
Okrúhly stôl Trenčín, 28. marca 2019 

 

Fyzické a iné bariéry: 

Nedostatočná spolupráca všetkých zainteresovaných organizácií 

Vysoká miera byrokracie a málo času venovanému samotnému výkonu a prípravy naň 

Absencia priamych finančných zdrojov, zostávajú iba projekty a s tým súvisiaca dočasnosť. 

Tvorba „Správ o povesti“ zaberá úradníkom viac času, ako práca s rodinou. Dôležitejší je 
papier ako človek. 

Chýbajúca dostupnosť služieb – psychológov, terapeutov apod. 

Špeciálni pedagógovia, výchovní poradci sú zároveň učitelia a túto časť agendy musia 
odsúvať ako menej prioritnú. 

Riaditeľ školy je manažér na získavanie €, nie na vedenie ľudí a vízie školy. 

Neriešenie šikany – inak sa naruší povesť školy a vzniká obava menšieho záujmu nových 
žiakov = menej €. 

Podporný personál – nemá dostatočnú odbornosť. 

Bariérovosť škôl, CVČ a iných budov. 

Nepripravenosť školiteľov na inakých ľudí. 

Rodičia nehovoria pravdu o diagnóze svojho dieťaťa, nesúhlasí ani so zverejnením 
a nastavením kolektívu alebo opak zneužívanie diagnózy. 

Preceňovanie síl dieťaťa – neberúc do úvahy jeho obmedzenia aj zo strany rodičov, aj školy. 

Ľuďom pracujúcich s mládežou chýba prax – stretávanie sa s inakými deťmi a potom vzniká 
nekompetentnosť, zbytočný strach,  nadmerná ohľaduplnosť. 

Malá informovanosť rodín, na čo mám nárok. 

Absentuje práca so skupinou – rodičov aj detí. 

Nedostatočná morálna, edukatívna podpora učiteľov/prac. s mládežou. 

Zle nastavený systém financovania škôl = honba za €. 

Deti zvytočne tlmené liekmi = znížená samostatnosť=zlá spolupráca učiteľ-dieťa. 

Súkromné subjekty – s.r.o. nemôžu čerpať € cez projekty, každý chce len MVO. 

 

Čo chceme 

 

Zlepšenie procesu vzdelávania na VŠ. 

Zdravotnícka príprava pracovníkov s mládežou. 

Špec.pedagogika aj pre bežných učiteľov. 



Akreditované vzdelavania – povinnosť zmiešania tém (aby jeden učiteľ nešiel iba na školenia 
Excel, ale aj prácu s inakosťou) 

Systém diagnostiky v hraničných prípadoch – aby jeden človek nerozhodoval o osude 
dieťaťa, ak je tam len veľmi malá odchýlka..je na hranici. 

Legislatívu zameranú na pozitíva, nie na vychytávanie negatívnych javov. 

Potvrdenia – často duplicitní a možnosť zaviesť elektronické. 

Oversi.sk – dostupné pre viac inštitúcií. 

Nastavenie projektov – honba za merateľnými ukazovateľmi, nie za dopadom. 

Šírenie príkladov dobrej praxe. 

Vzdelávanie školiteľov v inklúzii+zdrav.príprava. 

Metódy ako pomôcť rodičovi prijať inakosť dieťaťa – prepojenie na skupiny, tímy.... 

Osvetové aktivity – videá, živé knižnice 

Aplikácia naučenej teória do praxe – pomoc/podpora  

Mať zvýšený počet liečebných pedagógov, školských psychológov na väčší úväzok. 

Viac personálu na úradoch – väčšia pomoc jednotlivcovi/rodine. 

Systém financovania škôl, programov – zabezpečiť dlhodobosť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


