.

UIPŠ sleduje aj zaškolenosť detí prichádzajúcich do špeciálnych základných škôl, tá je ešte nižšia. Napríklad
v septembri 2009 bolo zaškolených 261 z 1362 žiakov 1. ročníka ŠZŠ, čo je 19%.
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Tabuľka 4: Okresy s najnižšou mierou zaškolenosti detí 0. a 1. ročníka ZŠ v roku 2009
Poradie

Okres

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Michalovce
Rimavská Sobota
Košice - okolie
Revúca
Trebišov
Lučenec
Spišská Nová Ves
Gelnica
Krupina
Sobrance
Veľký Krtíš
Kežmarok
Rožňava
Vranov nad Topľou
Poprad
Priemer SR: 1. ročník

Miera zaškolenosti žiakov
1. ročníka
50,1 %
59,5 %
61,4 %
62,2 %
67,9 %
68,0 %
68,4 %
68,8 %
71,7 %
73,2 %
73,9 %
74,5 %
75,3 %
75,3 %
75,7 %
84%

Poradie

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Okres

Nitra*
Liptovský Mikuláš*
Banská Bystrica*
Medzilaborce*
Stropkov*
Košice II
Michalovce
Zlaté Moravce*
Levice*
Gelnica
Poprad
Košice - okolie
Trebišov
Vranov nad Topľou
Rimavská Sobota*
Priemer SR: 0. ročník

Miera zaškolenosti žiakov
0. ročníka
0%
0%
0%
0%
0%
0%
2,0 %
11,1 %
12,5 %
12,5 %
13,1 %
13,4 %
14,8 %
18,3 %
20,0 %
34 %

Zdroj: vlastné výpočty na základe údajov UIPŠ
* vo všetkých týchto okresoch existovala v roku 2009 len jediná trieda nultého ročníka na okres
(s priemerným počtom 11 žiakov)

Zistenie, že deti zo znevýhodneného prostredia, ktoré sa najčastejšie nezúčastňujú z rôznych
dôvodov na predškolskej výchove, patria do najchudobnejších komunít, nie je nové. Pred zavedením dotácií na stravu v materských školách bola realizovaná štúdia Štátneho fakultného zdravotného ústavu SR v spolupráci s UNICEF a Nadáciou Inforoma pod názvom "Zdravotný stav detí
a žien v chudobných komunitách v SR". Výskum realizovali prakticky vo všetkých okresoch v rokoch 2001 až 2002 na vzorke 1874 chudobných domácností. V správe sa uvádza, že socializácia
v materských školách je málo využívaná a že návštevnosť detí z chudobných komunít v nich je
extrémne nízka: u 3-ročných je to 1,4%, u 4-ročných 8,8%, u 5-ročných 13,8% a u 6-ročných
31,9%.
Pre porovnanie celkový podiel 3-5-ročných detí v materských školách na celej populačnej skupine 3-5-ročných detí sa za Slovensko pohybuje počas poslednej dekády medzi 68,8% až 73,2%,
pričom zaškolenosť samotne u 5-ročných detí od roku 1998 prevyšuje 80%. Nasledujúci graf prezentuje prognózu vývoja veľkosti populačného ročníka 3-5-ročných detí, pričom od roku 2000 po
rok 2009 uvádza skutočný počet detí tohto veku v materských školách a ich podiel na celom populačnom ročníku, t.j. čistú zaškolenosť 3-5-ročných detí.
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Graf 1: Počty detí v materských školách: vývoj 2000-2009 a prognóza do roku 2025

Zdroj: UIPŠ a vlastné prepočty
Diskusie o zavedení povinnej predškolskej prípravy predovšetkým s ohľadom na deti zo sociálne
znevýhodneného prostredia prebiehajú už pomerne dlho. Keďže materské školy patria medzi
originálne kompetencie obcí a ministerstvu školstva sa nepodarilo nájsť riešenie, ako zaviesť
povinnú predškolskú prípravu pre tieto deti, prišlo s alternatívnym návrhom, aby deti navštevujúce posledný ročník materskej školy neplatili školné, ale ho všetkým týmto deťom hradil štát.
V čase, kedy MŠ SR prišlo s týmto návrhom, však legislatíva umožňovala zriaďovateľom, aby odpustili poplatky v materských školách deťom z rodín v hmotnej núdzi, bez ohľadu na ročník, ktorý
deti navštevujú a tieto deti mali zároveň aj nárok na dotácie na stravu, ktorá bola aj využívaná,
no napriek tomu deti zo sociálne znevýhodneného prostredia v škôlkach chýbali. Školský zákon
prijatý v roku 2008 uviedol do praxe bezplatný posledný ročník v materskej škole (štát hradí
školné, nie stravné). Zároveň znížil maximálny počet detí v triedach, čím sa obmedzili kapacity
materských škôl.
SGI v čase schvaľovania tohto opatrenia upozorňovalo (Kubánová 2008), kombinácia odpustenia
školného všetkým deťom v poslednom ročníku MŠ a zníženie maximálnych limitov v triedach MŠ
bude drahá a neúčinná na prilákanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia do škôlok,
naopak, môže dôjsť k zhoršeniu dostupnosti škôlok.
Opatrenie ministerstva školstva nemožno síce presne vyhodnotiť kvôli nedostupnosti konkrétnych údajov o sociálne znevýhodnených deťoch v materských školách, z viacerých dôvodov však
možno tvrdiť, že neprinieslo očakávané zvýšenie účasti týchto detí v materských školách, ale
naopak – došlo k zníženiu podielu 3-5-ročných detí v škôlkach a k nárastu neúspešných žiadostí
o miesto v materskej škole.
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Z predošlého grafu vidíme, že počet detí vo veku 3 až 5 rokov rastie od roku 2006 a podľa odhadov UIPŠ dosiahne vrchol asi v roku 2017. Napriek cieľu ministerstva školstva zvýšiť podiel detí v
materských školách vidíme opačný trend. Percento detí, ktoré sa dostanú do škôlok, klesá spomedzi 3-5 ročných detí to bolo v roku 2007: 73,12%, v roku 2008: 71,73%, a v roku 2009 len
70,63%. Ak by malo ministerstvo školstva zámer najbližšie štyri roky zachovať mieru zaškolenosti
3-5-ročných detí aspoň na úrovni z roku 2009 (70,63%), musel by sa postupne navýšiť počet nových miest v škôlkach o 4 800. Ak by chcelo okrem toho dosiahnuť zároveň 100% zaškolenosť 5ročných detí, bolo by to o ďalších 10 000 nových miest viac.
Podpriemerná účasť detí do zo sociálne znevýhodneného prostredia a hlavne rómskych detí na
predškolskej príprave má rôzne príčiny. Mária Hušová (2003) vymenúva vo svojej reportáži viaceré z nich, napríklad finančné náklady spojené s návštevou škôlky, nezamestnanosť mnohých
rómskych matiek, ktoré sa môžu starať o dieťa a zároveň nechcú platiť za starostlivosť o deti
mimo domu, veľká vzdialenosť alebo úplná nedostupnosť materskej školy, citové väzby medzi
rodičmi a deťmi, nižšia hodnota pripisovaná vzdelaniu, netolerancia a neochota materských škôl
prijímať rómske deti.
V súvislosti s kvalitou predškolského vzdelávania sa pri rozhovoroch v teréne viackrát objavil aj
problém nekvalifikovaných rozhodnutí samosprávy v personálnych rozhodnutiach v materských
školách, ktorých je zriaďovateľom. Vysvetľuje riaditeľka materskej školy z Prešovského kraja:
„ (...) nie je potrebné prijímať kvalifikovaných ľudí vlastne u niektorých zriaďovateľov. ( ...)
Takže ak by to bolo v kompetencii aspoň vyjadriť sa k tomu človeku, ktorého prijímame
do školy, tak to by bolo možno ešte celkom fajn. (...) Pokiaľ je v kompetencii zriaďovateľa
prijať kohokoľvek a akokoľvek kvalifikovaného človeka a nie je to v kompetencii riaditeľa,
tak potom sa nedivme.“
(Rozhovor s riaditeľkou MŠ, Prešovský kraj, 24.6.2010)
Odborník na školstvo tento nedostatok potvrdzuje a dopĺňa:
„To je ďalší problém, to je problém materských škôl aj základných škôl, ktoré podliehajú
obci. Sú závislé na starostovi. Tam si starosta vyberá personál, čo je myslím si na hlavu
postavené v tom, že on nie je odborník na pedagogiku, na vyučovanie a na školstvo.
A ešte zoberme aké vzdelanie majú niektorí.“
(Rozhovor s odborníkom na vzdelávanie detí zo SZP, Prešovský kraj, 24.6.2010)
Rámček 1: Projekt „Poďme spolu do školy“ zameraný na predškolské vzdelávanie
Projekt „Poďme spolu do školy“ bol podporený zo zdrojov Rómskeho vzdelávacieho fondu. Podávateľom žiadosti bolo Ministerstvo školstva a projekt sa realizoval od roku 2007. Tvorcovia
identifikovali v spolupráci s Asociáciou terénnych sociálnych pracovníkov v prvej fáze 9 materských škôl z Prešovského kraja, ktoré už integrované vzdelávanie realizovali, a teda by boli vhodnými kandidátmi pre začlenenie väčšieho množstva rómskych detí. Komunikácia prebiehala aj
s odborom školstva krajského úradu, s riaditeľmi škôl, starostami obcí a primátorom mesta Prešov, ako aj s komunitnými pracovníkmi. Koordinátori projektu sa snažili informovať a motivovať
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rómskych aj nerómskych rodičov, zamestnancov škôl a všetky zúčastnené strany.15
Zámer projektu výstižne zhrnula riaditeľka jednej materskej školy z Prešovského kraja, kde bol
projekt realizovaný: „Cieľom tohto programu je vlastne integrovať deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a ponúknuť im také isté možnosti vzdelávania, byť v spoločnosti, v ktorej nie sú
odcudzovaní, v ktorej sú prirodzene prijatí, kde majú prirodzené kamarátske vzťahy, aby tam bol
bez frustrácie nástup do tej základnej školy, aby nemuseli navštevovať nulté ročníky, špeciálne
školy, aby vlastne vzdelávanie aj týchto detí bolo prirodzené a aby mal vlastne čo najlepší výsledok.“ (Rozhovor s riaditeľkou MŠ, Prešovský kraj, 24.6.2010)
Pilotný projekt bol pozitívne ohodnotený a Rómsky vzdelávací fond (REF) prejavil záujem ďalej
podporovať skvalitňovanie a rozširovanie predškolskej výchovy na jeho základe. Zásadnou požiadavkou REF však bolo spolufinancovanie ministerstva školstva, ktoré napokon potrebné prostriedky pre pokračovanie aktivít neschválilo. Iniciatíva „Poďme spolu do školy“ nezanikla úplne,
keďže Občianske združenie Vyrovnávanie šancí získalo grant na pokračovanie v týchto aktivitách
s tým rozdielom, že počet príjemcov sa znížil na materské školy v šiestich lokalitách.
Externý monitoring projektu Poďme spolu do školy realizoval Úrad splnomocnenkyne vlády SR
pre rómske komunity. Monitoring projektu sa uskutočnil na základe dotazníkov, ktoré boli distribuované učiteľkám MŠ a rómskym, ako aj nerómskym rodičom. Učiteľky materských škôl uviedli,
že sa zlepšila pripravenosť detí na základnú školu, ako aj spolupráca s rodičmi detí. Pozitívne bol
hodnotený prínos celého projektu pre odbornú pripravenosť učiteľov, ako aj pre vývoj detí a pre
zlepšenie komunikácie rómskej komunity so školou. Projekt podporoval dochádzku aj tým, že sa
zabezpečilo bezplatné stravovanie a preplácanie cestovného.
Dotazníky vyplnené rodičmi poukázali na prekážky integrovaného vzdelávania. Najčastejšie spomenutým problémom boli hygienické zvyklosti a zdravotné riziká. Za týchto okolností iba 38%
všetkých opýtaných nerómskych rodičov nemalo výhrady voči integrovanému vzdelávaniu detí.
Podľa väčšiny rodičov je integrované vzdelávanie na prospech rómskych detí a až 76% nerómskych rodičov uviedlo, že nie je správne posunúť rómske deti do čisto rómskych tried.
Prieskum tiež mapoval rodinné pomery detí. Absolútna väčšina rodičov bola nezamestnaná, alebo matky boli na materských dovolenkách, priemerná pôrodnosť v rodinách bola 3,6 detí. Ukázalo sa, že motivácia dať svoje dieťa do materskej školy môže mať viaceré dôvody, často praktické:
najmä zabezpečenie stravy, ekonomických benefitov, ale aj možnosť naučiť sa spisovný jazyk.
Čo sa týka mapovania školskej zrelosti detí zúčastnených v projekte, je veľmi dôležité poznamenať, že napriek skutočnosti, že pri zaradení do projektu deti komunikovali hlavne rómsky, ich
slovná zásoba slovenských slov sa rapídne rozširovala. Prieskum vyvrátil predsudok, že rómske
deti majú problémy osvojiť si základné hygienické návyky. Rovnaký výsledok vyšiel aj pri sociálno-spoločenských návykoch.
Zdroj: Monitorovacia správa Projektu „Poďme spolu do školy“ (2008)

Monitoring projektu vyzdvihoval materské školy v obciach Abranovce, Kendice, Dravce, Žalobín, MŠ na Sabinovskej
v Prešove a Lukov, kde sa pedagógovia aj vedúci pracovníci do veľkej miery identifikovali s cieľmi tvorcov projektu.
http://www.mcpo.sk/downloads/Publikacie/Fondy/MonitorSpravaSJ.pdf
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2.1.2 Nultý a prípravný ročník
Už začiatkom 90-tych rokov pedagógovia formulovali potrebu vytvorenia vstupného mostíka pre
šesťročné deti nepripravené na školskú dochádzku vo forme nultého/prípravného ročníka na
základnej škole. Experimentálny projekt zavedenia tried nultých ročníkov bol spustený
v školskom roku 1992/93 a jeho autorka Mária Maczejková (2000) vychádzala predovšetkým zo
špecifík rómskych detí. Rýchlosť zavádzania opatrení úspešne odskúšaných v praxi bola aj
v prípade nultých ročníkov na základných školách nedostatočná. Experimentálny projekt sa overoval v období 1992 – 1994, no legislatívne zavedenie nultých ročníkov na základných školách
nastalo až v roku 2002 zákonom 408/2002 Z.z16., ktorý v čl. IV novelizoval školský zákon a určil:
„Nultým ročníkom základnej školy je forma výchovy a vzdelávania detí ako integrálna súčasť základnej školy. Vyučovanie v nultom ročníku sa môže organizovať s celodenným
výchovným pôsobením s čiastočným plnením učebných osnov prvého ročníka základnej
školy. Nultý ročník je určený pre deti, ktoré k 1. septembru dosiahli fyzický vek šesť rokov, nedosahujú školskú zrelosť, pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia a
vzhľadom na sociálne a jazykové prostredie nie je u nich predpoklad zvládnutia učiva 1.
ročníka základnej školy za jeden školský rok.“
V súčasnosti platný školský zákon upravuje podmienky prijatia dieťaťa do nultého ročníka:
„Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť a pochádza zo
sociálne znevýhodneného prostredia, riaditeľ školy rozhodne o odklade začiatku plnenia
povinnej školskej dochádzky dieťaťa o jeden školský rok alebo o zaradení dieťaťa do nultého ročníka základnej školy, a to vždy na žiadosť zákonného zástupcu.17
Gallová-Kriglerová (2006: 6) na základe terénneho výskumu uvádza, že nultý ročník je školskými
aktérmi pozitívne vnímaný ako nástroj socializácie detí a aj ako prevencia proti neopodstatnenému zaraďovaniu sociálne znevýhodnených detí do špeciálnych základných škôl. Podľa niektorých školských aktérov je však jeden rok prípravy pre deti z málo podnetného prostredia nedostatočný a oveľa efektívnejším nástrojom by bolo zavedenie povinnej predškolskej výchovy. Podobný názor zdieľa aj štúdia REF (2009: 53), ktorá uvádza, že „hoci nulté ročníky sú slovenskou
vládou považované za nástroj riešenia problémov Rómov vo vzdelávaní, aj nulté ročníky majú
mnoho problémov, ktoré súvisia so segregáciou vo vzdelávaní, kvalitou vzdelávania,.“ Podľa Hapalovej a Daniela (2008) „keďže ďalšie zaradenie alebo integrácia detí po absolvovaní nultého
ročníka medzi bežných žiakov nie je stále nijako doriešená, otázky o jeho integračnej funkcii pretrvávajú. Navyše, dochádzka do nultého ročníka sa započítava do povinnej školskej dochádzky,
takže zostáva aj riziko, že v prípade ak dieťa neskôr opakuje čo i len jediný ročník, ukončí povinnú
školskú dochádzku pred nástupom do 9. ročníka.“

Zákon č. 408/2002 o verejnej službe v znení neskorších predpisov a zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý
nepriamo novelizoval Zákon č. 29/1984 Zb.
17 Zákon č. 245 /2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, (§ 19
ods. 4 školského zákona)
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Žiaci zo znevýhodneného prostredia na Slovensku a v zahraničí

21

Graf 2: Počet detí v nultých ročníkoch základných škôl
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Spočiatku boli učitelia nultých ročníkov financovaní v rámci špecifík, podobne ako asistenti učiteľa a zdroje na ich mzdy a poistné boli školám na základe ich požiadaviek prideľované krajskými
školskými úradmi. Od roku 2006 sa žiaci nultého ročníka dostali do priamo nárokovateľného
normatívu, určeného vo výške 170% bežného normatívu na žiaka a od roku 2009 zvýšeného na
200% bežného normatívu na žiaka. Ako vidno v predošlom grafe, tieto finančné zmeny
v prospech nultých ročníkov sa odrazili aj na ich väčšom rozšírení, keď počet žiakov nultých ročníkov skokom mierne vzrástol práve v rokoch 2006 a 2009.
Ekvivalentom nultých ročníkov na základných školách sú prípravné ročníky na špeciálnych základných školách, ktoré legislatíva umožňuje zriaďovať od roku 1991. Učebný plán a učebné osnovy pre prípravný ročník v osobitnej škole (Ministerstvo školstva: 2000) uvádzajú, že „znížená
kapacita MŠ (ale aj iné príčiny – nezamestnanosť rodičov, zlé finančné podmienky, nezáujem
a neznalosť vychovávať) neumožňuje určitej skupine detí absolvovať predškolské zariadenie a tak
sa pripraviť na vstup do školy“, a že „konečným cieľom prípravného ročníka je dieťa pripraviť na
vstup do 1. ročníka“, čo navodzuje dojem rovnakého postavenia predškolskej výchovy, nultých
ročníkov na ZŠ a prípravných ročníkov na osobitných školách. Avšak jednoduchosť zaradenia do
prípravných ročníkov18 a v praxi zriedkavé následné zaradenie dieťaťa do inej ako osobitnej školy
vytvorili z prípravného ročníka priamu cestu do špeciálneho vzdelávania.

Učebné osnovy a učebné plány pre prípravný ročník v osobitnej škole z roku 2000 uvádzajú: „Do prípravného ročníka sa zaraďujú deti 6-ročné, ktoré dovŕšia 6. rok do konca kalendárneho roka v príslušnom školskom roku. zaraďujú sa:
- Na žiadosť rodičov.
18
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Graf 3: Žiaci v prípravných ročníkoch: špeciálne školy – základné a vzdelávací variant A špeciálnych základných škôl
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Viaceré štúdie sa kriticky19 vyjadrujú voči fungovaniu prípravných ročníkov, ktoré v praxi slúžia
ako vstupná brána do špeciálnej školy, keďže preraďovanie sa v skutočnosti zvažuje len zriedka20.
Vo nižšie popísanom prípade špeciálnej základnej školy v Pavlovciach nad Uhom (rámček 2
v časti 2.2.5) bolo napríklad zistené aj neoprávnené zaradenie piatich detí do prípravného ročníka na diagnostický pobyt, aby sa uľahčil ich zápis v špeciálnej škole v nasledujúcom roku, a to aj
napriek tomu, že nedosiahli požadovaný vek 6 rokov na prijatie k 1. septembru 2007 (Amnesty
International, 2008). Nový školský zákon však možnosť vytvárať prípravné ročníky stále ponecháva: prípravný ročník je určený pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, ktorí dosiahli fyzický

- S doporučením psychológa (nezrelosť, odklad školskej dochádzky, MR, oneskorený vývin, nezaškolené v MŠ, sociálne zanedbané).
Osobitná škola nevystavuje rozhodnutie o zaradení do prípravného ročníka. Rodičia iba požiadajú o zaradenie. Na
konci prípravného ročníka urobí psychológ kontrolné psychologické vyšetrenie s doporučením o zaradení dieťaťa do:
osobitnej školy, špeciálnej školy (podľa druhu postihnutia dieťaťa), základnej školy.“
19 Na toto ustanovenie kriticky reagovalo aj SGI v pripomienkach k návrhu zákona o výchove a vzdelávaní (2008)
20 Pozri napríklad Amnesty International (2008:8), REF (2009:53,66), Hapalová a Daniel (2008: 11)
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vek šesť rokov, nedosiahli školskú spôsobilosť a nie je u nich predpoklad zvládnutia prvého ročníka základnej školy pre deti so zdravotným znevýhodnením21.

2.1.3 Asistenti učiteľa
Gallová-Kriglerová (2006: 5) uvádza, že asistenti učiteľa sú veľmi dobrý príklad toho, ako sa pôvodne lokálna mimovládna aktivita postupne inštitucionalizovala až do súčasnej podoby, kedy je
táto profesia legislatívne ukotvená a financovaná zo štátneho rozpočtu. Čas, ktorý k tomu viedol,
bol však podobne ako pri zavádzaní viacerých iných opatrení na podporu vzdelávania detí zo
znevýhodneného prostredia dlhý. Ako uvádza Salner (2005: 16), „napriek opakovaným záverom
experimentálnych overovaní v priebehu vyše 10 rokov i poznatkom zo zahraničia o efektivite využitia tohto mechanizmu, rómski asistenti začali v širšej miere pôsobiť na školách až v ostatných
dvoch školských rokoch (pozn. autorov: ide o roky 2003 a 2004), a to najmä vďaka iniciatíve mimovládnych organizácií“. Samotná právna úprava, ktorá umožnila asistentom pôsobiť na školách
mimo experimentálnych projektov bola schválená až v roku 2002 a financovanie asistentov učiteľa dodnes nie je dostatočné vzhľadom na potreby škôl.
Okrem nedostatočného finančného zabezpečenia sa diskusia niekoľko rokov vedie aj o tom, že
legislatíva neobsahuje zmienku o „rómskom“ asistentovi a aj v praxi sa postupne vytrácajú Rómovia z tejto pozície. Prepojenie a spolupráca asistenta s komunitou a rodičmi sa ukazuje byť
kľúčová. Gallová-Kriglerová (2006: 6) uvádza, že „aktéri vo vzdelávaní ocenili hlavne rómskych
asistentov učiteľov, ktorí dokážu s komunitou a rodičmi komunikovať a vytvárať dôveru. Neodmysliteľné je aj búranie jazykovej bariéry často prítomnej u rómskych detí nastupujúcich na ZŠ“
(pozri aj Hapalová – Daniel (2008: 26)).
V zmysle zákona o pedagogických zamestnancoch sa
„pedagogický asistent podľa požiadaviek učiteľa, vychovávateľa alebo majstra odbornej výchovy podieľa na uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu materskej školy, základnej školy, školy pre deti s nadaním alebo žiakov s nadaním, špeciálnej školy alebo výchovného programu pre deti a žiakov vo veku plnenia povinnej
školskej dochádzky najmä utváraním rovnosti príležitostí vo výchove a vzdelávaní,
na prekonávaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér. Pedagogický asistent môže pôsobiť aj v stredných školách, ak ide o zabezpečenie vzdelávania žiakov so zdravotným postihnutím.“ 22
Pedagogickým asistentom môže byť asistent učiteľa, ako aj asistent vychovávateľa a asistent
majstra odbornej výchovy. Pre vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia spĺňa
asistent učiteľa funkciu výchovno-vzdelávacej činnosti a sprostredkovateľa komunitnej práce.
Strednodobá koncepcia rozvoja rómskej národnostnej menšiny v Slovenskej republike na obdobie
2008-2013 (Vláda SR, 2008) uvádza strategický zámer stabilizovať a profesionalizovať pozíciu
asistenta učiteľa pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia ako výchovno-pedagogického
21

Zákon č. 245 /2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§97 ods. 3)

Zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §16, ods. 1
22
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pracovníka - špecialistu. Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch zmenil kvalifikačné predpoklady pre zamestnanie asistentov učiteľa. Podľa §7, odseku b) ustanovuje, že učiteľ
materskej školy, vychovávateľ a pedagogický asistent musia mať vysokoškolské vzdelanie prvého
stupňa alebo úplné stredné odborné vzdelanie.23
ROCEPO (2008a: 37) vo svojom výskume O postavení žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách analyzoval vplyv asistentov učiteľa na počet žiakov opakujúcich ročník,
ako aj na počet vymeškaných hodín žiakov zo SZP. Viac než polovica v prieskume zahrnutých
asistentov učiteľa pôsobila v nultých až 2. ročníkoch a približne 80% ich pracovalo so žiakmi na
prvom stupni. S vyššími ročníkmi počet asistentov klesá, preto sa prieskum ROCEPO zameral na
hodnotenie práce asistentov na prvom stupni. Porovnávali sa ročníky, v ktorých pracoval asistent
učiteľa na plný úväzok a kontrolnú skupinu tvorili ročníky, kde asistent nepracoval, ale kde bol
aspoň jeden žiak zo SZP. Výsledky preukázali pozitívny vplyv pôsobenia asistenta učiteľa na znížený počet žiakov opakujúcich ročník. Podobné boli výsledky v prípade počtu vymeškaných hodín. ROCEPO (2008a: 34) uvádza, že „napríklad v 3.ročníku, kde nepracuje AU, je počet vymeškaných hodín na jedného žiaka zo SZP 122,32. V tom istom ročníku, kde pracuje AU na plný úväzok,
je počet vymeškaných hodín na jedného žiaka 84,48“.
Graf 4: Počet asistentov učiteľa, 2005-2009

Zdroj: UIPŠ, Štatistické ročenky školstva, www.uips.sk , vlastné zobrazenie
Pokles počtu asistentov učiteľa po roku 2008 súvisí so zmenou spôsobu ich financovania. Od
roku 2009 poskytuje ministerstvo školstva školám príspevok na žiakov zo sociálne znevýhodne-

Kvalifikačné predpoklady pre asistentov učiteľa upravuje Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.
437/2009 ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Časť XVII/D. vyhlášky ustanovuje v prípade úplného stredného odborného vzdelania nasledujúce podmienky:
1. v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo
2. úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti
3. úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v metodicko-pedagogickom
centre skončené do 31. augusta 2010
Doplnenie pedagogickej spôsobilosti musí byť absolvované do dvoch rokov od nástupu do zamestnania. (Telefonický
rozhovor so odborným zamestnancom Krajského školského úradu v Bratislave, 20.12.2010)
23
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ného prostredia na základe príslušnej vyhlášky MŠ SR24 (podrobnejšie opísané v časti
o finančných nástrojoch).
Škola by mala tieto zdroje použiť na nasledovných 5 účelov: zamestnanie asistenta učiteľa, vybavenie špecializovanej triedy pre týchto žiakov didaktickou technikou, učebnými
a kompenzačnými pomôckami, účasť týchto žiakov na aktivitách (výlety, exkurzie, kurzy, školy
v prírode a pod.), vzdelávanie týchto žiakov v špecializovaných triedach a na odvšivenie. Ministerská analýza využitia príspevku na žiakov zo SZP (MŠ SR, 2010) ukázala, že takmer polovica
uvedených prostriedkov bola použitá na prevádzkové náklady, predovšetkým na vybavenie tried.
V jednotlivých okresoch Slovenska značne variuje aj podiel prostriedkov, ktoré boli využité na
platy asistentov (pozri podrobnosti v časti o finančných nástrojoch).
Pretrvávajúcim problémom financovania asistentov učiteľa je každoročná neistota výšky pridelených prostriedkov, dôsledkom je uzatváranie krátkodobých zmlúv a neistota alebo fluktuácia na
strane zamestnancov. Súčasné nastavenie neumožňuje školám predvídať, akú sumu bude mať na
asistentov učiteľa pridelenú, keďže na žiakov zo SZP nie je určený koeficient v normatívnom financovaní, ale suma príspevku na žiaka sa určuje ad hoc každoročne (napr. pre rok 2009 a 2010
to bolo 90€ na jedného žiaka zo SZP).

2.1.4 Aktivity po vyučovaní
Jedným z kritérií viacdimenzionálne chápaného sociálneho znevýhodnenia podľa Rómskeho
vzdelávacieho centra v Prešove (ROCEPO, 2008) je nízka vzdelanostná úroveň rodičov dieťaťa.
V tých domácnostiach, kde rodičia nie sú schopní poskytnúť adekvátnu prípravu na vyučovanie,
môže práve vhodné využitie voľného času na školách alebo v iných inštitúciách značne podporiť
vzdelávacie výsledky detí. Spektrum iniciatív je veľmi komplexné. Bez nároku na úplnosť sa
v tejto časti sústredíme na pár príkladov neformálneho vzdelávania s dôrazom na výstupy pre
deti zo znevýhodneného prostredia. Na Slovensku organizujú mimoškolské aktivity rôzne inštitúcie, počnúc od školských klubov, centier voľného času, po strediská záujmového vzdelávania
alebo rôzne mimovládne subjekty.
V prípade školských klubov a stredísk záujmovej činnosti určuje výšku príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov riaditeľ školy (ak je školský klub jej súčasťou). Výška príspevku je určená ako
7,5% sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa. V prípade centier voľného času o výške
príspevku určuje zriaďovateľ na základe všeobecne záväzného nariadenia. V prípade miestnou
samosprávou zriadených subjektov (školský klub alebo školské stredisko záujmovej činnosti)
výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov určí riaditeľ školského zariadenia
alebo riaditeľ školy, ak je školský klub detí jej súčasťou, na jedného žiaka v sume neprevyšujúcej
7,5 % sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa. Výšku mesačného príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov na činnosti centra voľného času, ktorého zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj, určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením25. Zriaďovateľ centra voľného
času, školského klubu alebo školského strediska záujmovej činnosti môže rozhodnúť v prípade
dieťaťa, ktorého zákonný zástupca je poberateľom hmotnej núdze o odpustenie alebo zníženie

Vyhláška MŠ SR č. 649/2008 o účele použitia príspevku na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
Ústredný
portál
verejnej
správy
SR:
Školské
výchovno-vzdelávacie
zariadenia
http://www.upvs.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=39&aid=1877
24
25
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príspevku a to na žiadosť rodiča26. Pomer žiakov zo SZP zapojených do školských klubov je iba
o niečo nižší ako ich zastúpenie v celkovej populácii žiakov. Podľa MPC v Prešove (ROCEPO
2008a) tvoria ZŠ žiaci zo SZP 12,13 % všetkých žiakov navštevujúcich ŠKD, v rovnakom čase podľa
ROCEPO tvorili deti zo SZP v ZŠ 14 % všetkých žiakov.
Vhodná organizácia mimoškolských aktivít a ich dobrá koordinácia so školou je ďalším nástrojom
pre skvalitnenie vzdelávania žiakov zo SZP. Ako príklad môžeme spomenúť základnú školu
z Nitrianskeho kraja systematicky spolupracujúcu s miestnym komunitným centrom pri podpore
vzdelávacích výsledkov detí, aj pri probléme zanedbávania školskej dochádzky. V tejto škole zvýšili kontrolu detí a rodín a v kritických prípadoch používali aj sankcie. Školský asistent učiteľa bol
v letných mesiacoch zahrnutý do práce komunitného centra. Základná škola a komunitné centrum spolu riešili aj problém žiaka, ktorý mal po ZŠ problém udržať sa na strednej škole.
„U nás ... veľmi dobre funguje komunitné centrum, kde máme sociálne pracovníčky, ktoré
vlastne robia určité také prepojenie medzi nami školou a rodičmi. Čiže keď sa nám stane,
že týždeň nám nejaké dieťa chýba, (...) tak si zavoláme sociálnu pracovníčku a ona ide do
rodiny, povie, o čo sa jedná a vzápätí nám zavolá naspäť. Tým pádom sa to dozvie aj
zriaďovateľ (...) Toto musí takto fungovať. V podstate škola vie, komunitný pracovník vie,
zriaďovateľ vie a samozrejme rodič vie. (...) Čo nás posunulo hodne dopredu je to, že my
vieme jedna o druhej, teda jedna inštitúcia o druhej a úzko spolupracujeme.“ (rozhovor s
učiteľkou ZŠ v Nitrianskom kraji)
Na jednej ďalšej základnej škole v Bratislavskom kraji sa osvedčil projekt podpory návštevy školského klubu detí „Bez školskej tašky do školy“, ktorý bol inšpirovaný inou ZŠ v Dunajskej Strede.
Projekt bol rodičom propagovaný aj tým, že deti nebudú musieť domáce úlohy robiť doma. Spoluprácou s rodičmi sa podarilo získať deti do školského klubu detí, a to aj napriek poplatku za
ŠKD.
Viaceré mimovládne organizácie poskytujú školské doučovanie deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia. Mimovládna organizácia Člověk v tísni Slovensko napríklad realizuje program
Individuálneho doučovania a tútoringu pre deti ohrozené sociálnym vylúčením. Okrem doučovania sa deti zúčastňujú na spoločných výletoch a aktivitách komunitných centrách. Tútori sa okrem zlepšovania študijných výsledkov tiež snažia zabrániť predčasnému ukončeniu dochádzky na
základnú školu a podporiť úspešné prijatie detí na stredné školy.27
Okrem správneho nastavenia podmienok pre mimoškolské vzdelávanie sú dôležité aj snahy pôsobiť na domáce prostredie. Nadácia škola dokorán zo Žiaru nad Hronom sa dlhodobo zasadzuje
za kvalifikovanú podporu domácej prípravy. Projekt realizovaný v obci Jarovnice28 znázorňuje
túto snahu v praxi. Rodičia, ktorých deti z kapacitných alebo iných dôvodov nenavštevujú predškolské zariadenia, sú vedení lektormi pri rozvoji zručností a schopností ich detí.
V prípade centier voľného času sa aj plnoletí žiaci môžu uchádzať o odpustenie alebo zníženie školného, keďže
CVČ poskytuje služby mládeži do 30 rokov. To by sa podľa súčasne platnej legislatívy malo zmeniť od 1.1.2011, kedy
vstúpi do platnosti Nariadenie vlády č. 276/2010.
27 Človek v tísni: DoT <http://www.clovekvtisni.sk/index.php?clanok=132>
28 Prezentácia riaditeľky ŠZŠ Jarovnice, pani Evy Lukáčovej na seminári SGI „Inovatívne prístupy vo vzdelávaní“
5.6.2010
v Starom
Smokovci:
Predškolská
príprava
na
školu
v
domácom
prostredí
http://www.skolainak.sk/sites/skolainak.sk/files/novinky/files/Eva_Lukacova_Domaca_priprava_Jarovnice.ppt
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Deti zo znevýhodneného prostredia v systéme špeciálneho školstva
2.2.1 Špeciálne školy

Tradičným spôsobom pomoci deťom, ktoré túto pomoc vyžadujú vzhľadom na svoj zdravotný,
fyzický a psychický stav, sú špeciálne školy. Školský zákon z roku 1984, ktorý počas takmer štvrťstoročia určoval charakter nášho školského systému, definoval oddelený prúd vzdelávania pre
tieto deti nasledovne: základné a stredné školy pre deti vyžadujúce osobitnú starostlivosť29 (začiatkom 1990tych rokov premenované na špeciálne základné a stredné školy), pričom vzdelanie
na nich získané bolo rovnocenné s bežnými základnými a strednými školami a osobitné školy30
a osobitné odborné učilištia a pomocné školy31.
V roku 2000 sa novelizáciou školského zákona32 ustanovilo (§3, ods. 2), že „žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, to jest žiakom s mentálnym, sluchovým, zrakovým alebo
telesným postihnutím, žiakom zdravotne oslabeným a chorým, žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou, žiakom s autizmom, žiakom s vývinovými poruchami učenia alebo správania,
žiakom s ťažkým mentálnym postihnutím umiestneným v domovoch sociálnych služieb, žiakom s
poruchami psychického alebo sociálneho vývinu sa poskytuje vzdelanie zodpovedajúce ich individuálnym schopnostiam špeciálnymi formami a metódami zodpovedajúcimi ich postihnutiu“. Táto
definícia, ktorá obsahuje formuláciu „špeciálne formy a metódy“ naznačuje, že vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami nemusí nevyhnutne prebiehať
v oddelenom systéme špeciálneho školstva. Pri zvolení adekvátnych metód vzdelávania by vzdelávanie týchto detí mohlo prebiehať v systéme väčšinového školstva. Nasledujúce grafy ukazujú
vývoj v špeciálnych základných školách v období 1989-2009, ktorý charakterizujú tieto hlavné
trendy:


mierna koncentrácia škôl: počet škôl mierne klesol z 299 na 274 a zároveň narástla
priemerná veľkosť škôl z priemerne 82,6 žiakov na školu na 110,7 žiakov na školu.



výrazné zvýšenie počtu učiteľov: na špeciálnych základných školách vzrástol ich počet
o tretinu z 2 860 na 4 474, čo pri miernejšom raste počtu žiakov (z 24 705 na 30 319)
znamená, že počet žiakov pripadajúcich na 1 učiteľa za dve dekády sa znížil z 8,6 na 6,8.



rast počtu žiakov: celkový počet žiakov v špeciálnych základných školách (vrátane škôl
pri zdravotníckych zariadeniach) vzrástol z 24 705 na 30 319. Pozícia špeciálnych základných škôl sa tak posilnila: kým v roku 1989 tvorili ich žiaci 3,7% počtu školopovinných
žiakov (tj. žiakov ŠZŠ a ZŠ spolu), po ďalšej dekáde v roku 1999 tvorili 3,6% a počas
ďalšej dekády vzrástli až na 6,3% v roku 2009 (tab. 5). Tento vývoj je v protiklade s de-

školy pre sluchovo postihnutých žiakov, pre zrakovo postihnutých žiakov, pre žiakov s chybami reči, pre telesne
postihnutých žiakov, pre žiakov s viacerými chybami pre ťažko vychovateľných žiakov a pre chorých a oslabených
žiakov umiestnených v zdravotníckych zariadeniach, Zákon 29/1984 o sústave základných a stredných škôl, (§29)
30 V osobitnej škole sa vzdelávajú žiaci s takými rozumovými nedostatkami, pre ktoré sa nemôžu s úspechom vzdelávať na základnej škole ani na základnej škole pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť.
31 Pomocná škola vychováva a vzdeláva ťažko vzdelávateľných žiakov s takými nedostatkami rozumového vývoja, pre
ktoré sa nemôžu vzdelávať ani v osobitnej škole, sú však schopní osvojiť si aspoň niektoré prvky vzdelania.
32 Novelizácia zákonom č. 229/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných
a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov
29
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mografickým vývojom spoločnosti a poklesom počtov žiakov základných škôl (graf 6).
Najvýraznejší nárast počtov žiakov ŠZŠ v porovnaní so žiakmi ZŠ nastal v rokoch 20002002 a súvisí s možnosťou vytvárať prípravné ročníky aj na osobitných a pomocných školách33 , potom rastie po zavedení normatívneho financovania na žiaka počas celého obdobia 2004-2009, s osobitným najvyšším nárastom v roku 2007 (možný dôsledok zavedenia motivačných štipendií aj na ŠZŠ s mentálnym postihnutím v roku 2006). Počas celých dvoch desaťročí sme zaznamenali neustály výrazný rast počtu žiakov B a C variantu
(predtým pomocných škôl) z 317 na 4 298 žiakov, na čo mohlo mať čiastočný vplyv aj
zrušenie možnosti riaditeľa špeciálnej školy oslobodiť deti od povinnej školskej dochádzky34.
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Tabuľka 5: Podiel žiakov špeciálnych základných škôl na celkovom počte žiakov v základnom
školstve (ŠZŠ + ZŠ)

3,3
%

3,2
%

3,1
%

3,1
%

3,2
%

3,3
%

3,4
%

3,5
%

3,5
%

3,5
%

3,6
%

3,7
%

3,9
%

4,1
%

4,2
%

4,5
%

4,7
%

5,0
%

5,8
%

6,1
%

6,3
%

Zdroj: vlastné prepočty na základe časových radov UIPŠ
Graf 5: Vývoj počtu žiakov špeciálnych základných škôl 1989 – 2009 (vrátane škôl pre žiakov so
zdravotným postihnutím, mentálnym postihnutím a škôl pri zdravotníckych zariadeniach)

Zdroj: vlastné prepočty a zobrazenie na základe časových radov UIPŠ
Vyhláška MŠ SR č. 63/2000 z 9. februára 2000, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže
a športu SR č. 212/1991 Zb. o špeciálnych školách
34 Vyhláška MŠ SR č. 364/2003 novelizovala vyhlášku o špeciálnej škole tak, že v §16 ods. 1 odobrala riaditeľom špeciálnych škôl možnosť oslobodiť žiakov od povinnej školskej dochádzky a ponechala len možnosť oslobodenia od
povinnosti dochádzať do školy.
33
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Graf 6: Vývoj počtu žiakov základných škôl a špeciálnych základných škôl 1989 - 2009

Zdroj: vlastné prepočty a zobrazenie na základe časových radov UIPŠ
Väčšina žiakov prichádza do špeciálnych škôl priamo, menšia časť je na ne preradená zo základných škôl. Počet preraďovaných žiakov je premenlivý, každoročne tvorí asi 3 – 6% žiakov špeciálnych základných škôl. Počet preraďovaných zo základných škôl výraznejšie klesol v roku 2004 po
zavedení financovania na žiaka a stúpol v roku 2007 po zavedení motivačných štipendií na špeciálnych základných školách pre žiakov s mentálnym postihnutím v roku 2006.
Tabuľka 6: Odchod žiakov z bežných základných škôl na špeciálne základné školy
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Zdroj: vlastné prepočty na základe Štatistických ročeniek UIPŠ
Špeciálne školy predstavovali a predstavujú vzhľadom na počet žiakov v nich najpoužívanejší
nástroj pre kompenzáciu rôznych druhov znevýhodnení detí vo vzdelávaní. Ich hlavnou výhodou
oproti bežnému vzdelávaniu je jednak nízky počet žiakov v triede (podľa REF(2009) asi 8 žiakov
v triede ŠZŠ oproti 25 žiakom v triede bežnej ZŠ), ako aj upravené osnovy a z toho vyplývajúca
možnosť individuálneho prístupu.
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Avšak argumenty v prospech využívania iných metód majú zásadnejší charakter, navyše výhody
špeciálneho školstva sa pri istých modifikáciách dajú integrovať aj do bežného vzdelávania. Dôvody, pre ktoré je vhodnejšie voliť iné postupy ako oddelený systém vzdelávania možno zhrnúť
do troch bodov:
(1) Ak je našim cieľom integrácia ľudí s postihnutím do bežného života spoločnosti, nie je etické
ani efektívne všetky zdravotne postihnuté deti vyčleňovať zo spoločnosti ich rovesníkov počas
obdobia vzdelávania.
(2) Vzdelávanie detí v oddelenom systéme špeciálneho školstva pre deti s mentálnym postihnutím nemusí byť nevyhnutne odrazom ich mentálneho postihu, ako skôr výsledkom neefektívnej
verejnej politiky, ktorá nie je schopná zabezpečiť pre tieto deti adekvátnu prípravu na povinnú
školskú dochádzku. To je vidno predovšetkým na nadmernom zaraďovaní rómskych detí do špeciálnych škôl.
(3) Vzdelávanie v systéme špeciálneho školstva pre deti s mentálnym postihnutím znemožňuje
deťom ďalšie pokračovanie na bežných stredných školách. To znemožňuje dosiahnutie najvyššieho stupňa vzdelania (adekvátneho ich schopnostiam) práve pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia zaradené do škôl pre mentálne postihnutých.
Integrácia detí zo špeciálneho prúdu vzdelávania do bežného vzdelávania nemôže úspešne fungovať bez podporných opatrení pre školy a učiteľov. Potvrdzuje to aj pedagóg zo špeciálnej základnej školy z Prešovského kraja, ktorý sa vyjadril k individuálnej integrácii detí so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami s diagnostikou variantu A (ľahkým mentálnym postihnutím):
„Pokiaľ sú školy, ktoré majú špeciálnych pedagógov, nehovorím to kriticky. Ak sú školy,
kde nemajú špeciálnych pedagógov, kde ich integrujú do tried učitelia, absolventi pedagogických fakúlt bez nejakých špeciálno-pedagogických vedomostí, tak to hovorím kriticky. (...) Individuálna integrácia áno, ale asistent učiteľa v triede. V základnej škole učiteľ,
ktorý má špeciálno-pedagogickú spôsobilosť bezpodmienečne, a do iných tried by som
nedávala integrovať deti. To znamená, že buď špeciálny pedagóg, ktorý vyštudoval čisto
špeciálnu pedagogiku, alebo učiteľ, ktorý si urobil špeciálnu pedagogiku ešte dva roky.
Takto áno, ale, asistent učiteľa. A bez toho by som integráciu v žiadnej triede ja nedovolila.“
(Rozhovor s pedagógom špeciálnej základnej školy v Prešovskom kraji, 26.6.2009)
„Niektoré deti sú také, ktoré potrebujú tú špeciálnu, ale myslím, že variant A, že v pohode
by sa dal, ak by boli podmienky také, že by bolo oveľa menej žiakov, že by tam bol špeciálny pedagóg, ktorý skutočne vie pracovať s takými deťmi, pozná metódy.“
(Rozhovor s odborníkom na vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia,
28.6.2010)
Rómske deti v špeciálnych školách
Viaceré realizované terénne výskumy prinášajú fakty o nadmernom zastúpení rómskych detí
v špeciálnych základných školách pre deti s mentálnym postihnutím, počnúc štúdiou Stigmy
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(ERRC, 2004), ktorá bola realizovaná na Slovensku v rokoch 2002-2003 vo viacerých lokalitách
Košického a Prešovského kraja a končiac nedávnou publikáciou Škola ako geto: Systematické
nadmerné zastúpenie Rómov v špeciálnom vzdelávaní na Slovensku (REF, 2009). Štúdia REF je
založená na štatisticky reprezentatívnej vzorke špeciálnych škôl a špeciálnych tried bežných základných škôl a prináša odhad zastúpenia Rómov v špeciálnych školách a špeciálnych triedach na
základe pripísanej etnicity (učiteľmi a riaditeľmi škôl) a zároveň skúma motiváciu rôznych aktérov a inštitucionálnych a finančných nastavení, ktoré vedú k ich nadmernému zastúpeniu v nich.
Tabuľka 7: Spodná hranica odhadov o počte rómskych žiakov v špeciálnom vzdelávaní zo štúdie Škola ako geto (REF, 2009)
Typ školy
Špeciálne základné školy
Špeciálne triedy
v štandardných školách
Špeciálne stredné školy
Celkom

Počet všetkých zapísaných žiakov
13 807
5 590

Počet rómskych žiakov
8 200
4 795

Podiel rómskych žiakov
59,4%
85,8%

5 114
24 511

1 794
14 789

35,0%
60,3%

Zdroj: Odhady riaditeľov a učiteľov škôl pre REF (2009)

Ako uvádza REF (2009: 81-82), „slovenská vláda preukázala, že si je vedomá problémov spojených so špeciálnym vzdelávaním minimálne od roku 2001, kedy ministerstvo školstva požadovalo
zníženie počtu detí (bez špecifikácie etnicity) v špeciálnych školách prostredníctvom precízneho
diagnostikovania a koncepcie integrácie detí so špeciálnymi potrebami do štandardných škôl
(Ministerstvo školstva Slovenskej republiky 2001: 15). O tri roky neskôr ministerstvo vyhlásilo, že
je potrebné zabrániť vytváraniu segregovaných tried pre rómske deti (Ministerstvo školstva Slovenskej republiky 2004: 6). Znižovanie počtu rómskych detí navštevujúcich špeciálne základné
školy a špeciálne výchovné zariadenia taktiež figuruje medzi piatimi cieľmi Národného akčného
plánu Slovenskej republiky k Dekáde začleňovania rómskej populácie 2005-2015 (vláda Slovenskej republiky 2005: 5-6; pozri tiež Úrad vlády Slovenskej republiky 2008: 13). (...) Napriek pokroku v politickej rovine existuje celý rad faktorov, ktoré prispievajú k pretrvávajúcemu nadmernému
zastúpeniu Rómov v špeciálnom vzdelávaní. Niektoré z nich sa týkajú postupov a mechanizmov,
ktorými deti vstupujú do špeciálneho vzdelávania a vystupujú z neho. Nemenej dôležitými sú tiež
motivácie relevantných inštitúcií a rómskych rodičov zapisovať deti do špeciálnych škôl a tried.“

2.2.2 Špeciálne triedy na bežných základných školách
Nový školský zákon umožňuje škole po súhlase zriaďovateľa zriadiť triedu pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami35. Vyhláška o základnej škole36 upresňuje, že škola pri
organizácii vyučovania v takejto triede postupuje podľa ustanovení vyhlášky o špeciálnych školách, a to vrátane procesu zaraďovania. Podľa Štátnej školskej inšpekcie (2009) „do samostatných
tried pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami nie je možné zaradiť deti výlučne
z dôvodu, že pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia (§ 28 ods. 9 školského zákona)“

35

9

36

Zákon č. 245 /2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §29 ods.
Vyhláška MŠ SR č. 320/2008 o základnej škole z 23. júla 2008
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Jedným z významných zistení štúdie REF (2009) o zastúpení rómskych detí v školách bolo, že
podiel (nie počet) rómskych žiakov v špeciálnych triedach základných škôl (pozri nižšie tabuľky) je
najvyšší a tvorí asi 85,8%, zatiaľ čo v bežných triedach týchto štandardných základných škôl
tvoria asi 35,2%. V triedach špeciálnych základných škôl tvoria asi 59,4%. Podľa štúdie (2009: 25)
to súvisí s dvoma faktami. Približne dve tretiny Rómov žijú vo vidieckom prostredí, kde bývajú
skôr zriaďované špeciálne triedy na ZŠ, zatiaľ čo špeciálne základné školy sú najčastejšie lokalizované v mestách. Po druhé, rómski žiaci s diagnostikovaným ľahkým mentálnym postihnutím bývajú zväčša zaraďovaní do špeciálnych tried, zatiaľ čo nerómski žiaci s rovnakou diagnózou bývajú častejšie individuálne integrovaní pomocou individuálneho učebného plánu v štandardných
triedach.
Tabuľka 8: Rómski žiaci v štandardných školách so špeciálnymi triedami zo štúdie REF (2009)
Škola ako geto
Celkový počet žiakov
Celkový
počet
žiakov
v štandardných školách so
špeciálnymi triedami
Počet žiakov v špeciálnych
triedach
Počet
žiakov
v štandardných triedach

Počet rómskych žiakov

Podiel
žiakov

rómskych

11 042

4 487

40,4 %

1 184

1 016

85,8 %

9 858

3 471

35,2 %

Zdroj: Dotazníky pre riaditeľov štandardných škôl so špeciálnymi triedami pre REF (2009)
Je dôležité pozerať sa preto nielen na špeciálne základné školy, ale aj na zaraďovanie detí do
iných prúdov vzdelávania v rámci štandardných základných škôl. Ako uvádzajú Hapalová a Daniel
(2008: 12), školy pomerne často využívajú možnosť zriadiť takéto triedy na vytváranie čisto rómskych tried a dodávajú, že v praxi sa „vyskytujú prípady, kedy sú rómske deti zo sociálne znevýhodneného prostredia z jedného ročníka “preklasifikované” na deti s ľahkou mentálnou retardáciou a následne vzdelávané v oddelených triedach podľa učebných osnov pre špeciálne školy“.
Motivácia pre školy je založená jednak na finančných nastaveniach, lebo normatív na žiakov
týchto tried je vyšší (pozri časť o finančných nástrojoch), pričom Hapalovej a Danielovi (2008)
potvrdili viacerí pedagógovia „priamy tlak vedenia školy na navýšenie počtu zdravotne znevýhodnených žiakov, ktorí sa „rekrutujú“ spomedzi rómskych detí. V jednom prípade vedenie školy
dokonca stanovilo optimálny počet detí, ktoré treba „preklasifikovať na zdravotne znevýhodnených žiakov“, aby sa finančne zabezpečila základná prevádzka školy.“ Okrem toho pedagógovia
v prípade takejto triedy nemusia vytvárať pre každého žiaka individuálny vzdelávací program,
ktorý je povinný v prípade integrácie rovnakého dieťaťa v bežnej triede37.
Počet žiakov špeciálnych tried na bežných školách vzrástol z 1 435 v roku 2003 na 1845 v roku
2010. Celkový počet žiakov špeciálnych tried je ešte vyšší, pretože od roku 2007 sa k nim pripočítava aj viac ako dvetisíc intelektovo nadaných žiakov, pre ktorých je možné tiež zriaďovať špeciálne triedy.

Zákon č. 245 /2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§7 ods.
5 školského zákona)
37
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2.2.3 Špecializované triedy
Okrem tried pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami umožňuje vyhláška
o základnej škole aj vytváranie tzv. špecializovaných tried38 pre žiakov, ktorí z výchovnovzdelávacieho hľadiska potrebujú kompenzačný program alebo rozvojový program, a pre žiakov,
ktorí boli vzdelávaní v škole so vzdelávacím programom pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. V triede môžu byť najmenej 4, najviac 8 žiaci a môžu byť dokonca spojení z rôznych ročníkov. Žiaka do takejto triedy zaraďuje riaditeľ na návrh triedneho učiteľa, výchovného poradcu po
vyjadrení zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a po informovanom súhlase zákonného zástupcu žiaka. Podľa vyhlášky je v špecializovanej triede žiak zaradený iba počas nevyhnutnej
doby, tú však bližšie neupresňuje. V špecializovanej triede sa vzdelávajú aj žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí
a) po absolvovaní nultého ročníka nemajú predpoklad úspešne zvládnuť obsah
vzdelávania prvého ročníka školy,
b) nezvládajú obsah vzdelávania prvého ročníka školy alebo u ktorých sa na základe
psychologického vyšetrenia zistí, že nemajú predpoklady, aby úspešne zvládli
obsah vzdelávania prvého ročníka,
c) boli vzdelávaní v základnej škole podľa programu pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, ale nepreukázalo sa u nich zdravotné postihnutie.
Bod c) naznačuje ideovú podobnosť špecializovaných tried s experimentálne overovanými tranzitívnymi triedami na špeciálnych školách (doba trvania experimentálneho overovania bola predĺžená do roku 2010), ktoré by mali slúžiť na reintegráciu detí zo špeciálnych škôl do bežných základných škôl. V roku 2009 však bolo v špecializovaných triedach len 376 žiakov, v špeciálnych
triedach ZŠ (pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami) bolo 6 111 žiakov.
Tento nepomer súvisí aj s finančnými nastaveniami, ktoré zvýšený normatív aplikujú len na žiakov s diagnostikovaným zdravotným znevýhodnením alebo žiakom so všeobecným intelektovým
nadaním (pozri časť o finančných nástrojoch).
Tabuľka 9: Žiaci vo vyrovnávacích a špecializovaných triedach v ZŠ (2003-2009)
2003/04
Vyrovnávacie triedy –
žiaci
Špecializované triedy
- žiaci

1350

2004/05

2005/06

1093

727

2006/07

2007/08

2008/09

2009/00

497
421

371

376

Zdroj: UIPŠ, Štatistická ročenka

2.2.4 Individuálna integrácia v bežných triedach základných škôl
Počet individuálne integrovaných žiakov UIPŠ vykazuje od roku 1996: odvtedy vzrástol z 3 451 na
22 051 žiakov v roku 2009 a počet škôl, ktoré integrujú žiakov sa takmer zdvojnásobil z počtu 1
365 na 2 482 škôl. V roku 1996 tvorili najväčšiu skupinu integrovaných žiakov (viac než tretinu)
žiaci s telesným znevýhodnením, no v roku 2009 už tvoria najpočetnejšiu skupinu žiaci
s vývinovými poruchami učenia (takmer 60%), ktorých znevýhodnenie bolo v 1990tych rokoch
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zriedkavejšie diagnostikované (tab. 7). Okolo 75-80% integrovaných detí sa počas tohto obdobia
nachádzalo v základných školách, pričom ich počet (s výnimkou roka 2001) stále rástol.
Graf 7: Počet individuálne integrovaných detí a žiakov na materských, základných a stredných
školách v rokoch 1996-2009

materské
základné
stredné

Zdroj: vlastné zobrazenie na základe údajov UIPŠ
Ako uvádza Gallová Kriglerová (2006), „individuálna integrácia žiakov je teoreticky veľmi dobrým
nástrojom na reintegráciu rómskych detí, ktoré boli neoprávnene zaradené do špeciálnej školy,
ale aj pre tie, ktoré nemajú mentálny postih, ale ich vzdelávanie na bežných základných školách v
klasických podmienkach by bolo problematické.“
Podľa §94 školského zákona sa výchova a vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením a žiakov so zdravotným znevýhodnením sa uskutočňuje aj v triedach alebo výchovných skupinách
spolu s ostatnými deťmi alebo žiakmi školy. Ak je to potrebné, takéto dieťa alebo žiak je vzdelávaný podľa individuálneho vzdelávacieho programu, ktorý vypracúva škola v spolupráci so školským zariadením výchovnej prevencie a poradenstva.
Pri zavedení normatívneho financovania bol od roku 2004 stanovený normatív na integrovaného
žiaka vo výške 250% normatívu bežného žiaka daného typu školy. Neskôr so spresnením financovania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami podľa jednotlivých kategórií
znevýhodnenia sa začalo uplatňovať toto financovanie aj na integrovaných žiakov, čo umožňuje
presnejšie alokovať peniaze na žiakov so závažnejšími znevýhodneniami.
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Tabuľka 10: Individuálna integrácia detí a žiakov podľa dôvodu znevýhodnenia

1996

Počet
škôl
s ind.
int.
žiakmi
1365

1997

Počet
ind.
integr.
žiakov

z
toho
dievč
.

syndróm
autizmu

mentálne
postihnutie

sluchové
postihnutie

zrakové
postihnutie

3451

.

.

468

478

562

narušená
komunikač.
schop.
668

telesné
postihnutie

vývin.
poruchy
učenia

1275

vývin.
poruchy
správania
.

iné

int.
nadaní
žiaci

.

.

.

1468

4330

.

.

527

560

707

1012

1524

.

.

.

.

1998

1587

6570

.

.

1905

508

646

1986

1489

.

.

36

.

1999

1790

8050

.

.

2375

589

790

2547

1732

.

.

17

.

2000

1825

11210

.

39

2318

564

740

1500

1761

855

3421

12

.

2001

1622

7304

.

39

1799

336

334

1155

1232

252

2155

2

.

2002

1783

7421

.

46

1687

316

327

868

1223

285

2668

1

.

2003

1903

9509

3290

56

2385

358

339

932

1330

386

3662

61

.

2004

2116

12055

4254

72

3529

397

308

1019

1444

477

4622

187

.

2005

2227

13730

4871

87

3724

399

292

1095

1390

579

6143

21

.

2006

2345

16512

5655

107

3896

441

353

880

1359

728

8739

9

.

2007

2390

18695

6400

105

3879

447

370

929

1434

992

10270

0

269

2008

2445

19832

6690

153

3792

471

386

841

1418

1119

11279

.

373

2009

2482

22051

7373

190

3778

492

385

831

1454

1292

13049

.

580

Zdroj: UIPŠ
Vo svojom výskume však Gallová Kriglerová (2006) opisuje aj kontroverznosť individuálnej integrácie v praxi: „Základné školy sú kvalifikačne nepripravené na vzdelávanie individuálne integrovaných žiakov. Triedy v školách majú vysoký počet žiakov, učitelia nemajú vždy dostatočnú kvalifikáciu a deti preto nedosahujú adekvátny úspech v škole. Preto ZŠ veľmi často integrujú radšej
žiakov so zdravotným postihom, pretože vzdelávanie týchto detí je pre školy jednoduchšie, ako
vzdelávanie detí s mentálnym postihom, alebo poruchami učenia, prípadne správania. Niekedy
dochádza k tomu, že tieto deti bývajú naspäť preradené do špeciálnej školy (často na žiadosť ich
rodičov). Riaditelia špeciálnych škôl vnímajú individuálnu integráciu často až vyhranene negatívne, kvôli strate žiakov a tým financií.“ Odporúča preto znížiť počet detí v triedach, zabezpečiť
dostatočnú kvalifikáciu pedagógov a „pracovať jednak so samotným dieťaťom, ako aj s jeho rodinou a ostatnými žiakmi“.

2.2.5 Proces zaraďovania žiakov do systému špeciálneho vzdelávania
Legislatíva v oblasti zaraďovania detí do špeciálneho vzdelávania prešla po roku 1989 viacerými
významnými zmenami. Od roku 1991 sa vyžaduje pre zaradenie dieťaťa do špeciálneho vzdelávania súhlas zákonného zástupcu. Vyhláška Ministerstva školstva o špeciálnych školách pritom
určila rozhodnutie o zaradení a preradení dieťaťa do špeciálnej školy do rúk riaditeľa školy „na
základe návrhu odbornej komisie, ktorú zriaďuje z pedagogických pracovníkov školy, psychológa
a odborného lekára. Pri zaraďovaní žiaka do špeciálnej triedy na základnej škole je členom odbornej komisie aj zástupca špeciálno-pedagogickej poradne alebo pedagogicko-psychologickej
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poradne. Predsedom komisie je riaditeľ školy. Zaradenie alebo preradenie žiaka prerokuje riaditeľ
školy so zákonným zástupcom žiaka.“ 39
Iniciovať zaradenie/preradenie dieťaťa mohol v tomto období široký počet aktérov vrátane zákonného zástupcu žiaka, a to: škola, ktorú žiak navštevuje, pedagogicko-psychologická poradňa,
zdravotnícke zariadenie, orgány starostlivosti o rodinu a deti alebo špeciálno-pedagogická poradňa.
V roku 2000 bola táto vyhláška novelizovaná vyhláškou ministerstva školstva40, ktorou sa pri
zaraďovaní/preraďovaní žiakov zmenilo zloženie odbornej komisie: „ktorej členmi je špeciálny
pedagóg, psychológ a ďalší odborníci, napríklad lekár, zástupca špeciálnopedagogickej poradne
alebo pedagogicko-psychologickej poradne.“
Prijatím nového školského zákona v roku 2008 bola pôvodná vyhláška o špeciálnych školách
z roku 1991 zrušená. Podľa §2, písm. j školského zákona je „dieťaťom so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami alebo žiakom so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami dieťa
alebo žiak ..., ktorý má zariadením výchovného poradenstva a prevencie diagnostikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby“. Medzi tieto deti sú po prvýkrát zaradené aj deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, ale ako uvádzame v predošlej časti, v praxi nie je ich sociálne
znevýhodnenie (teda dôvod ich špeciálnych výchovnovzdelávacích potrieb) diagnostikované v
zariadení výchovného poradenstva a prevencie. Formulár, na základe ktorého sú navrhované
deti do špeciálneho vzdelávania nie je podľa školskej inšpekcie určený pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, ale len pre tie, ktorých špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú zo zdravotného postihu. Tu opäť dochádza k značnej zmätočnosti vo výklade legislatívy,
pretože školský zákon explicitne medzi deti so ŠVVP zaraďuje aj deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Formulár na zaradenie do špeciálneho vzdelávania však vyžaduje kombináciu
zdravotného postihu a sociálneho znevýhodnenia. Táto zmätočnosť môže v praxi viesť
k neoprávnenému zaraďovaniu detí do špeciálnych škôl. Legislatíva by preto mala jednak efektívnejšie zadefinovať sociálne znevýhodnené prostredie a zároveň stanoviť, v akých prípadoch
deti z takéhoto prostredia potrebujú špeciálne vzdelávanie a aká jeho forma by bola vyhovujúca.
Školský zákon z roku 2008 už neobsahuje ustanovenia o odbornej komisii diagnostikujúcej dieťa.
V §61 ods. 1 uvádza, že „o prijatí dieťaťa so ŠVVP rozhoduje riaditeľ školy na základe písomnej
žiadosti zákonného zástupcu a písomného vyjadrenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydaného na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa“.
Na zaradenie do špeciálneho vzdelávania je na základe novej vyhlášky MŠ SR41 potrebné diagnostické vyšetrenie vykonané zariadením výchovného poradenstva a prevencie. Kompletná
dokumentácia tak obsahuje:
-

správu zo špeciálnopedagogického vyšetrenia (vyplní špeciálny pedagóg poradenského
zariadenia),

Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu č. 212/1991 o špeciálnych školách, §14
Vyhláška MŠ SR č. 63/2000 z 9. februára 2000, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže
a športu SR č. 212/1991 Zb. o špeciálnych školách
41 Vyhláška MŠ SR 322/2008 o špeciálnych školách
39
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správu zo psychologického vyšetrenia (vyplní psychológ poradenského zariadenia),
správu z vyšetrenia odborným lekárom, vyjadrenie poradenského zariadenia k školskej
integrácii,
potvrdenie o prerokovaní návrhu na prijatie v pedagogickej rade školy
priestor pre vyjadrenie zákonného zástupcu,
individuálny vzdelávací program a osobný list žiaka.

Dôležitou témou pri zaraďovaní do špeciálneho vzdelávania je aj súhlas zákonného zástupcu.
Viaceré hodnotiace správy v minulosti poukazovali na to, že (najmä) rómski žiaci sú zaraďovaní
do špeciálnych škôl bez informovaného súhlasu rodiča. Legislatívne zmeny reagovali aj na tento
problém a školský zákon z roku 2008 upresnil, že „riaditeľ školy pred prijatím dieťaťa so ŠVVP (...)
poučí zákonného zástupcu o všetkých možnostiach vzdelávania jeho dieťaťa.“ V predošlých zákonných úpravách bol spomenutý len súhlas rodiča. Školský zákon zároveň uvádza situácie, pri
ktorých sa súhlas rodiča nevyžaduje:




v situácii, kedy riaditeľ školy alebo zariadenie výchovného poradenstva a prevencie zistí
problémy v triede so začleneným žiakom na strane vzdelávania začleneného žiaka alebo
ostatných detí a vtedy riaditeľ školy po súhlase príslušných inštitúcií navrhuje iný spôsob
vzdelávania začleneného žiaka, s ktorým ak rodič nesúhlasí, o postupe rozhoduje súd
(§29, ods. 10-11),
v prípade, ak sa počas dochádzky žiaka do základnej školy so vzdelávacím programom
pre žiakov so ŠVVP zmení charakter potrieb žiaka alebo jeho zaradenie nezodpovedá
charakteru jeho potrieb, riaditeľ základnej školy po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie odporučí zákonnému zástupcovi žiaka podať návrh
na prijatie žiaka do inej školy, prípadne na základe žiadosti zákonného zástupcu rozhodne o oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy. Ak zákonný zástupca nekoná v
záujme dieťaťa, riaditeľ školy postupuje podľa § 29 ods. 10, teda rozhodne o zmene
a v prípade nesúhlasu rodiča o postupe rozhoduje súd (§61 ods. 3).

Významný terénny výskum, ktorý poukázal na problémy spojené so zaraďovaním detí do špeciálneho vzdelávania, realizovala Jana Tomatová (2004). Na základe terénneho výskumu dospieva k záveru, že „jedným z dôvodov nadmerného zastúpenia rómskych detí v špeciálnom školstve
je samotný proces zaraďovania a preraďovania žiakov“. Hlavné problémy Tomatovej štúdia sumarizuje do troch oblastí: nejednoznačné legislatívne pravidlá, nedodržiavanie legislatívy v praxi
a nevyhovujúce štruktúry a postupy tradičného vzdelávania Tomatová upozorňuje aj na to, že
psychológovia nemajú k dispozícii spoľahlivý psychodiagnostický nástroj pre posudzovanie rómskych detí zo znevýhodneného prostredia a že školský systém nereaguje na známe odlišnosti
jazykového a kognitívneho vývinu rómskych detí zo znevýhodneného prostredia.
Gallová-Kriglerová (2006) na základe terénneho výskumu v troch lokalitách dopĺňa ako významný
problém aj nevyjasnené kompetencie medzi pedagogicko-psychologickými poradňami a špeciálno–pedagogickými poradňami. Tým, že špeciálno–pedagogické poradne (v súčasnosti centrá
špeciálno–pedagogického poradenstva) sú zriaďované často priamo špeciálnymi školami, existuje tam podozrenie na konflikt záujmov pri zaraďovaní detí do špeciálnych škôl. Najnovšie zistenia
ohľadom zaraďovania detí do špeciálneho vzdelávania priniesla štúdia REF (2009), založená na
štatisticky reprezentatívnom terénnom výskume. Nasledovné štyri hlavné zistenia tejto štúdie
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možno porovnať s Tomatovej (2004) závermi a vidíme, že kľúčové problémy pretrvávajú aj po
piatich rokoch:


Diagnostické testy, ktoré sa na Slovensku najčastejšie používajú, nie sú metodologicky
vhodné pre posudzovanie rómskych detí.



Chýba konzistentná implementácia nových diagnostických nástrojov do praxe.42



Pretrváva jazyková bariéra.



Naďalej existujú problémy pri realizácii testov.

Štúdia REF (2009) priniesla aj hĺbkový kvalitatívny prieskum motivácií, ktoré vedú rómskych rodičov k tomu, aby súhlasili so zaradením svojich detí do špeciálnych škôl a tried. Prieskum ukázal,
že pre preferenciu špeciálnych škôl a tried sú dôležitejšie iné faktory ako materiálne stimuly,
ktoré hrajú v prospech špeciálnych škôl. Ide napríklad o očakávanie lepších známok, individuálneho prístupu a jednoduchšieho učiva, ako aj zviazanosť s komunitou (špeciálne školy sú najznámejšie v danej komunite, navštevovali ich rodičia, navštevujú ich starší súrodenci, ktorí dohliadnu na mladších) a väčší pocit bezpečia na špeciálnych školách v kontraste s obavou zo zlého
prístupu k deťom na štandardných školách.

Ministerstvo školstva pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia s nedostatočne zvládnutým jazykom výučby
odporúča nový „Test školskej spôsobilosti“, ktorý bol vytvorený Výskumným ústavom detskej psychológie
a patopsychológie v rámci projektu PHARE „Reintegrácia sociálne znevýhodnených detí zo špeciálnych škôl do štandardných základných škôl”. Pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktoré navštevovali prípravný ročník alebo
prvý ročník špeciálnej základnej školy, usmernenie odporúča používať „RR screening” (vyvinutý tou istou inštitúciou v
rámci rovnakého projektu PHARE) pre vylúčenie mentálneho postihnutia detí vo veku šesť až desať rokov, ktoré predtým navštevovali špeciálnu ZŠ.
42
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Rámček 2: Prípad Pavlovce nad Uhom 2007
Okrem uvedených výskumov sa táto problematika objavuje vo viacerých publikovaných štúdiách,
vrátane zdokumentovaných konkrétnych prípadov z praxe. Medzi najznámejšie patrí prípad obce
Pavlovce nad Uhom z roku 2007, ktorý popísala Amnesty International (2008):
Po niekoľkoročných opakovaných sťažnostiach starostu a riaditeľa bežnej základnej školy vo východoslovenskej obci Pavlovce nad Uhom na situáciu v tamojšej špeciálnej základnej škole sa
uskutočnila neohlásená inšpekcia košického Krajského školského úradu v novembri 2007. Tá
zistila, že spomedzi 57 nových žiakov prijatých v školskom roku 2007/2008 (vrátane 25 žiakov
preložených zo základnej školy) „riaditeľ špeciálnej školy zapísal alebo prijal na diagnostický pobyt žiakov, ktorí neboli diagnostikovaní, alebo ich diagnostika nebola úplná (neohodnotil ich psychológ aj špeciálny pedagóg), alebo žiakov, ktorí mali nejednoznačné alebo nepreukázateľné
výsledky. Pri kontrole sa tiež zistilo, že riaditeľ do prípravnej triedy prijal deti, ktoré k septembru
2007 nedovŕšili zákonom stanovený minimálny vek na prijatie.
Kontrola tiež konštatuje, že z 29 žiakov prijatých do špeciálnej školy na diagnostický pobyt:
 sa traja do času inšpekcie nepodrobili nijakému psychologickému alebo špeciálnopedagogickému testovaniu (z týchto troch žiakov bol jeden v prvom ročníku, jeden
v ôsmom ročníku a jeden v predškolskom veku prijatý do prípravnej triedy);
 piati nedosiahli požadovaný vek 6 rokov na prijatie k 1. septembru 2007, ale napriek tomu boli zapísaní do prípravnej triedy, aby sa uľahčil ich zápis v špeciálnej škole
v nasledovnom roku;
 zistilo sa, že u piatich sa po opakovanom psychologickom teste nepreukázalo nijaké mentálne postihnutie;
 piati mali nejednoznačné výsledky testov.
Z 28 nových žiakov zapísaných v špeciálnej škole (tí, ktorí neboli prijatí na dočasný diagnostický
pobyt):
 sa 18 do času inšpekcie nepodrobili psychologickému alebo špeciálno-pedagogickému
testovaniu;
 zistilo sa, že piati majú nejednoznačné alebo nepreukázateľné výsledky testov, vrátane
jedného žiaka, ktorý absolvoval psychologickú aj špeciálno-pedagogickú diagnostiku.
Spoločné odporúčanie psychológa a špeciálneho pedagóga bolo prijať žiaka do špeciálnej
školy, „ak o to požiadajú rodičia“. Z piatich žiakov boli dvaja zapísaní do prvého ročníka,
jeden do druhého ročníka, jeden do štvrtého ročníka a jeden do šiesteho.“

2.3

Nástroje na podporu vzdelávania po základnej a špeciálnej základnej škole

Zastúpenie detí zo znevýhodneného prostredia na vyšších stupňoch vzdelania klesá. Jednou
z príčin je nižšia školská úspešnosť v základnom vzdelávaní, čo ukazuje aj prieskum ROCEPO
(2008), podľa ktorého sa najviac detí zo SZP koncentruje v 0., 1. a 2. ročníku a najmenej v 8. a 9.
ročníku (tab. 8). Žiaci zo SZP tak často končia povinnú školskú dochádzku skôr ako v deviatom
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ročníku, čo ďalej redukuje ich motiváciu a praktické možnosti pokračovať vo vzdelávaní na dvojročných odborných učilištiach pre žiakov, ktorí skončili povinnú školskú dochádzku skôr ako v 9.
ročníku ZŠ alebo na odborných učilištiach a praktických školách v prípade, že boli vzdelávaní
v špeciálnych školách alebo triedach. Na pokračovanie vzdelávania v inom type školy je potrebné, aby dieťa malo ukončené základné vzdelanie a dosiahlo stupeň ISCED 2 (tzv. nižšie stredné
vzdelanie). To znamená, že musia ukončiť základnú školu štandardným spôsobom, alebo absolvovať kurz dokončenia základného vzdelania, ktoré môžu organizovať základné školy na základe
§30 ods. 5 školského zákona43.
Tabuľka 11: Sociálne znevýhodnené deti na základných školách v prieskume ROCEPO z roku
2007 podľa jednotlivých ročníkov
Ročník
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Spolu

Zdroj: ROCEPO (2008)

Počet žiakov
v prieskume ROCEPO
1 585
23 699
22 904
23 013
23 444
22 965
23 430
25 225
26 767
25 130
218 162

Počet SZP žiakov
v prieskume ROCEPO
1 358
4 930
4 165
3 792
3 647
3 499
3 001
2 675
2 048
1 390
30 505

Podiel žiakov zo SZP v
%
85,68%
20,80%
18,18%
16,48%
15,56%
15,24%
12,81%
10,60%
7,65%
5,53%
13,98%

Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia tvorili v roku 2009/10 11,9% všetkých žiakov základných škôl a 38,1% žiakov špeciálnych základných škôl. Na stredných školách nie sú poskytované dotácie na stravu obdobné materským a základným školám, preto sledovanie zastúpenia
týchto detí v stredoškolskom vzdelávaní možno len odhadnúť na základe poskytnutých stredoškolských sociálnych štipendií, ktorých výška je viazaná aj na prospech.
V tabuľke 12 uvedené údaje o stredoškolských štipendiách zachytávajú ešte stav pred zmenou
v roku 2008, tzn. počet poberateľov štipendií tvorili všetky deti z rodín v hmotnej núdzi a výška
bola odstupňovaná podľa prospechu. Na stredoškolskej úrovni, vrátane odborných učilíšť
a praktických škôl bolo asi 12 600 študentov poberajúcich tieto štipendiá (a tvorili 4,1% všetkých
žiakov v stredných školách vrátane špeciálnych, v porovnaní s 11% SZP žiakov na ZŠ a ŠZŠ), čo
znamená, že len o niečo viac ako tretina detí zo sociálne znevýhodneného prostredia prechádza zo základných a špeciálnych základných škôl na vyššie stupne vzdelania.
Z tabuľky 12 vidíme tiež, že deti zo SZP sa koncentrujú v tých typoch vzdelávania, ktoré sú menej
perspektívne z pohľadu dĺžky vzdelávania, stupňa získaného vzdelania (zvyčajne ide o základné

„Pre fyzické osoby, ktoré nezískali nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b), môže základná škola organizovať vzdelávanie na získanie tohto stupňa vzdelania, ktoré sa končí komisionálnou skúškou zo všetkých vyučovacích
predmetov okrem vyučovacích predmetov s výchovným zameraním. Po úspešnom vykonaní komisionálnej skúšky
vydá škola fyzickej osobe vysvedčenie s doložkou, na ktorej sa uvedie získaný stupeň vzdelania; pre fyzické osoby vo
výkone väzby a výkone trestu odňatia slobody sa toto vzdelávanie organizuje v detašovaných triedach základných škôl
v ústavoch na výkon väzby a v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody alebo sa zabezpečí individuálne vzdelávanie.“
43
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vzdelanie, nižšie stredné vzdelanie (ISCED 2), alebo stredné vzdelanie a získanie výučného listu
(ISCED 3C), ako aj z pohľadu ďalšej perspektívy na trhu práce.
Tabuľka 12: Zastúpenie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základnom
a strednom školstve (2006-2008)
Počet žiakov*

Žiaci zo sociálne
znevýhodneného
prostredia
47 004
7 246

Podiel žiakov zo
SZP

Priemerná výška
sociálne štipendia
(SKK)
NA
NA

základné školy
471 639
9,97%
špeciálne základné
19 924
36,37%
školy
gymnáziá
99931
1 686,2
1,69%
10417,27
stredné odborné
72481
1960,8
2,71%
9781,4055
školy
združené stredné
71634
4 919,7
6,87%
8686,3264
školy
stredné odborné
60621
3 083,3
5,09%
8225,0705
učilištia
špeciálne gymnáziá
50
945,3
17,28%
10025,18
špeciálne stredné
206
odborné školy
špeciálne stredné
709
odborné učilištia
odborné učilištia
4040
praktické školy
465
Poznámky: Údaje za základné a špeciálne základné školy sú k septembru 2008. Údaje za stredné školy sú za
školský rok 2006/07 (novšie údaje nerozlišujú medzi SOŠ, SOU a ZSŠ) údaje za stredné špeciálne školy sú za
rok 2007/08 (predtým neboli vykazované sociálne štipendiá). Pri stredných školách sú počty žiakov zo SZP
poberajúcich sociálne štipendiá priemernou hodnotou v daných rokoch.
Zdroj: vlastné výpočty na základe údajov MŠ SR za základné a UIPŠ za stredné školstvo.

2.3.1 Motívy pre pokračovanie vzdelávania na stredných školách
Motiváciu pokračovať v ďalšom štúdiu v prípade detí zo sociálne znevýhodneného prostredia
ovplyvňuje konštelácia nasledovných faktorov:


dostupnosť stredných škôl, resp. v prípade špeciálneho vzdelávania dostupnosť odborných učilíšť a praktických škôl a s tým spojené náklady na dochádzanie a štúdium. REF
(2009: 35) uvádza vzdialenosť ako mimoriadne dôležitý faktor rómskych rodičov
v rozhodovaní, pričom najmä rodičia detí z vidieckych oblastí odmietajú posielať svoje
deti do vzdialenejších stredných špeciálnych škôl, z ktorých asi 80% je umiestnených
v mestách a mestečkách, a ochotnejší sú posielať na stredné školy skôr chlapcov než
dievčatá. Ak by sa zvýšila priestupnosť škôl pre absolventov špeciálneho prúdu vzdelávania napríklad spôsobom, že by kurzy dokončenia základného vzdelania mohli absolvovať
na strednej škole a zároveň by mali možnosť okrem odborných učilíšť a praktických škôl
navštevovať aj učebné odbory stredných škôl, zvýšila by sa fyzická dostupnosť stredoškolského vzdelávania pre túto skupinu žiakov.



možnosť získať sociálne štipendium na strednej škole. Do septembra 2008 mohli sociálne
štipendium na strednej škole získať aj žiaci s priemerom známok horším ako 3,5. Od sep-
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tembra 2008 sú štipendiá odstupňované len pre žiakov s priemerom známok lepším ako
3,5 a naviazané na výšku životného minima. Napríklad pre rok 2009/10 je to mesačne
42,26€ pri prospechu do 2,0 vrátane, 29,59€ pri prospechu horšom ako 2,0 do 2,5 vr átane a 21,13€ pri prospechu horšom ako 2,5 do 3, 5 vrátane. Údaje za rok 2009/2010 ešte nie sú dostupné. Dopady sprísnenia poskytovania štipendií sa však prejavili už v roku
2008/2009 poklesom počtu poberateľov až o 24%, ktorý síce v oveľa nižšej miere – pokles len o 10% - odhadovala aj Ružena Grochová z odboru stredoškolských štipendií na
UIPŠ44.

Tabuľka 13: Počty poberateľov stredoškolských sociálnych štipendií
2007/2008

gymnáziá
konzervatóriá
stredné odborné školy
špeciálne stredné školy
spolu

2008/2009

priemerný počet
štipendistov
1 597,9
73,4
9 226,5
945,3

vyplatené štipendiá (Sk)
16 493 860
654 200
79 138 020
9 476 800

priemerný počet
štipendistov
1 357,1
51,5
6 690,3
866,5

vyplatené
štipendiá (Sk)
13 971 623
409 133
58 615 882
8 923 258

11 843,1

105 762 880

8 965,4

81 919 896

Zdroj: UIPŠ


nastavenie sociálneho systému, kedy po dosiahnutí 16 rokov je alternatívou ďalšieho
štúdia potenciálne poberanie sociálnych dávok, ktoré v kombinácii s účasťou na aktivačných prácach a poberaní aktivačného príspevku predstavuje výrazný finančný stimul. Ako
uvádza REF (2009: 38), „táto voľba je pre niektoré rómske rodiny atraktívnejšia o to viac,
že poberatelia sociálnych dávok, ktorí prijímajú nízko platené a krátkodobé zamestnania
zvyčajne organizované samosprávami (približne 60 eur mesačne po dobu maximálne 6
mesiacov), majú zo strany štátu nárok na finančné („aktivačné“) príspevky. Táto situácia
účinne zvyšuje alternatívne náklady posielania detí na stredné školy, čo vedie mnohých
rodičov k tomu, že svojim deťom odoprú stredoškolské vzdelávanie kvôli krátkodobejšiemu výhľadu ekonomickej prosperity.“

Nie je prekvapením, že veľký počet žiakov sa rozhodne nepokračovať v ďalšom štúdiu. Napríklad
v roku 2009 ukončilo povinnú školskú dochádzku na špeciálnych základných školách 2 575 žiakov, z nich 1 684 ju ukončilo v 9. ročníku, pričom 1 359 (53% končiacich na ŠZŠ) pokračovalo
v štúdiu na odborných učilištiach alebo praktických školách, 12 na SOŠ. Koľko z nich štúdium na
týchto školách reálne dokončí, nie je možné z údajov UIPŠ zistiť presne, ale odhad bude nižší ako
polovica, vzhľadom na vysoké miery predčasne ukončujúcich žiakov (drop-outs)45 na týchto školách.

Nejedlý, T.: Prísnejšie štipendiá vytlačia žiakov zo škôl. Hospodárske noviny 30. 7. 2008,
http://hnonline.sk/slovensko/c1-26114380-prisnejsie-stipendia-vytlacia-ziakov-zo-skol
45 Napríklad v roku 2008 bolo na praktických školách 321, 242 a 146 v 1., 2. a 3. ročníku v tomto poradí, 453 novoprijatých žiakov, ale len 122 absolventov v danom roku. Pomer absolventov k novoprijímaných žiakom bol 0,27. Podobne
na odborných učilištiach v roku 2008 bolo 1 661, 1 175 a 918 žiakov v 1., 2. a 3. ročníku, 1 610 novozapísaných žiakov,
ale len 748 absolventov. Pomer absolventov k novoprijímaným žiakom bol 0,46.
44
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2.3.2 Možnosti pokračovania vo vzdelávaní v prípade neúspešného zvládnutia základnej školy
Pre žiakov neúspešných na základnej škole je k dispozícii možnosť pokračovať v 2-ročnom odbore
učilišťa, ktorú zakotvil už starý školský zákon46 a v novom školskom zákone je formulovaná nasledovne: „Do prvého ročníka vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelávania môže byť prijatý uchádzač, ktorý neukončil vzdelávací program základnej školy v poslednom
ročníku alebo posledný ročník neukončil úspešne.“47
Špeciálne stredné školy ako odborné učilište a praktická škola prijímajú žiakov s mentálnym postihnutím, pričom do odborného učilišťa sa prijímajú tí, ktorí ukončili vzdelávanie v poslednom
ročníku základnej školy alebo ukončili povinnú školskú dochádzku48 a do praktickej školy tí, ktorí
ukončili základnú školu alebo povinnú školskú dochádzku a ich stupeň postihnutia im neumožňuje zvládnuť prípravu v odbornom učilišti. Do praktickej školy sa prijímajú aj iné fyzické osoby s
mentálnym postihnutím alebo dospelí občania s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným
postihnutím, ktorí dovŕšili vek 18 rokov a neboli vzdelávaní v odbornom učilišti alebo praktickej
škole, a to aj vtedy, ak nespĺňajú podmienky uvedené v predošlom odseku49.
Podľa OECD (2009) bol v roku 2007 podiel absolventov vyššieho sekundárneho vzdelávania (ISCED 3A), ktoré umožňuje priame pokračovanie v terciárnom vzdelávaní na Slovensku 73%, OECD
priemer bol 61%, priemer krajín EÚ 63%. Pre účely našej štúdie je však dôležité pozrieť sa aj na
typické vzdelávacie cesty mladých ľudí, ktorí túto úroveň nedosahujú. Štatistiky ich žiaľ nezachytávajú dostatočne presne. Na základe štatistických ročeniek UIPŠ môžeme zostaviť len približný
odhad dolných hraníc počtov detí, ktoré ukončujú svoje vzdelávanie na nasledovných vzdelávacích cestách nedosahujúcich úroveň ISCED 3, teda úroveň stredoškolského vzdelania s výučným
listom alebo s maturitou:


neúplné primárne vzdelanie má žiak, ktorý kvôli opakovaniu ročníkov neprejde na
druhý stupeň ZŠ (min. 2 000 žiakov v roku 2008), prípadne neukončí špeciálnu ZŠ
(min. 900 žiakov v 2008)



primárne vzdelanie má žiak, ktorý absolvuje 1. stupeň základnej školy, ale ukončí povinnú školskú dochádzku skôr než v 9. ročníku kvôli opakovaniu ročníkov (min. 2 000
žiakov v 2008), alebo žiak, ktorý absolvuje špeciálnu ZŠ vrátane prípravného ročníka,
ktorý sa započítava do povinnej školskej dochádzky (min. 1 600 žiakov v 2008),



nižšie stredné vzdelanie dosiahne žiak po absolvovaní 3 ročníkov praktickej školy po
špeciálnej ZŠ (asi 450 zapísaných žiakov v roku 2008, ale ukončí menej ako tretina)

§17a zákona 29/1984: Učilište poskytuje odbornú prípravu na výkon povolania žiakom, ktorí ukončili povinnú školskú
dochádzku na základnej škole v nižšom než deviatom ročníku alebo deviaty ročník neukončili úspešne, ako aj žiakom,
ktorí úspešne neukončili základnú školu po deviatich rokoch školskej dochádzky.
47 Zákon č. 245 /2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§62 ods.
4)
48 Po novelizácii vyhlášky o špeciálnej škole 212/1991 vyhláškou č. 363/2003 sa umožnilo do odborných učilíšť prijímať
aj žiakov, ktorí neukončili špeciálnu základnú školu.
49 Zákon č. 245 /2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, (§101,
ods. 1-3)
46
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dosiahnutie nižšieho stredného odborného vzdelania (ISCED 2C), a to po záverečnej
skúške na odbornom učilišti po špeciálnej ZŠ (v roku 2008 748 absolventov, štúdium
ukončí len asi polovica novozapísaných žiakov) alebo v 2-ročnom programe na učilišti po absolvovaní základnej školy, zvyčajne po ukončení povinnej školskej dochádzky
v nižšom ako 9. ročníku (660 absolventov v roku 2008)

Pre vzdelávaciu politiku je kľúčové reagovať na ročne asi 6 500 žiakov končiacich povinnú školskú dochádzku na špeciálnej základnej škole alebo predčasne na základnej škole, a z toho na
takmer 3 000 žiakov, ktorí každoročne nedosiahnu ani základné vzdelanie, teda neprejdú na
druhý stupeň ZŠ alebo neukončia 9 ročníkov špeciálnej základnej školy. Pre porovnanie stredné
odborné vzdelanie a výučný list na strednej odbornej škole bez maturity (ISCED 3C) získalo v roku
2008 13 761 absolventov a úplné stredné vzdelanie s maturitou (ISCED 3A a 4A)získalo 50 582
absolventov (okrem toho 5 594 v nadstavbovom a 756 v pomaturitnom a 572 vo vyššom odbornom vzdelávaní).

Žiaci zo znevýhodneného prostredia na Slovensku a v zahraničí
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3. Finančné nástroje na podporu žiakov zo znevýhodneného prostredia
Finančné nástroje na podporu detí zo SZP možno rozdeliť podľa toho, či majú priamy alebo nepriamy dopad na vzdelávanie týchto detí:
Nepriame finančné nástroje:


vyššie finančné normatívy na žiakov so zdravotným znevýhodnením,



vyššie finančné normatívy na individuálne integrovaných žiakov,



vyššie finančné normatívy na žiakov nultých ročníkov,



príspevok na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorý možno použiť aj na
zamestnanie asistenta učiteľa a pod.

Priame finančné nástroje:


dotácie na stravu, pomôcky zavedené v roku 2004



dotácie na prospechové štipendiá žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, v roku 2008 pozmenené na príspevok na dieťa plniace povinnú školskú dochádzku



preplácanie školného v poslednom roku materskej školy štátom zavedené v roku 2008,



preplácanie cestovných nákladov časti dochádzajúcich detí počas povinnej školskej dochádzky zavedené od roku 2004 a pod.



naviazanie vyplácania niektorých sociálnych dávok na pravidelnú školskú dochádzku dieťaťa (napr. prídavok na dieťa, príspevok na dieťa plniace povinnú školskú dochádzku
a od roku 2011 aj rodičovský príspevok)

Za hlavné témy, ktoré sú výzvou pre zlepšenie týchto finančných nástrojov, považujeme najmä
zjednotenie definície žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a finančné dorovnanie kategórie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Tá síce podľa školského zákona patrí medzi kategórie špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb, no nemá odlišný normatív od bežného
žiaka, aj napriek tomu, že školský zákon umožňuje vytváranie špecializovaných tried pre týchto
žiakov.
Normatívny systém financovania regionálnych škôl ovplyvňuje aj počet žiakov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí sú na škole. Normatívy sa líšia podľa kategórií, do ktorých sú žiaci zaradení podľa druhu svojho hendikepu.
Rozdiely medzi jednotlivými kategóriami žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami z finančného pohľadu určuje zákon o financovaní škôl50 v kombinácii s nariadením vlády SR,

50

Zákon č. č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
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ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre
školy a školské zariadenia51.
Žiaci s diagnostikovanými ŠVVP (či už sú vzdelávaní v špeciálnych triedach ZŠ, individuálne integrovaní alebo vzdelávaní v špeciálnych základných školách) znamenajú pre školu vyšší normatívny
príspevok podľa príslušných koeficientov. Avšak na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia nie je určený konkrétny fixný koeficient, ale financie sú napočítané každoročne spôsobom ad
hoc. Balík zdrojov, ktorý v podstate ostane k dispozícii pri rozpise rozpočtu prideľuje ministerstvo
školstva na tento účel - pre skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo SZP. Finančný pohľad ilustruje nasledujúca tabuľka.
Tabuľka 14: Normatívy pre základné školy a špeciálne základné školy v roku 2010
Sku
pina

Zaradenie žiaka do skupiny podľa zdravotného
znevýhodnenia a všeobecného intelektového nadania

1

žiak so všeobecným intelektovým nadaním

2

žiak s vývinovou poruchou učenia, žiak s mentálnym
postihnutím vzdelávaný podľa variantu A, žiak s
poruchou správania, žiak s poruchou aktivity a pozornosti
žiak s mentálnym postihnutím vzdelávaný podľa
variantu B, žiak s narušenou komunikačnou schopnosťou, slabozraký žiak, žiak so zvyškami zraku a
žiak s poruchou binokulárneho videnia, nedoslýchavý žiak, žiak s kochleárnym implantátom, žiak s
telesným postihnutím okrem nechodiacich žiakov

3

koeficient
pre ZŠ
(špeciálne
triedy a
individuálne začlenení
žiaci)
1,5

Priemerný
mzdový
normatívny
príspevok
na žiaka ZŠ
v 2010 v €

koeficient
pre
ŠZŠ

Priemerný
mzdový
normatívny príspevok na
žiaka ŠZŠ v
2010 v €

1279,28

1

1318,58

1,93

1646,00

1,286

1695,69

2,265

1931,71

1,5

1977,87

4

nepočujúci žiak, nevidiaci žiak, žiak s telesným postihnutím - nechodiaci žiak

2,71

2311,22

1,8

2373,44

5

žiak s mentálnym postihnutím vzdelávaný podľa
variantu C, žiak s viacnásobným postihnutím vzdelávaný podľa variantu A, žiak s autizmom alebo
ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami bez
mentálneho postihnutia
žiak s viacnásobným postihnutím vzdelávaný podľa
variantu B alebo variantu C, žiak s autizmom alebo
ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím, hluchoslepý žiak

3,39

2891,16

2,25

2966,81

6,79

5790,85

4,5

5933,61

6

priemerný mzdový normatív na žiaka v 2010 v €
žiak nultého ročníka
príspevok na žiaka zo sociálne znevýhodneného
prostredia

852,85
2

1318,58

1705,70
90,00

90,00

Zdroj: vlastné prepočty autorky na základe údajov MŠ SR

Nariadenie vlády SR č. 630/2008 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho
rozpočtu pre školy a školské zariadenia
51
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Nepriame financovanie
3.1.1 Normatívne financovanie

Výška normatívnych prostriedkov na žiakov rôznych kategórií špeciálnych výchovno-vzdelávacích
potrieb, tak ako ju znázornila predošlá tabuľka, je v zásade podobná medzi špeciálnymi základnými školami a bežnými školami so špeciálnymi triedami alebo začlenenými žiakmi. Okrem týchto charakteristík normatívne financovanie zohľadňuje niektoré ďalšie aspekty, napríklad vyučovací jazyk alebo prípravu v nultých ročníkoch a školy na takýchto žiakov získavajú viac prostriedkov. Konkrétne napríklad mzdový normatív a normatív na výchovno-vzdelávací proces na žiaka
školy s iným vyučovacím jazykom ako slovenským je 108% zodpovedajúceho normatívu (týka sa
len žiakov na národnostných školách, nie tých, ktorí majú odlišný materinský jazyk, teda napr.
rómskych žiakov alebo detí cudzincov navštevujúcich bežné základné školy). Pri bilingválnom
štúdiu je to 125% zodpovedajúceho normatívu. Normatív na žiaka základnej školy, ktorý navštevuje triedu so športovou prípravou, je 108% normatívu na žiaka vzdelávajúceho sa v dennej forme štúdia. Mzdový normatív na žiaka nultého ročníka základnej školy je 200% normatívu na žiaka príslušnej základnej školy.

3.1.2 Nenormatívne financovanie
Okrem normatívne určovaných finančných zdrojov sú financie určené pre žiakov zo znevýhodneného prostredia prideľované školám aj nenormatívne, teda mimo automatického normatívneho
systému, a to napr. na asistentov učiteľa.
Financovanie vzdelávania žiakov zo SZP je aj v súčasnosti založené na príspevku na vzdelávanie
žiakov zo SZP52, ktorý základné a špeciálne základné školy získavajú na základe počtu týchto žiakov a sumy, ktorú každoročne určuje ministerstvo školstva (v rokoch 2009 a 2010 to bolo 90€ na
jedného žiaka zo SZP na rok). Školy môžu tento príspevok použiť na 5 rôznych účelov podľa vyhlášky ministerstva školstva č. 649/2008: na osobné náklady asistentov učiteľa, nákup vybavenia,
vzdelávanie v špecializovaných triedach, účasť žiakov na určených aktivitách a prevenciu pedikulózy. Pred zavedením tohto príspevku, t.j. pred rokom 2009, MŠ SR prideľovalo financie KŠÚ,
ktoré ich následne rozdeľovali školám podľa vlastných postupov na základe požiadaviek škôl53,
pričom financovať sa mohli len asistenti učiteľa. Vznikali tak regionálne rozdiely podľa prístupu
konkrétneho KŠÚ a suma bola pre školy každoročne nepredvídateľná.
V roku 2009 mali školy prvýkrát možnosť voľby (v rámci 5 uvedených účelov) pri použití týchto
prostriedkov, napočítaných podľa počtu žiakov zo SZP. Suma určená na jedného žiaka bola 90€
(rovnako aj v roku 2010) a celková rozdelená suma v roku 2009 bola 5,15 mil. €. Na rozdiel od
predošlých rokov, kedy všetky tieto prostriedky smerovali na asistentov učiteľa, použili školy na
mzdy a poistné asistentov učiteľa 52% tejto sumy, ďalších 41% na nákup vybavenia, 3,2% na
špecializované triedy, 2,6% na účasť žiakov na určených aktivitách (exkurzie, výlety a pod.) a
1,5% na prevenciu pedikulózy. Údaje podľa jednotlivých krajov uvádzajú tabuľky 15 a 16.
Vyhláška MŠ SR č. 649/2008 o účele použitia príspevku na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Rozdelenie finančných prostriedkov pre program asistentov učiteľa určovala smernica č. 19/2006-R z júna 2006,
ktorou sa určoval systém rozpisu finančných prostriedkov na mzdy a odvody do poistných fondov pre asistentov učiteľa
na jednotlivé krajské školské úrady a postup ich poskytnutia zriaďovateľom základných škôl a špeciálnych základných
škôl, ktorá nadobudla účinnosť 1. 9. 2006. Ustanovením §6 (Zoznam špecifík podľa §4 ods. 13 zákona č. 597/2003 Z.z.
písmeno b) Nariadenia vlády SR č. 2/2004 Z.z. s účinnosťou od januára 2004, boli nenormatívnym spôsobom vyčleňované finančné prostriedky na mzdy a odvody do poistných fondov na asistentov učiteľa.
52
53
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Zároveň však od roku 2009 (podľa informácií MŠ SR technickou chybou) prešli tieto pôvodne
nenormatívne účelové financie do balíka normatívnych financií, a tým sa v praxi znemožnilo
presné sledovanie ich účelovosti a nemožno ani zaručiť, že sa v danej výške dostanú konkrétnym
školám. Tento problém by mala riešiť novelizácia (v čase písania štúdie v parlamentnom druhom
čítaní) zákona č. 597/2003 Z.z. navrhnutá Vládou SR. Dôležitou časťou tohto návrhu je jednoznačné zaradenie príspevku medzi nenormatívne výdavky a zavedenie novej povinnosti štátnym
základným školám a špeciálnym základným školám s viac ako 100 žiakmi zo SZP použiť najmenej
50% celkového príspevku na financovanie pedagogických asistentov učiteľa.
Viaceré problémy spojené s príspevkom na vzdelávanie žiakov zo SZP však pretrvávajú:


Nízky objem zdrojov, ktorý neumožňuje školám aplikovať podporné opatrenia na zlepšenie vzdelávacích výsledkov žiakov zo SZP. Pridelené prostriedky školám často nepostačujú ani na zamestnanie pedagogického asistenta učiteľa (pre ilustráciu, ak by škola
chcela na 12 mesiacov zamestnať pedagogického asistenta učiteľa zaradeného
v najnižšej platovej triede bez požadovaného bakalárskeho vzdelania, je potrebné, aby
mala najmenej 65 žiakov zo SZP). Táto skutočnosť viedla po roku 2009 k redukcii počtu
asistentov učiteľa na základných školách a bola obrovským krokom späť v porovnaní
s predchádzajúcimi metodickými pokynmi (Metodický pokyn č. 1631/2002 a Smernica č.
19/2006), platnými do roku 2009, na základe ktorých škola mohla požiadať o pridelenie
asistenta v prípade, ak sa v triede nachádzalo 5 detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, pričom maximálny odporúčaný počet týchto detí, pripadajúcich na jedného asistenta bol 20.



Suma príspevku na vzdelávanie žiakov zo SZP je výrazne nižšia ako prostriedky, ktoré
školy dostávajú v prípade, ak sú žiaci zaradení v špeciálnych triedach. V prípade rómskych žiakov viacero štúdií upozornilo na ich nadmerné zaraďovanie do špeciálneho prúdu vzdelávania. Veľmi presné zistenia priniesol výskum Rómskeho vzdelávacieho fondu
(2009) v publikácii Škola ako geto. Finančná motivácia školy zaradiť žiaka zo SZP do špeciálnej triedy spočíva vo vyššom koeficiente takéhoto žiaka v systéme normatívneho financovania, ktorý má pre školu zároveň výhodu istého pridelenia vopred predvídateľnej
sumy. Hoci školský zákon uvádza medzi kategóriami žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami aj žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ako jediní
nemajú financovanie svojho vzdelávania ukotvené v normatívnom systéme na finančnej
úrovni porovnateľnej s inými podobnými druhmi špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb. Zároveň, hoci základný príspevok na žiaka a následné zvýšené normatívy pre ostatné kategórie detí so špeciálnymi potrebami medziročne rastú, príspevok na vzdelávanie
žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia ostáva na rovnakej úrovni.



Nepredvídateľnosť výšky súčasného príspevku na žiaka zo SZP. Príspevok na vzdelávanie žiakov zo SZP je podľa aktuálneho návrhu MŠ SR nenormatívnym výdavkom, ktorý je
napočítavaný podľa počtu týchto žiakov na škole a sumy, ktorú každoročne ad hoc určí
ministerstvo školstva. Dôsledkom je veľká neistota v zamestnávaní pedagogických asistentov učiteľa (prerušenia práce v priebehu školského roka, krátkodobé zmluvy, fluktuácia atď.) a financovaní ďalších podporných opatrení, zameraných na zvyšovanie kvality
vzdelávania žiakov zo SZP.
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Malá flexibilita v použití príspevku na žiakov zo SZP. Chýba možnosť použiť súčasný príspevok na iné účely, napr. na dopravu žiakov do školy alebo na prevenciu iných chorôb
ako pedikulózy.

Tabuľka 15: Financovanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v roku 2009
Kraj

Normatívny príspevok na žiaka zo SZP v €

Počet žiakov zo SZP
ŠZS

BA
TT
TN
NR
ZA
BB
PO
KE
CELKOM

ZŠ

173
402
249
529
400
1 215
2 160
2 251
7 379

556
1 628
1 134
4 146
2 622
9 375
15 237
15 209
49 907

Celkom
729
2 030
1 383
4 675
3 022
10 591
17 397
17 459
57 286

ŠZŠ
15 570
36 210
22 380
47 610
36 000
109 380
194 400
202 560
664 110

ZŠ

Celkom
65 580
182 700
124 440
420 780
271 980
953 160
1 565 760
1 571 340
5 155 740

50 010
146 490
102 060
373 170
235 980
843 780
1 371 360
1 368 780
4 491 630

Zdroj: Ministerstvo školstva SR, 2010b
Tabuľka 16: Financovanie žiakov zo SZP v roku 2009 podľa účelu
Kraj

Normatívny
príspevok na
žiaka zo SZP
v€

čerpanie podľa účelu v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 649/2008 Z. z.
Mzdy

Poistné

BA
TV
TC
NR
ZA
BB
PO
KE

65 580
182 700
124 440
420 780
271 980
953 160
1 565 760
1 571 340

15 162
42 382
14 069
47 338
26 275
448 478
663 782
753 755

6 243
12 668
4 920
14 059
7 239
141 082
215 302
251 080

PREVÁDZKA
spolu
44 115
127 549
105 181
357 991
237 255
361 938
685 731
556 633

Celkom

5 155 740

2 011 241

652 593

2 476 393

Zdroj: Ministerstvo školstva SR, 2010b

vybavenie

aktivity

39 620
115 320
96 105
313 187
200 751
295 958
553 950
481 367

993
7 455
5 307
13 546
21 656
32 547
38 508
15 041

špecializované
triedy
1 799
977
2 293
22 707
9 774
19 509
72 080
37 216

2 096 258

135 052

166 355

pedikulóza

78 728

1 703
3 798
1 476
8 551
5 074
13 925
21 192
23 009
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4. Zber údajov o žiakoch zo sociálne znevýhodneného prostredia
Zber údajov v rezorte školstva je stále čiastočne fragmentovaný, zlepšenie možno očakávať prebiehajúcim zavádzaním rezortného informačného systému. Hlavnou nevýhodou fragmentácie
zberu údajov je, že dáta z rôznych miest nie sú prepojené (napr. údaje o financovaní škôl
s údajmi o úspešnosti žiakov). Viaceré kľúčové údaje o žiakoch zo znevýhodneného prostredia
chýbajú (najmä o ich zastúpení v materských školách a o ich školskej úspešnosti) a na druhej
strane niektoré údaje sa zberajú len zo zotrvačnosti, bez reálneho využívania informácií v praxi
(napr. údaje o účasti žiakov na školách v prírode).

4.1

Zdroje údajov o deťoch zo znevýhodneného prostredia
4.1.1 Školy

Mnohé údaje týkajúce sa žiakov zbierajú a vykazujú jednotlivé školy. Tie zisťujú (napr. pri zápise
žiakov) tradične aj informácie o rodičoch, napr. o ich zamestnávateľovi. Avšak zistenie, že rodičia
žiakov sú nezamestnaní, nemá vplyv na postup školy. Neformálne sú tieto údaje využívané skôr
na získavanie sponzoringu prostredníctvom rodičov. Pre účely dotácií na stravu, školské pomôcky
a štipendiá školy získavajú od rodičov, ktorí o takúto podporu žiadajú, aj údaje o hmotnej núdzi
rodiny.

4.1.2 Zriaďovatelia škôl
Dôležitým medzistupňom vo vykazovaní údajov sú zriaďovatelia škôl a krajské školské úrady,
cez ktoré prechádza väčšina údajov týkajúcich sa riadenia škôl a školských zariadení a ktoré sú
zároveň medzistupňom pre ich financovanie. Krajské školské úrady a zriaďovatelia rozhodujú
o rôznych druhoch financovania. V normatívnom financovaní môžu prerozdeľovať dané % personálnych a prevádzkových zdrojov medzi školami, ktorých sú zriaďovateľom (v prípade KŠÚ
napr. bilingválne školy, špeciálne školy). V nenormatívnom financovaní predkladajú ministerstvu
žiadosti zriaďovateľov o financovanie špecifík, teda financií, ktoré nezohľadňuje normatívne financovanie (napr. náklady na dopravu žiakov, osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so
zdravotným znevýhodnením), ako aj financovanie havarijných situácií na štátnych školách
a školských zariadeniach, a financovanie rozvojových projektov.

4.1.3 Ministerstvo školstva
Ministerstvo školstva zbiera významnú časť údajov cez internetový portál http://www.vykazy.sk.
Hlavnou štatistickou jednotkou sú jednotlivé školy/školské zariadenia, resp. ak nemajú právnu
subjektivitu, tak ich zriaďovatelia. Okrem toho zriaďovatelia a následne krajské školské úrady
vytvárajú súhrnné výkazy za svoju oblasť pôsobnosti, čím overujú aj správnosť zdrojových údajov
zo škôl. Na tomto portáli zberá ministerstvo školstva údaje v štyroch oblastiach:




zber údajov pre normatívne financovanie
výkaz k správe o hospodárení
výkaz Škol (MŠ SR) 1-04 (štvrťročný výkaz o počte zamestnancov a výdavkoch na ich
mzdy)
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vzdelávacie poukazy

Z pohľadu informácií o žiakoch zo znevýhodneného prostredia sú kľúčové prvé dve oblasti:
Zber údajov pre normatívne financovanie. Od zavedenia financovania na žiaka54 predstavuje
tento zber údajov pre ministerstvo kľúčový podklad pre rozdelenie hlavného balíka zdrojov pre
regionálne školstvo v rámci normatívneho financovania (v r. 2010 celková suma 1,18 mld. €).
Tento zber sa týka len subjektov, ktoré sú financované z rozpočtovej kapitoly MŠ SR prostredníctvom krajských školských úradov, teda prenesených kompetencií55. Školy uvádzajú prehľad o
rôznych kategóriách žiakov vrátane počtu žiakov s iným vyučovacím jazykom, žiakov v nultom
ročníku, žiakov v špeciálnych triedach, v športových triedach alebo v triedach s rozšíreným vyučovaním niektorých predmetov, z celkového počtu žiakov sa uvádza aj počet žiakov zo sociálne
znevýhodneného prostredia (školy tu podľa pokynov MŠ SR uvádzajú počet žiakov poberajúcich
dotácie na stravu a školské pomôcky), počet individuálne začlenených žiakov (okrem žiakov špeciálnych tried). Nasledujúca tabuľka ukazuje nárast podielu aj počtu žiakov zo SZP v období
2008-2010 na základných aj špeciálnych základných školách.
Tabuľka 17: Porovnanie počtov detí zo sociálne znevýhodneného prostredia v Eduzbere MŠ SR
v roku 2008/2009, 2009/2010 a 2010/2011
Región / Školský rok
Bratislava

Základné školy – žiaci zo SZP
2008/09
2009/10
2010/11

Špeciálne základné školy - žiaci zo SZP
2008/09
2009/10
2010/11

455

432

396

187

149

123

Trnava

1578

1743

1848

405

393

368

Trenčín

1166

1175

1441

241

264

271

Nitra

4121

4382

4941

517

553

627

Žilina

2621

2794

2852

394

412

390

Banská Bystrica

8825

10340

11234

1157

1332

1351

Prešov

14453

16873

17907

2119

2242

2193

Košice

14341

16868

17146

2226

2300

2407

CELKOM ŽIACI ZO SZP

47560

54607

57765

7246

7645

7730

CELKOVÝ POČET ŽIAKOV

471639

458993

450837

19967

20076

20159

PODIEL SZP DETÍ V %

10,10%

11,90%

12,81%

36,30%

38,10%

38,35%

Zdroj: vlastné výpočty na základe materiálov MŠ SR Normatívne príspevky pre školy a školské
zariadenia na rok 2008, 2009 a 2010
Ak nastali významnejšie zmeny v ponuke vzdelávania alebo v právnej forme poskytovateľov,
ministerstvo už v minulosti viackrát reagovalo zmenou nastavenia normatívov, napríklad vytvorením podrobnejších kategórií normatívov pre špeciálne vzdelávanie (pri pôvodne jednotnom
normatíve boli školy so žiakmi so závažnejšími postihmi v minulosti podfinancované), zmenou
financovania škôl s malým počtom žiakov (prvá verzia zákona demotivovala zefektívnenie a spáZákon 597/2003 o financovaní základných, stredných škôl a školských zariadení
Všetci zriaďovatelia škôl sú povinní oznámiť do 30. septembra príslušnému krajskému školskému úradu počty detí
alebo žiakov škôl v ich zriaďovateľskej pôsobnosti v začínajúcom školskom roku a ďalšie údaje potrebné na rozpis
finančných prostriedkov (§7 ods. 4. zákona č. 597/2003 Z.z). Zber údajov pre normatívne financovanie sa týka len
subjektov, ktoré sú financované z rozpočtovej kapitoly MŠ SR prostredníctvom KŠÚ, teda prenesených kompetencií.
Údaje potrebné na rozdelenie dane pre nasledujúci kalendárny rok uvádza zriaďovateľ podľa stavu k 15. 9.
v štatistickom výkaze Škol (MŠ SR) 40-01, ktorý odošle podľa pokynov krajskému školskému úradu.
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janie škôl), zmenami vo financovaní neštátnych školských zariadení (pôvodne financovaných
z rozpočtovej kapitoly MŠ SR vo vyššom objeme v porovnaní so samosprávnymi zariadeniami).
Výkaz k správe o hospodárení. Výkaz umožňuje ministerstvu analyzovať spätne to, ako boli použité v regionálnom školstve prostriedky z rozpočtovej kapitoly ministerstva školstva. Je možné
údaje triediť podľa jednotlivých typov škôl, podľa regiónov. Zároveň je možné sledovať, akú časť
prostriedkov školy nevyužili a prenášajú do ďalšieho rozpočtového roka, aký je medziročný vývoj
mzdových prostriedkov, aký je vývoj štruktúry prevádzkových výdavkov a pod.
Údaje poskytujú jednak školy/školské zariadenia, ktoré sú zriadené krajskými školskými úradmi,
ako aj ostatné školy/školské zariadenia (zriadené obcami, VÚC, cirkevnými a súkromnými zriaďovateľmi), ktoré však vykazujú len prostriedky čerpané z rozpočtovej kapitoly ministerstva školstva, o. i. na vzdelávacie poukazy alebo na príspevok na výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú
jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky (MŠ SR, 2010a).
Ministerstvo školstva nedisponuje žiadnymi údajmi o použití zdrojov pridelených samosprávam z podielu výnosu dane na vzdelávanie v školských zariadeniach (originálne kompetencie) a
tento fakt je závažný preto, lebo ministerstvo tak nemá dostatočný prehľad o využívaní verejných zdrojov z podielových daní v materských školách, ktoré sú jedným z kľúčových miest pre
zlepšenie pozície detí zo znevýhodneného prostredia vo vzdelávaní.

4.1.4 Ústav informácií a prognóz školstva (UIPŠ)
Tradičný zdroj zberu štatistických informácií pre rezort školstva predstavujú výkazy Ústavu informácií a prognóz školstva. Hlavným výstupom je Štatistická ročenka školstva, ktorá na úrovni
jednotlivých škôl mapuje vývoj v celej sieti škôl a školských zariadení: na jej základe je možné
sledovať tok žiakov vzdelávacími inštitúciami, veľkosť škôl a tried, počty žiakov v rôznych odboroch, počty žiakov podľa vyučovacieho jazyka, podľa cudzích jazykov, ktoré študujú, počty zamestnancov v školstve, ale aj počty vymeškaných hodín, počty žiakov opakujúcich ročník, ukončovanie povinnej školskej dochádzky, odchod žiakov z bežných do špeciálnych škôl. UIPŠ spravuje
dáta o sieti škôl a školských zariadení, mapuje štatistiku prijímania na VŠ.
Napriek tomu, že žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia sa objavujú v niektorých školských výkazoch UIPŠ, zber údajov o nich nie je vhodne navrhnutý a chýbajú o nich aj najzákladnejšie ukazovatele, ako napríklad ich celkový počet na konkrétnych školách. Tento počet
síce zisťuje EDUZBER ministerstva školstva, ten je však metodicky odlišný a nie je možné jeho
výstupy priamo pridať k ukazovateľom UIPŠ zo školských výkazov. Prehľad dostupných
a chýbajúcich údajov o žiakov zo SZP uvádza nižšie tabuľka 18.
Samotná metodika vykazovania žiakov zo SZP v školských výkazoch UIPŠ je nejasná. V metodických pokynoch k vypĺňaniu školských výkazov v roku 201056 sa UIPŠ opiera o všeobecnú definíciu
žiaka zo SZP z §2 písm. p školského zákona. V roku 2009 uviedol UIPŠ v metodike 5 kategórií
charakterizujúcich sociálne znevýhodnené prostredie: hmotná núdza rodiny, aspoň 1 rodič je
56

V metodickom pokyne k výkazu Prospech a dochádzka žiakov základných škôl (Škol MŠ SR 3-01P) sa uvádza, že
„žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) sa rozumie žiak žijúci v prostredí, ktoré vzhľadom na sociálne,
rodinné, ekonomické a kultúrne podmienky nedostatočne podnecuje rozvoj mentálnych, vôľových, emocionálnych
vlastností žiaka, nepodporuje jeho socializáciu a neposkytuje mu dostatok primeraných podnetov pre rozvoj jeho osobnosti (§ 2 písm. p) zákona č. 245/2008 Z. z.“
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znevýhodnený uchádzač o zamestnanie, najviac základné vzdelanie rodičov alebo 1 rodič nemá
základné vzdelanie, podštandardné bytové podmienky, vyučovací jazyk školy sa líši od materinského jazyka dieťaťa, pričom pri splnení 3 z 5 kritérií sa žiak mal považovať za SZP žiaka. Školy
však namietali voči tomuto nastaveniu s tým, že niektoré z týchto nemajú právo/možnosť zisťovať (bytové podmienky, zamestnanosť a vzdelanie rodičov a pod.). Pre rok 2010 ministerstvo
školstva UIPŠ odporučilo použiť len všeobecnú formuláciu zo školského zákona, nie je preto
zrejmé, akú konkrétnu definíciu sociálne znevýhodneného prostredia školy pri určení žiaka zo
SZP v roku 2010 použili.
UIPŠ zberá čiastkové údaje o počte sociálne znevýhodnených žiakov len v rámci niektorých iných
podkategórií. Napríklad z celkového počtu detí v 0. a 1. ročníku ZŠ uvádza počet tých, ktoré absolvovali predškolskú prípravu a z toho počet detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Keďže
však UIPŠ nezisťuje celkový počet detí zo SZP v danej škole, nemôžeme z tejto informácie vyvodiť
žiadny záver.57 Na úrovni materských škôl nemáme žiadnu informáciu (pozri kap. 1 a 2) o týchto
deťoch ani na UIPŠ, ani na MŠ SR. Podľa predbežných informácií UIPŠ58 budú v školských výkazoch zisťovať počet detí zo SZP v materských školách prvýkrát až k 15. 9. 2010.
Tabuľka 18: Prehľad zberaných štatistických údajov v školských výkazoch UIPŠ
Výkaz

Obsahuje údaje:

Neobsahuje údaje:

Výkaz
o materskej
škole
(Škol MŠ SR 101)

 veková štruktúra detí
 druh starostlivosti a vyučovací jazyk školy
 národnosť detí, vrátane detí cudzincov
 počet nevybavených žiadostí o prijatie, počet
a štruktúra zamestnancov (vrátane špeciálneho pedagóga, asistenta učiteľa, psychológa)
 počet individuálne integrovaných detí v kategóriách
podľa dôvodu integrácie

 chýba údaj o počte a veku
detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a teda
nevieme sledovať medziročné trendy ani vplyv nových opatrení (bezplatný
predškolský ročník) na ich
dochádzku
 chýba údaj o materinskom
jazyku detí

Výkaz
o základnej
škole (Škol
MŠ SR 3-01)
a jeho príloha
Výkaz Prospech
a dochádzka
žiakov základných škôl
(Škol MŠ SR 301P)

 veková štruktúra detí v 1. a 0. ročníku
 veková štruktúra žiakov, a z toho individuálne integrovaných žiakov
 údaje o odchode žiakov zo základnej školy (v prípade
ukončenej školskej dochádzky na 1. alebo 2. stupni
alebo pri odchode na stredné školy alebo na špeciálne
školy)
 štruktúra žiakov podľa ročníkov a ich dĺžku dochádzky,
opakovanie
ročníka,
individuálnu
integráciu
v kategóriách podľa dôvodu integrácie, povinnú voľbu
náboženstva alebo etiky, výber voliteľných predmetov, cudzích jazykov
 ako doplňujúce ukazovatele výkaz sleduje počet žiakov 0. ako aj 1. ročníka, ktorí absolvovali predškolskú
prípravu v MŠ a z toho počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

 chýbajú údaje o celkovom
počte žiakov zo sociálne
znevýhodneného prostredia
na danej škole, nevieme porovnať ich stav v opakovaní
ročníkov, v predčasnom odchode zo základnej školy
a pod. s ostatnými žiakmi
a teda ani sledovať medziročné trendy

Ako potvrdila M. Lipská z UIPŠ (telefonický rozhovor 15.4.2010), tento údaj im znemožňuje robiť analýzy žiakov zo
SZP a o jeho zaradenie do štatistického sledovania už bezúspešne ministerstvo školstva žiadali. Zároveň je problematická metodika vykazovania žiakov zo SZP vo výkazoch UIPŠ.
58 Telefonický rozhovor s p. Helenou Breveníkovou z UIPŠ 15.4.2010
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 príloha o prospechu obsahuje v štruktúre podľa ročníkov prehľad o koncoročnom prospechu žiakov, spomedzi žiakov, ktorí neprospeli uvádza počet žiakov zo
sociálne znevýhodneného prostredia, ako aj ich podiel na celkovom počte vymeškaných hodín.
 doplňujúca príloha k výkazu o základnej škole obsahuje vekové zloženie účastníkov kurzov doplnenia nižšieho sekundárneho vzdelania, prehľad o deťoch cudzincov podľa krajiny a druhu pobytu, prehľad detí
oslobodených od povinnosti dochádzať do školy podľa
dôvodu, a prehľad ZŠ s vyučovaním materinského jazyka patriacich k národnostným menšinám
Výkaz o materskej škole
a základnej
škole pre deti
a žiakov so
špeciálnymi
výchovnovzdelávacími
potrebami (Škol(MŠ
SR) 4 – 01)

 výkaz vypĺňajú MŠ a ZŠ so špeciálnymi triedami, ŠMŠ
a ŠZŠ.
 údaje o počte žiakov (bez B a C variantu), ktorí ukončili školskú dochádzku v jednotlivých ročníkoch a aký
počet z nich smeruje do ďalšieho vzdelávania (OU/PŠ,
SOŠ, gymnáziá)
 prehľad o triedach a žiakoch podľa ročníkov (B a C
variant je osobitne sledovaný), z toho počet opakujúcich
 údaje o vekovej štruktúre detí
 prehľad o zamestnancoch, ŠKD, škole v prírode, učebniach, národnosti, cudzích jazykoch vyučovaných, počte žiakov 1. ročníka s absolvovanou predškolskou prípravou

 neobsahuje však žiadne
informácie o deťoch zo sociálne
znevýhodneného
prostredia

Príloha výkazu
Prospech a
dochádzka
v ZŠ pre žiakov so ŠVVP
(Škol(MŠ SR) 4
- 01 – príloha)

 uvádza v štruktúre podľa ročníkov prehľad
o koncoročnom prospechu žiakov (bez B a C variantu)
 spomedzi žiakov, ktorí neprospeli uvádza počet žiakov
zo sociálne znevýhodneného prostredia, ako aj ich
podiel na celkovom počte vymeškaných hodín.

 chýbajú údaje o celkovom
počte žiakov zo sociálne
znevýhodneného prostredia
na danej škole, nevieme porovnať ich stav v opakovaní
ročníkov, v predčasnom odchode zo základnej školy
a pod. s ostatnými žiakmi
a teda ani sledovať medziročné trendy

Výkaz Škol
(MŠ SR) 17 –
01 o zariadení
školského
stravovania

 uvádza „riadok 0305 (deti predškolského veku), 0306
(žiaci nultého až 9. ročníka ZŠ) a 0307 (žiaci stredných
škôl ) - počet detí, žiakov, ktoré majú zľavu na príspevkoch na stravnom, to znamená, že neplatia plnú
hodnotu stravného lístka. Môže ísť aj o sociálnu výpomoc a pod.“

Výkaz Škol(MŠ
SR) 14 - 01
Výkaz o špec.
výchovných
zariadeniach

Zdroj: vlastné spracovanie na základe výkazov UIPŠ

 neuvádza žiadne informácie
o deťoch zo sociálne znevýhodneného prostredia (pokrýva reedukačné centrá,
diagnostické centrá, liečebno - výchovné sanatóriá).
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4.1.5 Zber údajoch o rómskych deťoch v školstve
Osobitným problémom pri zbere údajov o deťoch zo znevýhodneného prostredia je faktická nedostupnosť oficiálnych každoročných údajov o rómskych deťoch v školstve. Hoci UIPŠ vykazuje
v rámci súhrnných údajov za školy aj počet žiakov podľa ich národnosti (sebadeklarovanej etnicity), ako uvádza napríklad Salner (2005: 21), takto vykazovaný počet rómskych žiakov je „výrazne
nižší ako počet vyplývajúci z nezávislých odhadov alebo dokonca aj zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov. Demograf Vaňo (in Salner, 2005: 27-30) odhadoval v roku 2002 počet rómskych
detí vo veku 0-14 rokov na 132 000 a prognózoval, že ich počet bude oscilovať medzi 120až 130-tisícmi až do roku 2025. Počet detí vo veku povinnej školskej dochádzky odhadoval v roku
2002 na 99 400, pričom do roku 2025 nepredpokladal ich nárast nad stotisícovú hranicu, naopak
ich veľmi mierny pokles na 90 700 v roku 2025.
Najpresnejší obraz o rómskych deťoch v slovenskom školstve poskytujú ad hoc realizované prieskumy. Údaje o rómskych osídleniach a životných podmienkach prinieslo Sociografické mapovanie rómskych osídlení, ktoré s podporou Svetovej banky, Úradu splnomocnenkyne Vlády SR pre
rómske komunity a Kanadskej medzinárodnej rozvojovej agentúry realizovali v roku 2004 neziskové organizácie IVO, S.P.A.C.E. a Krajské centrum pre rómske otázky59.
Rozsiahly štatisticky reprezentatívny prieskum realizovalo UNDP. Správa o životných podmienkach rómskych domácností (Filadelfiová, J. - Škobla, D. – Gerbery, D., 2006) vychádza zo sociografického mapovania rómskych komunít a je založená na porovnávaní rómskych domácností
(žijúcich v segregovaných, separovaných alebo rozptýlených osídleniach) a geograficky blízkej
populácie. Výskum pokrýval široký záber oblastí od bývania, domácnosti, migrácie, zdravia, vzdelania, ekonomickej aktivity, sociálnej pomoci a chudoby, ako aj príjmov a výdavkov domácností.
Medzi dôležité údaje o vzdelaní, ktoré priniesla táto štúdia, patrí vzdelanostná štruktúra rómskej
populácie.
Štúdia poukázala na očakávanú najhoršiu vzdelanostnú štruktúru obyvateľov segregovaných
osád, kde je najvyšší výskyt neukončeného základného vzdelania – až 44,2 %, kým v rámci skupiny rómskych obyvateľov bývajúcich rozptýlene to bolo približne o polovicu menej (23,5 %). Štúdia dokumentuje aj výrazný nárast návštevnosti špeciálnych škôl mladšou generáciou (12%)
v porovnaní s generáciou s už ukončením vzdelávaním (3,9%). Okrem toho podľa štúdie z 2 104
skúmaných rómskych obyvateľov s ukončeným vzdelávaním uviedlo 4,3 %, že do školy nikdy
nechodili, pričom v segregovane žijúcej skupine to bolo takmer 6%. Kým za celú SR prekročil
podiel vyššieho ako základného vzdelania 90 %, u rómskej populácie základné vzdelanie stále
dominuje, dokonca má významné zastúpenie neukončené základné vzdelanie.

Podľa informácií p. Hrabovského z Úradu splnomocnenca na pracovnom stole UNDP 19. apríla 2010 má úrad splnomocnenca za rok 2009 zmapované rómske komunity aj vo vzťahu k školským zariadeniam a školám, ktoré rómske
deti navštevujú (založený na princípe prisúdenej etnicity), avšak ich zverejneniu bráni Úrad pre ochranu osobných
údajov.
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Tabuľka 19: Zloženie rómskej populácie s neukončeným vzdelávaním podľa stupňa vzdelania a
typu bývania (v %)
STUPEŇ VZDELANIA
Neukončené základné
Neukončené stredné
Vyššie
Špeciálna škola
Nevie
Spolu

Segregovaní
81,4
3,5
14,8
0,4
100,0

Separovaní
84,4
3,3
0,2
11,4
0,7
100,0

Rozptýlení
86,8
3,7
0,4
8,7
0,4
100,0

Spolu
83,9
3,5
0,2
12,0
0,5
100,0

Zdroj: UNDP (2006)
Tabuľka 20: Zloženie rómskej populácie s ukončeným vzdelávaním podľa stupňa vzdelania a
typu bývania (v %)
STUPEŇ
VZDELANIA
Neukončené základné
Základné
Neukončené stredné
Stredné
Vyššie
Špeciálna škola
Nevie
Spolu

Zdroj: UNDP (2006)

Segregovaní

Separovaní

Rozptýlení

Spolu

44,2
36,7
6,5
8,5
0,1
3,9
0,1
100,0

37,4
31,5
9,4
18,1
0,3
3,1
0,1
100,0

23,5
41,5
10,8
19,1
0,1
4,7
0,3
100,0

35,0
36,6
8,9
15,2
0,2
3,9
0,2
100,0

Keďže opatrenia a následne aj zber dát realizovaný ministerstvom školstva a ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny sú založené najmä na koncepte sociálne znevýhodneného prostredia
dieťaťa, vzniká otázka, aký je skutočný prienik medzi kategóriou detí zo SZP a rómskych detí.
Podľa Vaňa (in Salner, 2005: 30) bol prognózovaný počet rómskych detí vo veku povinnej školskej dochádzky v roku 2010 81 700. Podľa údajov ministerstva školstva bol počet detí zo sociálne
znevýhodneného prostredia (t.j. poberajúcich dotácie na stravu a školské pomôcky) v roku 2010
celkovo 65 495, z toho 57 765 na základných a 7 730 na špeciálnych základných školách.
Pretože štúdia REF (2009) vychádza zo štatisticky reprezentatívnej vzorky škôl a obsahuje údaje
o počtoch žiakoch a z nich rómskych žiakov (na základe vedením škôl prisúdenej etnicity), zaujímalo nás, do akej miery sa rómski žiaci z tejto štúdie prekrývajú so skupinou žiakov zo sociálne
znevýhodneného prostredia v štatistikách ministerstva školstva, ktoré vykazujú počet poberateľov dotácií na stravu a školské pomôcky. Zistili sme, že platí rovnaký vzťah, ako pri porovnaní
Vaňovej prognózy všetkých školopovinných rómskych detí a celkového počtu žiakov zo SZP
vykázaných v roku 2010, teda že počet rómskych detí je vyšší ako počet detí zo SZP. Vo vzorke
škôl v štúdii REF (2009) počet rómskych žiakov na väčšine škôl (základných aj špeciálnych základných) prevyšoval celkový počet žiakov zo SZP. Zistenie o rozdielnej veľkosti skupín dopĺňajú
podrobnosti zo špeciálnych základných ZŠ a bežných ZŠ so špeciálnymi triedami:


Na špeciálnych základných školách existuje medzi týmito dvoma kategóriami pozitívna
korelácia 0,75, ktorá indikuje 75%-nú súvislosť medzi podielom rómskych a podielom
SZP žiakov na ŠZŠ. V konkrétnej vzorke škôl zo štúdie REF (2009) podiel rómskych žiakov
v špeciálnych základných školách zväčša prevyšuje počet žiakov zo SZP (platí to na 29
ŠZŠ, naopak na 5 ŠZŠ je podiel SZP žiakov vyšší).
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Na základných školách so špeciálnymi triedami existuje medzi týmito dvoma kategóriami
pozitívna korelácia 0,84, teda 84%-ná súvislosť medzi podielom rómskych žiakov
a podielom SZP žiakov na danej škole. V konkrétnej vzorke škôl použitých v štúdii REF
(2009) podiel rómskych žiakov zväčša prevyšuje podiel SZP žiakov (platí to na 37 ZŠ zo
vzorky, na 2 bol podiel rovnaký a na 6 bol vyšší podiel SZP žiakov).

4.2

Identifikácia slabých miest zberu údajov o žiakoch zo znevýhodneného prostredia

Nedostatok a nízka kvalita údajov o deťoch zo sociálne znevýhodneného prostredia je ovplyvnená najmä nasledujúcimi skutočnosťami:


Nejasné zadefinovanie kategórie dieťa/žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Problémy s nejasnou definíciou sme podrobne opísali v časti 1 a súvisia s tým, že
v samotnom školskom zákone a štátnom vzdelávacom programe sa nachádza niekoľko
rôznych definícií dieťaťa/žiaka zo SZP a pri zbere dát sa používajú rôzne variácie týchto
definícií. Dopad je zrejmý: môže dochádzať k nepokrytiu alebo nadhodnoteniu celej skupiny detí/žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia podľa zvolenej definície a zároveň nie je možné porovnávať alebo spájať údaje zberané z rôznych zdrojov – napr. Eduzber ministerstva školstva s údajmi v školských výkazoch pre UIPŠ.



Nedostatočný zber údajov o deťoch zo sociálne znevýhodneného prostredia. Ako podrobne zhŕňa tabuľka 15, nesleduje sa veľká časť údajov dôležitých pre poznanie situácie
žiakov zo znevýhodneného prostredia. Z existujúcich štatistických údajov napríklad nevieme presne povedať nič o dochádzke a školskej úspešnosti týchto detí. Nepoznáme
presný počet detí zo sociálne znevýhodneného prostredia v materských školách napriek
tomu, že podpora výchovy a vzdelávania týchto detí práve v ranom veku sa považuje za
kľúčovú pre ich úspech vo vzdelávaní. V dôsledku toho nie je možné sledovať žiadne
zmeny ani trendy vývoja a následne hodnotiť opatrenia vzdelávacej politiky. Nie je tiež
možné prípadne vytypovať v rámci samotnej kategórie deti/žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia podkategórie, ktorým by bolo potrebné venovať ešte samostatnú pozornosť, napríklad žiakov, ktorí majú odlišný materinský jazyk než je vyučovací jazyk školy a vyžadujú odlišné kompenzačné opatrenia ako iní sociálne znevýhodnení žiaci.



Slabá/žiadna prepojenosť údajov zberaných na rôznych miestach. Dôsledok nedostatočných prepojení v systéme zberu údajov je jasný a závažný: nie je možné dostatočné
hodnotenie opatrení zavedených ministerstvom školstva. Napríklad neexistuje prepojenie údajov o financovaní škôl (Eduzber MŠ SR) s údajmi o vzdelávacej úspešnosti žiakov
zo sociálne znevýhodneného prostredia (školské výkazy UIPŠ). Navyše, keďže údaje sú
vykazované za školu ako celok, nie je možné vyhodnotiť niektoré opatrenia realizované
na úrovni triedy alebo žiaka, napríklad porovnať vzdelávaciu úspešnosť žiakov vzdelávaných v špeciálnych triedach ZŠ a individuálne integrovaných v bežných triedach ZŠ.
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Zhrnutie
1. Legislatíva je pri definovaní detí/žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia zmätočná.
Školská legislatíva a prax používa viaceré definície žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
(SZP) a zadefinovanie týchto detí je pomerne nejasné: len samotný školský zákon obsahuje dve
odlišné definície, ktoré zachytávajú rôzne veľké skupiny detí. V praxi sa počet detí zo SZP zväčša
zisťuje sprostredkovane cez počet detí, na ktoré škola poberá dotácie na stravu a dotácie na
školské potreby, ktoré sú priznané hlavne na základe hmotnej núdze rodiny dieťaťa.
Školský zákon je zmätočný aj pri zaradení detí zo SZP medzi deti so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami (ŠVVP). Na jednej strane ich zaraďuje medzi deti so ŠVVP, ale v praxi nie
sú diagnostikovaní v zariadení výchovného poradenstva a prevencie a odlišný je aj režim ich financovania. Namiesto vopred určeného koeficientu, aký majú žiaci so ŠVVP, dostávajú školy na
žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia každoročne ad hoc stanovenú sumu (pre rok
2009 a 2010 vo výške 90€ na žiaka zo SZP), ktorá je výrazne nižšia ako pri žiakoch so ŠVVP.
2. Hoci počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základnom vzdelávaní v posledných troch rokoch rastie...
Počas rokov 2008-2010 vzrástol počet detí zo SZP na základných školách z 47 560 na 57 765 (ich
podiel na základných školách stúpol z 10,1% na 12,81%) a z počtu 7 246 detí na 7 730 na špeciálnych základných školách (ich podiel v ŠZŠ vzrástol z 36,3% na 38,35%).
3. ...chýbajú podrobnejšie údaje o žiakoch zo SZP a ich vzdelávacích výsledkoch.
Nesleduje sa veľká časť údajov dôležitých pre dobré poznanie situácie žiakov zo znevýhodneného
prostredia. Z existujúcich štatistických údajov napríklad nevieme presne povedať nič o dochádzke a školskej úspešnosti týchto detí. Nepoznáme presný počet detí zo sociálne znevýhodneného
prostredia v materských školách napriek tomu, že podpora výchovy a vzdelávania týchto detí
práve v ranom veku sa považuje za kľúčovú pre ich ďalší úspech. V dôsledku chýbajúcich údajov
nie je možné sledovať zmeny ani trendy vývoja a následne hodnotiť opatrenia vzdelávacej politiky. Nie je ani možné vybrať spomedzi detí zo sociálne znevýhodneného prostredia podskupiny
detí, ktorým by bolo potrebné venovať ešte samostatnú pozornosť (napr. žiakov s odlišným materinským jazykom než je vyučovací jazyk školy, ktorí vyžadujú odlišné kompenzačné opatrenia
ako iní sociálne znevýhodnení žiaci).
4. Mierne klesajúca čistá zaškolenosť detí prichádzajúcich do základných škôl nesie so sebou
ešte slabšiu pripravenosť skupiny detí zo sociálne znevýhodneného prostredia na vzdelávanie,
pričom opatrenia MŠ SR z predošlých rokov situáciu nezlepšili.
Asi o 2 percentuálne body klesla za obdobie 2007-2009 zaškolenosť všetkých detí novoprichádzajúcich do 0. alebo 1. ročníkov ZŠ (na 34% zaškolenosť v 0. ročníkoch a 84% zaškolenosť v 1.
ročníkoch v 2009). Zaškolenosť skupiny detí zo SZP klesla odhadom najmenej o 5 percentuálnych
bodov (na 25% zaškolenosť v 0. ročníkoch a na 34% zaškolenosť v 1. ročníkoch). Medzi okresy s
najnižšou mierou zaškolenosti všetkých prvákov patria Michalovce s len 50,1% zaškolenosťou,
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a za nimi nasleduje skupina 7 okresov so zaškolenosťou 60-70%: Rimavská Sobota, Košice-okolie,
Revúca, Trebišov, Lučenec, Spišská Nová Ves a Gelnica.
Kombinácia odpustenia školného všetkým deťom v poslednom ročníku MŠ a zníženie maximálnych limitov v triedach MŠ zavedených predošlou vládou neviedla k pritiahnutiu detí zo sociálne
znevýhodneného prostredia do škôlok, naopak, došlo k zhoršeniu dostupnosti škôlok, a to
v situácii, keď počet detí vo veku 3-5 rokov stále rastie a vyvrcholí asi v roku 2017.
Percento 3-5-ročných detí, ktoré sa dostanú do škôlok, kleslo z 73,12% v 2007 na 70,63% v 2009.
Ak by malo ministerstvo školstva zámer najbližšie štyri roky zachovať mieru zaškolenosti 3-5ročných detí aspoň na úrovni z roku 2009 (70,63%), musel by sa postupne navýšiť počet nových
miest v škôlkach o 4 800. Ak by chcelo okrem toho dosiahnuť aj 100%-nú zaškolenosť 5-ročných
detí, bolo by potrebných o ďalších 10 000 nových miest viac.
5. Viaceré opatrenia základných škôl na podporu vzdelávania detí so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami a medzi nimi aj detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, sa
v posledných rokoch viac využívajú...
Počet žiakov v nultých ročníkoch ZŠ sa od ich zavedenia takmer zdvojnásobil na 3 134 v roku
2009/2010, a to aj vďaka zmene ich financovania od roku 2006, kedy získali najprv 170%-ný a od
roku 2009 až 200-ný% mzdový normatív na žiaka nultého ročníka.
Počet individuálne integrovaných žiakov UIPŠ vykazuje od roku 1996: odvtedy vzrástol z 3 451 na
22 051 žiakov v roku 2009 a počet škôl, ktoré integrujú žiakov sa takmer zdvojnásobil z 1 365 na
2 482 škôl. V roku 1996 tvorili najväčšiu skupinu integrovaných žiakov (viac než tretinu) žiaci s
telesným znevýhodnením, no v roku 2009 už tvoria najpočetnejšiu skupinu žiaci s vývinovými
poruchami učenia (takmer 60%), ktorých znevýhodnenie bolo v 1990tych rokoch zriedkavejšie
diagnostikované. Okolo 75-80% integrovaných detí sa počas tohto obdobia nachádzalo v základných školách, pričom ich počet (s výnimkou roka 2001) stále rástol.
6. ... no iné zavedené opatrenia upadajú alebo stagnujú.
Klesá počet žiakov vo vyrovnávacích, resp. novým školským zákonom zavedených špecializovaných triedach. Zo stavu 1 350 žiakov vyrovnávacích tried ostalo v roku 2009 v špecializovaných
triedach len 376 žiakov. Pre porovnanie v špeciálnych triedach ZŠ (pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami) bolo 6 111 žiakov. Tento nepomer súvisí aj s finančnými nastaveniami, ktoré zvýšený normatív aplikujú len na žiakov ŠVVP s diagnostikovaným zdravotným
znevýhodnením alebo žiakom so všeobecným intelektovým nadaním a nie na žiakov zo SZP.
Príkladom stagnujúceho opatrenia sú asistenti učiteľa. Pokles ich počtu po roku 2008 z 827 na
765 v roku 2009 súvisí so zmenou spôsobu ich financovania, ktoré prešlo na systém príspevku na
žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia prideľovaný priamo školám. Na rozdiel od predošlých rokov, kedy všetky tieto prostriedky smerovali cez krajské školské úrady účelovo na asistentov učiteľa, použili školy v roku 2009 na mzdy a poistné asistentov učiteľa 52% tejto sumy, ďalších 41% na nákup vybavenia, 3,2% na špecializované triedy, 2,6% na účasť žiakov na určených
aktivitách (exkurzie, výlety a pod.) a 1,5% na prevenciu pedikulózy.
S príspevkom na vzdelávanie žiakov zo SZP sú spojené viaceré problémy:
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•
Nízky objem zdrojov, ktorý neumožňuje školám aplikovať podporné opatrenia na zlepšenie vzdelávacích výsledkov žiakov zo SZP. Pridelené prostriedky školám často nepostačujú ani na
zamestnanie pedagogického asistenta učiteľa (pre ilustráciu, ak by škola chcela na 12 mesiacov
zamestnať pedagogického asistenta učiteľa zaradeného v najnižšej platovej triede bez požadovaného bakalárskeho vzdelania, je potrebné, aby mala najmenej 65 žiakov zo SZP).
•
Suma príspevku na vzdelávanie žiakov zo SZP je výrazne nižšia ako prostriedky, ktoré
školy dostávajú v prípade, ak sú žiaci zaradení v špeciálnych triedach. Najmä v prípade rómskych
žiakov viacero štúdií upozornilo na ich nadmerné zaraďovanie do špeciálneho prúdu vzdelávania.
•
Nepredvídateľnosť výšky súčasného príspevku na žiaka zo SZP. Príspevok na vzdelávanie
žiakov zo SZP má charakter nenormatívneho výdavku, vypočítaného podľa počtu týchto žiakov
na škole a sumy na žiaka, ktorú každoročne ad hoc určuje ministerstvo školstva. Dôsledkom je
veľká neistota v zamestnávaní pedagogických asistentov učiteľa (prerušenia práce v priebehu
školského roka, krátkodobé zmluvy, fluktuácia atď.) a financovaní ďalších podporných opatrení,
zameraných na zvyšovanie kvality vzdelávania žiakov zo SZP.
7. Silnie postavenie špeciálnych základných škôl, ako aj špeciálnych tried bežných základných
škôl.
Pozícia špeciálnych základných škôl sa výrazne posilnila: kým v roku 1989 tvorili ich žiaci 3,7%
počtu školopovinných žiakov (t.j. žiakov ŠZŠ a ZŠ spolu), po ďalšej dekáde v roku 1999 tvorili
3,6% a počas ďalšej dekády vzrástli až na 6,3% v roku 2009. Najvýraznejší nárast počtu žiakov ŠZŠ
v porovnaní so žiakmi ZŠ nastal v rokoch 2000-2002 a súvisí s možnosťou vytvárať prípravné ročníky aj na osobitných a pomocných školách, potom rastie po zavedení normatívneho financovania na žiaka počas celého obdobia 2004-2009, s osobitným najvyšším nárastom v roku 2007
(možný dôsledok zavedenia motivačných štipendií aj na ŠZŠ s mentálnym postihnutím v roku
2006). Počas celých dvoch desaťročí sme zaznamenali neustály výrazný rast počtu žiakov B a C
variantu (predtým pomocných škôl) z 317 na 4 298 žiakov. Väčšina žiakov prichádza do špeciálnych škôl priamo, menšia časť je na ne preradená zo základných škôl. Počet preraďovaných žiakov je premenlivý, každoročne tvorí asi 3 – 6% žiakov špeciálnych základných škôl. Počet žiakov
preraďovaných zo základných škôl výraznejšie klesol v roku 2004 po zavedení financovania na
žiaka a stúpol v roku 2007 po zavedení motivačných štipendií na špeciálnych základných školách
pre žiakov s mentálnym postihnutím v roku 2006.
Podobný trend rastu sme zaznamenali pri žiakoch so znevýhodneniami, ktorí sú v špeciálnych
triedach v rámci základných škôl. V roku 2003 v nich bolo 1 470 žiakov a v roku 2010 počet žiakov
špeciálnych tried ZŠ so znevýhodneniami stúpol na 1 845. V špeciálnych triedach môžu byť od
roku 2007 aj žiaci intelektovo nadaní, a tak celkový počet žiakov špeciálnych tried na bežných ZŠ
navyšujú o ďalších viac než dvetisíc všeobecne intelektovo nadaných žiakov.
8. Pretrvávajú problémy s diagnostikou a zaraďovaním do špeciálneho vzdelávania.
Ak porovnáme najnovšie zistenia ohľadom zaraďovania detí do špeciálneho vzdelávania, ktoré
priniesla štúdia REF (2009), založená na štatisticky reprezentatívnom terénnom výskume s prvým
podrobnejším terénnym prieskumom Tomatovej (2004), zistíme, že kľúčové problémy pretrvávajú aj po piatich rokoch:

Žiaci zo znevýhodneného prostredia na Slovensku a v zahraničí

61

•
Diagnostické testy, ktoré sa na Slovensku najčastejšie používajú, nie sú metodologicky
vhodné pre posudzovanie rómskych detí.
•

Chýba konzistentná implementácia nových diagnostických nástrojov do praxe.

•

Pretrváva jazyková bariéra.

•

Naďalej existujú problémy pri realizácii testov.

10. Pretrvávajú problémy s pokračovaním vzdelávania detí zo SZP po povinnej školskej dochádzke.
Podiel detí zo SZP v jednotlivých ročníkoch základnej školy klesá a výrazný je aj pokles ich podielu
pri prechode na stredoškolské vzdelávanie. Spolu 62 252 detí zo SZP na ZŠ a ŠZŠ tvorilo v roku
2009 11% žiakov v základnom vzdelávaní (11,9% všetkých žiakov ZŠ a 38,1% žiakov ŠZŠ). Na
stredných školách (vrátane špeciálnych stredných škôl, odborných učilíšť a praktických škôl) poberalo sociálne štipendiá (odstupňované podľa prospechu) v roku 2008 len 12 600 študentov,
ktorí tvorili 4,1% všetkých žiakov na tomto stupni v roku 2008. Znamená to, že len o niečo viac
ako tretina detí zo SZP prechádza zo ZŠ a ŠZŠ do ďalšieho vzdelávania. Predpokladáme, že sprísnenie podmienok poskytovania sociálnych štipendií od roku 2009 tento stav ešte zhoršilo. Okrem toho, deti zo SZP sa koncentrujú v tých typoch vzdelávania, ktoré sú menej perspektívne z
pohľadu dĺžky vzdelávania, stupňa získaného vzdelania (zvyčajne ide o základné vzdelanie, nižšie
stredné vzdelanie (ISCED 2), alebo stredné vzdelanie a získanie výučného listu (ISCED 3C), ako aj
z pohľadu ďalšej perspektívy na trhu práce.
Pre vzdelávaciu politiku je kľúčové reagovať ročne asi na 6 500 žiakov končiacich povinnú školskú
dochádzku v priebehu špeciálnej základnej školy alebo predčasne na základnej škole, a z toho na
takmer 3 000 žiakov, ktorí každoročne nedosiahnu ani základné vzdelanie, teda neprejdú na druhý stupeň ZŠ alebo neukončia 9 ročníkov špeciálnej základnej školy.
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5. Fínsko: Inkluzívne vzdelávanie znevýhodnených žiakov
5.1

Historické pozadie školského systému Fínska60

Pre lepšie pochopenie súčasného fínskeho vzdelávacieho systému a postavenia menšín v ňom je
dôležitých niekoľko historických súvislostí. Verejné školstvo oddelené od cirkvi vo Fínsku vzniklo
v roku 1860, pričom mu predchádzalo vzdelávanie najskôr v latinčine a od 16. storočia vo fínčine
organizované cirkvou61 .
Fínsko bolo od 12. storočia do začiatku 19. storočia súčasťou Švédskeho kráľovstva, v ktorom
postupne získavalo autonómiu, až sa v r. 1580 stalo veľkovojvodstvom. Švédčina bola hlavným
jazykom administratívy a škôl, fínčina ostala jazykom bežných ľudí, používaná aj cirkvou. Počas
tohto obdobia dochádzalo k početným bojom s Ruskom, pri ktorom sa územie Fínska neustále
menilo. Aj neskôr, po pripojení Fínska k Rusku, pretrvávala švédština ako oficiálny jazyk, fínčina
s ňou získala rovnoprávnosť až v roku 1863 po tlaku silného fínskeho národnostného hnutia.
Dodnes sú oba jazyky oficiálnymi jazykmi v krajine, i keď švédčina je materinským jazykom len asi
5,4 % populácie.
Fínsko vyhlásilo nezávislosť v roku 1917, krátko po revolúcii v Rusku. Napätie v otázkach jazyka
a menšín pretrvávalo v 20- a 30-tych rokoch kvôli politickým a vojnovým konfliktom62, avšak
ústava z roku 1919 ako aj praktické riešenie jazykových a menšinových otázok bolo voči menšinám ústretové. Jazyková otázka bola v tom období jedným z najvýznamnejších konfliktov domácej politiky a výsledkom bolo rovnoprávne postavenie oboch jazykov. Dodnes ostávajú vo verejnej diskusii otvorené niektoré otázky, napr. švédčina ako povinný predmet na základnej škole aj
pre fínsky hovoriacich žiakov.
Všeobecná povinná školská dochádzka bola uzákonená v roku 1921, vzdelanie sa poskytovalo
v 6-ročných ľudových školách, pričom časť populácie potom pokračovala na stredných školách.
V 1970-tych a 1980-tych rokoch postupne vzniká model 9-ročnej povinnej školskej dochádzky
v základnej škole, ktorá vzniká zlúčením ľudovej a nižšej strednej školy. Skorú selekciu žiakov po
4. ročníku ZŠ do všeobecnej/odbornej vetvy vzdelávania tak nahradil všeobecnejší systém.
Školský systém je podobný tradičnému nemeckému systému (a teda aj slovenskému) v tom, že
na sekundárnej úrovni tu existujú dva oddelené systémy odborného a všeobecného vzdelania
(končí skúškou obdobnou maturite), a na terciárnej úrovni zas univerzity popri praktickejšie
orientovaných polytechnických školách. Bolonský proces priniesol viaceré zmeny, napr. aj absolventi odborných škôl sa môžu dostať po absolvovaní dodatočných kurzov na univerzity.

Zdroje: www.wikipedia.org, Finnish National Board of Education www.oph.fi
švédsky kráľ Gustav Vasa ustanovil vo Fínsku v 16. storočí ako štátne náboženstvo luteránske a pre luteránsku
cirkev bolo kľúčové používanie lokálnych jazykov
62 občianska vojna po vyhlásení nezávislosti, zimná vojna s Ruskom 1939-1940 a následné presídlenie 420 000 utečencov z Karélie, ktorú Rusko obsadilo
60
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Súčasná podoba školského systému vo Fínsku

Právo na vzdelanie je zakotvené vo fínskej ústave63, ktorá v paragrafe 16 zaručuje právo na bezplatné základné vzdelanie a rovnaké príležitosti vo vzdelávaní pre všetkých v súlade s ich schopnosťami a špeciálnymi potrebami. V paragrafe 17 určuje fínčinu a švédčinu ako úradné jazyky
v krajine a zároveň právo Laponcom a Rómom a iným skupinám na udržiavanie a rozvoj svojho
jazyka a kultúry.
Podľa fínskeho National Board of Education (ďalej FNBE)64, kľúčovými slovami pre fínsku vzdelávaciu politiku sú kvalita, efektívnosť, rovnosť a medzinárodnosť. Rovnaké príležitosti65 vo fínskej praxi sú založené aj na bezplatnom základnom vzdelávaní,vrátane výučby, učebníc a školských pomôcok, školskej stravy, lekárskej a stomatologickej starostlivosti, školskej dopravy, školského doučovania a špeciálneho vyučovania.

5.2.1 Predškolské vzdelávanie
Od roku 1990 za desaťročie postupne narástol počet detí v predškolskom vzdelávaní päťnásobne. Aj keď predškolské vzdelávanie nie je povinné (s výnimkou, ak má dieťa diagnostikované
špeciálne potreby), každé dieťa má naň právo, ktoré je aj plne využívané: 99,2 % detí v roku 2007
navštevovalo predškolské vzdelávanie pre 6-7-ročné deti (ktoré môže trvať najviac 4 hodiny
denne) a 70 % detí navštevovalo aj materskú školu. Účasť na predškolskom vzdelávaní je dobrovoľná, ale samosprávy sú povinné zabezpečiť takúto formu vzdelávania. Predškolské vzdelávanie poskytujú predovšetkým materské školy (spadajú pod ministerstvo sociálnych vecí
a zdravotníctva), ale aj základné školy buď v samostatných predškolských triedach alebo
v spojených triedach. Čo sa týka nároku na bezplatné vyučovanie, pomôcky, stravu a dopravu,
majú deti v predškolskom vzdelávaní nárok na rovnaké sociálne výhody ako deti v povinnej školskej dochádzke. Mladšie ako 6-ročné deti môžu navštevovať materské školy (day care center) za
úhradu založenú na výške príjmu rodičov.
Samosprávy môžu zabezpečiť poskytnutie bezplatnej predškolskej výchovy nielen vlastnými materskými alebo základnými školami, ale môžu si ju aj obstarať od súkromných poskytovateľov,
zväčša od súkromných materských škôl, pričom musia zabezpečiť, aby predškolské vzdelávanie
zodpovedalo predpisom a štandardom.

5.2.2 Povinná školská dochádzka
Deväťročná povinná školská dochádzka začína dovŕšením 7 rokov veku dieťaťa, pričom dieťa
môže nastúpiť aj o rok skôr alebo o rok neskôr na základe psychologického vyšetrenia. Systém je

Fínska ústava http://www.finlex.fi/pdf/saadkaan/E9990731.PDF
Hlavné úlohy Finnish National Board of Education (Fínskej národnej rady pre vzdelávanie) sú: (1) určuje kurikulum
na predprimárnej, primárnej, všeobecnej stredoškolskej úrovni, kvalifikácie na stredoškolskej odbornej úrovni
a kvalifikácie založené na zručnostiach pre vzdelávanie dospelých, (2) spravuje informačné databázy, vrátane finančného systému, (3) hodnotí výsledky a kvalitu vzdelávania na národnej úrovni, realizuje medzinárodné testovania vo
Fínsku, (4) poskytuje ďalšie vzdelávacie služby: spravuje register študentov pre prijímanie na stredné školy, organizuje
certifikované testovanie jazykov, nostrifikuje vzdelanie študentov získané v zahraničí, školí učiteľov, publikuje. Zdroj:
www.oph.fi
65 Podpora v otázke rodovej rovnosti je napríklad v tom, že pri prijímaní na odborné stredné školy v rámci centralizovaného systému prijímania získavajú študenti 2 body navyše, ak sa hlásia na školu, ktorú si ako svoju prvú alebo druhú
voľbu označilo menej ako 30% žiadateľov rovnakého pohlavia.
63
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nastavený na podporu integrácie žiakov so špeciálnymi potrebami v bežných triedach základných
škôl, podrobnosti o špeciálnom vzdelávaní uvádza nasledujúca kapitola.
Poskytovanie základného vzdelania je kompetenciou samospráv, ktoré sú povinné prijať do základnej školy všetky deti, ktoré bývajú v danej lokalite. Rodičia však môžu deti zapísať aj na inú
základnú školu, ak má voľné miesta.
Podobne ako na Slovensku, základná škola má dva stupne: na prvom stupni (7-12 rokov) učí väčšinu predmetov jeden učiteľ v jednej triede, na druhom stupni, ktorý je zväčša aj v oddelenej
časti budovy, učia jednotlivé predmety viacerí učitelia v rôznych učebniach (13-15 rokov). Asi
20% vyučovacích hodín už na základnej škole tvoria voliteľné predmety.
Povinná školská dochádzka je síce deväťročná a kopíruje deväť ročníkov základnej školy, ale ak
žiak po deviatich rokoch cíti, že jeho zručnosti nie sú dostatočné na ďalšie vzdelávanie a chce si
zlepšiť svoje známky na výstupnom vysvedčení zo základnej školy, môže sa zapísať do dobrovoľnej desiatej triedy základnej školy. Počet žiakov v týchto triedach má výrazne klesajúci trend
(Tabuľka 21).
Pre deti, ktoré majú diagnostikované špeciálne vzdelávacie potreby je povinná školská dochádzka desaťročná. K tomuto kroku pristúpilo Fínsko v roku 2003 novelizáciou školského zákona. Pre
tieto deti platí aj povinné predškolské vzdelávanie od veku 6 rokov. Predškolské a základné vzdelávanie je bezplatné, financované prostredníctvom samospráv. Samosprávy sú povinné zabezpečiť bezplatné vzdelávanie detí žijúcich v danej lokalite. Súkromné školy nesmú vyberať školné a
musia svojich žiakov prijímať a poskytovať im rovnaké sociálne výhody ako verejné školy.
V dôsledku týchto legislatívnych nastavení je počet súkromných škôl malý, ide najmä o cirkevné
a waldorfské školy: konkrétne, vo Fínsku je 59 súkromných základných škôl a takmer 3300 verejných základných škôl. Legislatíva umožňuje aj domáce vzdelávanie, využíva ho len nízky počet
rodín (347 detí v roku 200266).
Základné vzdelávanie pre tých, ktorí ho nezískali na základnej škole, poskytujú aj stredné školy a
vzdelávacie centrá pre dospelých (general upper secondary schools for adults, folk high schools,
adult education centres). Väčšina vzdelávacích centier pre dospelých a niektoré ľudové stredné
školy sú súkromné inštitúcie.

5.2.3 Sekundárne vzdelávanie
Ukončením základnej školy končí povinné vzdelávanie67, ale väčšina68 žiakov pokračuje
v gymnaziálnom alebo odbornom vzdelávaní. Cieľom fínskej vzdelávacej politiky je poskytnúť aj
stredoškolské vzdelávanie bezplatne každému populačnému ročníku končiacemu povinnú škol-

http://www.finlandforum.org/viewtopic.php?f=19&t=4860
§25 Školského zákona: „Pre deti s trvalým pobytom vo Fínsku je povinná školská dochádzka. Začína v roku, kedy
dieťa dovŕši vek sedem rokov. Končí absolvovaním kurikula základného vzdelávania alebo po absolvovaní 10 rokov
dochádzky. Ak kvôli chorobe alebo znevýhodneniu dieťa nedokáže zvládnuť kurikulum základného vzdelávania za 9
rokov, povinná školská dochádzka tohto dieťaťa začína o rok skôr ako v predošlom odstavci 1 a potrvá 11 rokov.“
68 Podľa publikácie OECD Education at a Glance 2008 tvoril vo Fínsku podiel absolventov sekundárneho vzdelávania
v roku 2006 90% 25-34-ročnej a 63% 55-64-ročnej populácie. Na Slovensku a v Česku bol tento podiel jeden
z najvyšších v OECD zhodne 94% 25-34-ročnej populácie, v prípade Slovenska 70% 55-64-ročnej populácie.
(http://www.oecd.org/document/9/0,3343,en_2649_39263238_41266761_1_1_1_1,00.html)
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skú dochádzku. Podiel žiakov, ktorí študujú na súkromných stredných školách (dotovaných aj
štátom) je 14,1%, čo je porovnateľné so slovenskými (12,2%).
Tabuľka 21: Žiaci základných škôl a absolventi základných škôl 1990-2009
Rok

1990

Školy

4,869

Žiaci
Predškolské
vzdelávanie

2,189

Ročníky
1-6

Ročníky
7-9

389,410

197,719

Dodatočné
vzdelanie
(10. ročník)
3,602

1.ročník

Absolventi
ZŠ

67,427

61,054

Celkom

592,920

1991
4,843
2,240 392,059 197,505
4,193 595,997
66,320
64,175
1992
4,758
2,375 392,537 195,532
3,777 594,221
63,837
65,634
1993
4,610
2,454 390,892 193,591
3,369 590,306
62,060
65,483
1994
4,539
3,126 387,306 193,657
3,434 587,523
61,004
64,297
1995
4,474
3,973 384,369 196,642
3,178 588,162
64,364
63,756
1996
4,391
5,293 380,932 200,349
2,554 589,128
64,337
63,514
1997
4,319
6,520 381,078 202,234
2,543 592,375
66,543
64,247
1998
4,228
7,440 382,746 199,204
2,289 591,679
65,993
66,726
1999
4,099
7,327 388,063 193,646
2,236 591,272
67,212
67,043
2000
4,022
10,881 392,150 188,417
2,003 593,451
65,306
65,937
2001
3,953
12,613 393,267 187,998
1,849 595,727
65,313
63,747
2002
3,873
12,393 392,741 190,617
1,605 597,356
63,574
61,450
2003
3,808
12,434 387,934 195,585
1,461 597,414
61,300
60,831
2004
3,720
12,335 381,785 197,414
1,614 593,148
59,823
63,828
2005
3,579
12,276 372,128 200,384
1,593 586,381
57,546
63,755
2006
3,393
12,970 364,902 199,693
1,353 578,918
58,011
65,783
2007
3,263
12,925 357,403 199,067
1,294 570,689
57,645
65,568
2008
3,174
13,128 351,095 195,543
1,295 561,061
57,028
66,810
2009
3,065
13,322 347,060 191,684
1,263 553,329
56,770
65,083
Zdroj: Statistics Finland, http://www.stat.fi/til/pop/2009/pop_2009_2009-11-13_tau_001_en.html
Poznámka: Počet žiakov zahŕňa žiakov základných škôl, špeciálnych škôl ako aj gymnázií spojených so základnými školami na úrovni základného vzdelávania

Po skončení základnej školy môžu žiaci pokračovať vo vzdelávaní v dvoch smeroch: všeobecnom
a odbornom. Asi 95% každej vekovej kohorty v posledných rokoch vstúpilo do stredoškolského
vzdelávania a 82% ho dokončilo. V roku 2002 asi 55% žiakov nastúpilo na gymnaziálne vzdelávanie, 37% na odborné vzdelávanie, 2% išli do 10. ročníka a 6% nepokračovalo hneď v ďalšom vzdelávaní.
Selekcia sa robí v rámci centralizovaného systému prihlášok, kde sa žiaci môžu uchádzať o päť
rôznych škôl v poradí podľa ich preferencie. Gymnáziá si vyberajú študentov najmä na základe
ich priemerných známok zo skupiny predmetov zo základnej školy, môžu použiť aj prijímacie
testy, alebo prideliť body za iné vzdelanie a aktivity. V prípade odborného vzdelávania získavajú
uchádzači body navyše, ak končia základnú školu a hneď v tom roku sa hlásia na odborné vzdelávanie, za priemerné známky zo základnej školy, za prax (v prípade starších uchádzačov), za to, ak
ide o školu ich prvej alebo druhej voľby a za prípadné prijímacie testy.
Stredoškolské gymnaziálne vzdelávanie nie je členené v ročníkoch, žiaci si sami volia ako rýchlo
absolvujú jednotlivé kurzy poskytované školou, ktoré musia ukončiť najviac počas 4 rokov. Gymnaziálne vzdelávanie končí centralizovanou maturitnou skúškou. Odborné/učňovské vzdelávanie
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tvorí 75 iniciačných odborných 3-ročných kurzov, pričom rozsah jedného kurzu je 120 kreditov (1
kredit = 40 hodín). Tieto kredity sa delia medzi odborné predmety a prax, všeobecné a voliteľné
predmety.
Dôležitým nástrojom priestupnosti vzdelávacieho systému sú testy zručností – umožňujú získať
doklad o dosiahnutom odbornom vzdelaní bez ohľadu na formu, akou ho uchádzač získal. Napríklad ak niekto získa určité zručnosti pracovnou praxou, môže vo vzdelávacích inštitúciách, ktoré
poskytujú aj odborné vzdelávanie pre dospelých formou kurzov (vocational adult education centres), absolvovať test zručností.
Vyššie odborné vzdelanie (polytechnics) trvá 3,5 – 4,5 roka, je prakticky orientované. Väčšina
škôl poskytuje vzdelávanie aj v angličtine, 6 škôl vo švédčine. Podmienkou prijatia je ukončenie
všeobecného alebo 3 rokov odborného vzdelávania na strednej škole alebo porovnateľné vzdelanie v zahraničí.

5.2.4 Univerzitné vzdelávanie
Univerzitné vzdelávanie prešlo výraznými zmenami v roku 2005. Delí sa na prvý a druhý stupeň
terciárneho vzdelávania (s výnimkou medicíny). Štúdium je možné nielen ako denné, ale aj
v rámci tzv. otvorených univerzít, kde je možné prihlásiť sa na štúdium niektorých predmetov
a vyskúšať si tento typ vzdelávania vo voľnom čase. V prípade neskoršieho prijatia na denné štúdium sa kredity za toto vzdelávanie započítavajú. Univerzity majú vlastné systémy selekcie uchádzačov, ale pracuje sa v rámci jednotného internetového systému prihlášok.

5.2.5 Ostatné formy vzdelávania
Okrem uvedenej štruktúry je vo Fínsku poskytované aj vzdelávanie v rámci aktívnych opatrení
trhu práce, ktoré hradí ministerstvo práce a počas neho je možné poberať istú formu podpory.
Výber je na základe prihlášky a pohovoru, prípadne aj testov. Existuje aj integračné vzdelávanie
pre dospelých imigrantov podľa Integračného zákona, ktoré má zväčša podobu vyššie spomenutých rekvalifikácií, pričom obsahuje aj jazykové vzdelávanie vo fínčine alebo švédčine, základné
informácie o kultúre, spoločnosti a živote, ako aj prax vo firme.

5.3

Postavenie znevýhodnených žiakov vo fínskom vzdelávacom systéme69

Podľa FNBE, prešiel fínsky prístup k špeciálnemu vzdelávaniu štyrmi fázami70:
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i)

vzdelávanie pre deti so zmyslovými postihmi, v dôsledku čoho bolo veľa zdravotne
postihnutých detí vylúčených z bežných škôl

ii)

zdravotná starostlivosť o postihnuté deti a rehabilitácia, čo viedlo k segregácii detí
do homogénnych skupín

iii)

princíp normalizácie a integrácie

iv)

rovnosť vo vzdelávaní a rovnaké vzdelávacie služby

Zdroj: Finnish National Board of Education http://www.oph.fi/english/education
http://www.oph.fi/english/education/special_educational_support/special_needs_education
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Deťom je poskytovaná rôzna pomoc na základe ich špeciálnych potrieb, pričom kľúčová je včasná
diagnostika problémov a okamžitá podpora. Školský zákon71 stanovuje v §25 (2), že ak dieťa kvôli
postihnutiu alebo chorobe nemá predpoklad zvládnutia osnov základného vzdelávania počas 9
rokov, povinné vzdelávanie sa preň začína o rok skôr, ako ostatným deťom. Pre takto znevýhodnené deti je teda povinným aj predškolské vzdelávanie od 6 rokov a povinná školská dochádzka
sa im o rok predlžuje. Vyšetrenie zo psychologického, zdravotného alebo sociálneho hľadiska
môže prebehnúť už v ranom detstve alebo počas predškolského a základného vzdelávania. Je
pritom možné získať vyjadrenia rôznych špecialistov (logopédov, fyzioterapeutov, psychológov,
lekárov), ako aj od učiteľov dieťaťa.
V roku 2008 pôsobilo vo Fínsku 2 988 základných škôl s 538 100 žiakmi a 38 gymnázií spojených
so základnými školami s 24 500 žiakmi. Špeciálnych základných škôl bolo 148 so 7 900 žiakmi. Na
sekundárnej úrovni bolo 12 špeciálnych učňovských škôl so 4 900 žiakmi72. Štát je zriaďovateľom
8 špeciálnych základných škôl pre žiakov so zrakovými, sluchovými a telesnými hendikepmi. Tieto
školy pôsobia aj ako centrá rozvoja a služieb, poskytujú poradenstvo a rehabilitáciu aj postihnutým mimo vekového rozsahu školopovinnej mládeže, ako aj rodinám, učiteľom.
Cieľom špeciálneho vzdelávania je pomôcť deťom takým spôsobom, aby mali rovnakú príležitosť
zvládnuť základné vzdelanie s ohľadom na ich schopnosti a v spoločnosti svojich rovesníkov.

5.3.1 Integrácia detí v bežných triedach
Integrácia detí so špeciálnymi potrebami do bežnej triedy je prvou alternatívou špeciálneho
vzdelávania. Deti sú vzdelávané spolu s ostatnými a v prípade potreby dostávajú špeciálne vzdelávanie v malých skupinách. Ak majú žiaci len mierne problémy v učení alebo prispôsobení, môžu
dostávať čiastočné špeciálne vzdelávanie od špeciálneho pedagóga popri bežnom vyučovaní73.
V prípade zistenia problémov v učení možno žiakom poskytovať doučovanie74. Prvotnú iniciatívu
tu preberá učiteľka, ktorá doučovanie navrhne rodičom, pričom forma a čas je záležitosťou dohody a konkrétnych podmienok. Doučovanie môže byť poskytované počas vyučovania alebo po
ňom a chápe sa ním diferenciácia výučby formou individuálnych úloh, individuálneho využitia
času v škole a poskytnutie poradenstva. Klasické poradenstvo na škole je okrem toho doplnené
aj špeciálnou pozornosťou deťom, ktoré majú problémy s učením alebo sú v nebezpečenstve
predčasného odchodu zo školy (drop-out).
Legislatíva poskytuje fínskym učiteľom flexibilitu vo formovaní skupín žiakov so špeciálnymi potrebami75, skupiny sa môžu líšiť na rôznych predmetoch. Na základe vyhlášky je stanovený maximálny počet detí v takejto skupine na desať v prípade, ak ide výlučne o deti so špeciálnymi
potrebami. Ak sú integrovaní žiaci v bežnej triede, je možné, aby počet detí v skupine bol 20 (s
možnými výnimkami).

Školský zákon (Basic Education Act) č. 628/1998, dostupný na http://www.finlex.fi
Zdroj: Education Statistics 2008. Statistics Finland. http://www.stat.fi/til/kjarj/2008/kjarj_2008_2009-0220_tie_001_en.html
73 Školský zákon (Basic Education Act) č. 628/1998), §17(1)
74 Školský zákon (Basic Education Act) č. 628/1998), §16
75 §2 vyhlášky o základnom vzdelávaní č. 852/1998
71
72
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Žiak môže mať individuálny vzdelávací plán76, ak je to potrebné. V pláne je uvedená forma vzdelávania, t.j. integrované, čiastočne integrované vzdelávanie alebo špeciálna trieda, ciele a obsah
vzdelávania, formy podpory a spôsob hodnotenia. Žiak môže byť vzdelávaný podľa všeobecných
alebo upravených osnov v jednom alebo viacerých predmetoch. Následne sa jeho hodnotenie sa
odvíja buď od kritérií vo všeobecnom kurikule alebo individuálnom vzdelávacom pláne.
Podiel detí presunutých do špeciálneho vzdelávania rastie vo Fínsku už viac ako desaťročie, na
jeseň 2008 tvoril 47 300 žiakov, pričom 126 300 žiakov dostávalo čiastočné špeciálne vzdelávanie. Z počtu 47 300 detí presunutých do špeciálneho vzdelávania bolo viac ako polovica vzdelávaných plne alebo čiastočne v bežných triedach a menej ako polovica žiakov bola vzdelávaná
v špeciálnych skupinách/triedach základných škôl alebo na špeciálnych školách.

76

Každý individuálny vzdelávací plán musí obsahovať nasledujúce informácie:
 opis schopností dieťaťa a jeho špeciálnych potrieb a z nich vyplývajúcich nárokov na úpravy vzdelávacieho
prostredia;
 dlhodobé a krátkodobé ciele vzdelávania dieťaťa;
 týždenný rozvrh dieťaťa a zoznam predmetov, v ktorých má dieťa upravené osnovy, ich ciele a hlavný obsah;
 pravidlá sledovania a hodnotenie výsledkov dieťaťa, sledovanie využívania podporných služieb;
 potreba tlmočenia, asistentských alebo iných služieb, komunikačných metód a špeciálnych kompenzačných
pomôcok pri vzdelávaní;
 popis spôsobu vzdelávania dieťaťa v triede alebo špeciálnej skupine;
 zoznam ľudí, ktorí sa podieľajú na vzdelávaní dieťaťa a podporných službách, s určením ich úloh.

Žiaci zo znevýhodneného prostredia na Slovensku a v zahraničí

71

Graf 8: Podiel detí presunutých do špeciálneho vzdelávania a podiel detí dostávajúcich čiastočné špeciálne vzdelávanie na počte všetkých žiakov základných škôl 1995 - 2008

1)

Porovnateľné údaje o čiastočnom špeciálnom vzdelávaní sú dostupné lebn za obdobie 2001-2007 (rok
2007 znamená školský rok 2007/2008). Počet žiakov presunutých na špeciálne vzdelávanie a počet žiakov
dostávajúcich čiastočné špeciálne vzdelávanie nemožno jednoducho sčítať, pretože niektorí žiaci presunutí
do špeciálneho vzdelávania dostávajú aj čiastočné špeciálne vzdelávanie.
Zdroj: Education Statistics, Statistics Finland, http://www.stat.fi/til/erop/2008/erop_2008_2009-0610_tie_001_en.html

5.3.2 Vzdelávanie v špeciálnej skupine, triede alebo škole
Len v prípade, ak nie je možné zaradiť dieťa do bežnej triedy, zvažuje sa druhá alternatíva, ktoru
je poskytovanie špeciálneho vzdelávania v špeciálnej skupine, triede alebo škole77 .Rozhodnutie
vydáva lokálna školská rada v mieste bydliska dieťaťa. Dôvodom preradenia môžu byť poruchy
učenia, zdravotné postihnutie, choroba, zaostávanie vo vývoji, emočné narušenia a podobne.
Novelizáciou školského zákona v roku 2003 je na takéto zaradenie potrebné oficiálne rozhodnutie, založené (ak je to možné) na posudku lekára, psychológa alebo sociálneho pracovníka a na
povinnej konzultácii so zákonnými zástupcami dieťaťa78. Rovnakou novelizáciou v roku 2003 bolo
zakotvené aj to, že posudok musí zvážiť aj možnosť spätného preradenia do bežného vzdelávania. Rodičia majú možnosť odvolať sa voči rozhodnutiu o zaradení dieťaťa do špeciálneho vzdelávania na regionálne správne súdy (hallinto-oikeus). Novelizácia zakotvila aj právo rodičov vyjadriť
sa, ak je pre dieťa navrhnuté vzdelávanie, ktoré sa líši od bežného povinného školského vzdelávania79.

Školský zákon (Basic Education Act) č. 628/1998, §17(2).
Školský zákon (Basic Education Act) č. 628/1998, §17(3).
79 Školský zákon (Basic Education Act) č. 628/1998, §18(2).
77
78
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5.3.3 Sekundárne vzdelávanie žiakov so špeciálnymi potrebami
Po ukončení špeciálneho vzdelávania sa môžu žiaci uchádzať o vzdelanie na odbornej škole
v rámci centralizovaného systému prihlášok alebo cez flexibilný systém prijímania študentov. Ak
je to možné, sú v rámci odborného vzdelávania študenti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami
integrovaní do bežného vyučovania. Druhou alternatívou je vzdelávanie v špeciálnych skupinách
počas celého štúdia alebo len na niektorých predmetoch. Súčasťou štúdia takýchto žiakov je
individuálny vzdelávací plán s určením cieľovej kvalifikácie, národného kurikula alebo požadovaných zručností, dôvodov poskytovania špeciálneho vzdelávania a určenie potrebných foriem
pomoci. Existujú aj špeciálne učňovské školy pre deti s ťažšími formami postihnutia

5.4

Inkluzívne vzdelávanie ako súčasť verejnej politiky

Fínsko je krajina s málo početným menšinovým obyvateľstvom: 91% obyvateľov hovorí fínsky,
5,4% švédsky, 0,03% laponsky, obyvatelia s iným materinským jazykom tvoria 3,6% a hovoria
najmä rusky, estónsky, anglicky, somálsky a arabsky. Počet cudzincov vo Fínsku tvorí asi 2,7%
populácie (tj. 143-tisíc cudzincov v rámci populácie 5,326 milióna), sú to najmä Rusi, Estónci,
Švédi a Somálčania80.
Už od sedemdesiatych rokov sa objavujú opatrenia na zlepšenie vzdelávania a zamestnateľnosti
rôznych etnických skupín ako napr. Rómov a imigrantov. Ústretovú politiku voči menšinám
a používaniu ich jazyka však Fínsko prezentovalo už v dávnejšej histórii: napr. švédčina je jedným
z dvoch oficiálnych jazykov, i keď švédsky hovoriaca menšina tvorí len asi 5,4% populácie. Menej
početné menšiny získali práva až neskôr v osemdesiatych rokoch: Laponci (Saami)81, pôvodní
obyvatelia krajiny, ktorí tvoria menej ako 0,03% populácie, majú právo na poskytovanie služieb
štátu v lapončine, v devätdesiatych rokoch pilotne začala výučba rómčiny na školách.

5.4.1 Vzdelávanie rómskych detí vo Fínsku
Ak sa zameriame podrobnejšie na vzdelávanie Rómov, FNBE na svojej webovej stránke uvádza:
„vzdelávanie rómskych detí vo Fínsku je spojené s určitými ťažkosťami, ktoré sa len
nedávno začali brať seriózne do úvahy. Kultúrne rozdiely, učitelia s obmedzenou znalosťou rómskej kultúry a nedostatočná spolupráca medzi rodinou a školou vplývajú na to,
že rómske deti v porovnaní s majoritou častejšie neuspejú na základnej škole. Rómske
rodiny tradične považujú starostlivosť o dieťa za vlastnú zodpovednosť a ich pripravenosť na školu je nedostatočná (miešanie jazykov, nerozvinutá jemná motorika). (...) Školy nedokázali vždy venovať týmto problémom dostatočnú pozornosť, a tak rómske deti
boli umiestňované v pomocných triedach.“82

Statistics Finland (2009): Population Structure 2008. http://www.stat.fi/til/vaerak/2008/vaerak_2008_2009-0327_tie_001_en.html
81 Laponci sú pôvodní obyvatelia krajiny a žijú v jej najsevernejších častiach. Aj keď laponsky hovorí len asi 1 800 ľudí,
tj. 0,03% populácie, majú právo na poskytovanie služieb štátu v lapončine. Niekoľko základných škôl, gymnázií
a odborných škôl na tomto území ju používa ako vyučovací jazyk. V roku 1996 bol prijatý zákon o Laponskom parlamente a zaručuje Laponcom kultúrnu autonómiu v oblastiach jazyka a kultúry.
82 http://www.oph.fi/english/education/language_and_cultural_minorities/education_for_the_roma
80
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Odhad počtu Rómov vo Fínsku je 10-12 tisíc, tj. 0,2% populácie83. Podľa OECD (2005, bod 279)
má rómska menšina najväčšie problémy vo vzdelávaní, čo dokumentuje aj prieskum FNBE
v školskom roku 2001/2002 ohľadom zlepšenie základného vzdelávania rómskych detí. Podľa
neho zo skúmaných 859 rómskych detí na základných školách asi 19% v nejakom bode vo vzdelávaní zaostalo, väčšina detí opakovala prvý alebo druhý ročník. Podľa prieskumu s problémami
rómskych detí v škole súvisel najmä veľký počet vymeškaných hodín kvôli chorobám, rodinným
dôvodom, cestovaniu a rodinným návštevám. V tomto období asi 5% rómskych detí prestalo
chodiť do školy, pričom národný priemer drop-outs sa blíži nule. Počet Rómov v špeciálnom
vzdelávaní nie je dostupný, spomedzi 859 rómskych detí zaradených do prieskumu dostávalo
nejakú formu špeciálneho vzdelávania 50% v porovnaní s národným priemerom (20%), ďalej 16%
rómskych detí v prieskume v ročníkoch 1-6 malo čiastočne alebo úplne upravené osnovy
v porovnaní s národným priemerom (pod 5%). Počet detí v domácom vzdelávaní bol 347 v roku
200284, pričom OECD (2005, bod 286) uvádza, že „významný počet“ rómskych detí bol vzdelávaný doma a je pravdepodobné, že mnohí rodičia si neuvedomujú záväzky za vzdelávanie dieťaťa
doma. Rómske deti nechodia do materských škôl, len asi 2% vekovej skupiny sa počas prieskumu
zúčastňovali nejakej formy predškolského vzdelávania.

Zmeny vo fínskom vzdelávacom systéme
S uvedeným pravdepodobne súvisí neskoršia legislatívna zmena - novelizáciou školského zákona
v roku 2003 sa určilo predĺženie povinnej školskej dochádzky pre tie deti, ktorým boli špeciálne
vzdelávacie potreby diagnostikované vo včasnom veku a povinným sa pre nich stáva aj ročné
predškolské vzdelávanie od šiestich rokov. Rómski terénni pracovníci zisťovali aj názory učiteľov
a rómskych rodičov na vzdelávanie svojich detí. Tí podobne ako učitelia zdôrazňovali ich individualitu, za silné stránky považovali pracovné vyučovanie a umelecké výchovy. Podľa učiteľov je
len asi 10% detí úspešných v hlavných predmetoch. Prieskum poukázal na to, že Rómovia sa
dostávajú na okraj, vystupovaním zo vzdelávacieho systému aj v rámci škôl. Nedostatok trvalého
vzdelávania v kombinácii s menšinovým postavením vedú k problémom v zamestnateľnosti
(OECD, 2005, body 280-292).
Počet imigrantov vo Fínsku nie je vysoký (3%) na rozdiel od susedného Švédska, ako aj väčšiny
krajín EÚ, kde sa podiel migrantov pohybuje medzi 7-12%(Muenz, 2006) 85, má však rastúci
trend. Zlomovým obdobím bol rok 1990 a následný nárast počtu imigrantov po páde Sovietskeho
zväzu (vrátane etnických Fínov z Estónska a Ruska (tzv. Ingrians), ktorým bol umožnený návrat do
Fínska), ako aj vstup Fínska do EÚ v roku 1995, ktorý krajinu zviditeľnil.
Zmena pohľadu na postavenie hendikepovaných v spoločnosti sa do špeciálneho vzdelávania
preniesla najmä v sedemdesiatych rokoch, kedy sa dôraz začal klásť na integráciu hendikepovaných do spoločnosti, vrátane škôl. Rovnosť a inkluzívne vzdelávanie sú dôležitou črtou hlavnej

Vzhľadom na zákon o ochrane osobných údajov nie je možné zbierať citlivé informácie, medzi ktoré patrí aj etnický
pôvod. Informácie o etnikách sú založené na odhadoch, napr. rómska populácia vo Fínsku tvorí asi 10 až 20 tisíc osôb
roztrúsených v krajine, väčšina z nich však žije v mestách južného
84 http://www.finlandforum.org/viewtopic.php?f=19&t=4860
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reformy fínskeho školstva v 1970-tych a 1980-tych rokoch, kedy vznikla jednotná základná škola
a neskôr sa v nej zrušilo aj delenie detí podľa ich schopností.
Dôležitosť týchto tém pretrváva aj v devätdesiatych rokoch. Diskusia sa čoraz viac týka socioekonomických nerovností v súvislosti so vzdelaním. Zároveň je dôležitá otázka, či uniformná základná škola nebrzdí rozvoj tých najlepších žiakov. V roku 1996 bola publikovaná prvá hodnotiaca
správa FNBE o uplatňovaní princípov rovnosti vo fínskom základnom školstve86. Na základe tejto
správy bol neskôr vypracovaný systém hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov a uplatňovania
princípov rovnosti medzi chlapcami a dievčatami z rôznych socioekonomických skupín. Dôraz sa
kládol na flexibilitu učiteľov a škôl pri poskytovaní vzdelávania, ktorý umožnilo prijatie rámcového národného kurikula v roku 1994.

Navrhnuté opatrenia a ich implementácia
Opatrenia v súvislosti so vzdelávaním Rómov a prípravou na trh práce sa začali objavovať asi
v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch, a to najprv z pozície opatrení trhu práce. Od roku
1979 bola dospelým Rómom poskytovaná odborná príprava najprv v oblastiach im blízkym, napr.
tradičné remeslá, starostlivosť o kone a pod., ale dnes je orientovaná na zručnosti, ktoré vyžaduje moderný trh práce. Organizovali sa školenia, ktoré Rómom umožnili ukončiť základné vzdelávanie a pokračovať v obornej príprave. Neskôr pribúdajú ďalšie opatrenia v školstve: napr. výučba rómčiny v školách najprv mimo vyučovania od roku 1989, od roku 1995 aj ako vyučovací
predmet. Podľa FNBE sa obzvlášť dobré výsledky dosiahli najmä vtedy, keď iniciácia školení vychádzala priamo z radov Rómov.
Napríklad FNBE uvádza, že aj keď hlavne staršia generácia Rómov hovorí rómsky, stredná
a mladá generácia používa v každodennej komunikácii fínčinu, avšak väčšina rómsky rozumie,
čomu pomohla aj podpora výučby rómčiny na školách. Od roku 1989 túto možnosť poskytovali
niektoré základné školy v mimovyučovacom čase, dnes je však niekde aj súčasťou denného kurikula. V roku 1994 vznikla na FNBE Rómska vzdelávacia jednotka, ktorá vytvorila a zaviedla národný program vzdelávania pre rómsku komunitu a na podporu rómskej kultúry a jazyka. Novelizácia Zákona o základnej škole v roku 1995 umožnila, aby rómčina bola vyučovaná ako predmet
„materinský jazyk“, ak sa vytvorí skupina aspoň 4 žiakov. Školy si môžu dokonca zvoliť rómčinu aj
ako vyučovací jazyk87 . V rómčine však nie je možné absolvovať maturitné skúšky. Aj napriek existujúcim legislatívnym možnostiam je však praktické poskytovanie vzdelávania v rómčine obmedzené vzhľadom na nedostatok učiteľov a učebných pomôcok, keďže rómčina je najmä hovorený
jazyk. Podľa OECD (2005, bod 279) sa celá základná škola v rómčine dá absolvovať len na niekoľkých základných školách vo väčších mestách.

5.4.2 Opatrenia na vzdelávanie detí migrantov
Deti s iným materinským jazykom dostávajú vo fínskom vzdelávacom systéme osobitnú podporu,
ktorá sa odráža aj vo vyššom finančnom príspevku pre školy, ktoré majú takýchto žiakov. Cieľom
vzdelávania imigrantov, detí aj dospelých, je rovnosť, funkčný bilingvizmus a multikulturalizmus.
Pre všetky vekové skupiny imigrantov sú organizované jazykové kurzy fínčiny a švédčiny. Deti
Rozsiahle hodnotenie stavu základného školstva bolo zverejnené v roku 1996 „Sú princípy rovnosti uplatňované
v základnom školstve?“ [„Toteuttaako peruskoulu tasa-arvoa“]
87 Zákon o základnom vzdelávaní (628/1998, ) a zákon o vyššom strednom vzdelávaní (629/1998)
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imigrantov majú právo na rovnaké základné vzdelanie ako Fíni. Výučba je zameraná na zvládnutie fínčiny alebo švédčiny a tiež rozvoj materinského jazyka detí imigrantov. Niektoré samosprávy
poskytujú bilingválne vzdelávanie alebo výučbu v arabčine, somálčine, ruštine, vietnamčine
a estónčine. Na základnej škole legislatíva poskytuje učiteľom veľkú mieru flexibility
v organizovaní takéhoto vyučovania, ako aj v hodnotení žiakov imigrantov. Možné je napríklad
doučovanie detí imigrantov v rôznych predmetoch, niekde aj v ich materinskom jazyku. Podobne
ako ostatní študenti po skončení základnej školy, môžu aj deti imigrantov využiť možnosť desiateho ročníka na základnej škole na zdokonalenie sa alebo na zlepšenie známok na výstupnom
vysvedčení. Pri prechode na odborné vzdelávanie existuje možnosť prípravného odborného
vzdelávania od 6 do 12 mesiacov s cieľom zlepšiť jazykové znalosti študenta a pripraviť ho na
odborné štúdium.

5.4.3 Zmeny vo vzdelávaní detí so špeciálnymi potrebami
V 1970-tych rokoch sa vzdelávanie detí so špeciálnymi potrebami stáva viac integrovaným, cieľom je sociálna integrácia hendikepovaných detí a ich účasť na vyučovaní v škole, kam by chodili
bežne bez ohľadu na svoje postihnutie. Integráciu detí so špeciálnymi potrebami do škôl podporili aj nasledovné zmeny:
i)
ii)

iii)

vznik jednotnej základnej školy, v ktorej sa neskôr v roku 1984 zrušilo aj delenie detí do
skupín podľa ich schopností,
nové národné kurikulum pre jednotné základné školy z roku 1985, ktoré zdôrazňovalo
diferenciáciu a individualizáciu vyučovania, čo umožnilo učiteľom používať pre niektorých žiakov aj špeciálne osnovy (individuálny vzdelávací plán) popri bežných osnovách
pre ostatných žiakov,
a nový školský zákon z roku 1985, založený na rovnosti v poskytovaní vzdelávacích služieb pre všetky školopovinné deti. V 1990-tych rokoch sa reformovalo a decentralizovalo
riadenie školstva, pričom sa znížil aj počet špeciálnych škôl a špeciálne triedy boli zriaďované v rámci bežných základných škôl. Štát si ponechal ako zriaďovateľ 8 špeciálnych
základných škôl určených najmä pre deti so sluchovými, zrakovými a telesnými hendikepmi, pričom tieto školy poskytujú služby aj širšiemu okruhu hendikepovaných občanov, ich rodinám, učiteľom88.

5.4.4 Hodnotenie jednotlivých opatrení
V 1960tych a 1970tych rokoch sa vzdelávací systém zmenil zo skorej selekcie žiakov po 4. ročníku
ZŠ do dvoch vetiev vzdelávania (všeobecnej a odbornej) na všeobecnejší a uniformnejší systém.
Po reforme v roku 1985 dostal podobu 9-ročnej základnej školy, ktorá sa stala postupne ešte viac
inkluzívnou (v samostatných špeciálnych školách študuje len asi 2,5% školopovinných detí)89.
Špeciálne vzdelávanie je integrované do bežného vyučovania, špeciálna pedagogička môže byť
prítomná na vyučovaní alebo špeciálne vzdelávanie je poskytované malým skupinám žiakov oso-

http://www.european-agency.org/country-information/finland/national-overview/development-of-inclusion
V istom období po zavedení 9-ročnej ZŠ v nej boli vytvorené 3 úrovne žiakov podľa schopností v matematike
a cudzích jazykoch, čo bolo neskôr v roku 1985 zrušené.
88

89
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bitne. Takýto typ vyučovania vyžaduje tiež väčší počet učiteľov90 a menšie triedy, v prípade Fínska patria k štvrtým najmenším v OECD (graf 9).
Graf 9: Priemerná veľkosť triedy 15-ročných žiakov v školách s majoritným vyučovacím jazykom

Zdroj: OECD PISA 2006 databáza, www.oecd.org/edu/eag2008
Podiel žiakov na počet pedagogických zamestnancov je vo Fínsku v porovnaní so Slovenskom
menší v primárnom a nižšom sekundárnom vzdelávaní, naopak to platí pre vyššie sekundárne
a terciárne vzdelávanie91. Takýto integrovaný systém kladie zvýšené nároky na učiteľa
a používané pedagogické metódy, čo vyžaduje flexibilný systém založený jednak na dôvere
v schopnosti učiteľov/škôl, ktorí majú dostatočnú voľnosť pri plánovaní obsahu vyučovania,
učebných metód, učebníc a spôsobu hodnotenia, ako aj na investíciách do vzdelávania učiteľov
(OECD 2005, bod 304-305).
V 1990tych rokoch zosilneli neoliberálne názory na podporu slobodnej voľby vzdelávania
a vzdelávanie výnimočne nadaných detí (OECD, 2005, bod 103). Neskôr sa do popredia dostali
Pre ilustráciu porovnajme náhodne zvolenú základnú školu pre ročníky 1-9 na predmestí Helsínk Pitäjänmäen Peruskuolu so 400 žiakmi, 35 učiteľmi, 5 asistentami učiteľa a 15 nepedagogickými pracovníkmi. Škola poskytuje okrem
bežného vyučovania v triedach 1-9, vyučovanie v 3 špeciálnych triedach, dodatočný 10. ročník a prípravné vyučovanie
pre imigrantov. Podobne veľká základná škola na Bezručovej ulici v Trenčíne so 415 žiakmi zamestnáva 31 pedagógov
(z toho 6 vychovávateľov ŠKD) a 13 nepedagogických zamestnancov. Poskytuje vyučovanie v 1-9. ročníku v 17 triedach a 6 oddeleniach ŠKD.
90

Žiaci zo znevýhodneného prostredia na Slovensku a v zahraničí

77

témy zníženia vplyvu socioekonomického prostredia na vzdelávacie výsledky detí. V súčasnosti tu
existuje hlavný názorový konflikt o podstate rovnosti vo vzdelávaní medzi pravicovými liberálnymi prúdmi, ktoré rovnosť považujú za prekážku slobody jednotlivca, v protiklade so sociálnymi
liberálmi, ktorí považujú opatrenia pre dosiahnutie rovnosti vo vzdelávaní ako dôležité pre vyrovnávanie šancí jednotlivcov.
V praxi majú rodičia možnosť voľby školy pre dieťa (OECD, 2008)92 podobnú, ako na Slovensku.
Zároveň majú ajmožnosť formovať samotné vzdelávanie voliteľnými predmetmi už na základnej
škole. Práve vytvorenie všeobecnej základnej školy je považované za silný faktor všeobecnej
rovnosti vo vzdelávaní (OECD, 2005, bod 113). Výsledky fínskych žiakov v prieskumoch OECD
PISA ukazujú, že je možné dosiahnuť vysokú úroveň vzdelávacích výsledkov a relatívne malé odchýlky v rámci populácie. Podiel najslabších žiakov v matematike (PISA Level 1) na úrovni 6% bol
najnižší v rámci OECD krajín, rovnako ako podiel najslabších žiakov v riešení problémov(5%).
Pozitívna väzba medzi výsledkami v testoch a socioekonomickým postavením rodiny existuje vo
všetkých krajinách OECD, ale vo Fínsku je najslabšia. Rozdiely medzi jednotlivými školami boli
najmenšie na Islande a vo Fínsku.
Problémom ostávajú žiaci so základným a nižším vzdelaním: desať percent 25-34-ročnej kohorty
nedosiahlo úroveň stredoškolského vzdelania (ISCED 2), v porovnaní s 37% 55-64-ročných Fínov
(OECD, 2008). V medzinárodnom porovnaní však Fínsko patrí medzi krajiny, ktoré dokázali
v priebehu poslednej generácie výrazne zlepšiť tento ukazovateľ a majú zavedené opatrenia na
sprístupnenie stredoškolského vzdelania v podobe širokej siete vzdelávacích centier pre dospelých a možnosti získať doklad o stredoškolskom vzdelaní na základe testu zručností pre ľudí, ktorí
tieto zručnosti nadobudli sami praxou.
Relatívne vysoký podiel populácie dosahuje aj terciárne vzdelanie: 38% 25-34-ročnej populácie,
v porovnaní s 27% 55-64-ročných Fínov. Vzhľadom na vysoký počet študentov na univerzitách/polytechnikách, ktorí zároveň pracujú (60-70%), len asi polovica ukončí VŠ skôr, ako dosiahne vek 29 rokov, zvyšná časť do veku 30-34 rokov.

5.5

Úloha jednotlivých aktérov

Vo fínskom kontexte hrajú vo vzdelávaní na prvý pohľad najsilnejšiu úlohu dvaja aktéri: samosprávy a štát, ktorí zdieľajú zodpovednosť za poskytovanie vzdelania. Významné je však aj postavenie učiteľov, ktorí majú veľkú flexibilitu vo voľbe učebníc, spôsobu vyučovania a aj formovania
skupín žiakov, čo podporuje aj neexistencia centralizovaného testovania počas povinného vzdelávania. Dopĺňa ho veľký podiel voliteľného vyučovania na školách a možnosť voľby školy bez
ohľadu na bydlisko, podobná Slovensku.
Samosprávy a štát sú hlavným poskytovateľom vzdelania (podiel žiakov vo verejných školách je
o niečo vyšší ako priemer OECD) a podporujú takú vzdelávaciu politiku, ktorá je založená na systéme širokej dostupnosti všeobecného základného vzdelania. Pod širokou dostupnosťou sa myslí nielen samotná sieť škôl, ale aj komplex plne štátom financovaných vzdelávacích služieb pre
všetkých školopovinných žiakov (vyučovanie, strava, doprava, doučovanie a pod.). Financovanie

Pri rozhodovaní o zaradení dieťaťa do špeciálneho vzdelávania rodičia majú právo vyjadriť sa, avšak pri nesúhlase
so zaradením sa musia odvolať na správnom súde v rámci správneho konania.
92
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na žiaka berie do úvahy špeciálne vzdelávanie, vzdelávanie žiakov-imigrantov, žiakov s cudzím
materinským jazykom, bilingválne vyučovanie.
Veľmi zaujímavý príklad kombinácie štátnych a samosprávnych kompetencií, aktuálny aj pre
Slovensko, predstavuje predškolská príprava pre 6-7-ročné deti, kde v priebehu jednej dekády sa
podarilo postupne zvýšiť účasť detí v predškolskej príprave až päťnásobne. Predškolská príprava
určená pre tieto deti trvá maximálne 4 hodiny denne a nie je povinná, no v roku 2007 sa na nej
zúčastňovalo až 99,2% detí. Hoci je samosprávnou kompetenciou a pre deti je dobrovoľná, samospráva je povinná ju pre deti v lokalite zabezpečiť. Samosprávy môžu zabezpečiť poskytnutie
bezplatnej predškolskej výchovy nielen vlastnými materskými alebo základnými školami (ktoré ju
tiež môžu poskytovať), ale môžu si ju aj obstarať od súkromných poskytovateľov, zväčša od súkromných materských škôl.
Učitelia majú flexibilitu v prispôsobení učiva a prístupu žiakom. Znamená to jednak väčšiu voľnosť vo formovaní vyučovacích skupín a spôsobe zapojenia žiakov so špeciálnymi potrebami do
vzdelávania. Okrem toho si fínski učitelia sami vyberajú učebnice, ktoré vydávajú najmä komerční vydavatelia a žiaci ich majú vždy bezplatné. Významným faktorom, ktorý prispieva
k flexibilite vyučovania je to, že vo Fínsku nie je centralizované testovanie na základnej škole. Na
stredné školy sa prijíma na základe známok z vysvedčenia v 8. a 9. ročníku, pričom vysvedčenie
na konci roka v 1.-7. ročníku môže byť len slovné, len so známkami, prípadne kombinácia oboch
(Fíni známkujú od 4 do 10, kde 4 = neprospel a 10 = vynikajúci). Vysoká miera integrácie žiakov
s rôznymi potrebami do bežných tried súvisí s tým, že priemerný počet žiakov v triedach patrí
medzi najnižšie v rámci OECD.
Vplyv rodičov na vzdelávanie svojich školopovinných detí nie je dominantný, ak berieme do úvahy nie príliš rôznorodú ponuku verejných škôl, majú však možnosť výberu inej školy ako v mieste
bydliska, ako aj možnosť domáceho vzdelávania. Počet detí v domácom vzdelávaní bol 347
v roku 200293, pričom OECD (2005, bod 286) uvádza, že „významný počet“ rómskych detí bol
vzdelávaný doma. Od roku 2003 majú školskí aktéri povinnosť konzultácie rodičov pri zaraďovaní
do špeciálneho vzdelávania, avšak takéto zaradenie nie je podmienené súhlasom rodiča, ten sa
môže voči rozhodnutiu odvolať na správnom súde. Významný je však podiel vzdelávania podľa
vlastnej voľby: už na základnej škole tvoria voliteľné predmety asi 20%. Okrem toho fínske školstvo má najnižší objem „povinného“ vyučovania meraného počtom hodín ročne v rámci OECD,
takže musí byť jednak efektívne odučené a tiež dobre skombinované s možnosťami mimoškolských aktivít, ktoré sú na voľbe žiakov.

5.6

Financovanie

Bezplatný predškolský ročník a základné vzdelávanie, ako aj väčšina nákladov počas stredoškolského vzdelávania je vo Fínsku považovaná za dôležitú podmienku rovnakých príležitostí vo vzdelávaní. Štát poskytuje financie na vzdelávanie samosprávam, ako aj združeniam obcí
a súkromným poskytovateľom. Dotácia na žiaka sa vypočíta na základe štatistík predošlého roka
a zohľadňuje rôzne podmienky jednotlivých poskytovateľov. Patria medzi ne napríklad poskyto-
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vanie špeciálneho vzdelávania alebo počet imigrantov v škole. Štátna dotácia pokrýva asi 41,89%
vypočítaných nákladov na vzdelávania na žiaka, zvyšných 58,11% kryje samospráva94.
Vzhľadom na to, že veľkosť fínskeho a slovenského školstva je podobná (obe krajiny majú približne 500 tisíc žiakov v povinnej školskej dochádzke), je zaujímavé aj porovnanie financovania
škôl. Výdavky na vzdelávanie v roku 2005 tvorili vo Fínsku vyšší podiel z HDP (6%) ako na Slovensku (4,4%), pričom priemer OECD je 5,8%. Výdavky na vzdelávanie v prepočte na študenta sú vo
Fínsku tiež podobné priemeru OECD (Graf 10). Súkromné zdroje hrajú na financovaní vzdelávania
vo Fínsku ešte menej významnú úlohu ako na Slovensku, v ktorom je ich podiel na HDP podobný
priemeru OECD95.
Graf 10: Kumulatívne výdavky na vzdelávacie inštitúcie v prepočte na študenta počas teoretického trvania primárneho a sekundárneho vzdelávania (2005)

Zdroj: OECD Education At a Glance, http://www.oecd.org/edu/eag2008
Platy učiteľov sú podobné priemeru OECD, hodinové mzdy sú však vyššie ako priemer, pretože
Fínsko má jedny z najnižších objemov vyučovacích hodín v OECD. Učiteľské úväzky sú medzi 15
až 25 hodinami týždenne podľa druhu školy. Školský rok má asi 185-190 vyučovacích dní, pričom

§9 zákona 635/1998 o financovaní vzdelávania a kultúry. Pri financovaní základného umeleckého vzdelávania
a kultúry je však podiel samospráv vyšší: 70,3%.
95 Priemerný podiel financií na vzdelávanie tvorí v OECD krajinách priemerne: 5,0% HDP (verejné zdroje) plus 0,8%
HDP (súkromné zdroje), Fínsko 5,9% HDP a 0,1% HDP, Slovensko 3,7% HDP a 0,7% HDP (Zdroj: OECD Education
At a Glance 2008)
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učitelia nie sú povinní byť v škole, keď nemajú vyučovanie alebo cez prázdniny. V tomto čase sa
však mnohí z nich zúčastňujú kurzov a školení.
Pri financovaní založenom na počte žiakov96 sa do úvahy berú nasledovné faktory:
- hustota osídlenia oblasti
- bilingválnosť,
-počet žiakov v 7-9 ročníku,
- počet žiakov v špeciálnom vzdelávaní,
-počet žiakov vyučovaných vo švédskom jazyku,
-počet žiakov s cudzím materinským jazykom.
Súkromní poskytovatelia dostávajú 90% sumy prideľovanej samosprávam. Suma na žiaka
v predškolskom vzdelávaní (max 4 hod. denne) je 91% sumy na žiaka, suma na žiaka
v prípravnom vzdelávaní imigrantov je 200% sumy na žiaka.

Zhrnutie
Fínsky príklad je pre Slovensko veľmi zaujímavý vzhľadom na porovnateľnú veľkosť krajiny aj
základnú štruktúru škôl s prevahou bezplatného vzdelávania vo verejných školách. Hlavné oblasti, kde by sa Slovensko mohlo Fínskom inšpirovať sú nasledovné:

96



Fíni sú „najlepší aj medzi najslabšími“. Tento paradox znamená, že patria k najlepším
krajinám vo výsledkoch 15-ročných študentov v testoch PISA. Spomedzi krajín v špičke sú
však osobití tým, že pritom majú najmenší podiel najslabších žiakov a socioekonomické
postavenie rodiny má vo Fínsku najmenší vplyv na výsledky v tomto teste spomedzi
OECD krajín na rozdiel od Slovenska, ktoré patrí ku krajinám s najsilnejšou väzbou medzi
výsledkom žiaka a socioekonomickým postavením rodiny.



Učia menej, no kvalitnejšie. Úspech Fínska nespočíva v tom, že by mali najvyšší počet
povinných hodín, naopak majú jeden z najnižších objemov povinného vyučovania v rámci
OECD, čo poteší určite žiakov aj učiteľov. Ale znamená to aj múdro zvolený a kvalitne vyučovaný obsah vzdelávania, skombinovaný s možnosťami mimoškolských aktivít, ktoré si
vyberajú žiaci. S tým súvisí aj dôvera učiteľom a ich veľká flexibilita: učitelia majú väčšiu
voľnosť vo formovaní vyučovacích skupín a spôsobe zapojenia žiakov so špeciálnymi potrebami do vzdelávania. Okrem toho si fínski učitelia sami vyberajú učebnice, ktoré vydávajú najmä komerční vydavatelia a žiaci ich majú vždy bezplatné. Významným faktorom, ktorý prispieva k flexibilite vyučovania je to, že vo Fínsku nie je centralizované testovanie na základnej škole. Na stredné školy sa prijíma na základe známok z vysvedčenia
v 8. a 9. ročníku, pričom vysvedčenie na konci roka v 1.-7. ročníku môže byť len slovné,
len so známkami, prípadne kombinácia oboch. Vysoká miera integrácie žiakov s rôznymi
potrebami do bežných tried súvisí s tým, že priemerný počet žiakov v triedach patrí medzi najnižšie v rámci OECD.

§17 zákona 635/1998 o financovaní vzdelávania a kultúry

Žiaci zo znevýhodneného prostredia na Slovensku a v zahraničí

81



Priestupnosť vzdelávacieho systému a možnosť voľby. Voliteľné predmety pre žiakov sú
už na základnej škole, tvoria asi 20%. Povinná školská dochádzka je síce deväťročná
a kopíruje deväť ročníkov ZŠ, ale ak žiak po deviatich rokoch cíti, že jeho zručnosti nie sú
dostatočné na ďalšie vzdelávanie a chce si zlepšiť svoje známky na výstupnom vysvedčení zo ZŠ, môže sa zapísať do dobrovoľnej desiatej triedy ZŠ. Stredoškolské gymnaziálne
vzdelávanie končí centralizovanou maturitou, ale nie je členené v ročníkoch, žiaci si sami
volia ako rýchlo absolvujú jednotlivé kurzy poskytované školou, ktoré musia ukončiť najviac počas 4 rokov. Ak niekto nezískal základné vzdelanie na ZŠ, poskytujú ho aj stredné
školy a vzdelávacie centrá pre dospelých. Ak niekto ide do praxe bez strednej školy, môže po určitom období práce získať výučný list aj testom zručností a nemusí spätne navštevovať strednú školu. Stačí, ak vo vzdelávacích centrách pre dospelých v teste preukáže, že vďaka niekoľkoročnej praxi už všetky požadované zručnosti ovláda.



Bezbariérové školstvo. Nejde tu len o len fyzické bariéry, ale o celkový prístup Fínov
k slabším a znevýhodneným, pretože ich prístup v školstve je len odrazom toho, že Fíni si
naozaj osvojili postoj, že znevýhodnení nemajú byť zbytočne vyčleňovaní zo spoločnosti.
Fíni majú v samostatných špeciálnych školách 2,5% žiakov s ťažšími znevýhodneniami,
ostatní sú v základných školách. Učitelia majú veľkú flexibilitu v úprave osnov, hodnotenia, vo formovaní tried, s možnosťou poskytovať špeciálne vzdelávanie tým menej akútnym žiakom popri bežnom vyučovaní (asi 20% žiakov), ale môžu mať aj špeciálne triedy.
Takýto model vyžaduje o niečo menšie triedy a viac učiteľov/asistentov ako u nás. Zároveň žiaci, ktorým boli diagnostikované špeciálne vzdelávacie potreby, majú povinnú školskú dochádzku predĺženú o jeden rok a povinným sa pre nich stáva rok predškolskej prípravy.



Predškolská príprava. Vo fínskom ponímaní znamená bezplatný jeden rok dobrovoľnej
predškolskej prípravy detí, ktorá trvá najviac 4 hodiny denne (tento úsek je bezplatný,
ale samotná materská škola je platená, poplatok je odstupňovaný podľa príjmu rodičov).
Na tento systém nabehli počas desaťročia od roku 1990 a za túto dekádu späťnásobili
celkový počet detí, ktoré sú v predškolskom vzdelávaní. Dnes sa ho zúčastňuje 99% detí
a v samotných škôlkach je asi 70% detí. Rodič má možnosť voľby: predškolský ročník je
bezplatný a dobrovoľný, jedinou výnimkou je, ak má dieťa zistené špeciálne výchovnovzdelávacie potreby a vtedy je predškolská príprava pre dieťa povinná a predlžuje sa mu
povinná školská dochádzka z 9 na 10 rokov. Zároveň je samospráva povinná poskytovať
deťom vzdelávanie v predškolskom ročníku. Spôsob poskytovania si môže zvoliť: buď cez
vlastné kapacity v materskej škole, v prípravnej triede v základnej škole, alebo pomocou
outsourcingu cez súkromných poskytovateľov.



Dostupnosť vzdelávania a finančný model. Predškolské a základné vzdelávanie je bezplatné, financované prostredníctvom samospráv. Samosprávy sú povinné zabezpečiť
bezplatné vzdelávanie detí žijúcich v danej lokalite. Súkromné školy nesmú vyberať školné počas povinnej školskej dochádzky a musia svojich žiakov prijímať a poskytovať im
rovnaké sociálne výhody ako verejné školy (dôsledkom je však malý podiel súkromných
škôl na povinnom vzdelávaní – 59 súkromných ZŠ voči asi 3300 verejným ZŠ). Fíni kladú
veľký dôraz na dostupnosť vzdelávania a z daní financujú a bezplatne školopovinným deťom poskytujú: učebnice, dopravu, školské stravovanie, internátne ubytovanie, doučo-
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vanie, zdravotné služby a pod. Legislatíva umožňuje aj domáce vzdelávanie, využíva ho
len nízky počet rodín (347 detí v roku 2002). Na školstvo Fínsko dáva viac ako Slovensko,
no medzi OECD krajinami je Fínsko priemerom, ak sledujeme ich priemerné výdavky na
vzdelávanie na počet študentov. Výdavky na vzdelávanie v roku 2005 tvorili vo Fínsku
vyšší podiel z HDP (6%) ako na Slovensku (4,4%), pričom priemer OECD je 5,8%. Súkromné zdroje hrajú na financovaní vzdelávania vo Fínsku ešte menej významnú úlohu ako na
Slovensku, v ktorom je ich podiel na HDP podobný priemeru OECD. Platy učiteľov sú vo
Fínsku podobné priemeru OECD, hodinové mzdy sú však vyššie ako priemer, pretože Fínsko má jedny z najnižších objemov vyučovacích hodín v OECD. Učiteľské úväzky sú medzi
15 až 25 hodín týždenne podľa druhu školy.
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6. Švédsko: Škola pre všetkých
6.1

Úvod

Švédsko má 9,325 milióna obyvateľov, z nich asi 85% žije v mestách. Asi 13,4% obyvateľstva
tvoria ľudia narodení v zahraničí. Je to výsledok migrácie medzi severskými krajinami, dávnejšími
obdobiami pracovnej imigrácie a neskorších dekád nárastu počtu utečencov a rodín imigrantov97. Po roku 1975 sa pôvodne úplne otvorený švédsky pracovný trh imigrantom postupne uzatvára a krajina rieši problémy s prisťahovalcami.
Povinné vzdelávanie vo Švédsku je od 7 do 16 rokov, pričom hneď po skončení 9. ročníka ZŠ pokračuje asi 90% detí v ďalšom štúdiu, väčšina (63%) v akademicky orientovaných 3-ročných
stredných školách (gymnasieskola), menšina v odbornom učňovskom školstve. V testovaní PISA
sa 15-roční švédski študenti umiestňujú okolo priemeru OECD. Podiel vysokoškolsky vzdelaných
ľudí je vysoký, len pár krajín (USA, Kanada, Japonsko a Južná Kórea) dosahuje vyšší podiel ako
Švédsko. Základné, stredné aj vysoké školstvo je financované z daní.
Švédsko má na rozdiel od susedného Fínska vyšší podiel nezávislých škôl (fristående skolor), ktoré podobne ako vo Fínsku nemajú právo vyberať školné, ale sú financované v rovnakej výške ako
verejné školy. Tieto školy sa nachádzajú na úrovniach od predškolského, základného až po stredné školstvo, vrátane špeciálnych základných škôl a špeciálnych škôl pre zdravotne postihnuté
deti. V roku 2008 ich navštevovalo asi 10% žiakov základných škôl a 22% žiakov stredných škôl.
Najväčšími nezávislými školskými reťazcami sú Internationella Engelska Skolan a Kunskapsskolan,
ktorý je najväčší, tvorí ho 30 škôl, 700 zamestnancov a asi 10 000 žiakov. Počet žiakov
v nezávislých školách rastie, sú populárne najmä vo väčších mestách a niektoré reťazce sa uplatňujú aj v zahraničí98 (pozri rámček 3 v závere).
Hlavným krédom švédskeho školstva je „škola pre všetkých“. Deti so špeciálnymi potrebami
preto nie sú definované ako oddelená skupina detí, zdôrazňuje sa však povinnosť škôl reagovať
na rôznorodé potreby detí. Deti so špeciálnymi potrebami postupujú vo vzdelávaní na základe
individuálneho vzdelávacieho plánu, ktorý reflektuje pohľad učiteľov po konzultácii s rodičmi,
žiakom a rôznymi špecialistami. Každé dieťa má nárok na slobodnú voľbu školy (verejnú alebo
nezávislú), pokiaľ platí, že škola spĺňa vzdelávacie potreby detí. Na rozdiel od susedného Fínska
sa tu využívajú vo väčšej miere celonárodné testovania – konajú sa tri testovania počas povinnej
školskej dochádzky (prvýkrát v treťom ročníku ZŠ).
Čo sa týka špeciálneho školstva, dominuje tu podobne ako v ostatných severských krajinách snaha o rovnosť vo vzdelávaní, priestupnosť systému, integráciu žiakov do bežných škôl. Na zaradenie do špeciálneho vzdelávania sa vyžaduje súhlas rodičov, existuje vysoká miera priestupnosti
v oboch smeroch (možnosť skúšobnej doby na špeciálnej škole, možnosť kedykoľvek zmeniť rozhodnutie a vrátiť sa na bežnú školu a pod.). V prípade, ak riaditeľ školy rozhodne, že daná škola
nevyhovuje vzdelávacím potrebám dieťaťa, rozhodne o preradení dieťaťa a voči tomuto rozhodnutiu sa môžu rodičia odvolať na Školskej odvolacej rade. Na rovnakom mieste sa môžu rodičia
Najpočetnejšími skupinami migrantov sú Fíni, Iračania, bývalí Juhoslovania, Poliaci, Iránci, Dáni, Nóri, Čiľania,
Thajčania, Somálčania, Turci a Libanončania.
98 Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_Sweden#cite_note-0
97

Žiaci zo znevýhodneného prostredia na Slovensku a v zahraničí

85

odvolať aj v prípade, že si želajú, aby ich dieťa navštevovalo špeciálnu školu, ale miestna samospráva ho po vykonaných vyšetreniach nenavrhne tam zaradiť. Špeciálne školstvo (okrem 8 špecializovaných škôl na národnej úrovni pre deti so zdravotným postihnutím) je na rozdiel od Slovenska kompetenciou samospráv.

6.2

Švédsky vzdelávací systém
6.2.1 Predškolská výchova

Predškolská výchova v sebe zahŕňa tri druhy aktivít určených pre deti, ktoré ešte nezačali chodiť
do školy alebo do prípravného predškolského ročníka:
1) predškolská starostlivosť, ktorá je podobná slovenským materským školám, určená je
však pre deti už od jedného roka až po nástup do školy. Obce majú povinnosť poskytovať
rodinám služby predškolských zariadení alebo rodinných denných centier pre deti od 1
roka, ktorých rodičia pracujú, študujú, sú nezamestnaní alebo na rodičovskej dovolenke.
Povinnosť obce99 je vytvoriť bez zbytočného meškania (zvyčajne do 3-4 mesiacov od požiadavky rodičov) miesto pre každé dieťa aspoň na 3 hodiny denne alebo 15 hodín týždenne. Okrem toho sú obce povinné poskytnúť miesta v predškolskom vzdelávaní na
minimálne 525 hodín bez poplatkov pre všetky 4 a 5-ročné deti, ako aj deti so špeciálnymi potrebami (ich účasť je však dobrovoľná). V roku 2005 uplatňovali všetky obce dobrovoľne systém stropu na poplatky pre jednu rodinu, pričom štát im poskytoval dotácie
na vykrytie straty príjmov a udržanie kvality. Tento systém bol zavedený od roku 2001
a znamená, že poplatky za predškolskú starostlivosť tvoria maximálne 1-3% príjmu rodiny, v závislosti od počtu detí, ktoré rodina má.
2) pedagogický dozor je formou predškolskej starostlivosti, kde rodičia privedú svoje deti
od 1 do 12 rokov (najčastejšie však od 1 do 5 rokov) do domu „opatrovateľky“, ktorá poskytne dozor pri hrách a učení sa deťom. Veľa opatrovateliek pracuje spolu v skupine,
kde sa navzájom striedajú. Pre obce je zabezpečenie pedagogického dozoru jednou
z alternatív, ako zabezpečiť miesta pre deti v predškolskom veku alebo miesta pre školákov v popoludňajších hodinách po škole. Pedagogický dozor, podobne ako ostatné aktivity predškolskej výchovy, podlieha stručným pravidlám určeným školským zákonom, rodičia majú mať možnosť hodnotiť ho a obce sú povinné každoročne hodnotiť kvalitu
všetkých svojich predškolských služieb.
3) otvorená predškolská starostlivosť je aktivitou, na ktorej sa priamo podieľajú aj rodičia
alebo dospelí, ktorí dieťa sprevádzajú. Je určená deťom, ktoré nenavštevujú inú formu
predškolskej výchovy, ale môže byť aj jej doplnkom.
Rok pred začatím povinnej školskej dochádzky dostávajú (podobne ako vo Fínsku) všetky deti
možnosť navštevovať dobrovoľný bezplatný predškolský ročník (förskoleklass), ktorý kombinuje
prístup základnej školy a škôlky. Predškolský ročník je organizovaný rôzne v jednotlivých obciach,
vždy je však bezplatný, zväčša je prepojený so základnou školou a pokrýva najmenej 525 hodín
ročne.
Skollag [Školský zákon] (1985:1100), kap. 2, ods. 7,
http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/02/15/38/1532b277.pdf#page=11
99
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V roku 1999 navštevovalo 75% všetkých detí vo veku 1-5 rokov organizovanú predškolskú starostlivosť. V tomto období dochádza aj najčastejšie k diagnostike špeciálnych potrieb detí. Tá
vychádza z kontaktu detí s učiteľmi a ďalšími odborníkmi v predškolskej starostlivosti. Vo Švédsku sú školy a školské zariadenia (predškolská starostlivosť, predškolský ročník, základná škola,
centrá voľného času) organizované v rámci jedného areálu, čo zvyšuje šance včasnej diagnostiky
a kombinácie rôznych pohľadov (učiteľ, vychovávateľ, psychológ, ...) na dieťa.

6.2.2 Povinná školská dochádzka: organizácia a financovanie
Vo Švédsku je povinná školská dochádzka od veku 7 do 16 rokov, na základnú školu však môžu
do prvého ročníka nastúpiť aj 6-ročné alebo aj 8-ročné deti. V prípade, že žiak nedokončí posledný ročník základnej školy v dobe povinnej školskej dochádzky, poskytne sa mu ešte šanca
ukončiť základnú školu počas dvoch nasledujúcich rokov. Povinná školská dochádzka je bezplatná. Bezplatnosť zahŕňa podľa školského zákona100 vzdelávanie, prístup k učebniciam, písomným
materiálom a školským pomôckam modernej školy, ako aj bezplatné školské stravovanie. Školský
zákon však výslovne uvádza aj možnosť, že občas môže dôjsť k platbe položiek zanedbateľnej
výšky súvisiacich so vzdelávaním. Samospráva je podľa školského zákona povinná zabezpečiť aj
bezplatnú dopravu, ak to vyžaduje vzdialenosť do školy, dopravné podmienky alebo postihnutie
dieťaťa. Ak je nevyhnutné zaradenie dieťaťa do príliš vzdialenej školy, samospráva zabezpečí
bezplatné ubytovanie dieťaťa. Školy môžu prijímať aj žiakov s iným trvalým bydliskom, samospráva prijímajúcej školy však má nárok na kompenzáciu nákladov od pôvodnej samosprávy.
Financovanie škôl je založené na financovaní na žiaka, peniaze teda „putujú so žiakom“ podľa
toho, na akú školu prichádza. Školy, ktoré dostávajú financie od štátu/samosprávy nemajú povolené vyberať školné. Neexistuje osobitné financovanie špeciálneho vzdelávania, školy dostávajú
zdroje na základe počtu žiakov v nich a majú pomerne veľkú flexibilitu vo forme ich použitia.101
Zriaďovateľmi predškolských ročníkov, základných škôl a špeciálnych škôl pre žiakov
s mentálnym postihom je miestna samospráva. Najčastejšie rodičia vyberajú základnú školu
blízko miesta bydliska, majú však slobodu voľby akejkoľvek inej školy, vrátane nezávislých škôl.
Okrem štátom zriaďovaných škôl môžu vo Švédsku existovať aj súkromné školy zriadené fyzickými a právnickými osobami (nezávislé školy), ktorým licenciu udeľuje i odníma (v prípade porušenia zákonov) Národná agentúra pre vzdelávanie. Nezávislé školy majú zväčša odlišnú orientáciu od verejných škôl, napr. alternatívne vzdelávacie metódy (Montessori alebo Waldorf), jazyková, etnická alebo náboženská orientácia.
Vzdelávací systém je organizovaný podľa centrálneho kurikula, ktoré určuje spoločnú základnú
orientáciu, hodnoty a ciele všetkých škôl na základnom stupni vzdelávania, pričom pre každý
jednotlivý predmet existujú osnovy na centrálnej úrovni. Rovnako je centrálne určená minimálna
časová dotácia pre jednotlivé predmety. Na úrovni samosprávy existuje školský plán, podľa ktorého sú organizované všetky školy v danej lokalite. Podrobnosti vyššie uvedených plánov, osnov
a centrálneho kurikula si upravuje každá škola samostatne vo svojom pracovnom pláne.
Reforma školstva, ktorá sa má spustiť od školského roku 2011/12, prinesie viaceré zmeny do
vzdelávania. V prvom rade bude zavedené nové národné kurikulum pre základné vzdelávanie
100
101

Skollag [Školský zákon] (1985:1100), (kap. 4, ods. 4 a 4a)
http://www.european-agency.org/country-information/sweden/national-overview/financing
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(Skolsverket, 2010). Zmení sa aj hodnotenie žiakov. Doteraz bola na koncoročných vysvedčeniach používaná stupnica dobrý (G), chválitebný (VG), vynikajúci (MVG), pričom učiteľ sa riadil
národnými štandardami pre jednotlivé prospechové stupne. Od školského roka 2011/12 bude
používaná stupnica so 6 známkami: A, B, C, D, E a F. Hodnotenie F (fail) znamená neuspel a nie je
používané v špeciálnej základnej škole.
Ak žiak neuspel v danom predmete, nedostáva známku, ale písomné hodnotenie o jeho výsledkoch v predmete na základe cieľov kurikula daného predmetu. Minimálne raz za polrok sa musí
uskutočniť osobné stretnutie a zhodnotenie pokroku žiaka s ním a jeho rodičmi, čo sa dokumentuje v individuálnom vzdelávacom pláne, ktorého formu a obsah môže prispôsobiť zriaďovateľ
školy.
Zmeny sa dotknú aj centrálneho testovania, ktoré švédski žiaci absolvujú počas povinnej školskej
dochádzky až trikrát. Žiaci základných škôl a laponských škôl doteraz absolvovali povinné národné testy v 3., 5. a 9. ročníku. Žiaci špeciálnych škôl so zdravotným znevýhodnením v 4., 6. a 10.
ročníku. Testy v 3. ročníku zahŕňajú švédčinu/švédčinu ako druhý jazyk a matematiku. K nim
pribúda v piatom ročníku angličtina. V deviatom ročníku k týmto predmetom pribúda aj biológia, fyzika a chémia. Testy sa netýkajú špeciálnych základných škôl pre žiakov s miernym mentálnym postihnutím. Po reforme od roku 2011/12 sa testy posúvajú z piateho do šiesteho ročníka
ZŠ, resp. 7. ročníka špeciálnych škôl.

6.2.3 Stredné školy
Prechod na strednú školu je podmienený zvládnutím predmetov podľa orientácie stredných škôl,
napr. na prijatie na strednú školu ekonomického smeru je potrebné zvládnuť švédčinu, angličtinu, matematiku a ďalších 9 predmetov, v ktorých musia byť zemepis, dejepis, náboženstvo
a spoločenské vedy. Podobne sú určené povinné predmety pre školy prírodovedného
a technického zamerania, školy umeleckého zamerania. Pre učňovské školy je potrebné zvládnuť
švédčinu, angličtinu a matematiku a aspoň 5 iných predmetov. Stredné školy majú právo konať
vlastné prijímacie skúšky pre humanitné odbory.
Reforma stredného školstva po roku 2011/12 je vyvolaná potrebou väčšej kvality, lepšej štruktúry a rovnosti stredného školstva, ako aj potrebou reagovať na veľký počet žiakov predčasne neúspešne končiacich štúdium na stredných školách.

6.2.4 Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
102

Žiaci so špeciálnymi vzdelávacími potrebami môžu byť začlenení do bežných tried základných
škôl alebo navštevovať školy určené pre deti so zrakovým, sluchovým a rečovým znevýhodnením, špeciálne školy pre žiakov s miernym mentálnym hendikepom, ktoré majú osnovy bežnej
základnej školy prispôsobené schopnostiam detí, alebo pomocnú školu pre žiakov s ťažšími formami mentálneho postihnutia. Miestna samospráva je povinná poskytnúť špeciálne vzdelávanie
všetkým deťom, ktoré naňho majú nárok. Skolsverket uvádza, že väčšina detí so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami navštevuje špeciálne triedy v rámci bežných škôl alebo je integrovaná v bežných triedach (Skolsverket, 2008). Nasledujúci graf ukazuje, že celkový počet
žiakov navštevujúcich špeciálne školy v posledných rokoch mierne klesá podobným tempom ako
102

Zdroj: http://www.skolverket.se/content/1/c4/25/72/sarskolan_eng.pdf
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klesá počet všetkých žiakov základných škôl, pričom podiel žiakov špeciálnych základných škôl
a pomocných škôl tvoril z počtu žiakov základných škôl asi 1,4% - 1,5% v období 2004-2010.
Graf 11: Vývoj počtov žiakov špeciálnych základných škôl pre žiakov s mentálnym postihnutím
a pomocných škôl

Počet žiakov ŠZŠ a pomocných škôl

z toho: integrovaní

Zdroj: vlastné zobrazenie na základe údajov Skolverket,
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/96/34/Obligs%E4r_Elever_Riks_Tabell5webb.xls
Špeciálne školy navštevujú deti, ktoré majú diagnostikované znevýhodnenie a zároveň by nezvládali osnovy bežnej školy. Ak obe tieto podmienky nie sú zároveň splnené, dieťa ostáva na
bežnej škole, kde dostáva inú formu podpory. Za diagnostiku zodpovedá miestna samospráva
a prebieha podľa predpisov Národnej agentúry pre vzdelávanie. Tá stanovuje pravidlá pre hodnotenie žiakov a ich prijímanie na špeciálne školy. Celkové posúdenie má vychádzať z doterajších
poznatkov o dieťati, pozorovaní dieťaťa doma, v škôlke a škole, vyhodnotenia doterajších poskytnutých podporných opatrení a ďalších potrebných hodnotení. Pravidlom je, že tieto hodnotenia sa vykonávajú v štyroch oblastiach:


vzdelávacej: učiteľ, ktorý dieťa pozná, hodnotí jeho šance zvládnuť osnovy bežnej školy,
ako aj doterajší prínos škôlky, predškolského ročníka a školy pre uspokojenie špeciálnych
potrieb dieťaťa.



psychologickej: hodnotí sa intelektuálna kapacita dieťaťa, dieťa môže absolvovať test intelektu, psychológ (ideálne v spolupráci s lekárom) hodnotí psychiku dieťaťa a hľadá dôvod, prečo má dieťa horšie výsledky v testoch. Je potrebné tiež potvrdiť alebo vylúčiť
vzdelávaciu dysfunkciu dieťaťa, ako aj brať ohľad na iné vplyvy, napr. slabší zrak, sluch
a podobne.



zdravotnej: hodnotí sa zdravotný stav a jeho dopady na budúce vzdelávanie dieťaťa. Preferuje sa, aby dieťa hodnotil lekár, ktorý s ním bol už dlhšie v kontakte.
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sociálnej: dopĺňa predošlé tri hodnotenia pohľadom na domáce prostredie a iné faktory,
ktoré ovplyvňujú vzdelávanie a napredovanie dieťaťa. Môže ho vykonať napr. výchovný
poradca na škole alebo sociálny pracovník.

Proces zaradenia dieťaťa do špeciálneho vzdelávania a priepustnosť systému
Vyššie uvedené štyri oblasti hodnotenia slúžia ako základ pre celkové posúdenie dieťaťa, ktoré
robí príslušný úradník miestnej samosprávy. Ak rozhodne o potrebe vzdelávania dieťaťa
v špeciálnej škole, samospráva je povinná ho vytvoriť. Rodičia majú však právo odmietnuť túto
ponuku. O zaradení do konkrétneho typu školy a triedy rozhoduje riaditeľ špeciálnej školy, ale
dieťa nemôže byť do špeciálnej školy umiestnené bez súhlasu rodičov. Ak jeden z rodičov alebo
obaja rodičia odmietnu umiestnenie do špeciálnej školy, je bežná škola, ktorú dieťa navštevuje,
povinná zabezpečiť špeciálnu podporu pre dieťa, aká je pre ňu dostupná. Ak nastane opačný
prípad, teda že samospráva rozhodne nezaradiť dieťa do špeciálnej školy, ale obaja rodičia si to
želajú, môžu sa odvolať na Školskú odvolaciu radu (Skolväsendets)103. Rodičia majú tiež možnosť
si špeciálnu školu pre dieťa vyskúšať počas kratšej doby (do 6 mesiacov) a rozhodnú sa po až
skúsenosti s ňou. Kedykoľvek počas navštevovania špeciálnej školy sa môžu rodičia rozhodnúť
pre opätovné preradenie dieťaťa do bežnej školy, ktorá je povinná vytvoriť mu na to špeciálne
podmienky, aké sú pre ňu dostupné. Učitelia špeciálnej školy zároveň môžu rodičom navrhnúť,
že špeciálna škola nie je najvhodnejšie miesto pre ich dieťa a o preradení dieťaťa na bežnú školu
rozhodne rada guvernérov špeciálnej školy a rodičia sa môžu voči jej rozhodnutiu odvolať.

Organizácia a fungovanie špeciálnych škôl
Špeciálne školy pre deti so zrakovým, sluchovým, rečovým hendikepom sú 10-ročné. V školách
pre žiakov s mentálnym hendikepom mali doteraz žiaci nárok na dobrovoľný desiaty ročník školy
na prehĺbenie vedomostí. Po reforme od roku 2011/12 budú aj špeciálne základné školy
a pomocné školy 9-ročné, čomu sa prispôsobí ich kurikulum. Ak žiak neukončí školu za 9 rokov,
bude mať možnosť dokončiť ju počas nasledujúcich dvoch rokov.
Žiaci s miernym mentálnym postihnutím boli doteraz hodnotení dvoma stupňami: dobrý (G),
chválitebný (VG). Od roku 2011/12 sa bude používať stupnica s 5 známkami A, B, C, D, E (podobne ako pri bežných základných školách, avšak chýba možnosť F-fail). Hodnotenie známkami je
povinné na týchto školách v 6. až 9. ročníku, predtým len na žiadosť rodičov.
Žiaci v pomocnej škole nie sú hodnotení známkami, sleduje sa však ich pokrok v rámci individuálneho vzdelávacieho plánu, ktorý sa diskutuje spolu s rodičmi. Osnovy pomocnej školy sú zamerané na 5 oblastí: umenie, komunikácia, motorické zručnosti, každodenné činnosti a poznanie
bežnej reality. Každý žiak má individuálny vzdelávací plán.

Skolväsendets överklagandenämnd / Školská odvolacia rada je nezávislým orgánom s právomocou preskúmať
niektoré rozhodnutia v školstve, týkajúce sa napríklad Školského zákona a povinnej školskej dochádzky. Odvolať sa
môže len žiak, jeho zákonný zástupca alebo splnomocnená osoba. Odvolania sa môžu týkať nasledujúcich oblastí:
vylúčenie zo školy, opakovanie ročníka, zaradenie do špeciálnych základných a stredných škôl, špeciálnych tried,
zaradenie do základných škôl inej obce, prijatie na strednú školu, prijímanie hendikepovaných detí do škôl, prijímanie
imigrantov na jazykové kurzy švédčiny. Zdroj: www.overklagandenamnden.se
103
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Sekundárne vzdelávanie pre žiakov so špeciálnymi potrebami
Po dovŕšení 16 rokov môžu deti zo špeciálnych škôl pokračovať na špeciálnych stredných školách, alebo ak ich osnovy nezvládajú, tak na praktických školách.
Fungovanie týchto škôl je rôzne: niektorí žiaci so špeciálnymi vzdelávacími potrebami postupujú
podľa osnov špeciálnej školy, ale navštevujú triedu so svojimi rovesníkmi v bežnej škole, niektorí
zas navštevujú samostatné špeciálne triedy v budove bežnej školy.
Po ukončení špeciálnej strednej školy nie je možné pokračovať v štúdiu na vyššej odbornej škole
alebo univerzite. Nižšie vzdelanie znamená aj ťažkosti uplatniť sa na pracovnom trhu. Hendikepovaní ľudia môžu po skončení školy využívať denný stacionár, uplatniť sa v komunitných integrovaných denných aktivitách alebo vstúpiť na otvorený trh práce zvyčajne s dotovanou mzdou.
Základné školy pre laponských žiakov (sameskolan) majú 1-6. ročník a sú orientované viac na
laponskú kultúru a jazyk, vyučovacie jazyky sú laponský a švédsky. Cieľom je poznanie laponskej
kultúry a zároveň bilingválne vzdelanie pre týchto žiakov.
Ako pozitívum novej reformy označila Helen Sjöstedt, učiteľka na špeciálnej
základnej škole Steel Hamra v Södertalje, že bude jasnejšie určené to, čo sa
žiaci majú naučiť v prvých rokoch, aby ich učitelia už vtedy mohli pripraviť na
to, čo sa budú učiť neskôr. Podľa nej majú učitelia veľkú slobodu pri vyučovaní,
zavedenie lepších štandardov však pomôže niektorým školám vyrovnať sa lepším. „Myslím si, že pre nás, ktorí pracujeme v školstve, nejde o veľa nových vecí, ale podobne ako mnoho ďalších zrejme ocením školenie ohľadom nového
hodnotenia žiakov.“ Kurikulum pre špeciálne základné školy bude založené na
rovnakom centrálnom obsahu aký majú bežné základné školy, pričom známkovanie začína až v 6. ročníku. „Je to pozitívne, pretože to zvyšuje status špeciálnych základných škôl, čo zvýši aj dôveru rodičov“, uzatvára Helen Sjöstedt.
(Skolsverket, 2010: 24)

6.2.5 Inštitúcie pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
V roku 2008 vznikla Národná agentúra pre špeciálne vzdelávanie a školy (Specialpedagogiska
skolmyndighetens). Prevzala kompetencie bývalej Národnej agentúry pre podporu špeciálneho
vzdelávania, Švédskeho inštitútu pre špeciálne vzdelávanie a Národnej agentúry pre špeciálne
školy pre deti so zrakovým a sluchovým hendikepom. Národná agentúra je koordinujúcim orgánom, poskytuje podporu špeciálnym školám a zároveň riadi niektoré špeciálne školy104
a prideľuje zdroje hendikepovaným deťom a zriaďovateľom škôl. Pre deti so zrakovým
a sluchovým hendikepom agentúra zriadila v krajine 4 poradenské centrá, ktoré vykonávajú
hodnotenie detí a školia učiteľov a rodičov. Agentúra zároveň poskytuje zdroje štátnym
a samosprávnym stredným školám, univerzitám a vyšším odborným školám pre deti s ťažkým
zdravotným postihnutím. Štátna podpora sa poskytuje aj dospelým ľuďom s hendikepom, ktorí
sa zúčastňujú krátkodobého vzdelávania. Agentúra tvorí vzdelávacie materiály pre hendikepované deti, adaptuje komerčné produkty tak, aby umožnili deťom s rôznymi prekážkami pri čítaní
Konkrétne 3 školy na národnej úrovni, ktoré sú určené pre deti so zrakovým, sluchovým a rečovým hendikepom,
a okrem toho 5 špeciálnych škôl základných na regionálnej úrovni pre deti so sluchovým postihnutím.
104
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využiť tieto materiály. Okrem toho poskytuje granty na externú produkciu vzdelávacích materiálov pre hendikepované deti.

6.3

Údaje o švédskych školách

Národná agentúra pre vzdelávanie na svojej webstránke sprístupňuje databázu škôl SIRIS,
s údajmi o študentoch, učiteľoch, výsledkoch a nákladoch základných a stredných škôl, vrátane
údajov o kvalite a výkonnosti jednotlivých škôl. Databáza obsahuje aj rôzne dokumenty opisujúce vývoj v školstve v jednotlivých obciach a regiónoch a rôzne prieskumy a hodnotenia, vrátane
inšpekčných správ. Databáza SALSA zase umožňuje jednotlivým obciam a školám porovnávať sa
s ostatnými školami v krajine, porovnávanie zohľadňuje rôzne kritériá, napr. zloženie študentov
na škole. Výsledky testov v 9. ročníku sú zverejňované za všetky školy, vrátane nezávislých škôl.
Tabuľka 22: Deti, žiaci a študenti vo Švédsku v roku 2009
predškolská starostlivosť a mimoškolské kluby pre deti a mládež
z toho:
v predškolských zariadeniach
formou pedagogického dozoru
v školských kluboch detí
formou pedagogického dozoru pre školákov
predškolské triedy
základné školy
špeciálne základné školy pre deti s mentálnym postihnutím
stredné školy všeobecného smeru
špeciálne stredné školy
vzdelávanie dospelých
kurzy švédčiny pre imigrantov
Zdroj: Skolverket, http://www.skolverket.se/sb/d/3534/a/19817

825 816
446 080
20 390
357 622
100 283
891 727
12 673
394 771
9 412
187 135 (ekvivalent
denných študentov)
91 237

80 961

Na základných školách vo Švédsku vyučovalo v roku 2009 85 750 učiteľov, pričom podiel žiakov
pripadajúcich na jedného učiteľa bol 12,2, na stredných školách vyučovalo 37 425 učiteľov
a podiel žiakov na učiteľa bol 12,65. Tieto podiely sú podobné kombinovanému podielu žiakov
na učiteľa za základné a stredné školy spolu na Slovensku vo výške 12,6 v školskom roku
2009/2010. Ďalších 4 868 učiteľov pôsobilo vo vzdelávaní dospelých a 2 617 učiteľov vyučovalo
švédčinu pre imigrantov (podiel žiakov na 1 učiteľa bol 23,25).

Tabuľka 23: Počty škôl a poskytovateľov vzdelávania, z toho nezávislých/ súkromných zariadení vo Švédsku v roku 2009
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predškolská starostlivosť, otvorené predškolské zariade- 19 651 zariadení, z toho:
nia, pedagogický dozor , mimoškolské kluby pre deti a 4 151 nezávislých/súkromných
mládež
školy s predškolským ročníkom
3 773 zariadení, z toho:
503 nezávislých/súkromných
základné školy
4 660 zariadení, z toho:
709 nezávislých/súkromných
špeciálne základné školy pre deti s mentálnym postihnu- 722 zariadení, z toho:
tím
36 nezávislých/súkromných
špeciálne školy pre deti so zdravotným postihnutím
8 zariadení na národnej úrovni
špeciálne stredné školy
269 zariadení, z toho:
29 nezávislých/súkromných
stredné školy všeobecného smeru
976 zariadení, z toho:
458 nezávislých/súkromných
doplnkové vzdelávanie
99 poskytovateľov
vzdelávanie pre dospelých
325 poskytovateľov vzdelávania
švédske školy v zahraničí
23 škôl v 16 krajinách
Zdroj: Skolverket, http://www.skolverket.se/sb/d/3534/a/19817
Tabuľka 24: Náklady na vzdelávanie v roku 2009
Náklady v roku 2009 (v Náklady na dieťa/žiaka v roku
mld. SEK)
2009 (SEK)
predškolské zariadenia
50,6
114 400
iná
starostlivosť
o deti 11,9
33 900
v predškolskom veku
základné školy
77,4
85 900 (83 000 bez školských
autobusov)
špeciálne základné školy pre deti 4,3
367 400 SEK bez školských
s mentálnym postihnutím
autobusov
stredné školy všeobecného smeru 37,1
93 800 (90 400 bez školských
autobusov)
špeciálne stredné školy
2,7
288 600 bez školských autobusov
vzdelávanie pre dospelých
3,7
44 000 na prepočítaného denného študenta
švédčina pre imigrantov
1,5
35 200
Zdroj: Skolverket, http://www.skolverket.se/sb/d/3534/a/19817
Rámček 3: Nezávislé školy vo Švédsku
Včlenená do obytnej zóny Spånga v severnom Štokholme sa nachádza bezplatná nezávislá škola.
Je jednou z 21 stredných škôl, ktoré riadi reťazec Kunskapsskolan (v preklade škola vedomostí).
Vonkajšia fasáda z červených tehál sa nelíši od okolitých budov. Prekvapenia nás čakajú až keď
vstúpime dovnútra budovy. Nevidíme žiadne štandardné triedy, namiesto toho niekoľko menších
miestností pre asi tucet žiakov. Miestnosti ústia do dvojposchodovej haly, ktorá spája obe poschodia sériou priechodov a schodíšť. Priehľadnosť je hlavným dizajnérskym nástrojom: veľká časť
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interiérových stien a dverí je zo zvukotesného skla. Úroveň hluku sa líši v jednotlivých častiach
budovy, reguluje ju použitie zvukotesných materiálov od hovoru v hlavnej hale cez konverzačný
šum v spoločných priestoroch takmer po ticho v seminárnych miestnostiach.
Počas dňa nie je žiaden moment, kedy by všetci alebo väčšina žiakov bola v štruktúrovanom prostredí tried, a veľká časť dňa každého dieťaťa je venovaná voľnočasovým aktivitám, kde si niektorí zvolia prácu v skupinách, iní pracujú s počítačmi v niektorom z mnohých kútikov. Dokonca aj
štruktúrované hodiny majú skôr formu pracovnej dielne, kde deti pracujú samostatne alebo
v malých skupinkách pričom im učiteľ pomáha, a nie podobu tradičnej frontálnej výučby. Kľúčový
vzťah medzi učiteľmi a žiakmi pôsobí skôr neformálne a priateľsky, autoritu učiteľa cítiť skôr nepriamo. Toto je logický výsledok teórie personalizovaného vzdelávania , kde každé dieťa má svoj
vlastný rozvrh na daný týždeň a môže postupovať vo svojej práci samostatne alebo so skupinou
priateľov. Atmosféra je takmer kolegiálna, hoci škola je určená pre deti od 12 do 16 rokov.
„Určite ste prekvapení, čo a tu deje, ale funguje to!“, hovorí Paula Aggevall, zástupkyňa riaditeľa
a dodáva, „Každý študent dostáva to, čo chce. Ak to porovnáte s tradičnejšou výučbou, naši študenti dosiahnu omnoho viac, ako by ste od nich očakávali. Tí, ktorí sú pomalší a majú veľké problémy na iných školách, dostanú na našej škole pomoc, akú nedostali nikdy predtým. Rodičia sú
u nás naozaj veľmi spokojní.“ Zástupkyňa ďalej vysvetľuje, že v Kunskapsskolan je viac systému,
ako je na prvý pohľad zrejmé. Školy používajú vlastné kurikulum založené na 35 stupňoch
v každom predmete. Pri nástupe do školy je dieťa testované a zaradené na príslušný stupeň
v každom predmete. Rodičia a učitelia spolu určia, čo očakávajú od dieťaťa najbližší polrok a rok,
aký pokrok chcú spraviť a dohodnú sa na pláne s termínmi dosiahnutia konkrétnych cieľov. Študenti majú viac slobody v spôsobe, ako tieto ciele dosiahnu, či samostatnou prácou alebo prácou
v skupine, či voľnejším dňom s viac prestávkami, alebo tvrdou prácou a menej domácimi úlohami. Sami sledujú to, ako ciele dosahujú.
Ako hovorí Paula Aggevall, „pripravíme plán a sledujeme jeho plnenie, aby sme si boli istí, že študenti napredujú v tom, čo si predsavzali ... ja mám vyčlenených 15 minút každý týždeň na to, aby
som si sadla s každým žiakom a porozprávala sa o jeho napredovaní a ďalších cieľoch. Každý týždeň takto spolu hodnotíme, vytvoríme si spolu osobný vzťah a študenti cítia potrebu na sebe pracovať.“
Škola si zakladá na osobnejšom vzťahu medzi žiakmi a učiteľmi, aby motivovala žiakov napredovať menej nátlakovými metódami. Tento spôsob sa osvedčil tak, že rodičia majú každý rok veľký
záujem zapísať svoje deti do Kunskapsskolan, aj akonáhle sa otvára nejaká nová pobočka tejto
siete. Paula Aggevall vysvetľuje, „naši žiaci pochádzajú z rôznych oblastí a miest. V niektorých
prípadoch sú ochotní cestovať aj hodinu, aby sa dostali do našej školy.“
(Zdroj: Nick Cowen (2008): Swedish Lessons: How Schools With More Freedom Can Deliver Better Education, Civitas: Institute for the Study of Civil Society, London, s.1-3)

Zhrnutie a odporúčania
Švédsky vzdelávací systém je pre Slovensko zaujímavý vo viacerých ohľadoch. Hoci sú výsledky
Švédska v testovaní OECD PISA porovnaní so susedným Fínskom horšie (napríklad v najnovších
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výsledkoch PISA 2009 majú Fíni znova najlepšiu čitateľskú gramotnosť spomedzi OECD krajín, no
Švédsko sa štatisticky nelíši od priemeru OECD), sú lepšie ako slovenské výsledky, ktoré sú pod
priemerom OECD. Čo sa týka vplyvu socioekonomického prostredia na výsledky študentov
v testovaní PISA, Fínsko patrí medzi krajiny so štatisticky významne nižším vplyvom prostredia na
výsledky, na druhej strane Švédsko je na úrovni priemeru OECD a Slovensko medzi krajinami
s výrazne vyšším vplyvom socioekonomického prostredia na výsledky žiakov. V porovnaní
s Fínskom má Švédsko pestrejšie národnostné zloženie a väčší podiel imigrantov. Oblasti,
v ktorých má Švédsko zaujímavé inšpirácie a skúsenosti pre slovenských tvorcov vzdelávacej
politiky sú predovšetkým:






Prístup k žiakom zo špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Hlavným krédom
švédskeho školstva je „škola pre všetkých“. Deti so špeciálnymi potrebami preto nie sú
definované ako oddelená skupina detí, zdôrazňuje sa však povinnosť škôl reagovať na
rôznorodé potreby detí. Deti so špeciálnymi potrebami postupujú vo vzdelávaní na základe individuálneho vzdelávacieho plánu, ktorý reflektuje pohľad učiteľov po konzultácii
s rodičmi, žiakom a rôznymi špecialistami. Každé dieťa má nárok na slobodnú voľbu školy
(verejnú alebo nezávislú), pokiaľ platí, že škola spĺňa vzdelávacie potreby detí. Čo sa týka
špeciálneho školstva, dominuje tu podobne ako v ostatných severských krajinách snaha
o rovnosť vo vzdelávaní, priestupnosť systému, integráciu žiakov do bežných škôl. Na zaradenie do špeciálneho vzdelávania sa vyžaduje súhlas rodičov, existuje vysoká miera
priestupnosti v oboch smeroch (možnosť skúšobnej doby na špeciálnej škole, možnosť
kedykoľvek zmeniť rozhodnutie a vrátiť sa na bežnú školu a pod.). V prípade, ak riaditeľ
školy rozhodne, že daná škola nevyhovuje vzdelávacím potrebám dieťaťa, rozhodne
o preradení dieťaťa a voči tomuto rozhodnutiu sa môžu rodičia odvolať na Školskej odvolacej rade.
Rôznorodé prístupy k predškolskej výchove detí a mimoškolským aktivitám, ktoré sú
obce povinné zabezpečiť. Okrem nám blízkej forme materských škôl sa tu uplatňujú aj
pedagogický dozor (vychovávateľky starajúce sa o deti zväčša v predškolskom veku alebo
až do 12 rokov) a otvorená predškolská výchova (kombinuje aj účasť rodičov na aktivitách s deťmi). Okrem toho, rok pred začatím povinnej školskej dochádzky dostávajú (podobne ako vo Fínsku) všetky deti možnosť navštevovať dobrovoľný bezplatný predškolský ročník (förskoleklass), ktorý kombinuje prístup základnej školy a škôlky. Predškolský
ročník je organizovaný rôzne v jednotlivých obciach, vždy je však bezplatný, zväčša je
prepojený so základnou školou a pokrýva najmenej 525 hodín ročne.
Významný podiel tzv. nezávislých škôl (fristående skolor), ktoré nemajú právo vyberať
školné, ale sú financované v rovnakej výške ako verejné školy. Tieto školy sa nachádzajú
na úrovniach od predškolského, základného až po stredné školstvo, vrátane špeciálnych
základných škôl a špeciálnych škôl pre zdravotne postihnuté deti. V roku 2008 ich navštevovalo asi 10% žiakov základných škôl a 22% žiakov stredných škôl. Najväčšími nezávislými školskými reťazcami sú Internationella Engelska Skolan a Kunskapsskolan s 30
školami. Počet žiakov v nezávislých školách rastie, sú populárne najmä vo väčších mestách a niektoré reťazce sa uplatňujú aj v zahraničí.
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7. Maďarsko: Vzdelávanie detí zo znevýhodneného prostredia
7.1

Úvod

Podobne ako na Slovensku, aj v Maďarsku štúdie PISA poukázali na mnohé nedostatky vzdelávacieho systému v oblasti pomoci deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia zvýšiť ich šance
na vzdelávanie. Zároveň sa ukázalo, že najme rozdiely v kvalite jednotlivých škôl spôsobujú veľké
výkonnostné rozdiely žiakov. Vo vzdelávacom systéme tiež prevláda skorá selekcia. Tento fakt
priznáva aj Národná koncepcia rozvoja105 prijatá Maďarským parlamentom v roku 2005, ktorá je
východiskom pre modernizáciu vzdelávania.
Odborné zistenia o segregácii a jej negatívnych vplyvoch na prístup ku kvalitnému vzdelávaniu
priznáva aj Ministerstvo školstva a kultúry a zároveň uznáva,že segregácia ohrozuje spoločenskú
kohéziu (Az oktatási és Kultúrális Minisztérium programjai a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztsítása érdekében, 2009). Na základe týchto faktov bola zmenená legislatíva,
v rámci ktorej došlo k zákazu diskriminácie a segregácie a boli prijaté komplexné kroky na zmenu vzdelávacej praxe zameranej na deti zo znevýhodneného prostredia. Konkrétnymi opatreniami smerom k desegregácii bolo napríklad štátom zadané mapovanie zaraďovania detí do špeciálneho vzdelávania alebo zmena v organizácii školských obvodov na zabránenie segregácie.
Významným medzníkom bol rok 2003, kedy sa začala tvorba tzv. Integrovaného pedagogického
systému vzdelávania (IPR). Ide o komplexný rámec, ktorý zahŕňa centrálne riadený rozvoj odborných kapacít pedagógov pre zmenu praxe vzdelávania, ako aj rôzne prvky finančnej motivácie
pre jednotlivé školy a pedagógov (pozri kap. 7.3). Pritom sa vyzdvihuje predovšetkým prístup ku
kvalitnému vzdelávaniu rómskych detí. Do programov zameraných na rozvoj a šírenie integrovaného prístupu k vzdelávaniu bolo napríklad v roku 2009 zapojených 676 materských škôl a 977
základných škôl, čo malo dosah na 76 612 detí ( Közlemény az esélyegyenlőséget segítő támogatásokról, 2009). Vyhodnotenie tohto programu, ktoré realizovalo Ministerstvo školstva a kultúry
naznačilo, že implementovanie zásad integrovaného vzdelávania komplexne prispieva k zlepšeniu rovnosti šancí detí z nepriaznivých sociálnych podmienok (pozri kap. 7.3.1.1). V Maďarsku sa
tiež presadili iniciatívy pre rozšírenie návštevnosti zariadení predškolskej výchovy (pozri kap.
7.3.1.3).
Od školského roku 1998/99 trvá povinná školská dochádzka do 18 rokov (Oktatás-Statisztikai
Évkönyv, 2009). V zmysle zákona o verejnom vzdelávaní106 musia deti povinne nastúpiť do materskej školy vo veku 5 rokov minimálne na 4 hodín denne107.
Na základných školách bolo v školskom roku 2008/2009 vyučovaných v triedach so špeciálnymi
osnovami 23-tisíc detí. Až 30-tisíc detí evidovaných ako dieťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami je vyučovaných v podmienkach integrovaného vzdelávania, čo predstavuje asi 3,8% všetkých žiakov. To je značný posun od roku 2001/2002, kedy tento ukazovateľ
96/2005. (XII. 25.) OGY határozat, az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról
A közoktatásról szóló 1993. LXXIX. törvény
107 Ak to nie je inak definované v zákone.
105
106
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dosahoval iba 0,9%. Od školského roku 2001/2002 sa tiež znížil podiel týchto detí v osobitných
triedach z 4,1% na 2,9% v roku 2008/2009. (Oktatás-Statisztikai Évkönyv, 2009, S.9)
Odborné štúdie však upozorňujú nato, že samotné začlenenie dieťaťa do hlavného prúdu vzdelávania bez podporných opatrení a bez odbornej prípravy prijímajúcich inštitúcií a učiteľov môže
znamenať určité riziko. Prívrženci integrácie upozorňujú aj nato, že viacerí pedagógovia nie sú
pripravení na túto výzvu. Tiež poukázali na kľúčovú rolu špeciálnych pedagógov v procese vzdelávania. Špeciálni pedagógovia sú vnímaní ako facilitátori zmien. Úspech integrácie je oveľa
pravdepodobnejší, ak si celá vzdelávacia inštitúcia osvojí poslanie inkluzivity a nebude to iba
snaha jednotlivcov. Tiež je veľmi dôležitý podiel detí so špeciálnymi výchovno–vzdelávacími potrebami (ŠVVP) v triedach pre zvládnutie náročného výchovno-vzdelávacieho procesu.
V Maďarsku prebehli zmeny pomerne rýchlo, avšak neznamenali automaticky aj kvalitatívny
posun vzhľadom na kvalifikačné, organizačné a materiálne nedostatky prevládajúce v školách.
V roku 2008 bolo až 41% detí so ŠVVP vychovávaných v integrovaných podmienkach v porovnaní
s 28% v roku 2002 (Bánfalvy, 2009).
Značná časť detí zo znevýhodneného prostredia je rómskeho pôvodu. Rómska menšina
v Maďarsku má viac ako 500-tisíc členov108. V severomaďarských regiónoch je ich podiel najväčší,
okolo 13-16 percent celkového obyvateľstva. V tejto oblasti ich v súčasnosti žije asi tretina. Východné regióny sú tiež hustejšie obývané Rómami, ich podiel na celkovom obyvateľstve tu dosahuje 6 až 10%. V hlavnom meste tvoria desatinu obyvateľstva (Kemény – Janky - Lengyel, 2004,
S. 11).
Tabuľka 25: Počet rómskych detí na rôznych stupňoch vzdelávania
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009

Materské školy

Základné školy

Gymnáziá

Odborné stredné školy

7 000
8 270
11 964
15 637
16 780
17 383
18 406
20 500

24 268
22 502
27 259
31 503
38 304
40 944
45 319
50 024

216
352
544
299
405
364
345
399

117
0
402
109
144
288

Zdroj: Oktatás-Statisztikai Évkönyv, 2009

7.2

Legislatívny rámec

Zákon z roku 1993 o verejnom vzdelávaní109 obsahuje ustanovenia o zavedení princípu inkluzívneho vzdelávania, ktorý má slúžiť hlavne na zlepšenie situácie detí zo sociálne znevýhodneného
prostredia. V zmysle §105 tohto zákona by sa malo prispieť k rovnosti šancí vo vzdelávaní, čo by
malo byť presadzované plošne v celom systéme vzdelávania, či už v grantovej politike,
v pedagogickej praxi alebo v oblasti metodických zmien v školstve a vzdelávaní. Podmienky na

Tento údaj pochádza z prieskumu realizovaného Inštitútom pre výskum etnicity a národnosti v roku 2003. Prieskum
sa realizoval na vzorke, ktorú tvorilo 1% rómskeho obyvateľstva a definícia Róma bola daná identifikáciou okolím.
(Pozri Kemény – Janky – Lengyel, 2004, S. 11).
109 A közoktatásról szóló 1993. LXXIX. törvény
108
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tvorbu programu integrovaného vzdelávania boli vytvorené Nariadením o fungovaní výchovnovzdelávacích inštitúcií110.

7.2.1 Znevýhodnené prostredie
V zmysle Zákona o verejnom vzdelávaní111 je dieťaťom zo znevýhodneného prostredia dieťa, na
ktoré sa na základe notárom potvrdeného rodinného alebo sociálneho znevýhodnenia poberá
tzv. „pravidelný príspevok pre ochranu dieťaťa“112. Ako podskupina takto evidovaných detí existuje aj kategória viacnásobne znevýhodnenéno dieťaťa. Jedná sa o deti, ktorých rodičia alebo
zákonní zástupcovia dosiahli najvyššie vzdelanie maximálne na úrovni ôsmeho ročníka základnej
školy do veku troch rokov dieťaťa, alebo kým sa nestalo školopovinným. Spôsob určenia štatútu
znevýhodneného žiaka je obsiahnutý v Nariadení Vlády o verejnom vzdelávaní.113 Všetky deti z
viacnásobne znevýhodneného prostredia sú v zmysle zákona povinne vzdelávaní
v inštitucionalizovaných podmienkach, čiže na školách (Közoktatási Esélyegyenlőségi Útmutató,
2010).114
Zákon o verejnom vzdelávaní v § 65 tiež reguluje prijímanie detí zo znevýhodneného prostredia
do materských škôl. V prípade záujmu rodičov musí byť dieťa, ktoré spĺňa podmienku viacnásobného znevýhodnenia, povinne prijaté do materskej školy. Na základe Nariadenia Ministerstva
školstva 9/2008 vznikol v roku 2007/2008 program vývoja v materských školách. V zmysle §24
(3) Zákona o verejnom vzdelávaní je rodič povinný zabezpečiť návštevu materskej školy svojho
dieťaťa a jeho účasť vo výchove v rozsahu 4 hodiny denne od školského roku, v ktorom dieťa
dovŕši piaty rok života.

7.2.2 Rovnosť šancí
Zákon z roku 2003115 o rovnom zaobchádzaní a o podpore rovnosti šancí (ďalej len zákon
o rovnom zaobchádzaní) je ďalším zásadným právnym základom pre zvýšenie inkluzivity
v maďarskom školstve. Zákon o rovnom zaobchádzaní v §63(5) ukladá napríklad samosprávam
povinnosť mapovať situáciu marginalizovaných skupín obyvateľstva a takto získané výsledky
zhrnúť v tzv. Miestnom programe rovnosti šancí, kde by mali byť vyzdvihnuté ciele, potrebné
zdroje, ako aj harmonogram opatrení pre zlepšenie situácie. Zvláštna pozornosť by mala byť
venovaná oblasti vzdelávania, keďže to je vnímané ako kľúčové pre zlepšenie situácie týchto
skupín. (Közoktatási Esélyegyenlőségi Útmutató, 2010)
V zmysle Plánu rozvoja Nové Maďarsko (Új Magyarország Fejlesztési Terv), ktorý je strategickým
rámcovým dokumentom pre čerpanie zdrojov EU, grantová politika musí zohľadniť kritérium
rovnosti šancí v prípade všetkých finančne podporovaných projektov. Základnými kritériami finančnej podpory pre projekty rozvoja vzdelávania sú antidiskriminácia, obmedzenie segregácie
a rovnosť šancí (Közoktatási Esélyegyenlőségi Útmutató, 2010). Grantová politika v oblasti vzdeNariadenie o fungovaní výchovno – vzdelávacích inštitúcií, 11/1994. (VI. 8.), paragrafy 39/D. a 39/E
A közoktatásról szóló 1993. LXXIX. törvény
112 Poberatelia pravidelných príspevkov pre ochranu dieťaťa sú tie rodiny, ktorých príjem na osobu nedosahuje 130%
najnižšieho možného starobného dôchodku, čo v roku 2010 predstavovalo 37 050 HUF, resp. v rodinách, kde iba jeden
rodič vychováva dieťa, alebo ak je v rodine choré alebo postihnuté dieťa, kedy príjmovou hranicou oprávňujúcou na
príspevok je 140% spomínaného dôchodku (Pozri Gyermekvédelmi kedvezmények, 2010).
113 Nariadenie vlády MR 20/1997. (II. 13.) o vykonaní LXXIX. zákona z roku 1993 o verejnom vzdelávaní.
114 20/1997. (II. 13.) Korm. Rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról
115 Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény
110
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lávania a regionálneho rozvoja je nastavená tak, že oprávnenými príjemcami národných alebo
európskych zdrojov sú iba tie samosprávy a inštitúcie, ktoré vo svojich plánovaných projektoch
uplatnia princíp rovnosti šancí a pripravia Plán rovnosti šancí vo vzdelávaní a antisegregácie.
Základ vyhotovenia týchto plánov je zber komplexných dát, ktorý mapuje miestnu situáciu, t.j.
sociálne aspekty, návštevnosť predškolských zariadení, indikátory spojené so základným a špeciálnym vzdelávaním, mimoškolské aktivity realizované na školách, údaje o pedagogických pracovníkoch a iných zamestnancoch vo vzdelávaní, indikátory segregácie a predčasného ukončenia
školskej dochádzky, kvalifikácia pedagógov a pedagógov školiacich odborníkov, infraštruktúra
podpora dochádzky detí atď. O deťoch z viacnásobne znevýhodneného prostredia sú vykazované
nasledujúce údaje:
- ich počet a alokácia v rôznych druhoch tried
- predčasné ukončenie školskej dochádzky
- pokračovanie v štúdiu
- deti, ktoré dochádzajú
( Közoktatási Esélyegyenlőségi Útmutató, 2010, s.4)

7.2.3 Legislatívne opatrenia na zabránenie segregácie
Zákon o verejnom vzdelávaní116 tiež ustanovuje zmenu prijímacích obvodov pre zriaďovateľov
základných škôl tak, aby v jednotlivých obvodoch nebol nepomerne sústredený väčší počet detí
zo znevýhodneného prostredia. Zákon ukladá, že rozdiel podielu detí z viacnásobne znevýhodneného prostredia navštevujúcich podobné vzdelávacie zariadenia nachádzajúce sa v rámci jednej miestnej samosprávy nesmie presiahnuť 15%. To isté platí aj pre triedy toho istého ročníka
na jednej škole. V prípade miest a obcí, kde funguje iba jedna škola a kde je segregácia daná
miestnymi demografickými charakteristikami (teda iba obmedzene korigovateľná) je potrebné,
aby boli vytvorené programy rovnosti šancí na úrovni samosprávy (Közoktatási Esélyegyenlőségi
Útmutató, 2010). Existujú príklady obcí, kde sa desegregácia už úspešne iniciovala pred uplynutím zákonom určenej lehoty ako napr. v Hódmezővásárhely, Níregyháza, Szeged (Az OKM válasza
a szegregáló iskolák kérdésében, 2009). Toto ustanovenie má byť protiváhou práva rodičov na
slobodnú voľbu škôl, ktorá je daná §13 (1) Zákona o verejnom vzdelávaní. Formálne sú teda dané
predpoklady na zmiernenie fenoménu „white flight“, teda odsúvania detí nerómov do iných škôl.
Zákon o verejnom vzdelávaní tiež predpisuje samosprávam a školám povinné zavedenie tzv. plánov opatrení pre rovnosť šancí vo vzdelávaní. Ministerstvo školstva MR vydáva konkrétne návody pre samosprávy ako uplatňovať v praxi tieto povinnosti vyplývajúce zo Zákona o rovnom zaobchádzaní a o podpore rovnosti šancí.
Nariadenie 23/2009. (V. 22.) Ministra školstva upravuje podporu opatrení pre rovnosť šancí ako
aj finančnú odmenu pedagogických pracovníkov zapojených do integrovaného pedagogického
systému.

116

1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 13. §
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7.3

Inkluzívne vzdelávanie ako súčasť verejnej politiky
7.3.1 Opatrenia zamerané na zlepšenie situácie detí zo znevýhodneného prostredia

Pedagogický systém integrácie (IPR)
V roku 2002 sa začali na základe iniciatívy Ministerstva školstva MR prípravy na vytvorenie programu celonárodnej siete inštitúcií, ktorá by mala podporovať rozvoj integrovaného kvalitného
vzdelávania detí zo znevýhodneného prostredia a predovšetkým rómskych detí (Németh, 2009).
Tento cieľ bol spečatený aj zmenou Zákona o verejnom vzdelávaní117 z roku 1993 a v §65 sa
ustanovilo vytvorenie Národnej siete integrácie vo vzdelávaní.
Národná sieť integrácie vo vzdelávaní bola vytvorená úzkym okruhom odborníkov, ktorí spustili
pilotný program, do ktorého sa v školskom roku 2003/2004 zapojilo na základe výberového konania 45 inštitúcií zo štyroch regiónov (Kézdi-Surányi, 2008, S.1). Slovo sieť dobre vyjadruje podstatu zámeru tvorcov tohto programu, ktorí chceli podporiť prepájanie škôl s inými inštitúciami
ako napr. organizáciami občianskej spoločnosti, poskytovateľmi sociálnych služieb pre deti
a rodiny, ale aj miestnymi a menšinovými samosprávami a pod. Ciele tohto programu sa mali
realizovať okrem iného aj navýšenými normatívami pre školy, ktoré boli zahrnuté do pilotného
projektu a komplexnou odbornou prípravou pedagogických pracovníkov ale aj iných zainteresovaných. Základ pre rozvoj odborného vzdelávania pedagógov a iných cieľových skupín bol vytvorený vyhláškou z roku 2003 „Pedagogický (rámcový) systém prípravy integrácie a rozvoja kompetencií detí zo znevýhodneného prostredia“ (6.8.2003).
Spustením Pedagogického systému integrácie (IPR118) sa zaviedol komplexný balík opatrení vývoja vzdelávania pedagógov a iných dotknutých cieľových skupín. Cieľom IPR je presadenie integrácie vo vzdelávaní a boj proti segregácii. Základnou myšlienkou je, že integrácia do vzdelávania je
podmienená vhodnou a účinnou organizáciou školstva a kľúčom k úspechu je kvalitné vzdelávanie nielen detí, ale aj samotných pedagógov (Kézdi-Surányi, 2008). Takže reforma bola rovnako
organizačne-štrukturálna ako metodicky-obsahová. IPR tiež podporuje zavedenie inštitucionálneho sebahodnotenia. V školách museli byť niektoré prvky IPR povinne zavedené a iné boli ponechané na zváženie zriaďovateľom škôl.
Základné povinné elementy programu sú:
 Vytvorenie integračnej stratégie celej školy, ktorá zahŕňa analýzu súčasného stavu
a stanovenie cieľov.
 Umožnenie prechodu detí z materských škôl a tvorbu heterogénnych integrovaných
tried.
 Tvorba partnerstiev s ďalšími výchovno-vzdelávacími aktérmi (rodina, komunita, inštitúcie poskytujúce rôzne sociálne služby zamerané na dieťa a rodiny, mimovládne orga117
118

1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról
Integrációs Pedagógiai Rendszer
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nizácie, organizácie zastupujúce menšinové záujmy) a medzi rôznymi stupňami vzdelávania (materská, základná a stredná škola)
Ďalšie nástroje integrovaného vzdelávania v rámci IPR
 Rozvoj kľúčových kompetencií žiakov a detí (podpora motivácie k učeniu, samostatnosti, sociálnych kompetencií a pod.)
 Mimoškolské aktivity podporujúce integráciu
 Nové didaktické a metodologické postupy (dramatická pedagogika, projektové vyučovanie, kooperatívne metódy a pod.)
 Spolupráca medzi pedagógmi prostredníctvom hodnotiacich diskusií jednotlivých prípadov
 Zavedenie multikultúrnej výchovy
Vybrané školy sa zaviazali zaviesť program integrácie, ktorý sa v roku 2003 začal v 1. a 5. ročníku
a bol postupne zavedený v každom nasledujúcom ročníku. IPR teda plošne vytvára inštitucionálne podmienky na presadenie integrovaného vzdelávania, na zmenu kultúry v oblasti vnímania
a hodnotenia metodiky vyučovania. Zároveň umožňuje zavedenie nových hodnotiacich mechanizmov, ktoré prihliadajú na špeciálne potreby detí zo znevýhodneného prostredia. Ďalej sa
podnecuje spolupráca nielen v rámci pedagogickej obce, ale aj medzi školami a neškolskými inštitúciami, ktoré sú nepostrádateľné pre zlepšenie komunikácie medzi rodičmi, komunitou
a školou (Németh, 2009). V kapitole 3.3 sa budeme detailnejšie venovať štátom iniciovanému
hodnoteniu programu integrovaného vzdelávania. Materské, základné a stredné školy, ktoré sa
zapoja do IPR sa stávajú oprávnenými príjemcami zvýšeného normatívu pre zavedenie
a implementovanie princípov integrovaného vzdelávania. Ďalšou motiváciou má byť aj príspevok
pre samotných pedagógov, ktorých dodatočná snaha by mala byť tiež kompenzovaná týmto
spôsobom.
V školskom roku 2009/2010 bolo príjemcami cielenej podpory celkovo 1659 vzdelávacích inštitúcií. Štát vyhradil na tieto účely 3,7 miliárd HUF, teda asi 13,3 miliónov EUR (Integrált nevelés
a gyakorlatban, 2010).
Pedagógovia v rámci IPR majú možnosť získať príspevok priemerne v hodnote 25 000 HUF (približne 90 EUR) mesačne. Celkovo 14 636 pedagógov tvorilo v roku 2009 okruh oprávnených príjemcov. (Az OKM válasza a szegregáló iskolák kérdésében, 2009).
Od IPR sa očakáva, že školy budú schopné úspešne zvládnuť integrované vzdelávanie detí pochádzajúcich z rôznych socio-kultúrnych podmienok, do vyučovania budú zavedené prvky multikultúrneho vzdelávania, nadviaže sa efektívna spolupráca s rodičmi a v školách sa zavedú alternatívne hodnotiace postupy na základe spoločnej spolupráce medzi pedagógmi.
Ako už bolo spomenuté, integrovaný pedagogický systém sa týka aj materských škôl. Táto skutočnosť má veľký význam pre deti zo znevýhodneného prostredia, pretože práve rozvoj dieťaťa
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v predškolskom veku je kľúčový pre jeho ďalšie napredovanie. IPR v materských školách presadzuje individuálny prístup a zameriava sa na spoluprácu s rodinou.

Vzdelávanie učiteľov
Vyhláška Ministerstva školstva Maďarskej republiky z 6.8.2003 o Pedagogickom (rámcovom)
systéme prípravy integrácie a rozvoja kompetencií detí zo znevýhodneného prostredia119 je základným dokumentom, ktorý udáva smer pre opatrenia verejnej politiky v oblasti integrácie vo
vzdelávaní detí z nepriaznivých sociálnych podmienok. Na základe tejto vyhlášky sa od roku 2005
uskutočňuje tvorba základných a celoživotných vzdelávacích programov pre pedagógov. Tento
proces prebieha v odborných pracovných skupinách, do ktorých je zapojených celkovo 11 organizácií.
Rozvoj vzdelávacích programov zameraných na samotných pedagógov ohľadom vzdelávania detí
zo znevýhodneného prostredia sa zameral na rôzne oblasti, ako napr. kooperatívne vyučovanie,
multi- resp. interkultúrna výchova, projektové vyučovanie, diferencované hodnotenie žiakov,
dramatická pedagogika, zážitkové vzdelávanie, ale aj na pedagogickú podporu prechodu medzi
rôznymi stupňami školstva. Ďalším predmetom výskumu je vzťah pedagóg-rodič a jeho využitie
pre pedagogické účely. Inštitúcia Educatio, ktorá je zodpovedná za metodologický rozvoj vzdelávania tiež reflektuje alternatívne prúdy pedagogiky, ako napr. Waldorf, Montessori, Freinet (viac
o tejto inštitúcii v ďalšej podkapitole). Educatio sa nezameral iba na vzdelávanie pedagógov, ale
zdôrazňuje aj potrebu vzdelávania verejnosti a hlavne zainteresovaných osôb a inštitúcií vzdelávacej politiky. Preto sa vyvinuli aj vzdelávacie programy, ktoré sú zamerané na cieľovú skupinu
predstaviteľov samospráv, zriaďovateľov škôl, ako aj orgánov zodpovedných za miestnu vzdelávaciu politiku.
V neposlednom rade nie sú opomenuté ani neziskové organizácie, menšinové samosprávy či
poskytovatelia sociálnych služieb. U nich je vzdelávanie ťažiskovo zamerané na presadzovanie
záujmov, spoločnú aktivizáciu a vzájomné prepájanie za účelom zlepšenia efektivity ich práce.
Boli tiež vyvinuté vzdelávacie programy zamerané aj na rôzne typy médií, keďže sa vyzdvihuje
potreba aktívnej práce s miestnymi médiami na šírenie dobrej praxe integrovaného vzdelávania
medzi občanmi (A hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása).
Obsahovo je takto nastavený systém podporovaný sieťou regionálnych a lokálnych koordinátorov. Lokálni koordinátori zodpovedajú za komunikáciu cieľov integrovaného vzdelávania a za
spoluprácu medzi školami a znevýhodnenými komunitami. Regionálni koordinátori sa podieľajú
na sprostredkovaní odborných služieb pre školy a informujú o cieľoch opatrení a možností čerpania finančnej podpory. Základné a materské školy, ktoré zavádzajú a implementujú programy
IPR, musia povinne realizovať s podporou IPR-odborníka sebahodnotenie na úrovni školy(A hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása, s. 6).

Oktatási miniszteri közlemény„A hátrányos helyzetű tanulók integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítésének
pedagógiai (keret)rendszere" (IPR)
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Predškolská výchova
Predškolská výchova detí zo znevýhodneného prostredia je kľúčová pre zabezpečenie rovnosti
šancí vo vzdelávaní. Od 1. januára 2009 bol zavedený príspevok pre návštevu materských škôl
pre tieto deti (Tájékoztatás az óvodáztatási támogatásról, 2010).
Ak rodič dieťaťa zo znevýhodneného prostredia vo veku 3-4 rokov zapíše svoje dieťa do materskej školy, má právo na finančný alebo iný materiálny príspevok. Podmienkou poskytnutia príspevku je pravidelná návšteva MŠ a zápis dieťaťa najneskôr v tom roku, kedy dovŕší 4. rok života. Výška prvého príspevku pre rok 2009 je 20-tisíc HUF (72 EUR) a na preplatenie príspevku majú nárok aj rodičia, ktorí svoje dieťa do materskej školy zapísali aj pred rokom 2009 (jednorázovo
v hodnote 10-tisíc HUF – teda 36 EUR). Vyplatenie príspevku sa realizuje vždy v júni alebo
v decembri, ale podmienkou je, že dieťa predtým muselo MŠ navštevovať pravidelne minimálne
počas doby troch mesiacov. Ďalšie príspevky v nasledujúcich rokoch sú v hodnote 10-tisíc HUF
(36 EUR). Pravidelnou návštevou sa chápe minimálne šesťhodinový pobyt detí v MŠ a počet vymeškaných dní nepresahujúcich 25% celkových dní. Miestna samospráva má právo určiť, či prvý
príspevok bude mať finančný alebo materiálny charakter. Ten však musí byť poskytnutý do 15
dní po zápise dieťaťa. Zmyslom tejto podpory by mala byť pomoc a motivácia rodín pre podnietenie dochádzky detí (Óvodátatási támogatás, 2009).
Poberatelia tzv. „pravidelných príspevkov pre ochranu dieťaťa“120 (rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény) majú právo na bezplatné poskytovanie stravy pre deti navštevujúce predškolské
zariadenia a ZŠ v 1. až 6. ročníku ako aj na bezplatné zabezpečenie učebníc.
Ak samospráva neposkytuje dostatočné množstvo kapacít pre umožnenie návštevy materskej
školy, resp. ak viaceré deti z viacnásobne znevýhodneného prostredia od veku troch rokov nie sú
zapísané v MŠ, mesto alebo obec by mali zabezpečiť opatrenia na zlepšenie situácie (Közoktatási
Esélyegyenlőségi Útmutató, 2010). Formulácia „by malo“ naznačuje, že nejde o záväzné nariadenie, ktoré by samosprávy museli rešpektovať. Je teda na dobrej vôli zriaďovateľa, či takéto miesta pre znevýhodnené deti vytvorí. Rodiny, ktorých deti z viacnásobne znevýhodneného prostredia od veku 3 rokov MŠ nenavštevujú, musia byť vyhľadané pomocou poskytovateľov sociálnych
služieb alebo pomocou miestnych neziskových organizácií alebo spolkov zastupujúcich záujmy
menšinových komunít. Tiež povinne musia situáciu dôkladne mapovať (Közoktatási Esélyegyenlőségi Útmutató, 2010).
Rámček 4: „Sure start“ – Dobrý príklad z Veľkej Británie v Maďarsku
Vzdelávacia politika v Maďarsku sa tiež inšpirovala príkladom dobrej praxe z Veľkej Británie.
V Británii zaviedli v roku 1999 program Sure Start („Istý začiatok“ Pozri časť o Vzdelávaní
v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska). Jeho cieľom je boj proti detskej chudobe a inklúzia marginalizovaných skupín. Jej zavedenie bolo viacstupňové a dotklo sa viac ako
tretiny všetkých detí do veku 4 rokov pochádzajúcich z chudobných podmienok. Cieľom tohto
Poberatelia pravidelných príspevkov pre ochranu dieťaťa sú tie rodiny, ktorých príjem na osobu nedosahuje 130%
najnižšieho možného starobného dôchodku, čo v roku 2010 predstavovalo 37 050 HUF, resp. v rodinách, kde iba jeden
rodič vychováva dieťa, alebo ak je v rodine choré alebo postihnuté dieťa, kedy príjmovou hranicou oprávňujúcou na
príspevok je 140% spomínaného dôchodku (Pozri Gyermekvédelmi kedvezmények, 2010).
120
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programu je podnietenie sociálneho a emočného vývoja, ako aj rozvoj kompetencií detí a ochrana ich zdravia. Dôležitým princípom je spolupráca a podpora rodín pre dosiahnutie týchto cieľov.
Program, ktorý vychádza z britskej skúsenosti, je v Maďarsku zameraný na deti vo veku od 0 do 6
rokov a ich rodiny. Je uznaná potreba skorého regulovania nevýhod spojených so sociokultúrnymi podmienkami detí prostredníctvom zabezpečenia vhodných sociálnych služieb.
Ciele sú programu Istý začiatok v Maďarsku sú: rozvoj dieťaťa, podpora rodičov a rozvoj ich
kompetencií, podpora kultúry, rodín s deťmi so ŠVVP a posilnenie lokálnych komunít.
Program sa začal pilotným experimentom vo viacerých mestách a obciach roku 2003121. V prvej
fáze sa zavedenie projektu zameralo na 400 rodín so 700 deťmi. V roku 2005 sa uskutočnil nezávislý monitoring a pomocou odborníkov sa konal tiež rozvoj metodiky práce s cieľovou skupinou.
Od tohto roku sa tiež začína príprava celoplošného zavedenia dvojúorvňového programu, ktorý
zahŕňa lokálne projekty ako aj centrálnu úroveň rozvoja systému (Biztos Kezdet Program, 2007)

Prevencia predčasného prerušenia štúdia (Program druhej šance, MEP122)
V roku 2005 po takmer dvojročnej príprave sa zaviedol Program druhej šance na šiestich školách,
ktorý mal zabraňovať predčasnému prerušeniu štúdia žiakov. Projekt sa zameral aj na zlepšenie
školskej dochádzky, keďže sa ukázalo, že práve nepravidelná školská dochádzka býva prvým krokom ku skoršiemu ukončeniu štúdia. Program bol vyvinutý v Národnom inštitúte vzdelávania
(Országos Közoktatási Intézet) a snažil sa spájať tradičné prvky vzdelávania s inovatívnymi.
V rámci projektu sa vytvorili individuálne plány učenia123 a poskytnúť finančné krytie pre zavedenie týchto zmien. Aktivity sa zamerali aj na zapojenie detí do mimoškolských aktivít.
V rámci Programu druhej šance sa vytvorila sieť partnerských inštitúcií, kde prebieha odborná
výmena skúseností nielen medzi učiteľmi či školami ale aj inými inštitúciami zainteresovanými vo
výchove a vzdelávaní detí zo znevýhodneného prostredia (Németh).

7.3.2 Prevencia segregácie detí vo vzdelávaní v Maďarsku (Program Z poslednej
lavice)
Podobne ako na Slovensku, aj v Maďarsku neustále pretrváva problém so segregáciou detí
v školstve. V decembri roku 2003/2004 sa realizoval prieskum zadaný Ministerstvom školstva MR
v 375 základných školách, na ktorých fungujú špeciálne triedy (Kertesi-Kézdi, 2009). Výsledky
ukázali, že v Maďarsku je podiel detí s postihom oveľa vyšší ako v krajinách západnej Európy.
Kým v rámci EÚ je priemer 2,5%, v Maďarsku to je až 5,3%. V súčasnosti nie je možné presne
povedať, koľko z týchto detí je rómskeho pôvodu, keďže v roku 1993 bol zavedený tzv. Menšinový zákon, ktorý evidenciu etnických dát zakazuje. V roku 1993 bolo 42% všetkých detí evidovaných s nejakou formou postihu rómskeho pôvodu.
Ózd, Vásárosnamény a šesť ďalších partnerských obcí, Budapest - obvod Józsefváros, Csurgó, Őrtilos
a Mórahalom, od roku 2005 sa pridali Katymár a Győr.
122 Második esély program
123 Egyéni tanulási útvonalak
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Zaujímavou skutočnosťou je, že v systéme školstva v uplynulých rokoch výrazne narástol podiel
detí s ľahký mentálnym postihom. Autori analýzy spájajú tento trend s nastavením financovania
škôl, keďže školám umožňuje na tieto deti čerpať navýšené prostriedky bez toho, aby sa zabezpečilo primerané prostredie pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Problémom je aj to, že hlavne v špeciálnych triedach základných škôl je materiálne vybavenie
ako aj vhodná odborná podpora na veľmi zlej úrovni a vo väčšine prípadov dokonca horšia ako
v normálnych triedach tých istých škôl. To znamená, že vo väčsine prípadov sa zvýšený normatív
nevyužíva na potreby tých detí, ktorým je určený (Utolsó Padból Program, 8.3.2004).

Program „Z poslednej lavice“124
Program „Z poslednej lavice“ sa snažil reagovať na túto skutočnosť, analyzovať danú situáciu
a následne navrhnúť konkrétne opatrenia (Utolsó Padból Program, 8.3.2004). Hlavný význam
programu „Z poslednej lavice“ spočíval v tom, že sa vytvorili nezávislé pracovné skupiny odborníkov, ktorí prehodnotili zaradenie detí do skupiny s ľahkým mentálnym postihom. Tento krok je
veľmi dôležitý, pretože ak sa dieťa nevhodne zaradí do špeciálneho školstva, jeho šance na
uplatnenie na ďalšom stupni vzdelávania a následne na pracovnom trhu sú značne obmedzené.
Program Z poslednej lavice sa teda zameral na posilnenie odborných vedomostí členov komisií
zodpovedných za posúdenie nespôsobilosti detí pre návštevu bežných škôl. V niektorých prípadoch došlo k prehodnoteniu stanoviska príslušných komisií a školy si mohli uplatniť normatívy na
navrátené deti (Brassói, 2004). Správa Inštitútu otvorenej spoločnosti z roku 2007 však kriticky
poznamenáva, že na regionálnej úrovni sa reintegrácii často bránilo a že v prípade detí, ktoré sa
do štandardného základného školstva vrátili, chýbala primeraná odborná príprava pedagógov. To
prispelo v konečnom dôsledku k nepriaznivému ohodnoteniu tohto programu (Equal Ascess to
Education..., 2007, s.62).

7.3.3 Programy zamerané na podporu talentov zo znevýhodneného prostredia
V Maďarsku existujú viaceré programy, ktoré sa snažia napomôcť vzdelávacej mobilite detí z
nepriaznivých sociálnych podmienok.

Štipendijný program „Na cestu”
Štipendijný program „Na cestu“ vznikol v roku 2005 na základe Nariadenia Vlády 152/2005125
a jeho cieľom je podpora vzdelávacej mobility žiakov zo znevýhodneného prostredia. Program si
kladie za cieľ prispieť k rovnosti šancí vo vzdelávaní, čiže k zvyšovaniu vzdelanostnej úrovne detí,
ktoré pochádzajú z nepriaznivého prostredia. Štipendisti/ky sú vo svojej snahe podporovaní
mentormi, s ktorými úzko spolupracujú. Ako motivačný prvok boli vyhlásené súťaže pre najúspešnejších účastníkov programu. Zaujímavosťou programu je práve zavedenie mentorstva, ktoré
umožňuje získanie štipendia aj pre mentora aj zverenca (Átadták a "Kiváló tanuló-mentor-pár"
pályázat elismeréseit, Oktatási és Kulturális Minisztérium, 1.3.2010.).

124
125

„Utolsó padból” program
152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet. az Útravaló Ösztöndíjprogramról

106

Žiaci zo znevýhodneného prostredia na Slovensku a v zahraničí

V roku 2009 bolo podporovaných 5170 mentorských párov v rámci iniciatívy Cesta na strednú
školu, 2780 párov v ich Ceste za maturitou a1504 žiakov a ich mentorov a v oblasti odborného
vzdelávania (Útravaló, OKM Támogatáskezelő).

Podpora vysokoškolského štúdia rómskych detí
Vysokoškolskí študenti rómskeho pôvodu majú právo uchádzať sa o celkové alebo čiastočné
oslobodenie od školného, ak boli prijatí na štúdium na štátnych vysokých školách a univerzitách
ako platcovia školného. Podmienkou odpustenia poplatkov je úspešné zvládnutie predošlého
polroku a dĺžka štúdia nepresahujúca 5 rokov. Na tento účel je vyhradených 8 miliónov HUF (28
tisíc EUR) na školský rok 2009/2010. Uprednostnení sú uchádzači z pedagogických
a vychovávateľských odborov a romistiky. Podpora je udelená priamo vysokým školám (Pályázati
felhívás költségtérítéses...,2009)

7.4

Úloha jednotlivých aktérov v oblasti pomoci deťom zo znevýhodneného prostredia

V rámci vzdelávacieho systému pôsobí viacero inštitúcií, ktorých primárnym alebo parciálnym
cieľom je napomáhať vzdelávaniu žiakov zo znevýhodneného prostredia alebo tým, ktorí majú
rôzne špeciálne výchovno–vzdelávacie potreby. Nasledujúci prehľad popisuje úlohu a aktivity
týchto aktérov.

7.4.1 Národná sieť integrovaného vzdelávania
Zásadnou inštitúciou je Národná sieť integrovaného vzdelávania, ktorej úlohou je poskytnúť odbornú pomoc pre realizáciu transformácie škôl smerom k inkluzívnym zariadeniam v rámci integrovaného systému vzdelávania (Az OKM válasza a szegregáló iskolák kérdésében, 2009). Jej ciele
sú komplexné a vzájomne prepojené počnúc od vývoja metodických programov, boja proti segregácii, rozširovaniu prístupu k predškolskej výchove a vo všeobecnosti zlepšovania kvality
vzdelávania.

7.4.2 Educatio
Cieľom spoločnosti Educatio126 je metodologický rozvoj vzdelávania a koordinácia odborných
aktivít modernizácie školstva, šírenie nových postupov prostredníctvom informovania a školenia
pedagógov, rodičov, verejnej správy a zriaďovateľov vzdelávacích inštitúcií. Educatio zohráva
dôležitú úlohu aj v podpore rovnosti šancí vo vzdelávaní. Prispievalo napríklad k tvorbe Integrovaného pedagogického systému vzdelávania. Spolupracovníci Educatio realizujú aj vzdelávanie
pedagógov, ktorí učia deti zo znevýhodneného prostredia a hlavne rómske deti. Títo experti zároveň vytvorili programy, ktoré sú zamerané na zlepšenie školskej dochádzky detí, ktoré sú vo
väčšej miere vystavené riziku prerušenia štúdia. V oblasti integrovaného vzdelávania uskutočňujú tiež výskum zameraný na vývoj príslušnej metodiky, ako aj tvorbu databázy zahrňujúcej skúseností z praxe. Educatio sa nezameriava iba na odborníkov, ale napríklad aj na rodičov zo znevýhodnených komunít, ktorých proaktívne informuje o ich právach a možnostiach.

126

EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. www.educatio.hu
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7.4.3 Inštitút výskumu a vývoja vzdelávania (OKI)127
Inštitút výskumu a vývoja vzdelávania je organizácia zabezpečujúca výskum a hodnotenie na
rôznych úrovniach vzdelávacieho systému. OKI sa tiež aktívne a iniciatívne zapája do medzinárodného výskumu. V roku 2010 bola iniciovaná spolupráca s nemeckým Georg Eckert inštitútom
pre výskum učebníc128, ktorá má OKI odborne asistovať v tvorbe databázy učebníc nielen
z Maďarska, ale aj z okolitých krajín strednej Európy a tým prispieť k internacionalizácii výskumu
učebníc (New cooperation between Hungary and Germany, 2010).
OKI bol partnerom v rôznych projektoch. Išlo napríklad o vyššie spomínaný projekt Druhá šanca,
ďalej projekt ohľadom prístupu k odbornému vzdelávaniu ohrozenej mládeže, podpora transformácie reforiem naštartovaných v školstve ale aj tvorba kontrolných a hodnotiacich mechanizmov.

7.4.4 Samosprávy
V zmysle Plánu rozvoja Nové Maďarsko musí grantová politika zohľadniť kritérium rovnosti šancí
v prípade všetkých finančne podporovaných projektov. Zriaďovatelia vzdelávacích zariadení, ako
aj samotné školy sú preto povinné vyhotoviť analýzu stavu uplatňovania rovnosti šancí vo vzdelávaní. Zároveň musia predkladať a realizovať plán opatrení v tejto oblasti (nazývaný ako Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervét).
V prípade miest a obcí, kde je pomer detí z viacnásobne znevýhodneného prostredia väčší ako
40%, preberá vypracovanie Plánov opatrení štátom zriadená organizácia Educatio Nonprofit Kft.
Toto je dôležitý precedens aj pre Slovensko, pretože napriek výsostným kompetenciám samospráv v oblasti zriaďovania istých typov škôl má štát právo zasiahnuť do ich kompetencií
v prípade, že samosprávy neplnia svoju funkciu adekvátne. Podľa Ministerstva školstva a kultúry
MR cieľom zavedenia spomínaných Plánov opatrení rovnosti šancí je znižovanie segregácie detí z
viacnásobne znevýhodnených podmienok a rómskych detí, ako aj ich neprijateľné nadmerné
zaraďovanie a preraďovanie do systému špeciálneho školstva. Tiež sa vyzdvihuje cieľ zlepšenia
prístupu k predškolskej výchove a vzdelávaniu, ktorej návštevnosť je v prípade detí zo znevýhodneného prostredia pomerne nízka. Dôraz je kladený aj na obmedzenie predčasného prerušenia
štúdia na rôznych stupňoch vzdelávania týchto detí a na podporu ich vzdelanostnej mobility (Közoktatási Esélyegyenlőségi Útmutató, 2010).

7.4.5 Úrad rovného zaobchádzania a Školský úrad
Úrad rovného zaobchádzania (Egyenlő Bánásmód Hatóság) a Školský úrad (Oktatási Hivatal) sú
oprávnené konať vo veci podozrenia zo segregácie. Od septembra 2007 sa začalo 34 konaní.
Školský úrad je oprávnený poskytovať najmä právnu pomoc a a vyhľadávať protizákonné skutočnosti. Ak sa takéto skutočnosti potvrdia, Úrad navrhne opatrenia vedúce k ich zrušeniu.

7.4.6 Ministerstvo školstva a kultúry
V zmysle §95 (1) Školského zákona je Minister školstva zodpovedný za vytvorenie
a prevádzkovanie národnej siete inštitúcií, ktorá má zabezpečiť rozvoj vzdelávania pre cieľovú
skupinu detí zo znevýhodneného prostredia a hlavne rómskych detí.
127
128

Oktatáskutató és fejlesztő Intezet
Georg-Eckert-Institut für internationale Schulbuchforschung, www.gei.de
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7.5

Hodnotenie intervencií

Na základe údajov z rokov 2005 až 2007 sa konalo hodnotenie dopadov novozavedeného Pedagogického systému integrácie (IPR), ktorý mal prispieť k presadeniu integrovaného vzdelávania
a tým zlepšiť študijný prospech a kompetencie hlavne detí zo znevýhodneného prostredia. Autori analýzy sa zamerali na 30 zo 45 škôl, ktoré boli do IPR zapojené od začiatku. Reforma sa samozrejme týkala oveľa širšieho okruhu príjemcov, postupne boli zapojené viaceré školy ako aj inštitúcie iného druhu, ktoré svojím pôsobením ovplyvňujú cieľovú skupinu. Kontrolnú skupinu skúmania tvorilo 30 škôl, ktoré sa IPR-programu nezúčastnili. Pre zjednodušenie sa v tejto kapitole
bude používať pojem IPR-škôl a kontrolnej skupiny pre znázornenie rozdielov.
Zber údajov sa začal v školskom roku 2004/2005 a bol dokončený v roku 2007. Výskumníci sa
zamerali na druhákov a šiestakov, ktorí boli skúmaní počas dvoch rokov do konca štvrtého resp.
ôsmeho ročníka ZŠ. Výskumníci si kládli predovšetkým otázku, ako novozavedená iniciatíva IPR
ovplyvní prospech a vývoj detí. Zbierali sa tiež údaje o rodinnom a etnickom zázemí žiakov.
Ochrana údajov bola zabezpečená v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov a uverejňovaní
údajov verejného záujmu z roku 1992129 a na základe odporúčaní ombudsmana z oblasti ochrany
dát. Taktiež boli skúmané kognitívne ale aj nekognitívne kompetencie žiakov. Autori na základe
poznatkov z medzinárodných výskumov podčiarkovali130, že nekognitívne schopnosti sú pre
uplatnenie na pracovnom trhu a všeobecne v živote tiež kľúčové a sú ľahšie ovplyvniteľné správne zvolenou vzdelávacou metodológiou ako kognitívne predpoklady, ktoré sa formujú hlavne
v predškolskom veku (Kézdi-Surányi, 2008, 471f). Výskumníci tiež pokladali za kľúčové rozlíšiť
dopady programu na rómske a nerómske deti. Zároveň sledovali dopad na ich vzájomné vzťahy
a vnímanie, keďže verejné opatrenia zamerané na podporu rómskej menšiny sú politicky veľmi
citlivé.
Výskumníci prihliadali aj nato, že časť škôl, ktoré boli do IPR zapojené, už metódy podobné tomuto programu používali v minulosti. Preto v porovnaní medzi IPR-školami a kontrolnou skupinou bola skúmaná aj užšia skupina škôl, ktoré pred IPR fungovali skôr tradične a tým boli vhodnejšími subjektmi pre porovnávanie s kontrolnou skupinou.

7.4.1 Zistenia hodnotenia IPR

Desegregácia
Podmienkou udelenia podpory v rámci IPR bol záväzok škôl, že zabezpečia rovnaký pomer žiakov
zo znevýhodneného prostredia a rómskych detí v triedach toho istého ročníka. V skúmaných
IPR-školách až 80% opýtaných riaditeľov sa vyjadrilo pozitívne pre vznik integrovaných tried, čo
bolo v praxi aj uplatnené. Oproti tomu iba 20% riaditeľov z kontrolnej skupiny vnímalo heterogénne triedy ako prijateľné. To znamená, že školy zapojené do nového systému zaujali výrazne
negatívny postoj voči školskej segregácii, naopak na tradične fungujúcich školách bolo často pozorované oddelenie slabších žiakov, zväčša rómskych (Kézdi-Surányi, 2008, 469.).

129
130

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáró
Kézdi-Surányi odkazujú na štúdie Bowles et al (2001) a Heckham&Rubenstein (2001).
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Kompetencie učiteľov
Učitelia z IPR-škôl sa líšili od učiteľov z kontrolnej skupiny škôl v mnohých prípadoch hlavne
v tom, že častejšie zavádzali alternatívne metódy a aktivity, ako napríklad individuálnejší prístup
a podporu spolupráce medzi deťmi, čo sa pozitívne odzrkadlilo aj na vzájomných vzťahoch medzi
deťmi a na ich väčšej autonómii. V IPR školách sa oveľa častejšie presadilo aj netradičné využitie
priestoru tried. Ďalej boli pozorované intenzívnejšie osobné vzťahy medzi pedagógmi a žiakmi.
V oboch skupinách sa iba obmedzene prejavil diferencovaný prístup k deťom.

Nekognitívne kompetencie žiakov
Ako už bolo spomínané, autori hodnotiaceho výskumu sa snažili uchopiť nekognitívne indikátory
úspešnosti žiakov, keďže tie vnímajú ako dôležité pre uplatnenie a pre posilnenie schopnosti
autonómneho, zodpovedného správania. Použili preto viaceré testy pre skúmanie zmien kompetencií žiakov. Na základe výsledkov testov pochopenia čítaného obsahu boli spozorované mierne
zlepšenia u žiakov z IPR-škol. Deti zo znevýhodneného prostredia, ako aj rómske deti, však zaostávali aj pred zavedením, aj po zavedení systému. Nový systém však zmiernil ich zaostávanie
oproti najšikovnejším žiakom.
Zaujímavou časťou analýzy bolo testovanie schopnosti ovládať vlastný osud, ktoré bolo odôvodnené odkazom na medzinárodnú psychologickú literatúru131, ktorá tento indikátor považuje za
dôležitý vzhľadom na posilnenie zodpovednejšieho správania jedincov. IPR-školy dosahujú aj v
tomto prípade štatisticky signifikantné pozitívne výsledky ( najmä v prípade rómskych detí).
Ďalším podobným indikátorom bola miera pozitívneho sebahodnotenia, ktorej výsledky sa tiež
ukázali ako priaznivé.132 Posledným nekognitívnym skúmaným indikátorom bola schopnosť
zvládnutia stresových a kritických životných situácií, ktorý Kézdi-Surányi považovali za dôležitý,
keďže slabé výsledky v tomto ohľade môžu naznačiť väčšiu mieru náchylnosti k deviancii
a sebadeštruktívnym procesom. Na základe vyššie spomenutého asi neprekvapí, že aj v tomto
prípade došlo k relatívnemu zlepšeniu oproti kontrolnej skupine (pre viac detailov Kézdi-Surányi,
2008). V prípade škôl zapojených do pedagogického systému integrácie sa oveľa častejšie objavujú didaktické postupy, ktoré prispievajú k posilneniu týchto predovšetkým nekognitívnych
kompetencií. Sú to najmä kooperatívne aktivity, ktoré posilňujú kreatívnu interakciu medzi deťmi
a hravý spôsob učenia.

Pokračovanie v štúdiu
Veľmi dôležité sú zistenia ohľadom podielu žiakov, ktorí pokračovali v štúdiu na druhom stupni.
Dole uvedené grafy znázorňujú, že nový pedagogický systém sa podpísal na lepších výsledkoch
u uchádzačov o štúdium na strednej škole končiacej maturitnou skúškou. 30% ôsmakov z IPRškôl sa dostalo na gymnáziá a 40% na stredné odborné školy, oproti 25% resp. 35% v prípade
škôl z kontrolnej skupiny.

Kézdi-Surányi (2008) odkazujú na teoretickú prácu a metodiku testovania psychológa Juliana B Rottera (Rotter,
(1996))
132 V prípade testovania pozitívneho sebahodnotenia autori hodnotiacej správy Kézdi-Surányi siahli po prácach Morrisa
Rosenberga (1965) a Susan Harter (1983, 1985).
131
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Graf 12: Pokračovanie v štúdiu po 8.ročníku (%)
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Zdroj: Kézdi – Surányi, 2008, s. 472 (vlastné zobrazenie)

Graf 13: Pokračovanie v štúdiu s maturitným vysvedčením po 8.ročníku (%)
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Zdroj: Kézdi – Surányi, 2008, s. 472 (vlastné zobrazenie)
Na záver je ešte nutné dodať, že v školách, v ktorých sa zaviedli princípy a metódy integrovaného
vzdelávania sa silnejšie prejavilo odbúranie predsudkov medzi deťmi s rôznou etnickou príslušnosťou a zlepšili sa ich vzájomné vzťahy. Takže integrované vzdelávanie dokázateľne prispieva
k odbúravaniu interetnických bariér.
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8. Rakúsko: Vzdelávanie detí prisťahovalcov
8.1

Úvod133

Rakúsky vzdelávací systém dosahuje podľa medzinárodných výskumov nadpriemerné celkové
výsledky134. Zároveň je však známy veľmi skorou selekciou detí a slabými možnosťami sociálnej
mobility žiakov. To má vplyv predovšetkým na tie skupiny obyvateľstva, ktoré sú sociálne slabšie
a kultúrne odlišné. V Rakúsku sa to týka predovšetkým prisťahovalcov. Z toho dôvodu sa tento
príspevok venuje vzdelávaniu detí migrantov.
Rakúsko sa v priebehu druhej polovice 20. storočia stalo de facto prisťahovaleckým štátom.
V súčasnosti má okolo 17% detí na rakúskych školách iný materinský jazyk ako je nemecký135.
Na mnohé školy v rôznych častiach krajiny už chodia takmer výlučne deti s migračným pozadím.
Prisťahovalecké rodiny čelia jazykovej bariére a majú v priemere nižší socio-ekonomický status
ako starousadlíci v Rakúsku. Tieto znaky výrazne ovplyvňujú dráhy detí v školskom systéme. Výsledkom je ich vyššie zastúpenie v špeciálnych a odborných školách a nižšie v gymnáziách a na
univerzitách, skoršie odchody z formálneho vzdelávania a nižšie celkové dosiahnuté vzdelanie.
Tieto problémy, ktoré vznikali postupne od 60–tych rokov, sa v priebehu posledného desaťročia
stali dôležitou témou vo verejnom, odbornom aj politickom diskurze a dnes je Rakúsko na mnohých úrovniach aktívne v podporovaní integrácie detí prisťahovalcov do vzdelávacieho systému.
V nasledujúcej kapitole predstavím prisťahovaleckú populáciu v Rakúsku, základné
charakteristiky rakúskeho školského systému a údaje o jazykovej rôznorodosti žiakov na
rakúskych školách. Jadro príspevku sa venuje nástrojom verejnej politiky pri zlepšovaní
vzdelávania týchto detí. Predstavené budú aj základné údaje o deľbe kompetencií verejných
inštitúcií, financovaní školstva a systéme zberu dát. V závere bude stručne zhrnutá rakúska
skúsenosť tak, aby sa z nej dali odvodiť aj odporúčania pre Slovensko.

8.2

Socio-ekonomická situácia prisťahovalcov v Rakúsku

Úspechy vo vzdelávacom systéme v Rakúsku významne korelujú so socio-ekonomickým statusom rodičov136. V Rakúsku je socio-ekonomická situácia prisťahovalcov horšia ako priemerné
postavenie domáceho obyvateľstva, o čom svedčia rôzne faktory.
V oblasti vzdelania sú medzi prisťahovalcami obzvlášť silne zastúpené skupiny s veľmi nízkym
dosiahnutím vzdelaním. Kým u nemecky hovoriacich rakúskych rodín iba 3% rodičov majú ako

Článok čiastočne tvoria vybrané kapitoly diplomovej práce autorky (práca bola písaná s autorkiným rodným priezviskom): Tina Gyárfášová. 2010. Integrácia detí cudzincov do vzdelávacieho systému – komparácia Slovenska a Rakúska. Ústav verejnej politiky a ekonómie. Fakulta sociálnych a ekonomických vied. Univerzita Komenského v Bratislave. Diplomová práca bola vypracovaná pod vedením PhDr. Michala Vašečku, PhD a vznikla s finančnou podporou
študentského štipendia Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund Univerzity Komenského.
134 Podľa výskumu PISA 2006. Bližšie opísané v kapitole 8.4.2.2.
135 V Rakúsku sa v súčasnosti v zákonoch už neuvádza pojem “materinský jazyk” (bližšie v kapitole 8.5.2.). Napriek
tomu bude kvôli jeho zrozumiteľnosti používaný v tejto práci.
133
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najvyššie ukončené vzdelanie základnú alebo špeciálnu školu, u prisťahovaleckých rodín má takéto vzdelanie 12% otcov a 22% matiek (Naiz – Wirth, 2003,s.2).
Nižšie vzdelanie sa odrzkadľuje aj na pracovnom trhu. Prisťahovalci v Rakúsku sú častejšie bez
práce ako domáce obyvateľstvo. V roku 2009 bolo nezamestnaných 10,2% cudzích štátnych občanov nezamestnaných, pričom u rakúskych občanov tvoria nezamestnaní 6,7%. Najvyššiu nezamestnanosť majú občania Turecka, až 14%. Aj v rámci zamestnanej populácie je rozdiel medzi
cudzincami a rakúskymi občanmi. Mediánový ročný príjem prisťahovalcov, vo výške necelých 18
tisíc EUR, tvorí 85% z stredného ročného príjmu Rakúšanov137.
Graf 14: Ročný netto príjem 2008 (medián) celoročne závisle zárobkovo činných podľa občianstva(v EUR)
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Zdroj: Statistik Austria. 2010. Migration & Integration. Zahlen, Daten, Indikatoren 2010. s. 61.
Cudzinci sú tiež častejšie ohrození chudobou. Rakúske štatistiky uvádzajú, že chudobou je ohrozených 11% Rakúšanov, ale až 26% cudzích štátnych občanov žijúcich v Rakúsku.138

8.3

Školský systém v Rakúsku

Rakúsky právny systém zaručuje bezplatné vzdelanie pre všetky deti. Podobne ako na Slovensku,
zákon stanovuje deväťročnú povinnú školskú dochádzku, ktorá začína vo veku šesť rokov.

8.3.1 Predškolská výchova
Predprimárne vzdelanie (ISCED 0) je pre deti od troch do šiestich rokov. Predškolskú výchovu
ponúkajú v Rakúsku verejné, súkromné a cirkevné materské školy. V porovnaní s inými štátmi EÚ
137
138

Statistik Austria. 2010. Migration & Integration. Zahlen, Daten, Indikatoren 2010.
Statistik Austria. 2010. Migration & Integration. Zahlen, Daten, Indikatoren 2010.
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bol podiel detí navštevujúcich materské školy v Rakúsku skôr nízky. V roku 2008 z detí vo veku tri
až šesť rokov 71% navštevovalo materské školy, pričom priemer krajín EÚ-25 dosahoval okolo
84%139. Od septembra 2010 je posledný rok materských škôl povinný, čo pravdepodobne zvýši
ich celkovú návštevnosť (bližšie v kapitole 5.3.5).

8.3.2 Primárne a nižšie sekundárne vzdelanie
Primárne vzdelanie v Rakúsku trvá štyri roky a deti ho získajú na ľudovej škole (Volksschule).
Rakúsky systém je neobvyklý v tom, že po skončení ľudovej školy, vo veku 10 rokov, sa deti delia
do škôl rôzneho typu140. Už v tomto období dochádza teda k selekcii žiakov, ktorá môže mať neskôr negatívny dopad na sociálnu mobilitu. Takto skoré delenie má z krajín EÚ už iba Nemecko,
kde je systém vzdelávania veľmi podobný141. Pri vstupe na nižšie sekundárne vzdelanie sú žiaci
delení podľa ich dovtedajších študijných výsledkov. Najčastejšie možnosti pre pokračovanie sú
tzv. hlavné školy (HS - Hauptschule) a gymnáziá, nazývané tiež všeobecne vzdelávacie vyššie školy (AHS – Allgemein bildende höhere Schulen). Hlavné školy poskytujú všeobecné vzdelanie, avšak na nižšej úrovni ako AHS, a ponúkajú iba štvorročné nižšie sekundárne vzdelanie.
Deväťročná povinná školská dochádzka zahŕňa primárne vzdelanie získané na ľudových, príp.
špeciálnych školách, nižšie sekundárne vzdelanie získané na hlavných školách alebo gymnáziách,
príp. na druhom stupni špeciálnych škôl, a jeden ročník vyššieho sekundárneho vzdelania.
Ľudové, hlavné, špeciálne a polytechnické školy sa súhrnne nazývajú aj všeobecne vzdelávacie
povinné školy (Allgemein bildende Pflichtschulen).

8.3.3 Vyššie sekundárne vzdelanie a odborné vzdelanie
Z HS väčšina žiakov pokračuje na odborné školy a učilištia, časté sú tzv. polytechnické školy (Polytechnische Schule), ktorých prvý ročník sa ráta do kategórie vyššie sekundárne vzdelanie (ISCED
3), ale jeho ďalšie ročníky už sú považované za odborné vzdelanie142. Pomerne málo zo žiakov,
ktorí sú vo veku desať rokov zaradení do hlavnej školy, dosiahnu maturitu. Gymnáziá (AHS) majú
nižší a vyšší stupeň, medzi ktorými žiaci automaticky postupujú. Školy radené ako AHS sa ukončujú maturitou. Žiaci na nižšom sekundárnom stupni sú rozdelení medzi hlavné školy a gymnáziá
približne v pomere 2:1.143
V posledných rokoch vznikli popri týchto dvoch možnostiach aj tzv. „nové stredné školy“ (Neue
Mittelschule). Tieto pokusné školy trvajú štyri roky a majú slúžiť ako stredná cesta medzi hlavnými školami a gymnáziami. V súčasnosti ich navštevuje menej ako 5% vekovej kohorty.144

8.3.4 Špeciálne školy
Paralelný systém vzdelania tvoria špeciálne školy (Sonderschulen). Špeciálne školy majú poskytovať takú formu vyučovania, ktorá berie ohľad na psychické a fyzické znevýhodnenia žiakov145.
Zákon stanovuje deväť druhov špeciálnych škôl. Všeobecná špeciálna škola je pre deti so slabými
EUROSTAT. 2009. Reconciliation between work, private and family life in the European Union. P 56 – 58.
Výnimočne existuje aj druhý stupeň ľudovej školy.
141 Eurydice 2010. „The structure of European education systems 2009/2010: schematic diagrams.“
142 Ibid.
143Statistik Austria. 2010. Bildung in Zahlen 2008/2009. Schlüsselindikatoren und Analysen. Vlastné výpočty.
144 Ibid.
145 Zákon o organizácii školstva, Schulorganisationsgesetz, BGBl. 242/1962, § 22
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vzdelávacími schopnosťami. Ďalších sedem druhov je určených pre deti s rôznymi druhmi fyzického znevýhodnenia. Posledný typ je určený pre deti s výraznými poruchami správania.146 Špeciálne školy majú nižší stupeň (ekvivalent ľudovej školy) a vyšší stupeň, v ktorom deti pokračujú
do veku 13 rokov. Ten môže do seba zahrnúť aj jeden ročník polytechnickej školy. V takom prípade ponúka deťom celých deväť rokov povinnej školskej dochádzky. Špeciálne školy navštevuje
1-2% všetkých detí. V školskom roku 2008/09 navštevovalo špeciálne školy 1,2% zo žiakov prvých
ročníkov a 1,9% zo žiakov piatych ročníkov.147

8.4

Rakúsko a imigrácia
8.4.1 Stručná história

Moderná história prisťahovalectva do Rakúska má svoje korene predovšetkým v tzv. „Gastarbeiter“ politike štátu (doslovne „hosťujúci pracovník“). Podobne, ako v iných západoeurópskych
štátoch, aj v Rakúsku bol po 2. svetovej vojne nedostatok pracovnej sily, ktorý vlády riešili náborom pracovníkov v zahraničí. Rakúsko v tomto období iniciovalo príchod pracovníkov predovšetkým z Turecka a z bývalej Juhoslávie. Dnes majú najväčšie menšiny v Rakúsku pôvod práve
v týchto krajinách. Pôvodne Rakúsko plánovalo štátom koordinované a cielené verbovanie
a pravidelnú rotáciu pracovníkov. Táto stratégia sa ukázala byť neudržateľná a „gastarbeiter-i“
v krajine zostali a založili si rodiny (Bauböck – Perchinig, 2003).
Napriek niekoľkým dekádam imigrácie si Rakúsko dlho nevedelo predstaviť (či priznať) trvalé
usadenie prisťahovalcov v krajine. Z tohto dôvodu sa integračné politiky iba veľmi pomaly stávali
súčasťou migračnej agendy. Prvé kroky zamerané na integráciu začali vznikať v 70-tych rokoch.
Medzi trendy, ktoré v Rakúsku dominujú od 90-tych rokov dodnes, patrí najmä obmedzovanie
príchodu nových prisťahovalcov a väčší dôraz na proces ich integrácie, predovšetkým na ovládanie nemeckého jazyka. Významným krokom bolo prijatie tzv. „integračnej dohody“ (Integrationsvereinbarung) v roku 2006. Integračná dohoda zaväzuje všetkých prisťahovalcov z tretích
krajín, ktorí do Rakúska prídu v rámci zlučovania rodiny, aby do piatich rokov zložili skúšku z nemeckého jazyka na úrovni A2. Nariadenie nie je záväzné iba pre dospelých, ale aj pre deti od 9
rokov, teda tie, ktoré v dobe vypršania lehoty dovŕšia vek 14 rokov148. Cudzí štátni občania, ktorí
z vlastného zavinenia nedodržia integračnú dohodu, môžu byť z krajiny vyhostení149.

8.4.2 Imigranti v spoločnosti a na rakúskych školách
Podiel cudzích štátnych občanov na obyvateľstve Rakúska sa za posledné desaťročia dostal na
súčasných 10%. Celkovo sa na základe počtu naturalizovaných a v zahraničí narodených osôb
uvádza, že 16,6% obyvateľov Rakúska má cudzinecký pôvod150. Ani táto štatistika však nie je
kompletná, lebo neuvádza druhú a tretiu generáciu, ktorá sa narodila v Rakúsku rodičom
s rakúskym občianstvom, ale môžu naďalej žiť (výhradne) v prisťahovaleckých komunitách.
ibid. § 25
Statistik Austria 2009. “Bildung in Zahlen 2008/09. Tabellenband.”
148 Výnimku majú starší a veľmi chorí ľudia.
149 Zákon o cudzineckej polícii (Fremdenpolizeigesetz – FPG),§ 54 ods.3
150 Österreichischer Integrationsfonds. 2009. „Migration & Integration. Zahlen Daten Fakten. 2009.“ s. 9.
146
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Graf 15: Vývoj podielu cudzincov na obyvateľstve Rakúska.

Zdroj: Statistik Austria in Österreichischer Integrationsfonds. 2009. s. 11.

Materinský jazyk žiakov na jednotlivých typoch škôl
Keďže kategória občianstvo má predovšetkým pre druhú a tretiu generáciu prisťahovalcov slabú
výpovednú hodnotu, pri štatistikách o žiakoch sa uvádza ako kľúčový ukazovateľ materinský jazyk, resp. bežne používaný jazyk (Umgangssprache).
V školskom roku 2007/08 malo 21,3% žiakov na rakúskych ľudových školách iný materinský jazyk, ako je nemecký. Z nich 6% má materinský jazyk turecký a 7,1% jazyky bývalej Juhoslávie. Na
hlavných školách to bolo 19,6% všetkých detí. Na špeciálnych školách to bolo 27,2%, z čoho
10,3% hovorilo doma turecky a 8,8% jazykmi bývalej Juhoslávie.
Geograficky je rozdelenie detí nerovnomerné. Prisťahovalci sa sústreďujú predovšetkým vo väčších mestách, najväčší podiel je v hlavnom meste. V samotnej Viedni tvoria deti s iným materinským jazykom ako nemeckým už tesnú väčšinu celkového počtu žiakov v primárnom vzdelávaní.
Na školách v niektorých obvodoch už takmer nie sú deti, ktoré by doma hovorili nemecky.
Graf 16: Rozdelenie žiakov podľa typu školy a materinského jazyka
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Graf 17: Rozmiestnenie žiakov v 5. a 9. ročníku podľa materinského jazyka
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Zdroj: Statistik Austria. 2010. Bildung in Zahlen 2008/2009. Schlüsselindikatoren und Analysen. P. 27-29

V 5. ročníku deti s nemeckým materinským jazykom oproti deťom s iným materinským jazykom
častejšie navštevujú všeobecné vzdelávacie školy (gymnáziá) (35% k 27%). Naopak, hlavné školy
navštevuje väčší podiel z detí s iným ako nemeckým materinským jazykom (59% k 65%). Z detí
s nemeckým materinským jazykom 1,5% navštevuje špeciálne školy. Z detí s iným materinským
jazykom je to 2,5%.
V 9. ročníku sa nožnice ďalej roztvárajú. Z detí s nemeckým materinským jazykom navštevuje
štvrtina gymnáziá a pätina polytechnické školy alebo špeciálne školy. Naproti tomu zo žiakov
s iným materinským jazykom je v 9. ročníku iba pätina na gymnáziách a takmer tretina na polytechnických školách či špeciálnych školách.151

151

Statistik Austria. 2010. Bildung in Zahlen 2008/2009. Schlüsselindikatoren und Analysen. s. 27-29
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Študijné výsledky žiakov podľa PISA
Podľa komparatívnej medzinárodnej štúdie PISA (Programme for international student assessment) od OECD, ktorá meria znalosti 15-ročných žiakov vo viacerých oblastiach, dosahuje Rakúsko nadpriemerné výsledky. V PISA výskume 2006 vo vede dosiahli rakúski žiaci 511 bodov, čo je
11 bodov nad priemerom OECD. Celkovo sa Rakúsko umiestnilo na dvanástom mieste
z tridsiatich krajín.
Okrem celkových výsledkov štúdia PISA tiež uvádza, aké sú rozdiely medzi jednotlivými školami a
medzi žiakmi na tej istej škole, ako aj to, nakoľko je možné tieto rozdiely odvodiť od socioekonomicko-kultúrneho (SEK) statusu detí. Z tohto pohľadu Rakúsko patrí medzi krajiny
s najväčšími medzi-školskými rozdielmi, dosahujú viac ako jeden a pol násobok priemeru OECD,
a vplyv SEK statusu je tu nadpriemerne silný. Štúdia PISA tiež poukazuje na konkrétne horšie
výsledky imigrantov. Kým žiaci zo starousadených rakúskych rodín dosiahli priemerne okolo 520
bodov, výsledky prvej aj druhej prisťahovaleckej generácie sa pohybujú pod bodovým hodnotením 450, pričom takmer nie sú rozdiely medzi prvou a druhou generáciou (OECD 2007).

8.5

Legislatívny rámec a definovanie cieľovej skupiny
8.5.1 Prehľad najdôležitejších zákonov

Vzdelávanie detí v Rakúsku určujú predovšetkým nasledujúce zákony:
 Zákon o organizácii škôl
o Bundesgesetz vom 25. Juli 1962 über die Schulorganisation (Schulorganisationsgesetz), BGBl. 242/1962, posledné zmeny obsahuje BGBl. I Nr. 44/2009
 Zákon o usporiadaní výučby a výchovy v školách podľa zákona o organizácii škôl
o Bundesgesetz über die Ordnung von Unterricht und Erziehung in den im Schulorganisationsgesetz geregelten Schulen (Schulunterrichtsgesetz 1986 - SchUG),
BGBl. 472/1986, posledné zmeny obsahuje BGBl. 112/2009
 Zákon o vyučovacom čase na školách podľa zákona o organizácii škôl
o Bundesgesetz über die Unterrichtszeit an den im Schulorganisationsgesetz geregelten Schularten (Schulzeitgesetz 1985), BGBl. 77/1985, posledné zmeny obsahuje BGBl. 29/2008
 Zákon o povinnej školskej dochádzke
o Bundesgesetz über die Schulpflicht (Schulpflichtgesetz 1985), BGBl. 76/1985, posledné zmeny obsahuje BGBl. I Nr. 20/2006
Podľa rakúskeho školského zákona (Schulunterrichtsgesetz) sú opatrenia, ktoré sú určené pre
deti prisťahovalcov, viazané na ich nedostatočnú znalosť vyučovacieho jazyka. Pojem „deti
s iným materinským jazykom“ sa do zákona po prvýkrát dostal v roku 1992 pri prijímaní nového
zákona o organizácii vzdelávania. V dokumentoch ministerstva školstva sa vyslovene uvádza, že
rakúske štátne občianstvo nie je dôvod na odmietnutie integračných opatrení (napr. podporná
výučba nemeckého jazyka, výučba materinského jazyka a iné)(BMUKK. 2009, s.18,21). Dokument
tiež upozorňuje: „v žiadnom prípade by sa pri cieľovej skupine nemalo hovoriť o „deťoch cudzincov“, keďže veľa žiakov/čok, ktorí v rodine (najmä alebo výhradne) využívajú iný jazyk ako je nemecký, má rakúske štátne občianstvo.“ (BMUKK. 2009, s.16)
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8.5.2 Systém zberu dát
Hlavný údaj o deťoch prisťahovalcov, ktorý uvádzajú všetky štatistiky a analýzy, sa týka jazyka.
Dlho sa v Rakúsku zisťoval materinský jazyk detí. Tento údaj má podstatne vyššiu výpovednú
hodnotu ako údaj o občianstve. Napriek tomu sa aj táto kategória stala predmetom kritiky, napr.
zo strany OECD. Hlavným dôvodom bolo, že kategória vychádzala z predpokladu, že deti majú
jediný materinský jazyk, ktorý sa v priebehu ich dospievania nemení. Správa OECD kritizovala, že
materinský jazyk určovali rodičia pri zápise dieťaťa do školy a údaj sa následne už nerevidoval,
nezávisle od toho, či žiak jazyk naďalej využíval. Ďalšia kritika sa týkala toho, že bolo možné určiť
iba jeden materinský jazyk a tiež to, že v dotazníku bolo veľmi málo uvedených možností
a skupina „iné“ bola preto druhá najväčšia (Country Background... 2009).
V roku 2003 bol prijatý nový zákon o dokumentovaní vo vzdelávaní (Bildungsdokumentationsgesetz - BdokG). Podľa neho (ods. 2, § 3) školy zbierajú o žiakoch okrem iného nasledujúce dáta:
občianstvo, miesto narodenia, náboženstvo, potreba podpory špeciálneho pedagóga, „obyčajne“
/ „neobyčajne“152 zapísaný študent a ďalšie dáta relevantné pre vyučovanie, medzi inými jazyk/y
používaný/é v bežnom živote. Je možné vybrať až tri jazyky z ponuky 70-tich153.

8.6

Inkluzívne vzdelávanie ako súčasť verejnej politiky
8.6.1 Odborná diskusia o migrantoch a vzdelaní v Rakúsku

Ako som uviedla vyššie, štatistiky vypovedajú o nižšom priemernom dosiahnutom vzdelaní detí
imigrantov než starousadlíkov v Rakúsku. O príčinách tohto faktického stavu sa v rakúskej odbornej verejnosti vedú rozsiahle diskusie. V nasledujúcich odstavcoch zhrniem základné body
tejto debaty.
Mnohí odborníci sa zhodujú na tom, že jeden z hlavných dôvodov pre neúspech detí imigrantov
vo vzdelávacom systéme bolo to, že sa v rakúskom verejnom a politickom diskurze pridlho udržiavala predstava o tom, že prisťahovalci sú v krajine iba dočasne. To zapríčinilo, že otázky integrácie migrantov zostávali dlhodobo nedostatočne riešené (Biffl – Bock-Schappelwein, 2003).
Okrem tohto faktoru sa v odbornej literatúre vyskytujú dve ďalšie hlavné vysvetlenia. Prvé z nich
sa odvoláva na reprodukciu vzdelanostnej úrovne a socio-ekonomického statusu (SES) rodičov.
Je dlhodobo známe, že sociálno-ekonomický status rodičov vplýva na vzdelanie detí a ako som
ukázala v úvode kapitoly, prisťahovalci majú v Rakúsku v priemere horšie socio-ekonomické postavenie ako zvyšné obyvateľstvo. Vplyv SES obzvlášť silne platí v Rakúsku, kde dochádza k veľmi
skorej selekcii detí podľa ich školských výsledkov počas prvých rokov školskej dochádzky. Vplyv
reprodukcie socio-ekonomického statusu sa v odborných debatách nespochybňuje, nezhoda je
však o tom, či je to dostatočné vysvetlenie horších výsledkov žiakov s migračným pôvodom.
Druhé vysvetlenie zdôrazňuje aj inštitucionálne bariéry, ktoré spôsobujú horšie postavenie prisťahovalcov. Unterwurzacher na základe dát z výskumu PIRLS 2006 (Progress in International
Reading Literacy Study) uvádza, že pravdepodobnosť, že dieťa patrí do skupiny s najhoršími čitateľskými schopnosťami je u detí s prisťahovaleckým otcom trikrát vyššia, ako u detí s rakúskym
Status „neobyčajný“ je určený pre deti s nedostatočnými znalosťami vyučovacieho jazyka. Viac k tomu v ďalšej
podkapitole.
153 Ibid.
152
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otcom. V analýze, v ktorej sa porovnávali deti s rovnakým socio-ekonomickým statusom
a rovnakými jazykovými schopnosťami sa ukázalo, že deti s ex-juhoslovanským pôvodom nevykazujú nižšie výsledky ako rakúske deti, ale turecké deti áno. Pravdepodobnosť zlého prospechu je
až päťkrát vyššia, ak majú otca z Turecka, ale „iba“ 2,6 krát vyššia, ak sa ich otec narodil v bývalej
Juhoslávii. To znamená, že rolu musia zohrávať aj iné faktory, ktoré sú pri tureckej menšine iné
ako u juhoslovanskej. Ďalej ukazuje, že rozdiel v čitateľských kompetenciách u prvej a druhej
generácie imigrantov v Rakúsku je pomerne malý. Z toho vyplýva, že dlhodobý pobyt v Rakúsku
ešte nezabezpečuje dobré znalosti nemeckého jazyka (Unterwurzacher, 2007).
V roku 2007 bol zverejnený reprezentatívny výskum sociálnej mobility u druhej generácie prisťahovalcov vo veku 16 až 26 rokov. Výskum ukázal, že celkovo polovica mladých prisťahovalcov vo
vzorke dosiahla, alebo navštevuje, vyšší stupeň vzdelania ako ich otcovia. Viac než tretina ľudí
dosiahla rovnaké vzdelanie ako ich otcovia a vyše desatina ľudí dosiahla nižšie vzdelanie ako ich
otcovia. To svedčí o celkovej pozitívnej bilancii vo vzdelanostnej mobilite prisťahovalcov. Je však
nutné upozorniť, že k relatívnemu vzostupu na vzdelanostnom rebríčku dochádza najmä u tých
mladých ľudí, ktorých otcovia majú iba základné vzdelanie. Čím vyššie vzdelanie otcov, tým vyšší
podiel detí, ktoré na vzdelanostnom rebríčku relatívne klesli.
Tabuľka 26: Vzdelanostná mobilita druhej generácie prisťahovalcov (%)
Otec
Ľudové a hlavné školy
Odborné vzdelanie
Vyššie vzdelanie
Vysoká škola
154
Celkovo

58
24
11
7
100

▼
16
36
61
12,1

Mobilita v druhej generácii
▲
=
Spolu
33
67
100
48
36
100
37
27
100
39
100
37,6
50,2
100

▼zostup ▲ vzostup 155
Celková vzorka N=943
Zdroj: Hilde Weiss. 2007. „Bildungswege der zweiten Generation in Oesterreich.“ Institut fuer Soziologie,
Wien. P. 31.

8.6.2 Politické definovanie problému
Definovanie integrácie je prvý krok k jej praktickému presadeniu. V súčasnosti najdôležitejší dokument pre definovanie integrácie je „Národný akčný plán pre integráciu“ (Nationaler Aktionsplan für Integration, ďalej aj iba NAP), ktorý vypracovalo rakúske Ministerstvo vnútra a ktorý bol
prijatý v januári roku 2010. V tomto dokumente sa odzrkadľujú nové poznatky a postoje Rakúska
z oblasti integrácie cudzincov.
Podľa dokumentu, „v zmysle integračnej politiky zameranej na budúcnosť je nutné obzvlášť zohľadniť otvorenie perspektív a špecifických potrieb žien, ako aj detí a dospievajúcich
s migračným pôvodom, predovšetkým 2. a 3. generácie.“156
V oblasti jazyka a vzdelávania sa plán zameriava na nasledujúce body:
Podľa vlastných výpočtov autorky.
Do štatistiky sa rátal najvyšší dosiahnutý alebo súčasne navštevovaný stupeň vzdelania.
156 „Nationaler Aktionsplan für Integration. Bericht.“ Bundesministerium für Inneres. 2010. s. 9.
154
155
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 včasná podpora znalosti nemeckého jazyka (už od materskej školy);
 včasná podpora bilingválnosti / multilingválnosti;
 cielené šírenie informácií a podpora poradenstva o vzdelávacom systéme pre rodičov;
 podpora jazykových kompetencií samotných rodičov.
Všeobecne Rakúsko vo vzťahu k vzdelávaniu detí cudzincov prioritne vychádza z nasledujúcich
troch princípov:
(1) podpora nemeckého jazyka,
(2) podpora materinského jazyka,
(3) vzdelávací princíp interkultúrne učenie.
Nástroje pre naplnenie jednotlivých princípov budú opísané v nasledujúcich kapitolách.

8.6.3 Vývoj politík vzdelávania prisťahovalcov
Prvé integračné politiky v školstve začali vznikať v 70-tych rokoch. V tomto období vznikli špeciálne triedy nemčiny pre prisťahovalecké deti a tiež výučba materinského jazyka. Boli založené
„zmiešané“ bilaterálne vzdelávacie komisie medzi Rakúskom a Juhosláviou (1974) a Tureckom
(1976), ktoré žiakov z týchto dvoch krajín učili ich materinský jazyk a reálie ich krajiny pôvodu.
Cieľom tejto politiky bolo, aby deti „pestovali a ďalej rozvíjali svoj materinský jazyk, ako aj získali
znalosti o svojej domovskej krajine, aby po návrate domov mohli bez ťažkostí pokračovať v školskom vzdelávaní“ (Elfie Fleck. 2002, s.2). Tento školský pokus fungoval až do roku 1992, kedy
postupne zanikala politika zameraná na návrat imigrantov a podpora materinského jazyka sa
stala integrovanou súčasťou rakúskeho vzdelávacieho systému (Herzog-Punzenberger. 2003)157.
Na začiatku 90-tych rokov došlo aj k ďalším zmenám. V školskom roku 1990/91 bol zavedený
vyučovací princíp „interkultúrne učenie“ (Interkulturelles Lernen). V roku 1992 bol prijatý nový
zákon o organizácii vzdelávania, v ktorom sa po prvýkrát dostalo do zákona vzdelávanie detí
s iným materinským jazykom. Za posledné roky nástrojov na zlepšenie vzdelávania prisťahovalcov výrazne pribudlo, a to na spolkovej, krajinskej aj mestskej úrovni, ako aj aktivít organizácií z
tretieho sektora. V tejto kapitole predstavím niektoré zásadné nástroje s významným dopadom
na žiakov.

8.6.4 Navrhnuté opatrenia a ich implementácia

Hodnotenie žiakov so slabými znalosťami jazyka a posilňujúce jazykové
kurzy
Zákon o školskej výučbe (Schulunterrichtsgesetz) rozlišuje zápis dieťaťa ako „obyčajné“ (ordentlich) alebo „neobyčajné“ (ausserordentlich). Status „neobyčajný“ je určený pre deti
s nedostatočnými znalosťami vyučovacieho jazyka. Zákon neumožňuje, aby dieťaťu bol odmietnutý status „neobyčajný“ len na základe rakúskeho štátneho občianstva, miesta narodenia
v Rakúsku, či návštevy materskej školy v Rakúsku, pokiaľ znalosť nemeckého jazyka dieťaťa je
príliš slabá, aby vedelo sledovať vyučovanie.
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Status „neobyčajný“ žiak obyčajne získava na 12 mesiacov. V prípade potreby môže škola rozhodnúť o predĺžení statusu na ďalších 12 mesiacov, teda celkovo môže žiak byť na škole vedený
ako „neobyčajný“ dva roky158. S týmto statusom žiak nie je hodnotený, ale je povinný sa na vyučovaní zúčastňovať. Na konci školského roka nedostáva vysvedčenie, ale iba potvrdenie
o návšteve školy (Schulbesuchsbestätigung). Status „neobyčajný“ je určený predovšetkým pre
školopovinné deti. Žiaci starší, ako je hranica povinnej školskej dochádzky, môžu byť tiež prijatí
ako „neobyčajní“, avšak iba v tom prípade, že na danú školu boli prijatí všetci „obyčajní“ uchádzači, ktorí splnili podmienky. Inými slovami, nesmie sa stať, že žiak so statusom „neobyčajný“
zaberie miesto a tým neumožní nástup „obyčajného“ žiaka (§4 ods. 5 SchUG). Z tohto dôvodu sú
počty „neobyčajných“ na iných ako povinných školách veľmi nízke a nevyskytujú sa v štatistikách.
V školskom roku 2008/09 tvorili žiaci zapísaní so statusom „neobyčajní“ na všetkých povinných
školách 3,8%. Najvyšší je podiel týchto detí na ľudových školách (5,9%). V tabuľke uvádzam aj
údaje za mesto Viedeň, kde je podiel takýchto žiakov podstatne vyšší ako v ostatných spolkových
krajinách, celkovo 11,4% detí a až 15,6% na viedenských ľudových školách. 159
Tabuľka 27: Podiel žiakov zapísaných so statusom „neobyčajní“ (ausserordentlich) v školskom
roku 2008/09
Ľudové školy
Hlavné školy
Špeciálne školy
Polytechnické školy
Celkovo

Rakúsko

Viedeň

5,9 %
1,2 %
1,1 %
1,0 %
3,8 %

15,6 %
4,6 %
1,8 %
3,0 %
11,4 %

Zdroj: Statistik Austria “Ausserordentliche Schuelerinnen und Schueler und sonderpedagogische Foerderbedarf 2008/09”

Zaujímavé je, že v závislosti od typu školy 1 až 5% týchto detí má nahlásenú nemčinu ako materinský jazyk. Jedným z vysvetlení môže byť strach rodiny uviesť iný materinský jazyk. Druhý možný dôvod je, že tieto deti pochádzajú z rodín, ktoré slabo stimulujú ich intelektuálny a /alebo
jazykový vývoj a preto ich znalosť aj materinského jazyka je veľmi obmedzená. Na špeciálnych
školách až 12,5% žiakov s statusom „neobyčajní“ má zároveň uvedený materinský jazyk nemecký.
Špeciálny status pomáha aj v procese zaraďovania do ročníka tých žiakov, ktorí prídu na rakúsku
školu neskôr ako vo veku šesť rokov. Dieťa zaraďuje do triedy riaditeľ/ka školy a predpisy odporúčajú žiaka zaradiť podľa veku (BMUKK, 2009, s.9). Status „neobyčajný“ zjednodušuje takéto
zaradenie a nedochádza k tomu, aby deti bolo nutné umiestniť do ročníka, ktorý nezodpovedá
ich veku.
Cieľom je, aby sa deti so statusom „neobyčajní“, čo najrýchlejšie naučili nemecký jazyk. Na podporu ich znalosti jazyka môžu byť pre ne zriaďované posilňujúce jazykové kurzy (Sprachförder-

Zaujímavé je, že zákon uvádza, že status môže byť predĺžený, ak si žiak počas prvých 12 mesiacov nie vlastným
zavinením nemohol dostatočne osvojiť vyučovací jazyk. Zákon ďalej neupresňuje, čo znamená „nie vlastným zavinením“
(ohne Verschulden des Schülers nicht möglich war). (§ 4 ods. 3 SchUG)
159 Statistik Austria. “Ausserordentliche Schuelerinnen und Schueler und sonderpedagogische Foerderbedarf 2008/09”.
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kurse)160. Kurzy vznikli v školskom roku 2006/07 pre predškolské ročníky a v prvých štyroch ročníkoch ľudovej školy. O dva roky neskôr ponuku rozšírili aj na hlavné a polytechnické školy. Ponúknutý predmet môže byť v rozsahu 11 hodín týždenne pre skupinu s minimálne ôsmymi žiakmi, pričom jednu skupinu môžu tvoriť aj žiaci z rôznych ročníkov, škôl aj typov škôl. Podporná
výučba nemeckého jazyka je možná v podobe samostatných kurzov alebo integratívne, t.j. prostredníctvom pomocnej pedagogickej sily počas bežného vyučovania. Takýmto zásahom do bežného frontálneho spôsobu výučby je možné podávať cielenú pomoc deťom bez toho, aby bolo
nutné ich vyčleniť z vzdelávania v kolektíve.

Predškolská výchova
Jedným z problémov detí prisťahovalcov v Rakúsku je, že pri nástupe do školy neovládajú nemecký jazyk dostatočne na to, aby od začiatku zvládali učivo. Z tohto dôvodu sa v posledných
rokoch veľký dôraz kladie na predškolskú výchovu a výučbu nemčiny pre deti v predškolskom
veku.
Od septembra 2009 bol zavedený bezplatný posledný rok materskej školy, aby sa umožnilo
väčšiemu počtu detí ju navštevovať. Napriek tomu, že materské školy spadajú do kompetencie
jednotlivých spolkových krajín, toto rozhodnutie bolo prijaté na úrovni spolkovej republiky.
Zrušenie poplatkov za posledný rok materskej školy bol iba prvý krok. V nasledujúcom roku sa
dochádzka do škôlky pre deti vo veku 5 rokov stala povinná. Takéto opatrenie existovalo už vo
viacerých spolkových krajinách, napr. vo Viedni platilo od septembra 2009. Od školského roku
2010/11 to platí pre deti na celom území Rakúska. Návšteva materskej školy sa ani naďalej nezaratáva do pôvodnej 9-ročnej povinnej školskej dochádzky.
Vzhľadom na dôležitosť témy sa spolkové a krajinské úrovne dohodli na testovaní znalosti nemeckého jazyka, tzv. „zisťovaním stavu jazyka“ (Sprachstandsfeststellung), ktorá prebieha 15
mesiacov pred nástupom dieťaťa do školy. Pokiaľ sa ukáže, že dieťa nevie dostatočne dobre nemecky, dostane v materskej škole podporu jazyka. Konkrétnu podobu podpory si určili jednotlivé
krajinské orgány samostatne. Zisťovanie úrovne jazyka po prvýkrát celoplošne prebehlo na jar
2008. 161
Okrem celoplošných rozhodnutí v rôznych spolkových krajinách Rakúska beží aj množstvo miestnych projektov162. Jedným z nich je rozšírenie projektu „interkultúrni spolupracovníci“ v Dolnom
Rakúsku na materské školy (bližšie v nasledujúcej podkapitole).

Podpora materinského jazyka
Jeden z troch princípov vzdelávania cudzincov je podpora znalosti materinského jazyka. Predmet
materinský jazyk (Muttersprachenunterricht) je od roku 1992 zaradený do bežného učebného
plánu pre všetky všeobecné povinné školy (ľudové, hlavné, špeciálne a polytechnické školy). Od
školského roku 2000/01 je možné vyučovať materinský jazyk aj na prvom stupni gymnázií a na
Schulorganisationsgesetz, BGBl. 242/1962, §8e
K samotnému projektu prebehla aj jeho čiastočná evaluácia, ktorú pripravil spolkový inštitút pre výskum vo vzdelávaní (Bundesinstitut Bifie – Bildungsforschung, Innovation und Entwicklung des oesterreichischen Schulwesens.
http://www.bifie.at)
162 Projekt- bzw. Praxis-berichte aus oesterreichischen Kindergärten. Dostupné na http://www.sprich-mitmir.at/app/webroot/files/file/praxisbeispiele.pdf
160
161
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druhom stupni je predmet dostupný od septembra 2004. Kurikulum predmetu je všeobecné a
v rámci predmetu materinský jazyk sa môže vyučovať akýkoľvek existujúci jazyk, pokiaľ je oň
dostatočný záujem.
Podpora znalosti materinského jazyka u detí prisťahovalcov je v súčasnosti prezentovaná ako
nástroj na celkové zlepšenie ich intelektuálneho vývoja, ich lepšiu kvalifikáciu
a konkurencieschopnosť v budúcnosti. Rudolf de Cillia, rakúsky odborník na témy jazyk
a migrácia, ktorý spolupracuje aj s ministerstvom školstva, dôrazne obhajuje potrebu učiť deti
ich materinský jazyk aj na školách. Opiera sa pritom o empirické štúdie, ktoré poukazujú na lepší
celkový intelektuálny vývoj dieťaťa v prípade dobrého osvojenia si materinského jazyka. Naopak
zlé osvojenie si prvého jazyka deťom sťažuje učenie sa toho druhého. „Osvojenie si materinského jazyka sa musí v škole ďalej rozvíjať, nesmie byť prerušené, lebo tým netrpí iba ovládanie
materinského jazyka, ale aj celkový rozvoj všeobecných kognitívnych schopností“ (de Cillia,
2003,s.4). Podľa dokumentov rakúskeho MŠ je cieľom materinského vyučovania „rozvoj bikulturality a rozvoj a upevnenie dvojjazyčnosti. Predovšetkým sa cez materinské vyučovanie má podporovať osobnostný rozvoj a tvorba identity príslušných žiakov“(BMUKK, 2009, s.21).
Rozsah predmetu materinské vyučovania závisí od typu školy. Na ľudových, špeciálnych
a hlavných školách môže byť v rozsahu dve až šesť hodín týždenne. Na ľudovej škole a nižšom
stupni špeciálnej školy je výučba materinského jazyka iba ako krúžok (unverbindliche Übung) bez
známkovania, na hlavnej škole a vyššom stupni špeciálnej školy môže byť vyučované aj ako voliteľný predmet so známkovaním (BMUKK, 2009, s.21). Predmet materinský jazyk sa môže vyučovať dodatkovo, po bežnom vyučovaní, paralelne s inými predmetmi, alebo integratívne, kedy sa
učitelia materinského jazyka zúčastňujú ako pomocní učitelia na bežných vyučovacích hodinách.
Podľa štatistík MŠ sa na rôznych školách po celom Rakúsku v rámci predmetu „materinský jazyk“
vyučuje spolu 19 rečí163. V školskom roku 2007/08 tento predmet učilo 330 učiteľov
a navštevovalo 27 653 žiakov, z nich vyše 50% bolo iba vo Viedni. Významnú väčšinu tvoria dve
najväčšie skupiny, 47% navštevovalo turecký jazyk a 38% malo bosniansko-chorvátsko-srbský
(BKS). S ohľadom na typ školy až 72% výučby materinského jazyka prebiehalo na ľudových školách a ďalších 23% na hlavných školách. Stále však iba okolo 20% žiakov, ktorí majú iný materinský jazyk ako nemecký, aj navštevuje predmet „materinský jazyk “ (Garnitschnig, 2009, s.13)164.

Učitelia materinského jazyka
Dôležitou súčasťou integračných politík je zapojenie samotných migrantov do vyučovacieho procesu. V Rakúsku túto funkciu plnia najmä učitelia materinského jazyka, ktorí na škole zastupujú
rôzne funkcie.
V prvom rade je to samotná výučba materinského jazyka opísaná vyššia. Ďalej títo učitelia vystupujú ako prostredníci medzi školou, žiakmi a rodičmi. Prioritne je to vďaka ich schopnosti tlmočiť
medzi jednotlivými stranami. Navyše, učitelia priamo z komunity prisťahovalcov lepšie rozumejú
Jazyky albánsky, arabský, BKS, bulharský, čečenský, čínsky, francúzsky, maďarský, paštúnsky, perzský, poľský,
portugalský, rómsky, rumunský, ruský, slovenský, španielsky, taliansky a turecký.
163
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kultúrnym rozdielom a rozdielnostiam v systémoch oboch krajín, a tak nielen tlmočia, ale komplexne sprostredkovávajú komunikáciu práve s ohľadom na tieto rozdiely. Žiaci a rodičia k nim
majú väčšiu dôveru, ako k rakúskym pedagógom. Platí to predovšetkým pre tie komunity, ktoré
sú tradičné a vykazujú vysokú mieru uzavretosti. V Rakúsku sa to týka najmä tureckej, ale napríklad aj rómskej menšiny165. Pre deti z danej komunity môžu učitelia z ich krajín pôvodu navyše
slúžiť ako pozitívny vzor. Problémom je nedostatok kvalifikovaných pedagógov materinského
jazyka a následne nutnosť prijímať aj ľudí bez pedagogického vzdelania.

Pilotný projekt „interkultúrni spolupracovníci“
Podobnú funkciu ako na niektorých školách plnia učitelia materinského jazyka, plnia na iných
školách v Dolnom Rakúsku tzv. „interkultúrni spolupracovníci“ (Interkulturelle MitarbeiterInnen).
Pilotný projekt „interkultúrni spolupracovníci na ľudových školách v Dolnom Rakúsku“ začal
v polovici apríla 2009 a trvá do decembra 2010. Jeho oficiálnym cieľom je zvýšiť šance detí
s migračným pozadím vo vzdelávaní. Po ukončení pilotnej fázy bude nasledovať evaluácia
a rozhodnutie, či projekt bude pokračovať. V rámci projektu pracuje 12 pracovníkov v deviatich
rôznych mestách na ľudových školách s viac ako 40% deťmi s iným ako nemeckým materinským
jazykom. Ich cieľom je zlepšovať spolužitie detí s rôznymi kultúrami a materinskými jazykmi.
Zároveň pomáhajú deťom individuálne pri vyučovaní. Interkultúrni spolupracovníci majú sami
migračné pozadie a ovládajú jazyk aspoň niektorých detí z prisťahovaleckých rodín. Okrem práce
priamo v triede patrí medzi ich úlohy komunikácia s rodičmi a organizácia interkultúrnych projektov s všetkými žiakmi. Projekt je ukážkou vlastnej aktivity krajinskej samosprávy v oblasti
vzdelávania detí migrantov.166

Vzdelávací princíp „Interkultúrne učenie“
Vzdelávací princíp „interkultúrne učenie“ vznikol začiatkom 90-tych rokov. Korene má v pedagogickom prístupe k deťom cudzincov z 70-tych rokoch, v tzv. „pedagogike pre cudzincov“ (Ausländerpädagogik). Pedagogika pre cudzincov bola v prvej fáze zameraná na prispôsobenie sa
žiakov rakúskemu systému. Keďže sa predpokladal ich návrat do krajiny pôvodu, neuvažovalo sa
o zmene rakúskeho systému (Langthaler, 2004). K posunu aj tu došlo začiatkom 90-tych rokov,
keď sa pedagogika pre cudzincov premenila na „interkultúrne učenie“ (Interkulturelles Lernen,
ďalej aj iba IKU), a to sa stalo princípom vyučovania ako takého. IKU bol v prvej fáze v roku 1991
prijatý iba pre ľudové, hlavné a špeciálne školy.167
V rakúskych vzdelávacích predpisoch je IKU princíp, ktorý by mal presahovať jednotlivé predmety
a vytvárať spoločnú stratégiu pre učiteľov. IKU sa uvádza medzi všeobecnými didaktickými zásadami a upresňuje sa nasledovne: „IKU sa neobmedzuje iba na spoznávanie iných kultúr. [...] Ide
aj o to vzbudiť záujem a zvedavosť pre kultúrne rozdiely na spoznanie hodnoty nie iba kultúrnej

Neexistujú oficiálne štatistiky, ktoré by mapovali rómsku menšinu v Rakúsku. Avšak je známe, že s prisťahovalcami
najmä zo Srbska, ale aj z Bulharska, Rumunska či Slovenska, do Rakúska a predovšetkým do Viedne v posledných
rokoch prišla nová komunita prisťahovaných Rómov. Oddelenie magistrátu mesta Viedeň pre integráciu a diverzitu (MA
17) má tiež samostatné projekty doučovania rómskych detí rómskymi učiteľmi.
166 “Interkulturelle MitarbeiterInnen in Volksschulen Oesterreichs.” NŐ Landesakademie, Integrationsservice NŐ.
167 BGBl. 528/1992 Vzdelávacie plány pre ľudové, hlavné a špeciálne školy.
165
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jednoty, ale aj rôznorodosti.“168 IKU má taktiež zdôrazňovať pozitívnu hodnotu bia multilingválnosti žiakov.
Na webových stránkach MŠ sa zdôrazňuje, že IKU má význam aj vtedy, pokiaľ sa priamo v triede
nevyskytujú žiaci z kultúrnych minorít. Zároveň si neslobodno mýliť IKU s podpornou výučbou
nemčiny, ktorá je určená výhradne pre deti s iným materinským jazykom, pričom IKU sa zameriava na všetkých žiakov.
O tom, ako by v dnešnej dobe mala vyzerať IKU, sa v Rakúsku a Nemecku, predovšetkým
v odbornej verejnosti, vedie rozsiahla diskusia. Stručne zhrnuté, rozpor sa týka otázky, či správanie pedagógov má vyzdvihovať kultúrne rozdiely jednotlivých skupín, alebo naopak má poukazovať na individuality a rozdielnosť každého jednotlivca bez reprodukcie kultúrnych hraníc.169

8.7

Úloha aktérov a deľba kompetencií

Hlavným aktérom vzdelávacej politiky je Ministerstvo pre vyučovanie, umenie a kultúru (Bundesministerium fuer Unterricht, Kunst und Kultur, ďalej aj iba BMUKK). Výnimku tvorí obsah odborného vzdelania, za ktorú zodpovedá Ministerstvo pre hospodárstvo a prácu (Bundesministerium fuer Wirtschaft und Arbeit).
Kompetencie v oblasti školstva sa v Rakúsku delia medzi spolkovú a krajinskú úroveň. Rakúsko sa
skladá z deviatich spolkových krajín, pričom Viedeň je zároveň spolkovou krajinou a mestom.
Medzi oboma úrovňami sú štyri spôsoby deľby kompetencií, v závislosti od jednotlivých vzdelávacích oblastí (BMUKK. 2008, s.12-16).


Za vybrané stupne vzdelania zodpovedajú výhradne spolkové orgány. Týmito oblasťami sú predovšetkým všeobecné vyššie vzdelávacie školy (najmä gymnáziá,
nižšie a vyššie sekundárne vzdelanie), odborné stredné a vyššie školy a pedagogické školy vrátane pedagogiky materskej školy.



Legislatívu týkajúcu sa učiteľov/iek na verejných povinných školách prijíma Spolková republika, ale za implementáciu zodpovedajú krajinské orgány.



Pre vonkajšiu organizáciu verejných povinných škôl (ich zriaďovanie, výstavbu,
udržiavanie, ale aj určovanie počtu žiakov v triede či doby vyučovania) prijímajú
rámcovú legislatívu spolkové orgány, avšak upresňujúce právne predpisy a implementácia sú v kompetencii krajinských štruktúr.



Za materské školy plne zodpovedajú jednotlivé spolkové krajiny.

Za úlohy, ktoré priliehajú spolkovej úrovni, okrem samotného ministerstva zodpovedajú Krajinské školské rady (Landesschulräte), ktoré organizačne spadajú pod ministerstvo školstva
(BMUKK). Jednotlivé spolkové krajiny majú ďalej vlastné orgány zodpovedajúce za kompetencie
v oblasti školstva. Ich hlavná úloha je spolupráca s mestami a obcami v oblasti verejných povinných škôl. Spolkové krajiny sú tiež zamestnávatelia učiteľov/učiteliek na týchto školách.

BGBl. 134/2000. Vzdelávacie plány pre hlavné školy.
Zrov. napr. Langthaler 2004, Georg Auernheimer (ed.). 2010. Schieflagen im Bildungssystem. Die Benachteiligung
der Migrantenkinder, a ďalší.
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Financovanie

Výdavky Rakúska na vzdelávanie rátané ako podiel z HDP sa pohybujú tesne pod priemerom
krajín OECD a za posledných 15 rokov výdavky klesli.
V roku 2007 bol priemer krajín OECD 5,7 % HDP na vzdelávanie. V Rakúsku to bolo 5,4% HDP,
z čoho 3,6% HDP smerovalo do nižších ako terciárnych vzdelávacích inštitúcií. V roku 1995 to
bolo ešte 6,2% HDP a vyše 4% HDP išli na neterciárne vzdelávanie. Viac-menej stagnovali iba
výdavky na terciárne vzdelávanie, pohybujú sa okolo 1,2% HDP. Z celkových investícií v Rakúsku
iba 0,2 % HDP je zo súkromných zdrojov, zvyšok je z verejných financií.
Tabuľka 28: Výdavky Rakúska na vzdelávacie inštitúcie ako % HDP, podľa úrovne vzdelania (za
roky 1995, 2000, 2007)
2007

2000

1995

Primárne, sekundárne, post-sekundárne a ne-terciárne vzdelanie

3,6

3,9

4,3

Terciárne vzdelanie

1,3

1,1

1,2

Celkovo

5,4

5,5

6,2

Zdroj: OECD, Education at a glance 2010
V absolútnych hodnotách, Rakúsko investuje do vzdelávania okolo 14 miliárd EUR ročne170. Z
toho vyše 60% je určených na personálne výdavky. Ďalších vyše 22% ide na materiálne vybavenie, učebnice, nájom pre obecné budovy a iné. Z toho najvyšší podiel ide na univerzity, ďalej na
hlavné školy, ľudové školy a na štvrtom mieste všeobecne vzdelávacie vyššie školy (gymnáziá)171.
Keď sa ráta financovanie na jedného žiaka podľa typu školy, ďaleko najvyššie sú výdavky na žiakov špeciálnych škôl, takmer 25 tisíc EUR na žiaka ročne. Na druhom mieste sú univerzity. Najnižšie sú náklady na žiaka na ľudovej škole, necelých 5 000 EUR na žiaka.
Graf 18: Finančné náklady na jedného žiaka podľa vybraných škôl (v EUR)

Konkrétny údaj za rok 2007 bol 13 907,7 mil. EUR. Statistik Austria. 2009. Bildung in Zahlen 2007/2008. Schlüsselindikatoren und Analysen.
171 Ibid. s. 76-79.
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Zdroj: Statistik Austria. 2010. Bildung in Zahlen 2008/09. Schluesselindindikatoren und Analysen.
s. 81

8.9

Závery a odporúčania pre Slovensko

Rakúsko dlhodobo odmietalo predstavu, že by sa systém mal prisťahovalcom akokoľvek prispôsobovať, lebo ich prítomnosť nevnímal ako niečo trvalé. Prvé opatrenia zamerané na jazyk
a kultúru krajiny pôvodu prisťahovalcov vznikli za účelom pripraviť deti cudzincov na ich návrat
do krajiny pôvodu. Tento postoj sa začal meniť až začiatkom 90-tych rokov. V tom čase išlo už
o reakciu na vystupujúce problémy, vysoký počet detí imigrantov a ich horšie výsledky vo vzdelávacej dráhe. Pozornosť si zaslúži aj fakt, že mnohé politiky (napr. predmet „materinský jazyk“ či
vyučovací princíp interkultúrne učenie) vznikli najprv na ľudových a špeciálnych školách, potom
na hlavných školách, a až po rokoch aj na gymnáziách. To vypovedá o tom, ktoré školy prisťahovalci predovšetkým navštevovali a že politiky vznikali reaktívne, nie ako aktívne zavádzanie princípu, ktorý by mal byť sprístupnený všetkým deťom.
Udržiavanie ilúzie dočasnosti sa dnes považuje za jednu z hlavných príčin toho, že mnohí prisťahovalci aj po dekádach v krajine hovoria veľmi slabo nemecky a druhá a tretia generácia prisťahovalcov má taktiež problémy v školskom systéme. V súčasnosti Rakúsko na základe svojich dlhoročných skúseností zmenilo prístup k prisťahovalcom a aktuálny trend je multikultúrny prístup
a individuálna podpora žiakov podľa ich špecifických potrieb. Pre samotných prisťahovalcov, ako
aj pre Rakúsko, by však bolo bývalo prospešnejšie, keby zmena prišla skôr.
Dnes Rakúsko stavia integráciu detí s migračným pôvodom na troch princípoch: osvojenie si nemeckého jazyka, podpora materinského jazyka a interkultúrne učenie pre všetkých. Cieľová skupina integračných opatrení nie sú iba deti s iným štátnym občianstvom, ale deti s iným materinským, resp. bežne používaným jazykom. Do pedagogického zboru pribudli pomocné učiteľské sily
(pomocní učitelia pre nemecký jazyk, učitelia materinského jazyka), ktoré narúšajú tradičný frontálny spôsob výučby a cielene sa zameriavajú na špecifické potreby detí. Pre uľahčenie nástupu
do rakúskeho školského systému má slúžiť status tzv. „neobyčajných“ žiakov, ktorý umožňuje
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dieťa až dva roky neklasifikovať. Zároveň je snaha zohľadňovať kultúrne rozdiely a podporovať
toleranciu celej spoločnosti.
Rakúsky systém sa aj dnes vysporiadava s mnohými nedostatkami. Učiteľom často chýbajú kompetencie pre učenie kultúrne a jazykovo odlišných detí. Je nedostatok kvalifikovaných učiteľov
pre výučbu nemčiny ako druhého jazyka a materinských jazykov. Dôvodom je aj to, že proces
vzdelávania nových pedagógov je zdĺhavý a je slabá možnosť flexibilnej reakcie na potreby žiackej populácie. Dôležitú úlohu zohrávajú aj škrty vo financovaní školstva.
V súčasnosti sú počty detí cudzincov na školách na Slovensku veľmi odlišné od situácie
v Rakúsku. Približne 2 promile žiakov na základných školách na Slovensku majú cudzie štátne
občianstvo172. Na druhej strane Slovensko má silné zastúpenie detí s iným materinským jazykom,
čo je však kategória, ktorá sa na Slovensku nezisťuje. Každý učiteľ, ktorý má v triede dieťa
s nedostatočnou znalosťou slovenského jazyka, alebo inými špecifickými potrebami, vie, aké
ťažké je vyučovať ho pri súčasnom nastavení školstva. Pritom absencia politík brzdí proces integrácie a jej negatívny dopad sa prejaví až po pomerne dlhom čase, kedy ho už nebude možné
dohnať. Slovensko by nemalo čakať, kým sa ukáže, že vzdelanostná situácia prisťahovalcov predstavuje pre spoločnosť vážny problém. Malo by sa poučiť zo skúsenosti iných krajín, neodkladať
vytvorenie komplexných politík pre deti cudzincov a zaviesť efektívne nástroje pre individuálnu
podporu všetkých detí s inými materinským jazykom.

172

ÚIPŠ. “Štatistická ročenka – súhrnné tabuľky 2009/2010.”
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9. Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska:
Spolupráca aktérov pri inkluzívnom vzdelávaní
9.1

Úvodná charakteristika

V Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska173 neexistuje ucelená politika inklúzie
vo vzdelávaní, keďže vzdelávacia politika spadá pod právomoc jednotlivých krajín. V tejto súvislosti je dôležité poznamenať, že právomoci jednotlivých krajín sa komplexne rozdelili až
v poslednom desaťročí. Koncom deväťdesiatych rokov boli v dôsledku referend skonštituované
národné zhromaždenia jednotlivých krajín. Tie majú vo svojej kompetencii riešiť viaceré oblasti
verejnej politiky, vrátane sociálnej a vzdelávacej politiky, teda aj podporu inklúzie.174 Existujú
všeobecné princípy, ku ktorým sa Spojené kráľovstvo zaviazalo ako celok, avšak konkrétne stratégie a politiky vzdelávania sa v jednotlivých krajinách líšia.
V prípade Anglicka, Severného Írska a Walesu sa dá hovoriť o určitých spoločných črtách, avšak
Škótsko je osobitým príkladom. V priebehu tohto príspevku sa zameriame hlavne na Anglicko
a sčasti aj na Škótsko.
Všeobecne sa dá povedať, že vzdelávacia politika v krajinách Spojeného kráľovstva je silne decentralizovaná. Na úrovni jednotlivých krajín sú zadefinované rámce, ale konkrétne stratégie a
opatrenia sú ponechané na miestne školské správy (local education authorities - LEA). V našej
štúdii sa zameriame na verejný sektor.
V Spojenom kráľovstve sú teda pomerne nezávislými aktérmi miestne školské správy, jednotlivé
vlády im však poskytujú veľmi komplexnú infraštruktúru odbornej aj praktickej podpory ( poskytujú napríklad publikácie a usmernenia na základe dobrých príkladov vzdelávania špecifických
cieľových skupín ako aj podporu v oblasti vzdelávania učiteľov). V Spojenom kráľovstve je približne 24 000 škôl, z čoho asi 10% tvoria súkromné školy (independent schools). Asi tretina verejne zriaďovaných škôl sú cirkevné, a z nich asi polovicu tvoria školy iné ako kresťanské (židovské, moslimské, sikh alebo hindu). Miestne školské správy175, ktoré sú zriaďovateľmi verejných
škôl (maintained schools) musia povinne podporovať zabezpečenie kvality a zvyšovanie štandardu vzdelávania. Tiež sú povinné vytvoriť Rozvojové vzdelávacie plány (Education Development
Plan).
Financovanie škôl je zabezpečené na základe počtu detí a počtu zamestnancov. Kontrolu kvality
škôl vykonáva Úrad pre štandardy vo vzdelávaní (Ofsted - Office for Standards in Education, Children’s Services and Skills). Ofsted vykonáva inšpekciu v základných a na stredných školách raz za
tri roky. Najslabšie prosperujúce školy sú podporené dodatočnými službami ako aj financiami.

Oficiálny názov od roku 2000. Predtým sa používalo pomenovanie Veľká Británia.
1.7.1999 boli prenesené obsiahle kompetencie na Škótsky parlament a na Waleské zhromaždenie. Podobný osud
čakal aj Severné Írsko, kde sa napriek suspendovaniu takéhoto ustanovenia 2.12.1999 definitívne podarilo presadiť
nezávislosť právomoci vo vybraných politických oblastiach 3.5.2007 (Pozri Condie et al., 2009, 5.).
175 V Anglicku sú zriaďovateľmi škôl tzv. Local Educational Authorities, ktoré predstavujú miestne samosprávy, do
ktorých kompetencií spadá aj oblasť vzdelávania. V Londýne sú to London borough councils a Common Council of the
City of London, v metropolitných oblastiach Metropolitan borough councils a mimo veľkomiest County Cuncils.
173
174
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V Anglicku sú miestne školské správy zodpovedné nielen za oblasť vzdelávania, ale zabezpečujú
aj koordinovanie komplexných služieb starostlivosti o dieťa, ktoré zahŕňajú vzdelávanie, sociálne
aj zdravotné služby (Children's Services Authority - CSA).176

9.2

Vzdelávací systém
9.2.1 Predškolská výchova

V Anglicku musia miestne školské správy povinne zabezpečiť miesto v predškolských zariadeniach pre každé dieťa vo veku 3 až 4 roky. Do septembra 2010 bolo zabezpečené bezplatné vzdelávanie pre deti v tomto veku v rozsahu 12,5 hodín týždenne, po septembri tohto roku to bude
15 hodín počas minimálne troch dní (vo Walese 10 hodín) v týždni. Nie všetky škôlky sú bezplatné, avšak každá samospráva má zoznam škôl, ktoré spadajú pod túto schému. Vzdelávanie sa
uskutočňuje v materských školách (nursery) v predškolských jednotkách (nursery classes in primary schools), prípravných triedach základných škôl (reception classes in primary schools), či
v iných súkromných zariadeniach. Predškolské vzdelávanie však nie je povinné, rozhodnutie je
ponechané rodičom. Aj v Škótsku musí verejná školská správa povinne zabezpečiť miesta v materských školách pre deti vo veku 3-4 rokov.

9.2.2 Povinná školská dochádzka
Povinná školská dochádzka v Anglicku a Walese sa týka v súčasnosti detí do veku 16 rokov a delí
sa na dve etapy: základné vzdelávanie (5-11 rokov) a stredné (12 až 16 rokov). Zmena legislatívy
platná od roku 2008 túto hranicu posúva od 2013 na vek 17 rokov a od 2015 na 18 rokov (Education and Skills Act of 2008).
Po piatich rokoch stredných škôl prevažne vo veku 16 rokov absolvujú žiaci v Anglicku previerku
vedomostí na základe Všeobecného certifikátu stredoškolského vzdelávania (GCSE - General Certificate of Secondary Education) z viacerých predmetov. Po absolvovaní GSCE, žiaci, ktorí pokračujú v štúdiu, sa môžu uchádzať o štúdium na odborných alebo technických stredných školách
(vocational or technical colleges), alebo môžu pokračovať na strednej škole so zámerom zložiť
skúšky úrovne „AS“ po ďalšom ročnom štúdiu, alebo pokročilej úrovne „A“ (Advanced Level –
pokročilá úroveň) po dvoch dodatočných rokoch, čo je podmienkou pre prijatie na univerzitné
štúdium. Žiaci v Škótsku skladajú skúšku obdobne vo veku 15-16 rokov po 7 rokoch základného
štúdia a po 4 rokoch strednej školy177. Právo detí na vzdelávanie sa vzťahuje na všetky deti vrátane detí žiadateľov o azyl ako aj utečencov.

9.2.3 Deti zo znevýhodneného prostredia
Opatrenia zamerané na podporu rovnosti šancí príslušníkov menšín a/alebo znevýhodnených
detí a mládeže sa zameriavajú na hlavný prúd vzdelávania. Iba vo výnimočných prípadoch ťažkého postihnutia a porúch správania sa starostlivosť odsúva do špeciálnych škôl a iných špecializovaných inštitúcií.
Jednotlivé vlády poskytujú rámce vzdelávacej politiky zamerané na rôzne rizikové skupiny ako
napr. na deti s postihnutím (disabled), so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo
176
177

http://www.adviceguide.org.uk/index/your_family/education/access_to_education.htm
Stredné školy sú najčastejšie nazývané high schools, alebo academies.
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ktorých materinský jazyk je iný než anglický. S osobitým zreteľom na tieto skupiny zahŕňa vzdelávacia politika na úrovni vlád jednotlivých krajín aj rôzne usmernenia a nariadenia. Lokálnym aktérom vzdelávania sa tým ponecháva pomerne veľa slobody pre tvorbu a implementáciu inkluzívnych opatrení. Tie sú tak schopné reagovať na lokálne potreby a špecifiká.

Definície žiakov zo znevýhodneného prostredia
Inkluzívne politiky a opatrenia majú na zreteli rôznorodosť daností vyplývajúcej z odlišných životných dráh jednotlivca. Condie et al. vyzdvihujú, že v Škótsku sa od roku 2004178 presadil pojem dieťa/žiak s dodatočnými vzdelávacími potrebami (additional educational needs). Tým sa
vytvoril priestor na lepšie prispôsobenie verejných vzdelávacích a iných služieb individuálnym
potrebám detí. V Škótsku až 99% detí s dodatočnými vzdelávacími potrebami navštevuje štandardné školy (EACEA, 2009, S.7).
„Dieťa, alebo mladá osoba má pre účely tohto zákona dodatočné vzdelávacie potreby, ak
z akéhokoľvek dôvodu nemôže, alebo pravdepodobne nebude môcť profitovať zo vzdelávania bez
zabezpečenia dodatočnej podpory.179“
Táto definícia je obsiahlejšia ako napr. pojem „dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami“. Dodatočné vzdelávacie potreby v Škótsku môžu mať deti, ktorých materinský jazyk sa
nezhoduje s jazykom vyučovania na školách, alebo to môžu byť deti imigrantov, žiadateľov
o azyl/utečencov, príslušníkov etnických a národnostných menšín, alebo deti menej vzdelaných
rodičov, ktorých kultúra a individuálne životné dráhy zdôvodňujú poskytnutie dodatočnej špeciálnej podpory. Výzvou pre vzdelávaciu politiku, ktorá ráta s dodatočnými vzdelávacími potrebami, je preto chápať tieto odlišnosti a odpovedať na ne pomocou zabezpečenia podporných
nástrojov a opatrení, ktoré inštitucionalizujú učenie a šírenie vedomostí na úrovni vzdelávacieho
systému. Dodatočné vzdelávacie potreby zahŕňajú v Škótsku aj špeciálne výchovno-vzdelávacie
potreby (SEN180) aj keď tento pojem nie je oficiálne ani legálne používaný.
Naopak v Anglicku a ďalších krajinách Spojeného kráľovstva v zmysle platnej legislatívy má dieťa
špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, „ak čelí ťažkostiam v učení, ktoré vyžadujú špeciálne
služby.“181 To zahŕňa rôzne druhy postihnutia, ale aj ťažkosti s učením. Tiež sa to vzťahuje na
dieťa, ktoré má menej ako 5 rokov a ktoré by bez poskytnutia osobitej pozornosti pravdepodobne po dovŕšení 5. roka života muselo členiť spomínaným ťažkostiam (postihnutie alebo ťažkosti
so zvládnutím učiva). Vyhlásenie o ŠVVP (Statement), ktoré je vydané na základe hodnotenia
miestnych školských správ, sa musí v Anglicku ročne prehodnocovať. Na hodnotení sa podieľajú
odborníci viacerých profesií.182

Gypsy/Roma/Travellers
Podľa odbornej literatúry a aj podľa deklarácií politikov sú jednou z najviac znevýhodnených
etnických skupín tzv. Gypsy/Roma/Travellers (GRT). Tento pojem sa vo Veľkej Británii používa na
V roku 2004 bol prijatý zákon The Education Additional Support for Learning Act (Scotland).
The Education Additional Support for Learning Act (Scotland), 2004
180 Special educational needs
181 The Education Act 1996 (pozmenené Special Educational Needs and Disability Act - SENDA, 2001)
182http://www.european-agency.org/country-information/united-kingdom-england/national-overview/identification-ofspecial-educational-needs
178
179
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uchopenie veľmi heterogénnych skupín, ktorých sebadeklarácia sa s týmto pomenovaním zhoduje.183 Treba povedať, že tento pojem nezahŕňa iba komunity a jednotlivcov rómskeho etnického
pôvodu, ale v prípade írskych kočovníkov (Irish Travellers) aj etnických Írov, ktorí majú vlastný
jazyk nazývaný Gamoon alebo Cant. Pre potreby tohto textu nebude tento pojem prekladaný
vzhľadom na negatívnu konotáciu slova Gypsy (Cigán) v slovenskom jazyku. Ani slovo Traveller
(„kočovník“) nie je najvhodnejšie preložiť, keďže sa môže jednať jednak o ešte migrujúce spoločenstvá, ale zároveň aj o už usadené, ktorých sebaurčenie ako Traveller spočíva v príslušnosti ku
komunite, ktorá sa ako kočovná nazýva.
V Anglicku sú Gypsy/Roma/Travellers zákonom uznaní ako etnická menšina184. Úrad pre vzdelávacie štandardy (Ofsted185) identifikoval túto skupinu ako najrizikovejšiu z pohľadu prospechu
a dosiahnutého vzdelania. Dôvodom je podľa jej zistení životný štýl a kultúrna osobitosť niektorých komunít. Účasť detí z komunít Gypsy/Travellers na základných školách je často nepravidelná
a prerušovaná, deti menia často školy a ich návštevnosť stredných škôl je veľmi nízka.
V Spojenom kráľovstve v súčasnosti žije približne 300-tisíc Gypsy/Travellers.
V Anglicku sa v školskom cenze diferencuje medzi kategóriami Gypsy/Roma a Travellers of Irish
heritage. Rozdiel ako aj komplexnosť týchto pojmov sme naznačili. Podľa odhadov len pomerne
málo jednotlivcov z týchto menšín uvádza svoju etnickú príslušnosť. Podporné politické dokumenty odkazujúc na odborné zistenia podporujú etnickú sebaidentifikáciu, keďže možnosť
a schopnosť prijatia a vyjadrenia identity dieťaťa poukázateľne prispieva k ich školskej úspešnosti
(DCSF, 2008 S.12). Berúc do úvahy citlivosť tejto témy, ministerstvo školstva iniciovalo diskusné
semináre so zapojením rôznych aktérov, s cieľom zlepšiť pochopenie situácie v praxi. V Škótsku
status etnickej menšiny Gypsy/Roma/Travellers zatiaľ uznaný nebol.
V publikácii o inklúzii z roku 2008 z dielne anglického rezortu školstva je vyjadrené presvedčenie,
že „snaha o dosiahnutie dobrých príkladov vo vzdelávaní detí a mládeže Gypsy, Roma
a Travellers je zodpovednosťou každého v rámci vzdelávacieho systému – DCSF (Ministerstvo
školstva pozn. autora), miestnych školských správ, škôl, učiteľov, riaditeľov, špecializovaných
organizácií poskytujúce podporné vzdelávacie služby, rodičov ako aj žiakov“ (DCSF, 2008, s. 5).
Rovnako bola zdôraznená dôležitosť podpory spolupráce s rodinami a komunitami.
Anglická vláda vyslala tiež symbolické gesto, keď schválila tematické podujatie Mesiac dejín Gypsy, Roma a Travellers, čím sa snaží zvýšiť povedomie a priblížiť kultúru a tradície tejto komunity
majoritnej spoločnosti.

9.2.4 Základné údaje o Anglickom školstve
Z celkovo 8,1 miliónov žiakov na všetkých školách v Anglicku 6,9% detí navštevovalo súkromné
školy (independent schools) a 1,1% špeciálne školy. Zvyšok detí navštevovalo verejné školy (ma-

Vo Veľkej Británii patria Rómovia do skupiny ľudí nazývaných Gypsy/Travellers. Tento pojem zahŕňa osoby rozličného pôvodu, tradícií a kultúr a patria sem: Scottish Gypsy/Travellers, Irish Travellers, English Gypsies, Welsh Gypsies
(sebaoznačenie: „Kalé“), Roma, New Age Travellers, a Occupational Travellers (circus and showground travellers).
184 Race Relation Amendment Act 2000
185 Office for Standards in Education, Children’s Services and Skills.
183
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intained schools). 24,5% detí v základných školách a 20,6% na stredných školách bolo v roku
2009 evidovaných ako príslušníkov etnických menšín.186
Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby malo 2,7% detí (with statement187), z toho 55,6% ich
študovalo v rámci hlavného prúdu vzdelávania. Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby (without
statement) boli zistené v prípade 18,2% detí v základnom vzdelávaní (štátne školy) a 19,1% na
stredných školách.
Nárok na bezplatnú stravu je ďalším zaujímavým indikátorom. V Anglicku rodiny z najslabších
sociálnych pomerov majú za určitých okolností možnosť žiadať o poskytnutie bezplatnej stravy
pre ich deti. Vo verejne zriaďovaných základných školách v roku 2009 15,9% detí bolo oprávnenými príjemcami bezplatnej stravy. V prípade stredných škôl sa jednalo o 13,4% detí a v prípade
verejných špeciálnych škôl 32,1% (DSCF (2010a), s. 2 )
Až 92% trojročných detí bolo zapojených do bezplatnej formy predškolskej výchovy. V prípade
štvorročných detí to bolo až 98% celkovej populácie v tomto veku (DCSF (2010b), s. 4.)

9.3

Legislatívny rámec
9.3.1 Anglicko

Zákon o deťoch z roku 2004188 je právnym základom pre realizovanie zámeru zahrnutého
v programe Every Child Matters, ktorý predstavuje holistický a koordinovaný prístup k potrebám
dieťaťa (4.1.3). Školský zákon z roku 2008189 predlžuje povinnú školskú dochádzku od roku 2015
na 18 rokov.
Zákon o vzájomných vzťahoch medzi rasami190 vstúpil do platnosti v roku 2002 a je novelou
zákona z roku 1976, ktorý zakazuje diskrimináciu na základe rasy, etnicity a národnosti. Oba zákony sa vzťahujú aj na vzdelávacie inštitúcie a miestne školské správy a zaviedol povinnosť, aby
sa verejná správa aktívne podieľala na podpore rovnosti šancí a zakazuje diskrimináciu
v prijímaní a vzdelávaní detí. Zároveň definuje ich špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Komunity Gypsy/Roma/Travellers sú uznané ako etnické menšiny v zmysle týchto právnych noriem.
Ďalšou povinnosťou vyplývajúcej zo zákona je analýza dopadu implementácie politík rovnosti
šancí, ako aj dopad na indikátory prospechu detí spadajúcich pod ochranu tohto zákona.

Zásady definovania a opatrení pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú
sčasti zahrnuté v školskom zákone z roku 2006191. Nové ustanovenia boli zahrnuté do Zákona
o špeciálnych výchovno – vzdelávacích potrebách a postihnutiach192. Tento zákon zadefinoval
nové postupy a štandardy vyjadrené v zákone, ktorý sa nazýva Praktický kódex upravujúci špePozri EACEA 2010, S.1
„With Statement“ teda potvrdenie/vyhlásenie o špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrebách sa vydáva lokálnou
školskou správou vtedy, ak škola, ktorú dieťa navštevuje, nie je schopná s jej štandardnými prostriedkami zabezpečiť
uspokojenie týchto potrieb.
188 Children Act 2004 (c. 31)
189 Education and Skills Act 2008 (c. 25)
190 Race Relations (Amendment) Act 2000, (C. 34)
191 Education Act 1996 (c. 56)
192 Special Educational Needs and Disability Act 2001 (c.10)
186
187
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ciálne výchovno – vzdelávacie potreby a ukladá napríklad povinnosť vytvoriť individuálne vzdelávacie plány. Tie musia zahŕňať zoznam podporných opatrení, ktoré majú byť dieťaťu poskytnuté
(individuálny vzdelávací plán). Koordinátor pre špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby (SENCO)
zabezpečuje takto definovanú osobitnú starostlivosť. Ak sa rodičia rozhodnú pre vzdelávanie detí
v štandardných školách, miestna samospráva im musí vyhovieť. Výnimkou je prípad, ak dieťa
v hlavnom prúde vzdelávania nemôže byť integrované vzhľadom na vážnosť potreby špeciálnych
služieb (DCSF 2010a, s. 6)193.
Zákon o zákaze diskriminácie postihnutých194 z roku 2005 ustanovuje povinnosť škôl zabezpečiť
všeobecnú podporu rovnosti šancí, eliminovať diskrimináciu a určiť podporné opatrenia zamerané na deti a osoby s postihnutím. Príslušné ministerstvo pre ne pripravilo usmernenia pre vzdelávanie detí s postihom. Školy sú podporované aj tým, že sú im poskytnuté návody na internú
evalváciu. Tieto schémy podpory rovnosti šancí, ktoré sú aktualizované raz ročne, musia byť publikované na web stránke školy a musia byť sprístupnené rodičom. Definícia disability (postihnutia) je veľmi obsiahla, a zahŕňa podľa zákona „fyzické alebo mentálne poškodenie (impairment),
čo má podstatný a dlhodobý nepriaznivý efekt na schopnosť uskutočňovať normálne dennodenné aktivity.“195

9.3.2 Škótsko
Legislatívnym základom v Škótsku sú pre vzdelávaciu politiku Školský zákon z roku 1980196
a Štandardy pre škótske školy197. Školský zákon z roku 1980 umožňuje rodičom slobodný výber
školy, aj keď je bydlisko mimo vybraného školského obvodu. Štandardy pre škótske školy zas
ustanovujú práva dieťaťa na vzdelávanie, čo je zmena oproti predošlému stavu, keď legislatíva
zaväzovala iba rodičov povinnosťou vzdelávať deti. Zákon tiež obsahuje regulácie, ktorými sú
určené povinnosti miestnych samospráv. Napríklad aj to, že predškolské vzdelávanie musí byť
zabezpečené pre každé dieťa vo veku 3-4 rokov, ak o to rodičia prejavia záujem.
Zákony podporujú tiež povinnosť ministerstva školstva podporiť participáciu rodičov vo výchovno-vzdelávacom procese ich detí. Lokálne autority musia vytvoriť stratégiu podpory rodičovskej
participácie. Tieto stratégie sú aj predmetom hodnotenia, keďže miera participácie rodičov je
vnímaná ako jeden z indikátorov kvality vzdelávania. Záujmy rodičov sú zastúpené
v rodičovských radách.
Školský zákon (Dodatočná podpora pre vzdelávanie) 2004198 uznáva potrebu zabezpečenia
dodatočnej pozornosti zo strany vzdelávacieho systému, v prípade dodatočných vzdelávacích
potrieb dieťaťa (additional educational needs), ktoré môžu byť podmienené iným materinským
jazykom ako anglickým, neregulárnou školskou dochádzkou, ťažkosťami s učením, rôznymi
druhmi postihnutia alebo porúch, alebo naopak nadaním.

Disability Discrimination Act 2005
Definícia je ukotvená v Disability Discrimination Act 1995 (DDA)
196 The Education (Scotland) Act 1980, as amended in 1981 and 2000
197 Standards in Scotland’s Schools etc. Act 2000
198 Education (Additional Support for Learning) (Scotland) Act 2004
194
195
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Tento zákon presahuje pole pôsobnosti vzdelávacieho systému, keďže má holistický prístup
k rozvoju dieťaťa a predurčuje kolaboratívny medzirezortný prístup. Tým sa vyslovuje za integráciu služieb vzdelávacích, zdravotných, sociálnych, aby sa na rôznorodé potreby dieťaťa prihliadalo komplexne. Vzdelávací aktéri sú povinní identifikovať dodatočné vzdelávacie potreby detí
a primerane na ne odpovedať.199

9.4

Inkluzívne vzdelávanie ako súčasť verejnej politiky

Spoločnou črtou krajín Spojeného kráľovstva a hlavne tu predstaveného Anglicka a Škótska sú
opatrenia zamerané nielen na dieťa, ale aj na komunitu a rodinu. Ako už bolo spomenuté, tak
anglická, ako aj škótska legislatíva chápe vzdelávacie potreby detí komplexne a tomu zodpovedajú aj nasledujúce dobré príklady z praxe, ktoré na tieto potreby odpovedajú.
Ďalším dôležitým zistením je skutočnosť, že ako náhle sa jednotlivé pilotné projekty alebo rôzne
iniciatívy ukážu byť úspešné, sú rozšírené do ďalších škôl a uverejnené na špecializovaných informačných platformách. Tieto vzdelávacie systémy sú charakteristické tým, že kladú dôraz na
monitoring a hodnotenie zavedených opatrení, ako aj na účinný systém zdieľania vedomostí a
skúseností.

9.4.1 Anglicko

Istý začiatok (Sure Start)
Projekt Istý začiatok (Sure Start) je medzinárodným príkladom dobrej praxe. Tento program je
zameraný na podporu rannej starostlivosti a rozvoja detí vo veku 0 až 4 roky. Jeho najväčší prínos spočíva v tom, že podporuje otvorenosť Detských centier (Child´s Centers) pre spoluprácu
s rodičmi a komunitou. Služby Sure Start zlepšujú emocionálny a zdravotný rozvoj detí
a podporujú aktívne rodičovstvo. Tieto služby by mali byť podľa predstáv anglickej vzdelávacej
politiky dostupné pre všetky rodiny, ktoré o to prejavia záujem.

Knižnica hračiek (Toy Library)
Zaujímavým pilierom programu je tzv. Toy Library, čiže Knižnica hračiek. Vo vybraných lokalitách
(ako napr. Leeds) boli pre tieto knižnice vytvorené hračky, ktoré zohľadňujú kultúrnu rozmanitosť detí navštevujúcich detské centrá patriace do projektu Istý začiatok. Takéto hračky boli
v rámci projektu vytvorené aj pre pilotný projekt určený pre deti Gypsy/Roma/Travellers. Hračky
sú prispôsobené ich kultúre a tradíciám tak, aby boli podnetné pre rozvoj ich jazykových schopností, motoriky a iných zručností (Condie et al., 2009, s.17). Knižnice hračiek boli vytvorené
v spolupráci s Vzdelávacou sieťou pre Travellers (Traveller Education Network) a Národnou asociáciou učiteľov (National Association of Teachers of Travellers).
V prípade pilotného projektu z Leeds, kde bol Sure Start rozšírený aj na migrujúce komunity Gypsy/Travellers, sa služby orientovali hlavne na domáce prostredie. Okrem rodičov boli zapojení aj
starí rodičia ako aj starší príbuzní. Spolu s rodičmi boli navrhnuté spôsoby monitorovania
a dokumentovania rozvoja detí. Kooperatívny prístup bol teda v tomto procese dôležitou technikou a rodičom poskytol príležitosť aktívneho zapojenia, čím sa zvýšila ich motivácia účasti

199

http://en.wikipedia.org/
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v programe (Condie et al. 2009, S.18). Osobitný zreteľ sa kládol na otázky zdravia a bezpečia,
keďže bolo štatisticky doložené, že tieto deti sú často vystavené práve takýmto rizikám.
Pilotný projekt tiež poukazuje na ďalšiu kvalitu britského vzdelávacieho systému. Projekt potvrdil
potrebu a dôležitosť hodnotenia národných programov. Zabezpečenie obsiahlej siete predškolskej výchovy je dôležitým pozitívom anglického školstva. Avšak práve účasť tých detí, ktoré takúto starostlivosť najviac potrebujú pre lepší štart v živote, je niekedy nedostatočná. To bolo identifikované aj v prípade detí Gypsy/Roma/Travellers. Služby rannej starostlivosti sa nedostali vždy
automaticky k najdôležitejším príjemcom. Iba potom, čo sa služby prispôsobili osobitným výchovno-vzdelávacím potrebám a kultúrnym špecifikám týchto detí, sa stal program inkluzívnejším, keďže bol schopný prilákať aj rodiny, ktoré by inak záujem o tieto služby neprejavili (Condie
et al. 2009, S.19).
Ďalšie zistenia poukazujú nato, že deti z rodín zapojených do projektu sú následne častejšie
umiestňované do materských škôl, čo svedčí o zmene postojov ich rodičov. Deti tiež disponujú
oveľa širšou paletou schopností, keď nastupujú do materskej školy.
V neposlednom rade, takto nastavený program nielen potrebuje ale aj podporuje spoluprácu
medzi rôznymi inštitúciami.

Stratégia vzdelávacej politiky zameranej na Gypsy/Roma/Travellers
Deti Gypsy/Roma/Travellers sa vyznačujú prerušovaným vzdelávaním „interrupted learning“, čo
súvisí s častou mobilitou a zmenou bydliska niektorých komunít. Ich vzdelávacie výsledky sú tiež
signifikantne horšie.
Úrad pre vzdelávacie štandardy ako aj DfES vydali v Anglicku súbor dobrých príkladov pre vzdelávanie príslušníkov etnických menšín so zreteľom na špecifiká vzdelávania detí Gypsy/Róma/Travellers.200 Odporúčania zahŕňajú tvorbu kultúrne citlivého kurikula, zdôrazňujú potrebu neustáleho vzdelávania pedagógov a ďalších zamestnancov a všeobecného porozumenia
osobitným potrebám týchto detí. Ďalším odporúčaním bolo, aby školy nadviazali kontakt
s tzv. Službami vzdelávacej podpory zameranej na detí Gypsy/Roma/Travellers (Traveller Education Support Service - TESS). Najaktuálnejším príspevkom z rezortu školstva anglickej vlády je
dokument Inklúzia detí a mladých ľudí zo skupiny Gypsy, Roma a Travellers (The Inclusion of
Gypsy, Roma and Traveller children and Young People) (DCSF, 2008) Tento dokument má slúžiť
ako návod a podpora pre prispôsobenie výchovno-vzdelávacieho procesu a nastavenia škôl na
prácu s touto cieľovou skupinou.

Na každom dieťati záleží (Every child matters – EchM)
„Na každom dieťati záleží“ je program, ktorý bol iniciovaný anglickou vládou v roku 2003. Ambiciózny názov je sprevádzaný s podobne ladeným heslom: EChM je „stratégiou na desať rokov,
ktorá má z Anglicka urobiť najlepšie miesto na svete, kde by deti a mladí vyrastali“ (DfES 2004).
Tento program je progresívny vo viacerých ohľadoch. Rezort školstva v Anglicku presadzuje cez

Aiming High: Raising the Achievement of Ethnic Minority Pupils (2003), Aiming High: Raising the Achievement of
Gypsy Traveller Pupils: A Guide to Good Practice (DfES, 2003)
200
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túto stratégiu holistický prístup k výchovno-vzdelávaciemu procesu. Na web stránke Ministerstva
školstva sa dočítame, že
„vysoké vzdelávacie štandardy a duševná ako aj telesná pohoda a zdravie dieťaťa idú ruka v ruke. Deťom sa darí lepšie, ak sú zdravé, sebaisté a motivované. Rozšírenie rozsahu služieb
ponúkané školami je kľúčové pre zabezpečenie potrebnej podpory deťom a rodinám, “201

Rozšírené alebo komunitné školy – Extended Schools
Súčasťou naznačeného holistického prístupu k vzdelávaniu je aj prítomnosť konceptu rozšírenej
školy (extended school). “Rozšírená škola“ je schopná rozpoznať, že potenciál detí a mladých vie
plne podporiť iba ak presadzuje interdisciplinárnu spoluprácu a tvorbu partnerstiev medzi rôznymi inštitúciami a profesionálmi202. Zavedenie rozšírených škôl treba vnímať aj v súvislosti
s reformou pracovného trhu, keďže zavedenie celodennej starostlivosti na školách od 8.00 do
18.00 odbremeňuje rodičov a hlavne matky a poskytuje im flexibilitu výberu zamestnania.
Rozšírené školy sú vlastne základom naplnenia stratégie Na každom dieťati záleží, keďže ich služby presahujú pole pôsobnosti pedagogiky a zameriavajú sa na komplexnejšie definované potreby
dieťaťa.
Rozšírené školy sa tým stávajú sprostredkovateľmi mimoškolských aktivít, zdravotných, prevenčných a podporných služieb, ako aj poskytovateľmi špecializovanej pomoci pre deti so špeciálnymi
alebo dodatočnými výchovno-vzdelávacími potrebami.
Školy resp. pedagogickí zamestnanci by týmto novozavedeným systémom nemali byť zaťažení,
keďže poskytovanie rozšírených služieb môže byť zabezpečené miestnymi organizáciami, profesionálmi alebo dobrovoľníkmi, ktorých aktivity sú zamerané na deti a mládež. Viaceré školy sa
môžu tiež spojiť do klastra, čím vzniká možnosť zefektívniť poskytovanie služieb, ktoré by zodpovedali konkrétnym a diferencovaným potrebám detí. Tiež sa prihliada na podporu uvedomelého
rodičovstva hlavne v rodinách, ktoré čelia rôznym rizikám a znevýhodneniam. V súčasnosti až
8000 škôl (každá tretia škola v Anglicku) umožňuje prístup k dodatočným službám a tým ich
možno zaradiť pod koncept tzv. extended schools. 203
Hodnotenie rozšírených škôl rôznymi aktérmi204 preukázalo, že ich služby majú kladný dopad na
deti a ich rodiny. V rozšírených školách sa zlepšil prospech najviac ohrozených žiakov ako aj štatistiky ich školskej dochádzky. Ofsted potvrdil tieto zistenia a tiež uviedol, že sa dosiahlo zlepšenie sebadôvery detí, zlepšili sa vzťahy medzi nimi, zvýšila sa motivácia a postoj k vzdelávaniu bol
pozitívnejší.
Odborná podpora zavádzania konceptu „Rozšírených škôl“
Od roku 2008 sa školy musia snažiť proaktívne postupovať pri identifikácii dodatočných výchovno-vzdelávacích potrieb svojich žiakov. Na to im vláda poskytla štandardizovaný spoločný hodnotiaci rámec (Common Assessment framework - CAF). Identifikáciu jednotlivých potrieb realizujú
Pozri Extended schools, DCSF
Michael Mahoney, bývalý učiteľ, St Ivo School, St Ives pozri DCSF (2009)
203 Pozri Extended Schools
204 Ofsted, University of Manchester a University of Newcastle.
201
202
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multidisciplinárne skupiny odborníkov, ktorí na jej základe prispôsobujú rozsah poskytovaných
služieb deťom. Zároveň je vytvorený tzv. kontaktný bod (Contact Point) ktorý informuje
o rôznych odborníkoch s ktorým dieťa prichádza do styku, čím sa umožňuje spolupráca medzi
rôznymi profesionálmi.
Na financovanie Rozšírených škôl v období 2003-2008 bolo poskytnutých 840 miliónov GBP. Navyše 1,3 miliardy GBP bolo vyčlenených pre poskytovanie individuálne orientovaného vzdelávania počas vyučovania aj v mimoškolských aktivitách. To má podporiť prístup znevýhodnených
detí k službám rozšírených škôl.205

Londýnska výzva (London Challenge) 206
Ďalším zaujímavým príkladom v Anglicku je program Londýnska výzva. Tento program si stanovil
nasledujúce ciele:
-

Intenzívne a systematicky podporiť školy nižšej kvality, hlavne prostredníctvom vzdelávania učiteľov.

-

Zvýšiť počet vynikajúcich škôl.

-

Znížiť rozdiely v prospechu detí a podporiť znevýhodnené deti, ktoré za priemerom
často zaostávajú.

-

Zvýšiť podiel absolventov na univerzitách.

Londýnska výzva pre primárne vzdelávanie (London Challenge Primary - LCP) sa začal v roku
2008. Tento program je zameraný na rozvoj základných škôl a čerpá z dobrých skúseností
z programu Londýnska výzva pre sekundárne vzdelávanie (London Challenge Secondary programe), ktorý sa začal v roku 2003 a bol zameraný na stredné školy.
LCP je vlastne súhrnom viacerých rôznych programov. V prvotnej fáze boli identifikované školy
nazvané ako „školy ako kľúče k úspechu“ (KSS - Keys to Success School). Vybrané školy mali nižšiu kvalitu a čelili rôznym ťažkostiam. V rámci programu Londýnska výzva boli k týmto školám
priradení poradcovia (London Challenge Advisers), ktorí monitorovali postup škôl v programe.
Ďalšou zásadnou zmenou bolo pôsobenie tzv. „lokálnych vzdelávacích lídrov“ (LLE - Local Leaders in Education). Týmito osobami boli úspešní riaditelia iných škôl, ktorí podporovali školy participujúce v programe LCP. Poradenstvo LLE sa nezameralo iba na školy, ale aj na zriaďovateľov.
Jedným z hlavných nástrojov na zlepšenie kvality škôl boli tri vzdelávacie moduly pre učiteľov.
Prvý modul poskytoval manažérske zručnosti pre riaditeľov, aby tí boli schopní na svojich školách
úspešne prispieť k zlepšeniu kvality vzdelávania. Ďalší motivoval a vzdelával dobrých učiteľov,
aby sa z nich stali vynikajúci a tretí bol zameraný na učiteľov so slabšími kompetenciami. Aj
v tomto projekte je zjavný dôraz na dôležitosť partnerstva, keďže školy sú podporované viacčlennými odborným multidisciplinárnymi tímami (School Improvement Partnership Board).
Ďalšou možnosťou zlepšenia kvality škôl, je teda vytváranie partnerstiev za účelom vzájomného
učenia. Program Výzva pre základné školy (Primary Challenge Schools) vytvára skupiny škôl,

205
206

http://www.dcsf.gov.uk/everychildmatters/ete/schools/extendedschools/extendedschools/
Pozri City Challenge
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ktoré spolupracujú na určitej téme alebo riešení určitého problému, čím sa navzájom obohacujú
a predávajú vzácne skúsenosti.

9.4.2 Aktéri vzdelávania v Anglicku
Najdôležitejší verejní aktéri vzdelávania sú Department for Education207 (Ministerstvo školstva)
ako aj samosprávy, ktoré sú zriaďovateľmi škôl. Ich kompetencie sme opísali obsiahlejšie
v úvodnej kapitole tohto príspevku.
Úrad pre vzdelávacie štandardy, služby pre deti a zručnosti (Ofsted - Office for Standards in
Education, Children’s Services and Skills).
Ofsted je popri mapovaní situácie vo výchovno-vzdelávacích inštitúciách zároveň zodpovedný za podporu zvýšenia kvality a rozvoja služieb. Ofsted vykonáva výskum a uverejňuje publikácie na rôzne témy so zreteľom na rôzne cieľové skupiny príjemcov. Tiež poukazuje na dobré príklady v praxi. Anglické Ministerstvo školstva v strategických dokumentoch podporuje etnicky diferencovaný zber dát, za účelom monitorovania potrieb
a hodnotenia verejných politík zameraných na vzdelávanie etnických menšín.
Národný fond pre výskum vzdelávania (National Fund for Educational Research (NFER)
Táto výskumná inštitúcia je mostom medzi praxou a vládou, ktorú o jej zisteniach informuje. Týmto sa odlišuje od Ofsted, ktorej nezávislosť je zabezpečená tým, že komunikuje
s parlamentom.
V súčasnosti NFER pracuje napríklad na projekte „Prístupy k práci s deťmi, mladými ľuďmi a rodinami pre príslušníkov Travellers, írskych Travellers, Gypsies a Roma208“. Odborná
literatúra vydávaná aj touto inštitúciou poukazuje na nutnosť vytvárania partnerstiev
a zdieľania vedomostí o práci s touto cieľovou skupinou.
Gypsy Roma Traveller Leeds
Gypsy Roma Traveller Leeds je špecializovanou organizáciou, ktorá poskytuje vzdelávacie
a podporné materiály pre učiteľov, ktorí vzdelávajú deti Gypsy/Travellers v meste Leeds.
Vyvinuli tiež kurz rozvoja rodičov, aby sa tým posilnil ich proaktívny prístup k vzdelávaniu.
Táto organizácia úzko spolupracuje s komunitami v rôznych oblastiach a tiež sa zasadzuje
za medzirezortný prístup podpory sociálnej inklúzie.
Priatelia, Rodiny a Travellers (Friends, Families and Travellers - FFT)
Je ďalšou organizáciou, ktorá spolupracuje s komunitami Gypsy/Roma/Traveller. Je to
charitatívna organizácia, ktorá disponuje databázou s komplexnými informáciami a podpornými materiálmi pre učiteľov a sociálnych pracovníkov. Táto organizácia tiež bola

V roku 2010 sa Anglicku menil vládny kabinet, čo prinieslo premenovanie Ministerstva školstva, ktorý pred májom
2010 mal názov Department for Children, School and Families. Od nástupu novej vlády popri tomto orgáne zodpovedá
za vzdelávanie aj Ministerstvo podnikania, inovácie a kompetencií nazývané Department for Business, Innovation and
Skills (BIS).
208 Approaches to working with children, young people and families for Traveller, Irish Traveller, Gypsy, Roma and
Show people communities
207
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nominovaná na cena za podporu ľudských práv „Human Rights Award“ v roku 1999
(Condie et.al, 2009).

Asociácia učiteľov travellers (Association of Teachers of Travellers)
Toto špecializované profesijné združenie prispieva k zdieľaniu skúseností s pedagogickou
prácou s deťmi Gypsy/Roma/Travellers.

9.4.3 Škótsko
1. novembra 2004 sa v Škótsku začala obsiahla školská reforma209. Vláda sa zaviazala presadiť
Curriculum for Excellence, nový zjednotený Kurikulárny rámec pre vzdelávanie detí a mladých vo
veku 3 až 18 rokov, poskytujúci školám viac voľnosti v tvorbe osnov. Návod pre učiteľov pre implementovanie zjednoteného kurikula bol zverejnený v roku 2009.S implementáciou sa začalo
v tom istom roku. Hlavnými prioritami reformy je podpora vzdelávania pre život a praktické využitie vedomostí. Podnecuje sa tematické prepájanie predmetov. To prispieva k tomu, aby žiaci
pochopili, ako môžu využiť získané vedomosti v praxi. Ďalšími cieľmi sú podpora kreatívneho
myslenia, schopnosti riešenia problémov alebo podpora skupinovej spolupráce.
Reforma rátala aj so znížením počtu detí v triedach, na čo boli poskytnuté dodatočné finančné
zdroje210. V základných školách je pomer žiakov na jedného učiteľa 16:1 (2008), na stredných
školách 11,8:1. V špeciálnych školách tento pomer bol na úrovni 3,3 žiakov na pedagóga.211
Do dovŕšenia veku 14-15 rokov teda do 3.ročníka strednej školy (S3) je v škótskom školstve kladený dôraz na všeobecné vzdelávanie. Špecializácia potom nastupuje vo veku 16-18 (S4-S6). 96%
detí je vzdelávaných vo verejných školách212. Reforma zahŕňala aj zlepšenie vybavenia
a materiálnej kvality škôl. Na roky 2008-2011 boli pre samosprávy vyčlenené 3miliardy GBP na
tento účel. 213
Dôležitou črtou škótskeho vzdelávacieho systému je evalvácia v službách zlepšovania kvality.
V roku 2002, vznikla iniciatíva pod heslom „Hodnotenie pre učenie“ (‘Assessment is for Learning’
(AifL)).214

Škótsky vzdelávací program pre Travellers (The Scottish Traveller Education Programme - STEP)
Škótsky vzdelávací program STEP zameraný na vzdelávanie tzv. „Travellers“ (teda tých komunít a
rodín, ktoré často migrujú) poskytuje komplexnú web stránku, kde sú zhromaždené dobré príklady z pedagogickej praxe, aktuálne odborné výskumy, publikácie ako aj často kladené otázky
a audiovizuálne výstupy. Web stránka bola vytvorená na Univerzite v Edinburghu. Spolupracovníci tohto programu zameraného na Gypsy/Roma/Travellers sa podieľajú tiež na výskume toho,
Reforme predchádzalo publikovanie článkov 'A Curriculum for Excellence – The Curriculum Review Group' a 'A
Curriculum for Excellence – Ministerial Response'.
210 V roku 2007/08 bolo poskytnuté zdroje na zamestnanie 300 nových učiteľov ZŠ a MŠ a v roku 2008/09 ďalších 250.
V roku 2008 bolo celkovo 53 597 učiteľov (pozri EACEA, 2009, S.7)
211 Pozri Education and Lifelong Learning
212 V hlavnom meste, v Edinburghu tento pomer je na úrovni 75 % (EACEA, 2009)
213 EACEA, 2009, S.8, Škótsky rozpočet na vzdelávanie rátal v roku 2008 4.6 miliardami GBP, v školskom roku
2010/11 4.9 miliardy GBP.
214 Pozri The purpose of the curriculum
209
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ako školy zvládajú začleňovanie detí do vzdelávacieho systému215. V roku 2006 bol realizovaný
výskum, ktorého predmetom bolo hodnotenie dopadu národných usmernení na tvorbu inkluzívnych stratégií zameraných na Gypsy/Roma/Travellers. Zistenia poukázali na dôležitosť citlivého
prístupu ku kultúrnym charakteristikám týchto komunít.
Odborníci216 poukázali na to, že tie školy, ktoré vyvíjali snahu začleniť deti s dodatočnými vzdelávacími potrebami (Additional Educational Needs) tým, že prihliadali na hodnoty a tradície im
vlastné (inklúzia), boli úspešnejšie než tie, ktoré jednoducho poskytli informácie, aby sa dieťa
vedelo prispôsobiť domácej (škótskej) kultúre (integrácia).

Buddy system
So zámerom úspešnejšieho začlenenia hlavne detí migrantov, utečencov a žiadateľov o azyl sa
vyvinul tzv. Buddy system, ktorý sleduje cieľ podporiť socializáciu detí z odlišných kultúrnych a
jazykových prostredí. Škótske deti a deti s cudzineckým pôvodom sú zapojené do spoločných
aktivít na základných ako aj stredných školách. Podpora dobrovoľných spoločných aktivít detí
prispieva k ich začleneniu do spoločnosti. Podľa dostupnej odbornej literatúry sa preukázalo, že
tieto väzby sú vcelku úspešné a naplnili očakávania (Candappa a kol. (2007) cit. v Condie et al.
(2009) . Školský inšpektorát tiež potvrdil tieto zistenia.

Mimoškolská podpora vzdelávania
Dôležitým nástrojom je aj podpora mimoškolskej prípravy na vyučovanie prostredníctvom tzv.
Homework clubs (volne preložiteľné ako Klubov domácich úloh). Spolupráca škôl s rodičmi sa
ukázala tiež ako podnecujúca (Condie et.al, 2009, s.38).
Rámček 5: Prípadová študia - Scottish Highland primary school
Táto časť opisuje skúsenosti tvorby jednej inkluzívnej školy, ktorej sa podarilo odstrániť segregáciu, nadviazať komunikáciu s rodičmi detí a komunitou, reagovať na sociokultúrne odlišnosti
často migrujúcej komunity Gypsy/Travellers a podporiť tým vzdelávacie výsledky ako aj socializáciu detí.
Kľúčovým sa ukázalo pôsobenie kontaktnej osoby na škole, ktorá zohrávala úlohu mediátora
medzi komunitou a školou. Tým, že tieto rodiny často menia bydlisko, deti striedajú viaceré školy. To však spôsobuje, že často zaostávajú za svojimi spolužiakmi. Túto skutočnosť zamestnanci
predmetnej školy riešili tak, že deti Travellers umiestňovali do izolovaných tried, čím sa však
upevňoval prevládajúci sociálny dištanc. V roku 1993 nastal zvrat a deti boli integrované do
zmiešaných tried. Škola tiež vytvorila stratégiu flexibilnej spolupráce s rodičmi. Dôležitým bolo,
že deti v predškolskom veku navštevovali materskú škôlku, čím ich vzájomná socializácia prebiehala hladšie. Tým sa vzťahy v meste značne zlepšili.
Tvorba partnerstiev medzi rodičmi Gypsy/Roma/Travellers a škôlkou/školou ako aj ďalšími profesionálmi bola tiež kľúčová. Škola spolupracovala aj s odbornou inštitúciou v Anglicku (Traveller
Education Service), kde boli vytvorené kultúrne citlivé učebné materiály.
http://www.scottishtravellered.net/faqs.html
Candappa et al (2007) porovnávali stratégie začleňovania v školách v dvoch škótskych mestách, kde bol výskyt
migrantov, žiadateľov o azya a utečencov vyšší (Pozri Condie et al, 2009, S.37)
215
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Zistenia z tejto školy boli rozšírené do ďalších škôl prostredníctvom odbornej inštitúcie Learning
and Teaching Scotland.

9.4.4 Aktéri vo vzdelávaní v Škótsku
Škótsky predseda vlády zastrešuje hierarchiu vzdelávacieho systému. K exekutíve na národnej
úrovni patria Tajomník vlády pre vzdelávanie a celoživotné vzdelávanie (Cabinet Secretary for
Education and Lifelong Learning), Minister pre deti a mládež (Minister for Children and Young
People) a Minister školstva a zručností (Minister for Schools and Skills). Poradné inštitúcie sú
Školská inšpekcia (Her Majesty’s Inspectorate of Education (HMIe), ďalej Organizácia zodpovedná za rozvoj národného kurikula (Learning & Teaching Scotland217) a za verejné preverovanie
znalostí (the Scottish Qualifications Authority) (EACEA, 2009, S.3). Lokálne školské správy 218 sú
zodpovedné za implementáciu vzdelávacej politiky, zamestnanie personálu škôl ako aj za financovanie vzdelávania. Samotné školy rozhodujú o 80-90% pridelených zdrojov (EACEA, 2009, S.2).
Škótsky vzdelávací úrad (Learning and Teaching Scotland - LTS) je agentúrou, ktorá tvorí národné kurikulum a podporuje školy v implementácii Curriculum of Excellence. Medzi jej kompetencie
patrí aj hodnotenie týchto snáh. V Škótsku bol vyvinutý aj internetový nástroj na interaktívne
učenie, tzv. Glow. LTS podporuje efektívne používanie a rozvoj tejto technologickej pomôcky.
Školská inšpekcia (Her Majesty’s Inspectorate of Education (HMIe)) je poradným orgánom vlády a prihliada na kontrolu predškolských zariadení, škôl, činnosť lokálnych školských správ, vzdelávanie učiteľov, ale aj inštitúcie poskytujúce komunitné a celoživotné vzdelávanie. Od roku 2001
sa právomoci tejto inštitúcie posilnili, keďže sa dostalo do popredia nezávislé hodnotenie školského systému. Dôraz sa kládol na vzťah medzi inšpekciou a podporou rozvoja škôl a inovácie.
Kľúčovým bodom zvyšovania štandardov sa stala kombinácia externého a interného hodnotenia,
v čom sú vzdelávací aktéri aktívne podporovaní.219 Školská inšpekcia na svojich web stránkach
zverejňuje obsiahly zoznam dobrých príkladov pokrývajúci najrôznejšie oblasti vzdelávania.

9.5

Odporúčania

Skúsenosti získané pozorovaním školstva v Spojenom kráľovstve sú pre Slovensko poučné vo
viacerých ohľadoch. Tak v Anglicku, ako aj v Škótsku sa vzdelávacia politika snaží inštitucionalizovať učenie na úrovni vzdelávacej sústavy. Tým sú na školy, miestne samosprávy, učiteľov
a ďalších odborníkov kladené vysoké nároky neustáleho zdokonaľovania sa. Ak niektorá škola
vytvorí prístup, ktorý prispieva k zlepšeniu kvality vzdelávania, tak získané skúsenosti sú posunuté ďalším školám a zohľadnené pri tvorbe národných usmernení. Hodnotenie, inovácie
a hodnotenie inovácií je špirálou zvyšovania štandardov. To je asi najdôležitejšie zistenie pri analyzovaní príkladu Spojeného kráľovstva.
Ďalej by sa dalo vyzdvihnúť, že ohľadom vzdelávania detí zo znevýhodneného prostredia je kľúčové, že tieto krajiny kladú veľký dôraz na zabezpečenie rovnosti šancí už od raného detstva,
teda vo veku, ktoré výrazne predurčuje schopnosti detí. Projekt Istý štart je medzinárodne sklohttp://www.ltscotland.org.uk/
Škótsko sa člení na 32 správnych oblastí (unitary authorities/Councils)
219 http://www.hmie.gov.uk/AboutUs/AboutHMIE/
217
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ňovaným dobrým príkladom. Nejde iba o existenciu dostatočného počtu miest v predškolských
zariadeniach, ale vzdelávacia sústava si uvedomuje zodpovednosť za podporu aktívneho rodičovstva, a teda nutnosť spolupráce s rodinou a komunitou. Istý štart rozvíja potenciál dieťaťa prostredníctvom spoločnej socializácie a pomocou hier. Tiež sa aktívne zameriava na rodičov, ktorých vzdeláva, aby boli schopní prispieť k rozvoju detí a aby posilnili ich povedomie o dôležitosti
ich roly v tomto ohľade. Profesionáli v rámci projektu Istý štart sa tiež podieľajú na podpore
tvorby podnetného domáceho vzdelávacieho prostredia.
V Anglicku je stratégia Na každom dieťati záleží zaujímavým a v skutku nasledovania hodným
príkladom. Samozrejmosťou je pritom holistický prístup k výchovno-vzdelávaciemu procesu, čo
podnecuje tvorbu partnerstiev medzi rôznymi aktérmi a inštitúciami. Multidisciplinárny prístup
a tímová spolupráca prispievajú k zdieľaniu skúseností v školstve. Poskytnutie celodenného vzdelávania sa v následku zavedenia tohto programu tiež stáva čoraz častejšie normou.
Znamenitá je aj miera inklúzie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (v Škótsku
dodatočnými výchovno-vzdelávacími potrebami). Pre zlepšenie hodnotenia vzdelávacích politík
je všeobecne akceptované vykazovanie a presnejší zber etnických dát.
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