
Napriek tomu, že školy vzdelávajú 
deti s rozmanitými potrebami, po-
trebná podpora od štátu nepríde 
ani budúci rok. Štátny rozpočet na 
rok 2019 v navrhovanej podobe to-
tiž opätovne nepočíta s navýšením 
prostriedkov na mzdy odborných 
zamestnancov ani asistentov uči-
teľa tak, aby boli uspokojené po-
treby škôl. To je nielen v priamom 
rozpore so záväzkami, ktoré vláda 
deklarovala vo svojom Programo-
vom vyhlásení, ale hrozí aj ďalšie 
výrazné zhoršenie kvality vzdelá-
vania všetkých detí, vrátane detí 
so špeciálnymi výchovno-vzdeláva-
cími potrebami.
  
Informovali o tom na dnešnej tlačo-
vej besede zástupcovia organizácií 
združených v Koalícií za spoločné 
vzdelávanie - INKLUKOALÍCII. Ide 
o neformálne združenie organi-
zácií, ktoré zastupujú pedagogic-
kých a odborných zamestnancov, 
rodičov a odborníkov. Ich cieľom 
je spoločne vyvíjať snahy o skva-
litňovanie podmienok inkluzívneho 
vzdelávania detí na Slovensku.
Materiál „Model objektivizácie poč-
tu odborných zamestnancov v ško-
le“, ktorý bol vypracovaný Minis-
terstvom školstva v roku 2017 ako 
súčasť rozpracovania téz Progra-
mového vyhlásenia vlády SR, de-

klaruje, že do roku 2021 by malo 
dôjsť k takému navýšeniu pro-
striedkov, aby boli uspokojené žia-
dosti škôl na počet asistentov na 
100 %. Zároveň sa schéma mala 
rozšíriť aj na fi nancovanie asisten-
tov v materských školách, ktorých 
mzdy ako zriaďovatelia teraz fi nan-
cujú samosprávy. Ako upozorňujú 
zástupcovia Inklukoalície, navy-
šovanie počtu asistentov sa však 
nedeje v plánovanom rozsahu, 
nepočíta sa s ním v návrhu budú-
coročného štátneho rozpočtu a nie 
je ani súčasťou vládou schváleného 
Implementačného plánu Národné-
ho programu výchovy a vzdeláva-
nia. 

Ministerstvo školstva v školskom 
roku 2018/2019 pridelilo školám 
namiesto požadovaných  5 845 
asistentov učiteľa iba 2 374. Takmer 
60 % žiadostí bolo zamietnutých a 
nádej na zlepšenie kritickej situá-
cie nie je ani v nasledujúcom roku, 
keďže návrh štátneho rozpočtu na 
rok 2019 počíta so zvýšením počtu 
asistentov iba o 642. 

V školskom roku 2017/2018 sa v 
materských, základných a stred-
ných školách na Slovensku (vrá-
tane špeciálnych škôl) vzdelávalo 
celkovo 73 273 detí so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potreba-
mi. K tomu treba prirátať 25 658 
detí zo sociálne znevýhodneného 
prostredia a ďalšie stovky detí so 
zdravotným znevýhodnením, kto-
ré sú vylúčené zo vzdelávania, t.j. 
sú individuálne vzdelávané doma, 
lebo im školy nevedia vytvoriť po-
trebné podmienky. Celkový podiel 
detí, ktoré majú priznanú špeciál-
nu výchovno-vzdelávaciu potrebu 
tak dosahuje 11,7 % zo všetkých 
žiakov na uvedených stupňoch 
škôl. Ako však preukázal prieskum 
projektu To dá rozum na reprezen-
tatívnej vzorke 688 materských, 
základných a stredných škôl, kto-
rého sa zúčastnilo 5 469 respon-
dentov z radov riaditeľov, učiteľov, 
odborných zamestnancov, pedago-
gických asistentov a výchovných 
poradcov, školy navštevujú ďalšie 
desaťtisíce detí, ktoré by potrebo-
vali dodatočnú podporu vo vzdelá-
vaní. 

Prieskum tiež ukázal, že školy dek-
larujú pripravenosť prijať a vzdelá-
vať deti s rozmanitými potrebami, 
avšak čelia pri ich vzdelávaní viace-
rým vážnym problémom. Jedným z 
najviac pociťovaných problémov je 
práve nedostatok asistentov učite-
ľa, na ktorý poukazovalo až takmer 
41 % respondentov. Nedostatoč-

Alarmujúci stav podporných služieb v materských, základných a stredných školách na Slovensku sa pravde-
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nú pripravenosť učiteľov pre prácu 
s deťmi so špeciálnymi potrebami 
považovalo za problém viac ako 23 
% respondentov. Tá nie je dosta-
točne kompenzovaná prítomnosťou 
odborných zamestnancov, o kto-
rých by sa učitelia mohli oprieť (23 
%), ani dodatočnou metodickou 
podporou pre učiteľov či pedago-
gických asistentov (20 % respon-
dentov). 

Okrem asistentov učiteľa je vy-
puklým problémom absencia ďal-
ších odborných pracovníkov, medzi 
ktorých patria školskí psycholó-
govia, špeciálni pedagógovia, ale 
napríklad aj liečební a sociálni pe-
dagógovia, či logopédi. „Okrem 
ľudí nám však chýbajú kvalitne 
spracované štandardy podporných 
služieb, ako aj model, ako by mali 
odborní a pedagogickí zamestnanci 
na školách spolupracovať. Celkovo 
to vedie k nižšej efektivite ich čin-
nosti a zároveň vyšším požiadav-
kám na počet asistentov a ďalších 
odborníkov v systéme,“ konštatuje 
Miroslava Hapalová z iniciatívy To 
dá rozum, ktorá je jedným z členov 
Inklukoalície. 

Ako zároveň upozorňuje Viktor Kri-
žo, učiteľ a špeciálny pedagóg zo 
Slovenskej komory učiteľov, „prí-
tomnosť odborných tímov na ško-
lách má zabezpečiť podporu pre 
všetky deti, učiteľov a rodičov.“  
Poukazuje na fakt, že to prináša 
so sebou aj ďalšie benefi ty, ako je 
prevencia pred množstvom nega-
tívnych javov, ktoré sa v školách 
vyskytujú (alkohol a drogy, depre-
sie, sebapoškodzovanie i nelátkové 
závislosti, kyberšikana a mobbing), 
skoré vyhľadávanie rizík a následná 
podpora a intervencia, či krízová 
intervencia pri ťažkých životných 
situáciách. 

Súčasná situácia negatívne 
ovplyvňuje nielen prácu učiteľov, 
ale aj detí a ich rodičov. „Dieťa so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávací-
mi potrebami je lakmusovým pa-
pierikom indikujúcim zlyhávanie 
vzdelávania pre všetky deti,“ myslí 
si Jana Lowinski z Platformy rodín 
detí so zdravotným znevýhodne-
ním, ktorá je taktiež členom In-
klukoalície. Poukázala na otvorené 
aj skryté formy vylučovania detí 
so zdravotným znevýhodnením zo 

vzdelávania, problémy, s ktorými 
sa rodiny týchto detí najčastejšie 
stretávajú, a dôsledky, ktoré na 
nich pre zlyhávanie systému do-
liehajú. „Aký význam má lyžiarsky 
kurz či obed pre každého, ak dieťa 
nemá možnosť dennodenne rozví-
jať svoj možný potenciál bez pod-
pory chýbajúcich odborníkov na 
školách?“ kladie si otázku.

Odborníci z Inklukoalície sú pre-
svedčení, že naše školstvo je čoraz 
menej schopné odpovedať na sú-
časné potreby učiteľov, detí, mla-
dých ľudí a ich rodičov. „Podporné 
systémy pre učiteľa, dieťa a rodinu 
sú nedostatočné a v mnohých prí-
padoch neexistujú vôbec,“ hovorí 
Filip Vagač z Inklukoalície. 

Z uvedených dôvodov vyzývajú 
členovia Inklukoalície vládu SR, 
aby naplnila nielen vlastné progra-
mové vyhlásenie, ale aj záväzky 
vyplývajúce z Ústavy SR a viace-
rých medzinárodných dokumentov 
a zabezpečila kvalitné a nároko-
vateľné podporné služby pre deti, 
rodičov a učiteľov priamo na ško-
lách. 
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