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Anotace: Cieľom štúdie je kvalitatívne preskúmať podmienky spolupráce školy a rómskej rodiny 
zo sociálne znevýhodneného prostredia v procese školskej integrácie žiaka. Autori na základe kva-
litatívnej analýzy pološtruktúrovaných interview s učiteľmi, ktorí pracujú s rómskymi žiakmi so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, poskytujú prehľad faktorov ovplyvňujúcich kvalitu 
spolupráce školy a rómskej rodiny. Z výsledkov vyplýva, že kvalita spolupráce je ovplyvnená najed-
nej strane špecifikami komunity a konkrétnej rómskej rodiny, na druhej strane osobnostnými a od-
bornými predpokladmi učiteľova ostatných odborníkov, ktorí by sa mali podieľať na zabezpečovaní 
podmienok školskej integrácie týchto žiakov. V závere autori navrhujú odporúčania smerujúce 
k podpore spolupráce rómskej rodiny a školy. 
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Úvod 

Úroveň komunikácie školy a rodi-
ny a angažovanosť rodičov v školskom 
prostredí je významným determinan-
tom úspechu dieťaťa v škole. Podpora 
angažovanosti rodiny v škole je už dlho 
pálčivým problémom pedagogickej teó-
rie a praxe. Ak má žiak diagnostikova-
né špeciálne vzdelávacie potreby, musí 
byť kooperácia medzi rodinou a školou 
omnoho intenzívnejšia ako spolupráca 
učiteľov s rodičmi intaktných žiakov. 

V súvislosti s edukáciou žiakov so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími po-
trebami (ďalej ŠVVP) sa najmä v posled-
nej dobe objavuje čoraz častejšie aj otázka 

výchovy a vzdelávania rómskych žiakov 
zo sociálne znevýhodneného prostredia. 
Rómske rodiny zo sociálne znevýhodne-
ného prostredia sú charakteristické inou 
hodnotovou orientáciou, ktorá súvisí 
s odlišným životným štýlom, socio-eko-
nomickými a inými charakteristikami 
rodiny. V danej hodnotovej orientácii nie 
je potreba vzdelania vnímaná ako priori-
ta, čo výrazne sťažuje adaptáciu rómske-
ho žiaka na školu, ako aj kvalitu vzájom-
ného vzťahu školy a rómskej rodiny. 

Téma vzdelávania rómskych žiakov 
je v literatúre rozpracovaná všeobecne 
(Balvín, 2007, 2012; Horňák, 2005; Por-
tik, 2003; Salner, 2004; Šolotová, 2000; 
Šlosár, 2009) i v kontexte špeciálneho 
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vzdelávania (Balvín, 1997, 2012; Portik, 
2004; Porubský, 2008; Petrasová, Porub-
ský, 2013), príčin školskej neúspešnosti 
rómskych detí (Cina, 2008; Zubková, 
2006), roly rómskeho asistenta učiteľa 
(Horňák, 2005; Fabiánová, 2008), spolu-
práce na úrovni predškolského vzdeláva-
nia (Vavreková, 2008) ako aj spolupráce 
školy, rómskej rodiny a jej determinan-
tov (Balvín, Lyko, Záhumenská, 2008; 
Dédič, 2000 a pod.). Fabiánová (2008) vo 
svojej analýze postojov učiteľov k róm-
skym asistentom zistila, že v prítomnos-
ti rómskeho asistenta sú rómski rodičia 
omnoho ochotnejší angažovať sa v živo-
te triedy, pretože môžu so školou komu-
nikovať vo svojom rodnom jazyku. 

Príspevok v tomto kontexte nadvä-
zuje aj na článok J. Balvína uverejnený 
v 4. čísle tohto časopisu v roku 2012, 
v ktorom autor analyzuje filozofiu prístu-
pu k edukácii rómskeho žiaka so špeciál-
nymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 
Autor v článku upozorňuje na potrebu 
systémového prístupu k výchove a vzde-
lávaniu týchto žiakov. Poukazuje na po-
trebu zlepšovania komunikácie medzi 
učiteľmi a rodičmi rómskeho žiaka, ktorú 
chápe aj ako určitý model, ktorý by mal 
prispieť k postupnému znižovaniu inter-
etnického napätia v spoločnosti (Balvín, 
2012). Uvedená myšlienka smeruje k stá-
le aktuálnejšej potrebe úplnej inklúzie 
Rómov do majoritnej spoločnosti, ktorá 
však musí byť na prvom mieste podpore-
ná kvalitným vzdelávaním. 

Problematike vzťahov školy a rodiny 
bol venovaný aj rozsiahly celosloven-
ský výskum „Rodičia o súčasnej ško-

le" (Beňo, Šimčáková, Herich, 2006), 
ktorý identifikoval množstvo faktorov 
podmieňujúcich vzťah školy a rodiny. 
Výskum sa však prioritne orientoval 
na kooperáciu školy s majoritnou časťou 
populácie. V súčasnosti pociťujeme ne-
dostatok rozsiahlejších výskumov, ktoré 
by sa venovali skúmaniu vzťahov medzi 
školou a rómskou rodinou so žiakom zo 
sociálne znevýhodneného prostredia. 
Našim hlavným cieľom je preto iden-
tifikovať faktory podmieňujúce formy 
a kvalitu spolupráce školy a sociálne zne-
výhodnenej rómskej rodiny a preskúmať 
výhody a nevýhody školskej integrácie 
z pohľadu učiteľov pôsobiacich v týchto 
podmienkach. 

Metódy 

Výberový súbor 

Výberový súbor tvorili učitelia pô-
sobiaci v špeciálnych triedach v bežnej 
ZŠ s rómskymi žiakmi s mentálnym po-
stihnutím a učitelia pôsobiaci v triedach 
s individuálne integrovanými žiakmi. 
Výber participantov bol nenáhodný. 
Učitelia pôsobia v nasledujúcich oblas-
tiach Slovenska: Jánovce, Spišské Vlachy, 
Dražovce. Realizovali sme 10 interview 
s ohľadom na podmienku teoretickej sa-
turácie dát (Strauss, Corbinová, 1999). 

M e t ó d y získavania dát 

Vzhľadom na špecifickosť výskumné-
ho problému a snahu preskúmať oblasti, 
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ktoré vychádzajú z osobných skúseností 
učiteľov, sme uplatnili metódu polo-
štrukturovaného interview. Dáta získané 
kvalitatívnymi metódami sú autentické, 
kontextuálne, komplexné a poskytujú 
vhľad do skúmaného fenoménu. Osno-
va otvorených otázok bola pripravená 
na základe štúdia výskumov realizova-
ných v tejto oblasti. Interview boli digi-
tálne nahrávané a doslovne prepísané. 

Metódy analýzy dát 

Na spracovanie získaných dát sme 
využili princípy metódy zakotvenej teó-
rie (Strauss, Corbinová, 1999). S cieľom 
zachytiť čo možno najviac aspektov skú-
manej problematiky a vzhľadom k po-
trebe kontroly validity sme počas etapy 
analýzy dát využili metódu triangulácie 
výskumníkov. Interview boli posudzo-
vané dvoma nezávislými hodnotiteľmi 
a ich výsledky navzájom konfrontova-
né s cieľom vytvorenia jednotného mo-
delu skúmaného fenoménu. Analýza 
prebiehala na základe viacúrovňového 
kódovania výrokov a následnej práce 
s kategóriami (vytváranie centrálnych 
kategórií a subkategórií, hľadanie vzťa-
hov medzi kategóriami - viac napr. 
Miovský, 2006). 

Výsledky a diskusia 

Prostredníctvom kvalitatívnej ana-
lýzy interview sme získali dve kľúčové 

kategórie obsahujúce viacero subkategó-
rií, ktoré podľa odborníkov v školskom 
prostredí najviac ovplyvňujú kvalitu 
a formy spolupráce školy a rómskej ro-
diny so žiakom so ŠVVP. Poukazujeme 
na oblasti, ktoré sú podľa učiteľov pôso-
biacich v týchto podmienkach význam-
né a ktoré je potrebné podporiť v edu-
kačnej praxi: 
• rómska rodina (komunita, vzdelanie 

a hodnotová orientácia, demografia, 
vek detí, vek rodičov, pohlavie, pod-
mienky angažovanosti); 

• škola (osobnostné predpoklady učiteľa, 
postoj a aktivita učiteľa, spôsob komu-
nikácie s rodičom, právomoci učiteľov, 
spolupráca s ostatnými odborníkmi, 
rómsky asistent, účasť iných odborní-
kov v školskom prostredí). 

Vzťahy medzi vytvorenými témami 
a ich krátke vymedzenie uvádzame v na-
sledujúcom texte. 

Rómska rodina 

Postoj rómskych rodičov žijúcich 
v sociálne znevýhodnenom prostredí ku 
škole je podľa učiteľov prioritne deter-
minovaný inou hodnotovou orientáciou 
sociálnej komunity, v ktorej žijú:1 „Naj-
viac ma trápia životné podmienky, v kto-
rých rodiny žijú, úroveň a hodnoty danej 
rómskej komunity. To ovplyvňuje aj celú 
komunikáciu s nami. Snahu, ale hlavne 
nezáujem rodičov." Učitelia zdôrazňujú, 
že pre rómsku rodinu žijúcu v sociálne 

1 S cieľom zachovať anonymitu účastníkov výskumu bolí ich identifikačné údaje nahradené čís lom, uvádzané je ako 
horný index na konci každej výpovede. 
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znevýhodnenom prostredí nie je vzde-
lanie hodnotou, súvisí to aj s nízkou 
vzdelanostnou úrovňou rodičov: „Oni 
nepovažujú vzdelanie dieťaťa za prio-
ritu. Koľkokrát my aj povieme rodičom, 
aby to dieťa pokračovalo ďalej, ak mu to 
dovoľujú jeho špeciálne potreby, ale to 
je pre nich nepodstatné. A to je najväčší 
problém. Oni žijú v tom, že to ich dieťa sa 
aj tak nemôže nikde uplatniť." Ako jedno 
z riešení vidia učitelia ďalšie vzdelávanie 
samotných rodičov: „Pomohlo by, ak by 
sa rodičia sami chodili učiť čítať a písať. 
Možno keby to šlo tak ďalej, tak by zistili, 
že to vzdelanie treba a začali by aj tie deti 
viac posielať do školy." „Stretol som sa 
s tým, že v rámci nejakého projektu učili 
rómskych rodičov poobede čítať a písať. 
Viem, že aj starosta už uvažoval, aby sa 
tu otvorila nejaká stredná odborná škola, 
aby aj tí rodičia videli, že to má význam." 
Niektorí z učiteľov uvádzajú ako jeden 
z faktorov ovplyvňujúcich angažovanosť 
rodičov vek detí. Snaha rodičov komu-
nikovať so školou sa vyskytuje najmä 
na primárnom stupni, vo vyšších roční-
koch sa ich záujem o dianie v školskom 
prostredí stráca. Záujem o komunikáciu 
so školou prejavujú najmä mladší rodi-
čia. Učitelia prichádzajú do kontaktu 
takmer výlučne iba s matkami rómskych 
žiakov. 

Spolupráca 

Ako najefektívnejšiu formu spolu-
práce uvádzajú učitelia pôsobiaci v tých-
to podmienkach návštevy v rodinnom 
prostredí: „Niektorí z rómskych rodičov 

navštevujú rodičovské združenia a pýtajú 
sa, čo sa deje, alebo prídu občas do školy. 
U tých, ktorí nekomunikujú, musí sa ísť 
za nimi do osady." Opisujú potrebu ini-
ciovať komunikáciu, tradičné rodičovské 
združenie nie je primárnou formou spo-
lupráce: „Spoluprácu musíme iniciovať my 
učitelia. Chodíme so žiakmi za rodičom, aj 
keď ich chceme dať napríklad na diagnos-
tické vyšetrenie, musíme ísť za nimi, vysvet-
liť im, o čo ide a prečo je to dobré." Záujem 
rodičov rómskych žiakov o komunikáciu 
so školou je podľa učiteľov často pod-
mienený finančnou motiváciou, pričom 
učitelia poukazujú aj na ťažkosti v plnení 
školskej dochádzky. 

Škola 

V tejto oblasti učitelia zdôrazňujú 
význam osobnostných predpokladov 
učiteľov pôsobiacich v podmienkach 
s rómskymi žiakmi so ŠVVP. Učitelia by 
podľa nich mali disponovať aj dobrými 
komunikačnými zručnosťami, privítali 
by možnosti zvyšovania svojich kompe-
tencií. Účasť rómskeho asistenta na vy-
učovaní vnímajú v rámci procesu škol-
skej integrácie žiaka ako významnú po-
moc a podporu pre pedagóga a súčasne 
aj pre rodinu (viac napr. Horňák, 2005; 
Klein, Matulayová, 2008): „V triede mám 
štyroch chlapcov integrovaných, ktorí sú 
diagnostikovaní ako ľahšie mentálne po-
stihnutie. Je to ťažké, lebo nemám asisten-
ta učiteľa. V inej triede máme rómskeho 
asistenta, a tam je práca jednoduchšia. 
Aj s rodičmi dokáže komunikovať lepšie. 
Viac ho akceptujú." Náročné podmien-
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ky bez asistenta v konečnom dôsledku 
vedú k zhoršeniu kvality výučby pre in-
taktné rómske i nerómske deti. Rovnako 
závažným problémom je aj to, že v ško-
lách chýbajú ďalší odborníci - špeciálni 
pedagógovia, psychológovia. Učitelia by 
prijali ich začlenenie do škôl ako inter-
ných zamestnancov: „Komunikujeme so 
špeciálnym pedagógom a psychológom, 
ktorí ale nie sú na škole. Prakticky nie sú 
zamestnancami školy. Bolo by to ideálne, 
keby každá takáto škola mala zarade-
ného takéhoto pedagóga, ktorý by hneď 
mohol prísť na hodinu, hneď by mi vedel 
poradiť." 

Záver a odporúčania pre prax 

Frekvencia a kvalita komunikácie 
učiteľov s rodičmi rómskych žiakov 
je jedným z kardinálnych problémov 
vyskytujúcich sa v procese školskej in-
tegrácie žiakov zo sociálne znevýhod-
neného prostredia. Jej úroveň prioritne 
ovplyvňujú sociálne normy komunity, 
v ktorej žijú, vzdelanie rodiča a vek 
detí. Zo strany školy považujú učitelia 
za dôležitý postoj učiteľa (učiteľstvo ako 
poslanie), odbornú erudovanosť a soci-
á lno-komunikačné zručnosti učiteľov. 
Poukazujú na prínos participácie róm-
skych asistentov v školskom prostredí 
vo vzťahu k vyučovaciemu procesu, 
ako aj vo vzťahu rómsky asistent - ro-
dič. 

V oblasti zlepšenia kvality vzťahov 
rómskej rodiny a školy môžu byť uži-
točné nasledujúce návrhy vyplývajúce 
z našich zistení: 

Podpora angažovanosti rodiny by 
mala zahŕňať podporu ďalšieho vzdelá-
vania rómskych rodičov. V zmysle pod-
pory spoločensky akceptovanej hod-
notovej orientácie by malo byť jednou 
z viacerých úloh aj postupné odstraňo-
vanie negramotnosti rodičov. 

Druhým odporúčaním v tejto oblasti 
je zvýšenie počtu začlenených rómskych 
asistentov do škôl. Ich účasť môže uľah-
čovať komunikáciu školy a rómskych 
rodičov, ktorí neovládajú úradný jazyk, 
ale aj zmierňovať rozdiely v hodnotovej 
orientácii komunity, ktoré súvisia s odliš-
ným životným štýlom, socio-ekonomic-
kými a inými charakteristikami rodiny. 
Priama komunikácia rómskych rodičov 
s rómskym asistentom môže vo výraz-
nej miere pomôcť rodičom „dôverovať" 
škole ako výchovno-vzdelávacej inšti-
túcii. V kontexte podpory hodnotovej 
orientácie rómskych rodičov, pre ktorých 
vzdelanie nie je prioritou, považujeme 
za vhodné začleniť do pozície rómskych 
asistentov aj samotné matky detí s vyš-
ším dosiahnutým typom vzdelania. 

V oblasti výchovno-vzdelávacieho 
procesu: 

• Považujeme za potrebné podpo-
rovať snahu o realizáciu individuálnej 
integrácie rómskych žiakov, tvorbu indi-
viduálnych plánov prispôsobených pre 
konkrétneho žiaka. Kľúčovým je stano-
vovanie dlhodobých výchovno-vzdelá-
vacích cieľov pre rómskych žiakov. Na-
priek nesporným výhodám, ktoré tento 
proces prináša, je potrebné považovať 
individuálnu integráciu iba za jednu 
z ciest školovania týchto žiakov, pričom 
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jej alternatívou je vzdelávanie v špeciál-
nych triedach. 

• Uvedomujeme si, že bez toho, aby 
školy zamestnávali rómskych asisten-
tov, školských špeciálnych pedagógov 
a školských psychológov ako interných 
zamestnancov, je úspešná integrácia 
pravdepodobne nemožná.2 

• V neposlednom rade považujeme 
za potrebné koncepčne vyriešiť podporu 
materiálneho a ekonomické zázemia od-
borníkov v praxi bežných škôl - vytvá-
ranie pracovných miest na školách pre 
podporných profesionálov (rómski asis-
tenti, asistenti učiteľa, školskí špeciálni 
pedagógovia, školskí psychológovia) ako 
interných zamestnancov na plný alebo 
čiastkový úväzok podľa potrieb školy. 
V tejto oblasti vystupujú do popredia aj 
otázky systémovej materiálnej podpory 
učiteľov (napr. didaktické pomôcky) pô-
sobiacich v podmienkach s individuálne 
integrovanými žiakmi. Uvedené možno 
ilustrovať aj výpoveďou jedného z res-
pondentov výskumu: „Najväčš ia nevý-
hoda pri integrácii pre učiteľa je tá prí-
prava. Pretože keby sme mali pomôcky, 
keby sme mali všetko to, čo by sme mali 
mať, tak by bola možno tá práca jedno-
duchšia." 

Posledná skupina odporúčaní sa 
týka oblasti pregraduálnej prípravy 
a ďalšieho vzdelávania odborníkov pre 
prax vzdelávania rómskych žiakov so 
ŠVVP. Potreba začleňovania rómskych 
asistentov musí byť podporená ich kva-
litným vzdelaním na vysokých školách 
a univerzitách, ktoré by mali úzko spo-
lupracovať s reálnou praxou. V tejto sú-
vislosti je potrebné: 

Vytvorenie a akreditácia bakalár-
skych a magisterských študijných progra-
mov, ktoré by počas štúdia umožňo-
vali zamerať sa na prípravu sociálnych 
pracovníkov, ktorí priamo pochádzajú 
z rómskej minority a ich príprava by sa 
zameriavala na prácu v rómskych komu-
nitách.3 

Za užitočné považujeme, aby mali 
učitelia možnosť absolvovať dodatočné 
vzdelávanie v oblasti integratívnej špe-
ciálnej pedagogiky či rozvoja sociálnych 
kompetencií a komunikačných zručnos-
tí, jednak v zmysle zvyšovania odbor-
nosti, no aj ako možná prevencia syn-
drómu vyhorenia, ktorý hrozí v týchto 
náročných podmienkach. 

Cieľom našej štúdie bola pilotná ex-
plorácia aktuálnej situácie týkajúcej sa 
vzťahov školy a rómskej rodiny s die-

1 V tejto súvislosti sme v roku 2011 realizovali výskum, ktorého hlavným cieľom bolo preskúmať jednotlivé aspekty 
pôsobenia suportivnych profesionálov (asistenti učiteľa, školskí špeciálni pedagógovia, školskí psychológovia) v škol-
skom prostredí a kooperáciu s n imi z pohFadu rodičov a učiteľov. Predpokladali sme, že vzhľadom k nízkej dostupnosti 
služieb profesionálov v školskom prostredí rodičia ako aj učitelia nedostatočne kooperujú s týmito odborníkmi . Je 
pre nich z uvedeného dôvodu náročnejšie zorientovať sa v celom procese školskej integrácie. Vzhľadom na dosiahnuté 
výsledky možno konštatovať, že existuje štatisticky významná závislosť medzi hodnotením náročnosti procesu škol-
skej integrácie žiaka a frekvenciou účasti suportivnych profesionálov priamo v školskom prostredí. Zároveň existuje 
štatisticky významná závislosť medzi frekvenciu kooperácie učiteľov s týmito odborn íkmi a hodnotením významu 
spolupráce s rodičmi (Turzák, 2012). 
1 V tomto kontexte je potrebné spomenúť napr. študijný odbor 3.1.16 Sociálne služby a poradenstvo, 1. stupeň vysoko-
školského vzdelávania (Bc ), zabezpečovaný Ústavom romologických štúdii FSVaZ U K F v Nitre 
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ťaťom so ŠVVP v niektorých regiónoch 
Slovenska, takže naše zistenia nemožno 
zovšeobecňovať. Pre porozumenie tejto 
téme je nutný ďalší výskum, ktorý môže 
prekonať niektoré metodologické limi-
ty našej štúdie (napr. výberový súbor) 
a zamerať sa na preskúmanie možností 
implementácie a overovanie efektivity in-
tervencií uvedených v súčasnej literatúre. 

Príspevok svojím obsahom nadväzuje 
na riešene výskumnej úlohy v rámci VEGA 
i. 1/0184/11 „Diverzita školskej populácie ako 
objekt pedagogickej vedy a východisko inová-
cií v súčasnej škole" a úlohy KEGA č. 052 UKF 
- 4/2011 „Budovanie inkluzívneho prostredia 
v podmienkach vysokej školy", ktoré sú riešené 
na Katedre pedagogiky PF UKF v Nitre. 
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