
OKÚHLY STÔL – ZVOLEN 

 

Názory v spoločnosti/triede/medzi učiteľmi/žiakmi: 

 

Pre deti so ŠVP sú lepšie špeciálne školy 

Učitelia sú vzdelávaní pre vzdelávanie zdravých detí 

Takých do triedy nechceme. 

Však máš invalidný dôchodok? Prečo chceš prácu? 

Dieťa do denné centra? Na čo, veď si doma. 

To je iba taký grázel. S ním sa nedá nič robiť. 

Takéhoto nezamestnám. 

Stigmatizmus – to je ten, čo má....čo my s tým urobíme? 

Keby ona vypadla z triedy, nám je tu fajn. 

Viete, kto som ja? Ja to tu teda zariadim. 

 

Identifikované problémy: 

Fyzické bariéry – s čím sa stretávame 

Rekonštrukcia škôl (ak vôbec) bez povinnej debarierizácie. 

Bariérovosť aj sezónna (sneh), Doprava 

Absentujúci inkluzívny tím,  

Vyradenie z povinnej školskej dochádzky (mimo legislatívy) 

Prediagnostikovávanie detí učiteľmi, na základe ktorého je dieťa vyradené zo školy, resp. je 
mu zredukovaná návšteva školy na 2hod./týždenne. 

FINANCIE: 

Nedostatok financií pre inštitúcie (aby sa stali inkluzívnymi) a pre rodiny (napr. rodinná 
asistencia) 

Na všetky pomôcky v školách má stačiť normatív na žiaka, ktorý je v nedostatočnej výške. 

Financie na pomôcky k jednotlivým diagnózam – možnosť čerpať na osobu len raz za 7 
rokov!!! a pri niektorých nelogická nemožnosť čerpať pomôcky naraz (dýchací prístroj len 
statický. Mobilný už nie je možné a človek musí zostať zatvorený iba doma) 

INÉ: 

Spoločenská atmosféra, nevymožiteľnosť práva, absencia šírenia dobrej praxe  

Absentuje následnosť služieb po absolvovaní školy – denné stacionáre, chránené dielne... 



Učitelia/ riaditelia bez podpory – vstup politickej moci do rozhodovania a práce. 

Dočasnosť riešení – projekty na 2 roky 

Absentujúca práca s rodinou 

Netímovosť jednotlivých odborníkov – komunitné centrum, terénny sociálny pracovník, učiteľ, 
psychológ – nestretávajú sa 

Ak hovoríme, že všetko začína oh hlavy, riaditelia – nemajú oporu, sú politicky dosadzovaní 
a v prípade sťažnosti vplyvných ľudí aj odvolávaní = snažia sa prežiť, nie riešiť. 

Financovanie na žiaka – nesystémový krok   

 

Riešenia_návrh 

Sociálne podniky pri rovnocenných platových podmienkach 

Partnerstvá – škola, MVO, zamestnávatelia 

Deinštitucionalizácia a dostupné komunitné služby 

Opraviť systémové chyby 

- úrady práce – neevidencia ľudí so ZP 
- Verejné obstarávanie nemôže byť postavené nad regionálnosť, sociálnu 

pomoc, soc. Začlenenie = zvíťazí poľský tovar a ľudia v kraji nemajú prácu. 
- EÚ projekty v školstve nemajú rozpočtovú položku na riadenie 

a účtovanie projektu. 

Prístup k špecifikáciám – nástroj (asociácia) – kto poradí, ako pracovať s ľuďmi s rôznymi 
znevýhodneniami 

Datábaza štátna/VUC (inšpirácia z EÚ) – dostupnosť indfmácií ako zisť kto vie pomôcť 
s rekvalifikáciou, obmedzenia, čo je aktuálne v lokalite 

Boržúra na obciach/ Aplikácia – Dostupná aj pre znevýhodnených 

Výchovný / kariérny poradca – znížiť počet hodín úväzku na vyučovanie a navýšiť počet 
hodín na poradenskú činnosť. 

Vznik multidisciplinárnych tímov na rôzne diagnózy 

Financovanie na žiaka – kombinácia počet žiakov na typ školy (3000 baletiek/ročne; 5000 
psychológov/ročne a pod.)  

Dodržiavanie pravidiel – ak systém uvádza výpočet na úväzky na asistentov, škola si ich 
vyžiada a zriaďovateľ nemôže odmietnuť z dôvodu nedostatku financií. Zriaďovateľ má byť 
nositeľom témy financií (advokáciou, predkladaním projektov, kontaktovať poslancov 
a navrhovať legislatívne zmeny) 

Na VŠ pedagogickú zaviesť výber študentov, testovať osobnostné predpoklady. 

Zaviesť vzdelávanie v komunikačných zručnostiach (najmä v náročných situáciách) a zlepšiť 
tak vzťah učiteľ – žiak, učiteľ-rodič. 

Vznik národného projektu, ktorý by prierezovo riešil témy inklúzie a sanoval potreby 
škôl. 



 

   


