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Abstract 

In the study we provide the results of research which approach the 

current state of education of children with Down Syndrome in preschool. 

Here are some ideas that can help to more effective implementation of 

inclusive education in preschool and outline perspectives of implementation 

of inclusive education of children with Down Syndrome in preschool. 
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Úvod 

V našich podmienkach je dieťa s Downovým syndrómom (DS) 

vnímané najskôr ako dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom 

(porov. predĺžený rodičovský príspevok do 6 rokov veku dieťaťa), resp. dieťa 

s postihnutím alebo so zdravotným postihnutím. Nástupom do materskej 

školy – konkrétne podľa platnej školskej legislatívy (týkajúcej sa materských, 

základných a stredných škôl) pozri školský zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní – je zaraďované do skupiny detí so špeciálnymi výchovno- 

-vzdelávacími potrebami (ďalej so ŠVVP). V dospelom veku sú ľudia s DS 

vnímaní ako ľudia zdravotne ťažko postihnutí (porov. ZŤP), väčšinou 

z dôvodu mentálneho postihnutia, pretože mentálne postihnutie sa vyskytuje 

u väčšiny ľudí s DS. Väčšina však neznamená všetci.  

Vzhľadom na vysokú pravdepodobnosť postihnutia (mentálneho, 

zrakového, sluchového, telesného) alebo narušenia (poruchy správania, 

narušená komunikačná schopnosť) segregovaná forma edukácie detí s DS je 

možná v špeciálnych materských školách. V legislatíve sú označované aj ako 

materské školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Ďalšou možnosťou 

je školská integrácia (porov. vymedzenie školskej integrácie v zákone 

č. 245/2008 paragraf 2). Vynára sa však otázka, či je segregovaná forma 
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edukácie a kvázi školská integrácia jediná možnosť a najschodnejšia cesta pre 

dieťa, ktoré má ťažkosti vo viacerých oblastiach. 

Aktuálny stav edukácie detí s DS v materských školách 

V posledných troch desaťročiach edukáciu (výchovu i vzdelávanie) 

vo veľkej časti sveta ovplyvňuje inkluzívny trend – najprogresívnejší smer 

vývinu v edukácii vychádzajúci z tzv. „vyššieho princípu“, kde každý človek 

(s aj bez postihnutia, narušenia, ohrozenia) je prijímaný bez akýchkoľvek 

podmienok, t. j. taký, aký je, a má možnosť prispieť k rastu  spoločnosti – 

inkluzívnej spoločnosti. 

Z výsledkov výskumu, ktorý sa zameral v rámci integračného 

a inkluzívneho trendu na pripravenosť prijatia dieťaťa s DS do materskej 

školy pred deti bez ŠVVP – konkrétne na zistenie s čím sa rodičia stretávajú 

po podaní žiadosti o prijatie dieťaťa s DS do materskej školy pre deti bez 

ŠVVP a zistenie miery ťažkostí, dôvodov (podľa názoru daných rodičov) 

kvôli ktorým materské školy odmietajú prijať dieťa s DS – vyplynulo 

(Balážová, Vojtušová, 2020): 

 rodičia detí s DS si uvedomujú, že v predškolskej edukácii nie je 

rovnosť príležitostí medzi skupinou detí bez ŠVVP a skupinou detí 

s DS (delenie detí na skupinu s a bez ŠVVP je jedeným z determinantov 

efektívnej inkluzívnej edukácie); 

 učitelia úprimne odhalili (v niektorých prípadoch) strach a neochotu 

realizovať edukáciu detí s DS spolu s deťmi bez ŠVVP. 

Pripravenosť, resp. nepripravenosť prijatia dieťaťa s DS do materskej 

školy pre deti bez ŠVVP ukazuje Manzáková (2018) vo svojej knihe na 

prípade, keď sa matka štvorročného dievčatka s DS obrátila na spádovú 

materskú školu v menšom okresnom meste, či by jej dcéru boli ochotní 

integrovať. Riaditeľka v telefonickom rozhovore matke oznámila, že určite 

nie, pretože priestor materskej školy nie je bezbariérový a všade sú schody 

(zrejme si myslela, že dieťaťa s DS je imobilné). Dohodli si však stretnutie 

v materskej škole. Stretnutia sa zúčastnila matka s dcérkou, riaditeľka, 

zástupkyňa, učiteľka a poradcovia z včasnej intervencie/ranej starostlivosti. 

Najskôr boli všetky pedagogičky veľmi udivené, že dievčatko s DS chodí a že 

rozumie zadaným úlohám, bystro reaguje a hrá sa. Priznali, že sa s dieťaťom 

s DS stretli prvýkrát.  Dievčatko do danej materskej školy nakoniec prijali.  

Kováčová (2019, s. 19) cituje výpovede na otázku, ktorá bola súčasťou 

výskumu v roku 2017: Prečo nemôže byť dieťa s postihnutím, narušením, 

ohrozením, resp. v jej ponímaní s odlišnosťou, prijaté do vašej školy?, ktoré 

považuje za priame alebo nepriame (skryté) bariéry: 

 „Neviem, musím sa spýtať kolegyne. Ale som skeptická, lebo ju len tak 

na všetko nenahovoríte. 



STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE 
UNIVERSITAS CATHOLICA RUŽOMBEROK 2022, č. 3 

 43 

 My sme výberová škôlka, bohužiaľ takéto dieťa neberieme, skúste 

štátnu alebo špeciálnu. 

 Naše dievčatá len študujú, nie som si istá, či to zvládnu. Staršie 

kolegyne už neštudujú, preto im takého dieťa nemôžem dať. 

 Nemáme skúsenosti s takýmto dieťaťom, skúste niekde inde. 

 Bez tej integrácie to nechcete skúsiť? Veď on je šikovný!  

 Chcete, aby chodil s normálnymi deťmi sem? 

 Personálne nestíhame, neviete si predstaviť, koľko roboty je so zdravými, 

nie to ešte s dieťaťom s problémami. 

 Mali by ísť do špeciálnej triedy. Načo ich zriaďovateľ dotuje? Nebudeme 

si predsa robiť navzájom konkurenciu, keď sa doteraz vzdelávali takto 

a boli spokojné a šťastné? 

 Škôlka nie je materiálne vybavená, prostredie nemáme bezbariérové, 

ako potom máme integrovať?“ 

Podľa Balážovej, Vojtušovej (2021) sa v slovenských materských 

školách stretáme s nasledujúcimi determinantmi inkluzívnej edukácie: 

 Nie všetci rodičia detí s postihnutím, narušením, ohrozením si uvedomujú 

potrebu zohľadňovania potrieb všetkých aktérov edukácie, t. j. aby 

prítomnosť dieťaťa s postihnutím, narušením, ohrozením v materskej 

škole nebola v rozpore s potrebami detí bez postihnutia, narušenia, 

ohrozenia a pedagógov. 

 Rodičia detí s postihnutím, narušením, ohrozením si veľmi neuvedomujú 

pozitívny vplyv prítomnosti ich dieťaťa v materskej škole na rozvoj 

sociálnych zručnosti detí bez postihnutia, narušenia, ohrozenia. Rodičia 

deti s postihnutím, narušením, ohrozením pociťujú častokrát zbytočne 

veľké obavy z posmechu, vyčleňovania zo strany pedagógov, detí 

i ostatných zamestnancov. Učitelia sa obávajú negatívneho vplyvu 

prítomnosti dieťaťa s postihnutím, narušením, ohrozením v materskej 

škole na deti bez postihnutia, narušenia, ohrozenia.  

 Učitelia sa boja, že kvôli zvýšenej starostlivosti, dozoru budú mať 

menej času na ostatné deti bez postihnutia, narušenia, ohrozenia.  

 Učitelia pociťujú bezradnosť, ak sú na heterogénnu skupinu sami, t. j. 

ak so skupinou detí je iba jeden učiteľ bez asistenta pedagóga (záchranou 

nie je ani výpomoc prevádzkového zamestnanca, ktorá je možná 

napríklad počas pobytu vonku).   

 Naopak, učitelia majú problém kooperovať s asistentom pedagóga 

(nie sú zvyknutí pracovať v tíme a boja sa hodnotenia druhou osobou), 

ak si ho náhodou rodičia vybavia (asistenti pedagóga sú v materskej 

škole iba výnimočne, a to buď prostredníctvom spolupráce zriaďovateľa 

a Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, alebo cez projekt, či iný 

alternatívny spôsob financovania).   

 Spoločnosť neverí, že skúsenosť detí s odlišnosťou už od útleho veku 

by mohla byť účinnou prevenciou voči predsudkom. 



Balážová, J.: 

Aktuálny stav, špecifiká a perspektívy edukácie dieťaťa s Downovým syndrómom v materskej škole 

 44 

Na základe analýzy triedení Q-výrokov respondentmi výskumu, ktorý 

sa zameral na zisťovanie toho, čo respondenti vnímajú ako špecifiká v edukácií 

detí s DS v materskej škole pre deti bez ŠVVP, autorka Vojtušová (2020) 

zosumarizovala nasledovné špecifiká edukácie detí s DS: 

a) Špecifiká edukácie dieťaťa s DS z pohľadu rodičov: 

 Rodičia si veľmi často neuvedomujú zmysel spolupráce odborníkov 

a materskej školy pri edukácií dieťaťa s DS aj napriek tomu, že 

spolupráca by učiteľom mohla výrazne pomôcť (konkrétne metodická 

a informačná podpora odborníkov). 

 Z pohľadu rodičov materské školy vnímajú ako pomerne výrazný 

problém pri vzdelávaní detí s DS neovládanie základných seba-

obslužných činností a v o niečo menšej miere aj obmedzenú verbálnu 

komunikáciu.  

 Z uvedených dôvodov si rodičia myslia, že pre dieťa s DS je 

v materskej škole potrebná asistencia. Pre zabezpečenie asistencie 

dieťaťu s DS sú dve možnosti: prítomnosť pedagogického asistenta 

alebo prítomnosť matky daného dieťaťa s DS v materskej škole.  

 Rodičia si negatíva spojené s prítomnosťou matky v materskej škole 

často buď neuvedomujú, alebo problémy spojené so zabezpečením 

asistenta učiteľa sú natoľko výrazné, že popri tom sa im spomínané 

negatíva javia ako minimálne, ako niečo, čo sú ochotní obetovať.  

b) Špecifiká edukácie dieťaťa s DS z pohľadu učiteľov: 

 V skupine učiteľov sme zistili, že často nevidia dôležitosť v spolupráci 

s odborníkmi pri edukácii dieťaťa s DS.  

 Učitelia taktiež do istej miery vnímajú obmedzenú verbálnu komunikáciu 

dieťaťa ako niečo, čo negatívne ovplyvňuje možnosti jeho edukácie.  

 Za výrazne vyšší problém učitelia považujú problémy v oblasti seba-

obslužných činností (najmä tí, ktorí už deti s DS edukovali).  

 Učitelia, podobne ako rodičia, zastávajú názor, že dieťa s DS v materskej 

škole potrebuje asistenciu (preferujú asistenta pedagóga, ale prijímajú 

aj prítomnosť matky).  

Realizácia inkluzívnej edukácie v materskej škole 

Realizácia inkluzívnej edukácie – sa okrem základných princípov 

humanizmu, demokracie – vyznačuje týmito dominujúcimi princípmi (Bilčík, 

Balážová, 2021):  

 princíp heterogénnosti (rôznorodosť, odlišnosť, diverzita); 

 princíp kooperácie a individualizácie (spolupráca počas spoločného 

projektu, kooperatívna komunikácia, akceptovanie jedinečnosti, indi-

viduality a umožnenie rozvíjať sa každému podľa jeho/jej momen-

tálnych schopností, možností atď); 
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 princíp transdisciplinarity (diskusia, kooperácia, riešenie problémov 

sa tak uskutočňuje v širších súvislostiach v teoretickej i praktickej 

rovine); 

 princíp regionalizácie (schopnosti škôl edukovať všetky deti v mieste 

bydliska); 

 princíp aktívneho poznávania (aktívne skúmanie a nielen pasívne 

prijímanie informácií); 

 princíp ucelenosti (zdravotná, kognitívna, emocionálna, sociálna oblasť). 

Vyžaduje si edukátorov, ktorí budú poznať svoje hranice (napríklad: 

mali by sa prestať snažiť liečiť „postihnutie“ – to je práca lekárov), limity 

a budú príkladom pre edukantov (všetkých) v tom, že sa len tak ľahko 

nevzdajú (znova a znova sa pokúsia tvorivo kráčať ďalej po „ceste života“).  

Výzva edukácie – pre všetkých (aktérov inkluzívnej edukácie), všade 

a vždy – sa v plnej miere dotýka oblasti metód a foriem, ktorými možno 

inkluzívnu edukáciu realizovať. K postupnej systematickej zmene a k odklo-

neniu sa od klasickej výučby, od delenia edukantov podľa veku, rasy, 

zdravotného stavu, pod., k podpore akceptácie všetkých zúčastnených (navzájom 

ale i samých seba) a k hlbšiemu pochopeniu podstaty inkluzívnej edukácie, 

ktorá nivelizuje a podporuje heterogénnosť a všetkým prítomným dáva možnosť 

zapojiť sa a kooperovať prispejeme, podľa Feusera (2009), implementáciou 

projektu do edukácie, t. j. praktickou realizáciou rozličného učenia (flexibilnej 

edukácie) v spoločných situáciách. 

Zilcher, Svoboda (2019) uvádzajú, že pokiaľ majú žiaci s človekom 

s postihnutím bližší vzťah (priateľský, rodinný), tak majú tiež pozitívnejšie 

postoje voči ľuďom s postihnutím všeobecne. Preto, ako ďalej píšu, učiteľ by 

mal podporovať pozitívne vzťahy a súdržnosť v triede, čo posilní nadväzovanie 

priateľstiev medzi žiakmi a môže prispieť k pozitívnemu ovplyvneniu explicitných 

postojov.  

Kováčová (2010a) v tejto súvislosti vidí potenciál aj v efektivite 

postupného zakomponovávania hrových aktivít do každodenných činností, 

počas ktorých deti bez postihnutia, narušenia, ohrozenia majú možnosť 

prirodzene získať reálnu predstavu o dieťati s postihnutím, narušením (ich 

správanie je primerane a správne korigované a ich žiaduce správanie je 

podporované), t. j. hrovými aktivitami možno napĺňať cieľ inklúzie „.... nie 

odstrániť rozdiely medzi deťmi, ale umožniť, aby deti s rozmanitými schopnosťami 

a možnosťami tvorili spoločnú komunitu na základe ich práv a akceptácie 

individuality celou komunitou“ (Podhájecká, 2009, s. 77) a vštepovať pohľady 

na postihnutie, narušenie, ohrozenie v idei chápania inklúzie s entuziazmom 

„sme si rovní, a tak rozdielni“, a nie so súcitom, podceňovaním a inými 

emocionálnymi dôvodmi (Kováčová, 2010b, s. 134).   

Nazdávame sa, že nie je chybou, ale práve výhodou, ak sa uplatňujú 

niektoré formy a metódy z alternatívnych pedagogík, koncepcií 20., 21. storočia 

(pedagogická koncepcia Márie Montessoriovej, koncepcia Jenského plánu, 
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špeciálna pedagogika Márie Grzegorzewskej, pragmatická pedagogika, konduk-

tívna pedagogika, Waldorfská škola, Batavská škola, pedagogika v ponímaní 

Dona Boska, Daltonský plán, tvorivo-humanistická výchova, globálna výchova, 

tvorivá dramatika, otvorené vyučovanie, projektové vyučovanie, kooperatívne 

učenie, a pod.), pre ktoré je charakteristické: 

 voľnejšie kurikulum, na ktorom sa podieľajú aj „edukanti“, 

 učiteľ ako partner – poradca, 

 netradičné organizačné formy vyučovania, 

 netradičné edukačné metódy,  

 akceptovanie záujmu „edukantov“ (porov. Vašek, 1996). 

Môžu byť nápomocné pri úspešnejšej realizácii inkluzívnej edukácie. 

Veď ako pripomína Lechta (2012, s. 13): „niektoré smery tzv. alternatívnej 

pedagogiky (napr. montessoriovská pedagogika) boli už od svojich počiatkov 

apriori aj inkluzívnymi pedagogikami (aj keď sa to, samozrejme, ešte inklúziou 

nenazývalo...)“.  

Na podporu optimálnej realizácie inkluzívnej edukácie v predškolskom 

zariadení Andress (2010) odporúča, aby sa riadili príručkou na rozvoj škôl 

s dôrazom na inkluzívne hodnoty – Indexom inklúzie, autormi ktorej sú Booth 

a Ainscow (2019), čo v praxi znamená napríklad využívať aktuálne zdroje, 

odbúravať bariéry, tímovo spolupracovať, podporovať autonómne učenie sa, 

zohľadňovať rodinné podmienky pri vypracúvaní ponuky podpory, a tým 

prispieť k budovaniu inkluzívnej spoločnosti. 

Perspektívy realizácie inkluzívnej edukácie detí s DS v materských školách 

Perspektívy školskej integrácie/inkluzívnej edukácie (školská integrácia 

nemusí viesť vždy k efektívnej realizácii inkluzívnej edukácii, t. j. cesta 

k efektívnej realizácii inkluzívnej edukácie môže obísť školskú integráciu) 

detí s DS v slovenských materských školách vidíme v:  

 Uvedomení si, že existujúci vývoj v pedagogickom prostredí súčasnej 

spoločnosti, najmä v súvislosti s jej sociálno-ekonomickými potrebami, 

motívmi a želaniami partnerov škôl je sprevádzaný rôznorodými, tvorivo 

rozvinutými a dialekticky pôsobiacimi prístupmi aktérov výchovy 

a vzdelávania v školách (Bilčík, 2015). 

 Prijatí heterogenity skupiny detí a uvedomení si jedinečnosti každej 

bytosti (každá jedna bytosť môže byť prínosom pre spoločnosť, ak 

tomu uveríme a napr. dané dieťa budeme sprevádzať a podporíme, 

povzbudíme ho). 

 Zmene postojov (kognitívna, konatívna a emocionálna zložka): potrebné 

je nielen byť informovaný a mať základné vedomosti o deťoch s DS 

(pre učiteľov materských škôl by bolo vhodné doplniť si vzdelanie 

v oblasti špeciálnej inkluzívnej edukácie), ale aj skúsenosti a zážitky 

(ideálne je, ak sú pozitívne, ale nie je to podmienkou). 
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 Uvedomení si, že učiteľ nemusí byť „sám vojak v poli“: môže využiť 

pomoc nielen asistenta pedagóga, ale aj kooperovať s ďalšími 

pedagógmi, odborníkmi a pripomíname, že aj s rodičmi a spolu-

pracovníkmi školy z jej iných úsekov. Pacholík et al. (2015) zdôrazňujú 

potrebu podpory a pomoci nielen pre deti, ale aj pre pedagogických 

a odborných zamestnancov školy, ktorí túto pomoc poskytujú 

v súvislosti s edukáciou všetkých detí (nielen detí so ŠVVP). Ďalšou 

z možností (aktuálne výzvou) je spolupráca s budúcimi pedagógmi 

v rámci pedagogickej praxe alebo s absolventmi vysokých a stredných 

škôl, ktorí by v materskej škole pôsobili v rámci absolventskej praxe 

a pomáhali učiteľkám.  

 Uvedomení si a tolerancii (v súvislosti so školskou integráciou), 

akceptácií (v súvislosti s akceptáciou) špecifík edukácie detí s DS. 

 Zmene financovania materských škôl (pozitívne je, že aj táto oblasť je 

súčasťou aktuálne plánovanej reformy školstva).  

Zapojenie do procesu inklúzie od raného veku prostredníctvom 

realizácie efektívnej inkluzívnej edukácie je pre inkluzívnu spoločnosť to 

najdôležitejšie. Nič silené však nemá želaný efekt, preto pripomíname, že ide 

o dlhodobý proces, ktorého základom a nádejou sú niektoré rodiny – ako živý 

príklad „skutočnej inklúzie, ktorej podstatou je vzájomné prijatie, akceptácia, 

bezpodmienečná láska“ (Balážová, 2018, s. 35).  

Záver 

Veľkou výzvou a nádejou pre úspešne realizovanú inkluzívnu 

edukáciu, snažiacu sa o budovanie inkluzívnej spoločnosti, je celková snaha 

prispôsobovať metódy a formy práce s edukantami meniacim sa potrebám 

a požiadavkám spoločnosti i pedagogickej praxe. Pacholík et al. (2015, s. 37) 

zdôraznili: „Ani láska k deťom nezastrie racionálne uvažovanie a obavy 

učiteľov.“ A poukázali na nevyhnutnosť podpory a pomoci nielen pre deti, ale 

aj pre pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí podporu poskytujú. 

Preto je potrebné zabezpečiť a dopriať edukátorom slobodu vo výbere, 

podporovať ich v tvorivosti, zodpovednosti, pomôcť im pripraviť sa na zmeny 

rôzneho druhu, intenzity v súvislosti s konkrétnou heterogénnou skupinou, 

ktorú tvoria jedinečné, neopakovateľné a nenahraditeľné osobnosti.  

Môžu byť nimi aj deti s DS, ktoré podľa Selikowitza (2005) návštevu 

materskej školy pre deti bez ŠVVP väčšinou zvládajú. Potrebné je však 

myslieť na to, že deti s DS „sú veľmi citlivé na vzťahy a komunikáciu“ 

(Strážiková a Kubalec, 2012, s. 37). 
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