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Milí priatelia,
srdečne vás vítame na druhom ročníku Stretnutia vnímavých, v rámci ktorého EDUMA opäť rozširuje Vnímavú komunitu o nových členov.
Pri príležitosti tretích narodenín si dnes dovolíme oslavovať spolu s vami. Od začiatku našej existencie sa nám podarilo
veľa vecí – vybudovať Online živú knižnicu, založiť 4-vé akadémiu rozvoja kritického myslenia, ktorej cieľom je vychovávať, vzdelávať a viesť k vnímavosti, prinášali sme naše Živé knihy do škôl i do firiem a stretávali sme sa spolu na rôznych
zážitkových podujatiach.
Tešíme sa, že tento rok sa nám podarilo spustiť program Vnímavá škola, do ktorého sa prihlásila asi dvadsiatka škôl.
Napokon sa do neho rozhodlo reálne zapojiť 10 statočných. Sú to školy, ktoré sa líšia veľkosťou, zložením, pochádzajú
z rôznych regiónov a každá má za sebou svoj príbeh a prekonávanie prekážok. Niečo však majú predsa len spoločné.
Rozhodli sa, že chcú ísť po ťažšej ceste. Po ceste vnímavosti, inovácií, kritického myslenia, že sa chcú ďalej vzdelávať a
rozvíjať v oblasti inklúzie. To všetko by nebolo možné bez podpory našich mentoriek a odborníčok na inklúziu - Zuzany
Révészovej, Lýdie Šuchovej, Lucie Gallovej a Kataríny Kurčíkovej, ktorým patrí veľké poďakovanie. Podobne ako Zuzane
Révészovej ml. a celému Eduma tímu. Najväčšia vďaka však patrí riaditeľom škôl a učiteľom, ktorí sa rozhodli do programu Vnímavá škola zapojiť.
Na nasledujúcich stránkach by sme vám okrem našich škôl predstavili aj inšpiratívne firmy, ktoré sa zapojili do programu Vnímavá firma. Kovotvar, výrobné družstvo a Adient, s.r.o. robia výnimočnú prácu v oblasti spoločenskej zodpovednosti. Sú zaujímavé nielen tým, že pôsobia v regiónoch, ale tiež podporujú okolitú komunitu. Napríklad aj tým, že
podporujú vzdelávanie na školách a pomáhajú im v rozvoji.
Tento rok sme sa rozhodli oceniť aj Vnímavé inštitúcie, lebo im vo Vnímavej komunite patrí čestné miesto. Detské
domovy na Slovensku sú plné detí a mladých ľudí, ktorí nemali to šťastie vyrastať v podmienkach svojej rodiny. Ľudia
pracujúci v inštitúciách ako sú detské domovy robia všetko preto, aby sa mladí opäť mohli vrátiť na miesto, ktoré voláme domov a ktoré často berieme ako samozrejmosť. Pre nich teplo, bezpečie a láska samozrejmosťou nie sú. Aj preto
veríme, že vás naše rozhovory povedú k vnímavosti, otvoria miesta, ktoré sme počas roka v akejsi rýchlosti zavreli a že
sa nám podarí byť aspoň dnes alebo pri čítaní nasledujúcich riadkov vnímavými.
Radi by sme sa poďakovali našim mladým rómskym dobrovoľným poradcom, ktorí sa spolu s nami pustili do pilotného projektu Vnímaví pre zraniteľných a ktorí budú už v najbližších mesiacoch pomáhať deťom a mladým ľudom
z detských domovov v náhradných rodinách na ceste hľadania vlastnej identity. Naše poďakovanie patrí mladým ľuďom
a pedagógom zo strených škôl v Bratislavskom kraji a v Spišskej Belej, ktorí sa zapojili do vzdelávania na našej 4-vé akadémii rozvoja kritického myslenia. Takisto študentom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ale aj ďalším učiteľom,
zástupcom inštitúcií, firiem a partnerom, ktorí tento rok boli spolu s nami.
Želáme vám príjemné čítanie a veľa inšpirácií na ceste k vnímavosti
EDUMA
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ZUZANA RÉVÉSZOVÁ:

Deti si prajú, aby si niekto vypočul ich názory, vyšlo nám to aj z rozhovorov na školách
Nezisková organizácia Od emócií k poznaniu - Eduma tento rok spustila pilotný ročník programu Vnímavá škola, do ktorého sa zapojilo 10 škôl z rôznych regiónov Slovenska. V rámci neho začali pôsobiť
aj štyri mentorky a odborníčky na inklúziu, aby pomáhali jednotlivým školám posúvať sa vpred v oblasti inkluzívneho prístupu a scitlivovania žiakov. O tom, s čím sa mentorky uplynulé mesiace stretávali a na čom pracovali, sme hovorili s pedagogičkou a odborníčkou na inklúziu Zuzanou Révészovou.
Tento rok ste začali pôsobiť ako mentorka
na vybraných Vnímavých školách. Čo ste si
počas návštev na školách uvedomili?
Stále viac si uvedomujem, ako mimovládne
organizácie na Slovensku musia suplovať
štát vo viacerých oblastiach školstva. Vzdelávajú učiteľov podľa ich potrieb a poskytujú im takú podporu, aby mohli edukačný
proces meniť k lepšiemu, z čoho bude neskôr profitovať celá spoločnosť.
Robíme podľa vás v téme inklúzie na školách na Slovensku dosť?
Roky sa o inklúzii len veľa hovorilo. Školstvo síce v súčasnosti realizuje už tretí veľký národný projekt zameraný na inkluzívne
vzdelávanie, stále sa však nič nepretavilo
do systému. Donekonečna sa pilotuje, overuje, prezentujú sa príklady dobrej praxe.
Ale projekty trvajú dva-tri roky a potom
odborníkom a asistentom v školách skončia
pracovné zmluvy. Zaniknú vytvorené vzťahy
s deťmi, rodičmi, kolegami, zanikne celý inkluzívny tím.
Ako keby sme vysadili peknú záhradu a keď
už – už začne prinášať úrodu, tak ju vytrháme a začneme odznovu. Mimovládne organizácie pôsobiace vo vzdelávaní sa spojili do
Inklukoalície. Snažia sa presvedčiť kompetentných, ale ide to veľmi ťažko. Začína pomáhať aj súkromný sektor, rozumné firmy,
ktoré vnímajú ako to funguje v zahraničí a
uvedomujú si stav školstva.
Čo väčšinou trápi školy, ktoré sa zapojili do
programu Vnímavá škola? Aké prekážky
prekonávajú?
Samozrejme je to nedostatok financií na
financovanie inkluzívnych tímov v školách
či na pedagogických asistentov. Ale oveľa
viac vnímam unavených, vystresovaných
učiteľov, riaditeľov i zástupcov škôl. Z roka
na rok sú zavalení stále väčším množstvom
byrokracie.
Stretávam tiež vynikajúcich učiteľov, ktorí
denne odovzdávajú deťom maximum. Uči-

teľstvo je profesia primárneho rozhodovania. V triede, kde má učiteľ rôzne skupiny
žiakov a diferencuje úlohy, funguje v takom
móde ako dispečer na letisku. Učiteľom
veľmi chýba podpora a supervízia. Majú ju
psychológovia, sociálni pracovníci – nerozumiem, prečo ju nemajú učitelia.
Akými školami sa im pomáhate stať? Majú
svoju víziu?
Školy, ktoré sa prihlásili do programu už
mali predstavu, čo by chceli zmeniť. Mám
na starosti tri školy a vo všetkých sa o zmenu snaží aktívne vedenie školy so skupinkou
učiteľov. To je ten lepší model. Existujú školy, kde sa vedenie „zakonzervovalo“ a zopár
aktívnych učiteľov nezmôže nič.
Čo si najviac prajú deti a ich učitelia?
Deti si prajú, aby si niekto vypočul ich názory. To nám vyšlo aj z rozhovorov na školách.
Sú všeobecne málo vypočuté – doma, aj v
škole. Dostávajú úlohy, pokyny, príkazy, ale
rodičia aj učitelia sa s nimi málo rozprávajú.
Nikto nemá čas. Rodičia veľa pracujú, doma
chcú mať pokoj, učitelia musia preberať učivo. Myslím, že učitelia by tiež radi prijali viac
času a pohody na vyučovaní.
Čo si ako pedagogička a odborníčka na inklúziu želáte vy?
Veľmi si želám, aby sa prestali zverejňovať
výsledky testovania 5. a 9. ročníkov. Nehovorím o ich zrušení, je to výborný nástroj na
zmeranie posunu žiakov v rámci školy. Ale
výsledok by mala byť interná informácia
pre žiaka, rodiča a školu. Žiaci predsa plnia povinnú školskú dochádzku, škola musí
prijať deti zo spádovej oblasti. Malo by to
význam, ak by všetky deti začínali na rovnakej štartovacej čiare – napríklad by všetky chodili do škôlky a pochádzali z rodín zo
strednej triedy.
Ale čo ak je polovica žiakov napríklad zo sociálne vylúčenej komunity? Taká škola predsa začína na úplne inej úrovni. Ako je možné
ich porovnávať? Školy, ktoré prijímajú žia-

kov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami
odvádzajú vynikajúcu prácu, ale tá sa nedá
zmerať testami. Mnohí žiaci nespravia testy ani na celoslovenský priemer, ale vďaka
učiteľom robia osobné pokroky, ktoré sa
však nemerajú. Od septembra sa v 5. a 9.
ročníkoch nerobí nič iné, len sa pripravuje
na monitor.
Zrušenie takýchto „ligových tabuliek“ základných škôl bude tým najlepším inkluzívnym opatrením. Samozrejme je to iné pri
gymnáziách a vysokých školách, ale tam
študenti neplnia povinnú školskú dochádzku a do úvahy sa berú aj iné ukazovatele,
ako sú testy.
Spolu s ďalšími mentorkami v programe
Vnímavá škola ste uskutočnili aj maping
inklúzie na desiatich zapojených školách.
Môžete ho trocha priblížiť?
Ide vlastne o prvý nezávislý audit vnímavosti každej školy, aký sa kedy na Slovensku
vykonával. Poskytne nám výpoveď o tom,
ako učitelia a žiaci vnímajú procesy, vzťahy
a klímu školy z hľadiska citlivosti voči znevýhodneným, slabším, „iným“ i voči sebe
navzájom.
Na zostavenie mapingu sme použili rôzne
výskumné nástroje – fokusové skupiny, rozhovory s učiteľmi, dotazníky pre učiteľov a
žiakov, pozorovanie i analýza aktivít a dokumentov školy. Pretože sa takéto niečo robí
vôbec po prvýkrát, najväčším orieškom pre
nás mentorky bolo, ako ho uchopiť, ako
nájsť tú najvhodnejšiu formu reprodukcie
získaných údajov vo vzťahu k indikátorom
Vnímavej školy. Už teraz sa však tešíme na
výsledky a ich prezentovanie.

Základná škola s materskou školou DSA v Lučenci

Riaditeľka školy: Lenka Dymová
Počet žiakov: 275
Počet tried: 14
Počet učiteľov: 25

MARIANNA MOLNÁROVÁ:
Chceme byť školou, v ktorej je inakosť prínosom

Základnú školu s materskou školou DSA v Lučenci navštevujú deti z rôzneho spoločenského prostredia. Sú medzi nimi aj sociálne znevýhodnené deti, žiaci s rôznym zdravotným postihnutím a hendikepom i s poruchami učenia. O tom, čím môže byť inšpiratívna pre ďalšie školy na Slovensku, sme sa
rozprávali so špeciálnou pedagogičkou Mariannou Molnárovou.
Prečo sa Základná škola s materskou školou v Lučenci rozhodla zapojiť do programu Vnímavá škola?
Oslovila nás myšlienka programu, ktorú
veľmi pekne prezentovala Janette Motlová
a tak sme sa spontánne zapojili. Veľkú časť
pracovných dní trávime spolu - či už učitelia
ako kolektív dospelých ľudí alebo učitelia vo
vzťahu k žiakom. V našej škole sa snažíme a
myslím si, že sa nám to aj darí, aby sme boli
pre deti učiteľmi, ktorým môžu dôverovať,
obrátiť sa s prosbou o pomoc, poprosiť o
radu, spoluprácu alebo sa mohli len tak vyrozprávať. Niekedy by ste neverili, ako často
to deti potrebujú. Neriešia len jednu tému,
ktorou je škola.
To našu školu vlastne aj vystihuje. Snažíme
sa mať dobrý vzťah k žiakom i k rodičom.
Sme skvelý kolektív, v ktorom sú podpora,
pomoc a záujem o toho druhého, pre nás
dôležité. Snažíme sa byť voči sebe na škole,
ale aj voči rodičom ústretoví. Často riešime
na škole situácie, na ktoré nemáme ako učitelia s rodičmi jednotný názor, ale osvedčilo sa nám vzájomne sa počúvať, spoločne
hľadať riešenia a dospieť ku kompromisom.
Ako je na tom vaša škola z pohľadu inklúzie?
V škole už tretí rok úspešne funguje nul-

tý ročník, ktorý navštevujú najmä deti zo
sociálne znevýhodneného prostredia. Ide
o deti, ktoré ešte nie sú zrelé na školskú
dochádzku alebo nenavštevovali materskú
školu. Deti sú vďaka nemu viac pripravené
na prostredie školy a s učiteľmi úzko spolupracujú aj ich rodičia, ktorí sú viac motivovaní vzdelávať svoje deti. Na škole pôsobia
aj osobní asistenti, tento rok do nej pribudne aj ďalší špeciálny pedagóg. Škola je zapojená do Národného projektu inkluzívnej
edukácie (Prined), ktorý podporuje inkluzívne prostredie v materských a základných
školách, aby sa predchádzalo neoprávnenému zaraďovaniu žiakov do špeciálnych škôl.

ktorých naplnenie je dôležité. Pre učiteľov
našej školy je dôležité podporovať a poskytnúť priestor každému dieťaťu, aby mohlo
vysloviť svoj názor. Rešpektujeme ich a
vnímame ich pocity a potreby bez rozdielu. Najmä na hodinách etiky a nenásilnej
komunikácie vedieme žiakov k vyjadreniu
svojho názoru, vytvárame im priestor, aby
sa zamysleli nad istými témami, na prezentovanie veci z rôznych pohľadov. Hľadáme v nich potenciál na rozvíjanie súcitu,
citlivosti, vnímavosti a ochoty pomáhať.
Vzdelávanie je aj o hodnotách. Učíme sa
tomu všetci spolu a takto tiež vnímame inklúziu.

Čím môže vaša škola inšpirovať ďalšie školy?
Prioritou celého nášho kolektívu je, aby sa
deti v škole cítili dobre a aby sa aj ich rodičia cítili byť súčasťou školy a radi spolupracovali pri organizácii mimoškolských
aktivít, podporovali svoje deti aj vtedy, keď
to nejde. Je dôležité, aby sa deti u nás cítili
šťastne a bezpečne. Aby boli akceptované,
ocenené a aby sa mohli realizovať v tom,
v čom sú dobré. Aby spolupracovali, dopĺňali sa a navzájom sa podporovali a aby
mali pocit užitočnosti, dôležitosti a výnimočnosti.
Každé dieťa má svoje potreby a pocity,

Akou školou by ste sa raz chceli stať?
Chceli by sme sa stať a myslím, že už ňou
aj tak trocha sme, školou, v ktorej je inakosť synonymom výnimočnosti, prínosu a vzájomného obohatenia. Školou,
v ktorej je vzdelávanie a pobyt v nej zážitkom. Zaujímavým spôsobom, ako sa niečo
viac dozvedieť, naučiť sa, kde je normálna
úprimnosť, pozitivita, otvorenosť a kde
problémy nie sú prekážkou, ale možnosťou
hľadať a rozmýšľať nad ich riešeniami. Školou, v ktorej je dôležitá aj odozva zo strany
rodičov. Takou, v ktorej deti doma hovoria,
čo bolo v škole a tešia sa na do nej každý
ďalší deň.
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Základnú škola s materskou školou
v Smoleniciach

Riaditeľka školy: Marcela Pechová
Počet žiakov: 273
Počet tried: 13
Počet učiteľov: 17

MAGDALÉNA ELIÁŠOVÁ:
Nestačí iba rozprávať, čo chceme na škole dosiahnuť

Na Základnej škole s materskou školou v Smoleniciach učia deti a žiakov samostatnosti a kreativite.
Aby nekráčali s davom, ale aby sa dokázali slobodne rozhodovať a vytvoriť si vlastný názor. A predovšetkým, aby ho dokázali povedať nahlas. O tom, na akých princípoch škola funguje a prečo je pre
ňu dôležitá vízia, sme sa rozprávali s učiteľkou slovenského jazyka a etickej výchovy Magdalénou
Eliášovou.
Prečo sa vaša škola zapojila do programu
Vnímavá škola?
Do programu Vnímavá škola sme sa zapojili
na podnet našej riaditeľky Marcely Pechovej, ktorá je naklonená projektom a aktivitám týkajúcich sa inklúzie, scitlivovania a
rozvíjania vnímavosti alebo téme ochrany
ľudských práv. Nejde nám iba o získanie
značky Vnímavá škola, ale o proces, v rámci
ktorého sa môžeme ako škola vzdelávať, poznávať a prakticky do neho zapájať aj našich
žiakov a učiteľov.
Čím je vaša škola iná?
Naša škola je iná vo viacerých oblastiach.
Nestačí iba chcieť a rozprávať sa o tom, čo
chceme na škole dosiahnuť. Musíme preto
aj niečo urobiť, aby sme sa posúvali ďalej.
Základom je u nás jednota. To znamená, že
všetci ťaháme za jeden povraz. Naše vedenie má jasné vízie a vytvorilo tím spolupracovníkov, ktorí sa podieľajú na jej napĺňaní.
Takisto je pre nás dôležitá aj atmosféra v
škole.

Vedenie školy vytvára podmienky, v ktorých
učitelia i žiaci podnetne pracujú. Naša škola má jasný cieľ. Ide nám o dobro každého
žiaka. Učíme deti samostatnosti a kreativite, aby nekráčali s davom, ale dokázali sa
slobodne rozhodovať a vytvoriť si vlastný
názor, aby ho dokázali povedať nahlas a vedeli si ho obhájiť. S kolegami pripravujeme
blokovú výučbu, ktorá je zameraná aj na čítanie kníh, rozvíjanie rôznych zručností i na
šport.

skúsenosti na medzinárodnej úrovni najmä
ohľadne začleňovania detí s autizmom. Veľa
nás učia aj deti samotné. Niekedy im stačí
načúvať a vnímať ich, aj vďaka tomu im dokážeme rozumieť a nájsť veľa odpovedí.

Čo pre vás znamená inklúzia na škole?
Pojem inklúzia je na našej škole samozrejmosťou. Žijeme ňou. Každé dieťa berieme
rovnako a k tomu vedieme aj rodičov a žiakov. Na škole máme aj asistentov, ktorí sú
bežnou súčasťou triedy a sú súčasťou kolektívu. Pôsobia u nás špeciálni pedagógovia,
sociálny pedagóg i psychológ.

Aká je vaša vízia?
Chceme sa stať Vnímavou školou. Školou,
z ktorej keď žiaci raz odídu, budú vedieť žiť
ako dobrí ľudia. Ako ľudia s morálnymi hodnotami, ktorí dokážu akceptovať inakosť a
budú pokračovať životom ako slobodní ľudia schopní rešpektu. Veríme, že sa mnohí
z nich budú vedieť uplatniť aj v pracovnej
oblasti a na to im pomôžu práve vedomosti,
ktoré nadobudli u nás.

V oblasti inklúzie sa vzdelávame a posúvame aj vďaka ďalším projektom ako Erasmus plus, v rámci ktorého si vymieňame

Čím môže byť vaša škola inšpiratívna pre
ostatné školy na Slovensku?
Držíme sa motta, že každé dieťa u nás môže
zažiť úspech. To je aj inšpirácia pre ostatné
školy.

Základná škola Na dolinách v Trenčíne

Riaditeľka školy: Anna Plachká
Počet žiakov: 244
Počet učiteľov: 23
Počet tried: 12

PETRA ZICHOVÁ:

Chceme byť školou, do ktorej budú chodiť deti rady
Počtom žiakov a tried patrí medzi menšie školy. Navštevujú ju tiež žiaci s inou etnicitou alebo kultúrnou odlišnosťou, s poruchami učenia, s narušenou komunikačnou schopnosťou a s rôznymi znevýhodneniami. Trenčianska škola od minulého roka realizuje inkluzívny projekt vo výchovno-vzdelávacom procese. V rámci neho na škole pracuje aj inkluzívny tím, ktorý tvorí školský špeciálny pedagóg,
psychológ a traja asistenti. Vedie ho sociálna pedagogička Petra Zichová, ktorá na škole pôsobí už šesť
rokov a porozprávala nám aj o tom, čím by Škola Na dolinách v Trenčíne mohla byť inšpiratívna pre
ostatné.

Prečo sa vaša škola rozhodla zapojiť do
programu Vnímavá škola?
Vnímavá škola je program, ktorý umožňuje
deťom a mladým ľuďom, aby z nich mohli
vyrásť tolerantné, rešpektujúce a kriticky
mysliace osobnosti. V škole pomáhame
našim žiakom v tom, aby sa takýmito ľuďmi mohli stať a náš kolektív sa im snaží ísť
príkladom.
Program Vnímavá škola nám
v tomto úsilí môže len a len pomôcť.
Čím sa vaša škola vyznačuje?
Naša škola patrí počtom žiakov medzi menšie školy, čo sa pozitívne odráža aj na kvalite
našich vzťahov. Sme skôr škola rodinného
typu, v ktorej vládne priateľská atmosféra.
Deti nemajú strach prísť za ktorýmkoľvek
učiteľom alebo odborným zamestnancom,
aby sa otvorene mohli porozprávať o svojich trápeniach a radostiach. Táto príjemná
atmosféra vládne aj medzi zamestnancami
školy a tak je naša vzájomná spolupráca veľmi dobrá.

Prekážky vnímame najmä v prístupe niektorých rodičov, ktorí nie sú ochotní vždy spolupracovať so školou. Niektorí kolegovia tiež
nie sú ešte vnútorne stotožnení s potrebou
inkluzívneho vzdelávania na našej škole.
Ako by ste opísali vašu školu z pohľadu inklúzie?
Od decembra 2017 je naša škola zapojená
do projektu V základnej škole úspešnejší,
vďaka ktorému na škole pôsobí inkluzívny
tím. Tvorí ho sociálny pedagóg, školský psychológ, špeciálny pedagóg a traja asistenti
učiteľa. Tento odborný tím spolupracuje aj
so zamestnancami školy. Všetci sa spoločnými silami snažia pristupovať ku každému
žiakovi individuálne s ohľadom na jeho potreby a možnosti. Snažíme sa v škole vytvárať podmienky, ktoré žiakom pomôžu v ich
osobnostnom raste a zároveň vytvárajú atmosféru dôvery, prijatia a priateľstva.

Čím vaša škola môže inšpirovať ostatné
školy na Slovensku?
Príjemnou klímou na škole. Priateľským
prístupom, vzájomným rešpektom, toleranciou a dôverou. To sú hodnoty, na ktorých
sa snažíme stavať a ktoré by podľa môjho
názoru mali byť súčasťou každej školy. Inšpiráciou by sme mohli byť aj v individuálnom
prístupe k deťom a v neposlednom rade vo
vzájomnej spolupráci kolegov. Zakaždým
dokážeme riešiť problémy spoločne.
Akou školou by ste sa chceli stať? Máte
svoju víziu?
Chceli by sme sa stať školou, do ktorej budú
deti chodiť rady. Školou, v ktorej každé dieťa bude môcť naplniť svoj potenciál a vďaka
ktorej z neho vyrastie zrelý, rešpektujúci a
tolerantný mladý človek. Chceme byť školou, ktorá načúva svojim žiakom a ich potrebám a snaží sa ich naplniť. Chceli by sme,
aby každé dieťa zažilo pocit úspechu, pocit
užitočnosti a hrdosti na svoju školu.
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Základná škola s vyučovacím jazykom
maďarským, Moldava nad Bodvou

Riaditeľka školy: Andrea Papp
Počet žiakov: 408
Počet učiteľov:
Počet tried: 27

ANDREA PAPP:

Chceme školu bez stresov, napätia, úzkosti, strachu i šikanovania
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Moldave nad Bodvou je trocha inou a špecifickou
školou ako mnohé iné školy na Slovensku. Nachádza sa na etnicky i národnostne zmiešanom území
a navštevuje ju aj veľa študentov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Riaditeľka školy Andrea
Papp však v rozhovore potvrdzuje, že ak sa chce, tak to ide. Prečítajte si, akým spôsobom motivujú
svojich žiakov a rodičov, aby dávali dôraz na ich vzdelanie.
Prečo sa vaša škola rozhodla zapojiť do
programu Vnímavá škola?
Naša škola fungovala do 30. júna 2015 ako
celkom obyčajná a normálna základná škola
podobne ako ostatné výchovno-vzdelávacie
inštitúcie na etnicky zmiešaných územiach
Slovenska. V heterogénnych triedach sa u
nás vzdelávali žiaci z rôznych menšinových
skupín. Tým, že v roku 2015 vznikla nová
škola v našom meste, si značná časť rodičov
našich bývalých žiakov zvolila práve vzdelávanie v nej. V našej škole ostalo 500 žiakov,
ktorí pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia a prevažne z rómskych
rodín.
Tak sa stala z našej „normálnej“ školy taká,
ktorú verejnosť často označuje za „nenormálnu“. Pravdupovediac, obavu zo zloženia
našej malej komunity mal asi každý z nás.

Obávali sme sa pokojného spolunažívania
detí, demotivácie žiakov a pedagógov i kultúrnych konfliktov. Túžili sme po tom, aby
bolo školské prostredie prospešné pre každého žiaka, aby dokázalo zohľadniť jeho individualitu a zároveň naplniť jeho potreby.
Vynárali sa otázky, či dokážeme zabezpečiť
plnohodnotný a „férový“ prístup ku každému, či je možné zvládnuť situáciu i v emocionálnej rovine, či sa samotné deti dokážu
vzájomne akceptovať, začleňovať...
Ako by ste ju opísali z pohľadu inkluzívneho prístupu?
Zmena v štruktúre našej školy si vyžiadala
aj prispôsobenie a zmenu doterajších vízií, cieľov a priorít. Do popredia sa dostala
úloha nastavenia nového konštruktívneho
plánu výchovy a vzdelávania. Strategické ciele školy sme orientovali predovšetkým na

motiváciu, rozvíjanie nadaných žiakov, podporu individuálneho začlenenia žiakov, prevenciu proti sociálno-patologickým javom a
na zvyšovanie všeobecnej vzdelanosti.
Od začiatku školského roka pravidelne organizujeme motivačné zájazdy, ktoré patria
k zážitkovému vyučovaniu a ich cieľom je
integrácia našich detí do majoritnej spoločnosti. Navštevujeme zoologickú či botanickú záhradu, chodíme na baletné predstavenie do divadla, na exkurzie do múzeí a
planetária.
V rámci prevenčných programov organizujeme prednášky a besedy, aby sme rozšírili
rozhľad našich žiakov v tých najprioritnejších oblastiach zdravia a ochrany. Na škole sme tiež vytvorili inkluzívny tím. Úzko
spolupracujeme so školskými sociálnym

pedagógom, špeciálnym pedagógom a logopédom. Intenzívne sa vzdelávajú aj naši
pedagogickí zamestnanci. Na úkor svojho
voľného času sa zúčastňujú na rôznych vzdelávacích aktivitách s tematikou integrácie
žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v bežnej triede, výchovy a
vzdelávania žiakov s vývinovými poruchami
správania, riešenia konfliktov v školskom
prostredí.

Z našich aktivít by som rada spomenula náš školský deň pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov, kedy máme
v škole rôzne stanovištia s interaktívnymi aktivitami: tanečný dom rómskych ľudových tancov, pletenie košíkov a metiel
(tradičné remeslá), pečenie cigánskeho
chleba-čapati (tradičné rómske jedlá),
cigánska hudba (spolupracujú rodičia, terénni sociálni pracovníci a priatelia školy).

Zapojili sme sa do programu Škola otvorená
všetkým, ako prvej národnostnej škole sa
nám podarilo dostať sa do programu Teach
for Slovakia.

So sviatkami a významnými dňami súvisia
tvorivé dielne. Pracujeme spoločne na školských projektoch ako sú Týždeň Zeme, Mesiac zdravej výživy či Mesiac knihy.

Čím podľa vás vaša škola môže inšpirovať
ostatné na Slovensku?
O úspechoch našej doterajšej práce vypovedá aj to, že od vzniku našej novo organizovanej školy otvárame deviate triedy pre
našich žiakov pochádzajúcich z rómskeho
prostredia. V minulosti neboli zo strany rodičov podávané žiadosti o získanie nižšieho
sekundárneho vzdelania. Po ukončení povinnej školskej dochádzky boli žiaci prijímaní na dvojročné štúdiá alebo sa o ďalšie
štúdium vôbec nezaujímali.

Stretávate sa s nejakými prekážkami?
Po počiatočných obavách a neistote sa naša škola stala dobre fungujúcou
výchovno-vzdelávacou
inštitúciou a môže slúžiť ako príklad pre podobné zariadenia, ktoré sa musia vysporiadať s
obdobnými problémami. Dnes už môžeme
konštatovať, že vynaložené úsilie nebolo
márne aj vďaka tímu vytrvalých ľudí, ktorí
nám nezištne pomáhali a pomáhajú pri naplnení našich cieľov.

Naši deviataci sa cítia na našej škole dobre,
sú spoľahliví a nápomocní. Často im zverujeme rôzne úlohy pri organizácií školských
projektov a celoškolských akcií. Škola otvorila brány pre rodičov. Organizujeme pre
nich spoločné aktivity a začali dôverovať pedagogickému zboru.

Ťažkosti, ktorými ale stále zápasíme a pretrvávajú, nás posúvajú k hľadaniu ďalších
možností. Dôvodom, prečo sme sa zapojili
do programu Vnímavá škola je, že máme
nedostatok osvedčených pedagogických
metód k zvyšovaniu motivácie, pozornosti
a sústredenosti u žiakov. Učebné výsledky
žiakov sú žiaľ slabé v porovnaní so štan-

dardmi. Stretávame sa s demotiváciou rómskych rodičov, ktorá vyplýva aj zo segregácie a chudoby. Radi by sme efektívne ďalej
vzdelávali našich žiakov, lenže nám chýbajú
užitočné učebné a študijné odbory v mieste
bydliska a mnohokrát majú strach zo vzdelávania mimo nášho mesta.
Takisto nás trápi negatívny prístup majority,
ktorá nepozná rómsku kultúru a často narážame na predsudky. Brzdí náš školská politika na Slovensku, ktoré sú plné štandardov,
plánov a vízií o nás, ale bez nás. Nepridáva
tomu ani sociálna politika, najmä čo sa týka
stravovania a školských potrie pre žiakov.
Aká je vízia vašej školy?
Chceme byť takou školu, v ktorej sa žiaci a
všetci zamestnanci budú cítiť dobre, úctivo
a slušne sa správať a prijímať rozdielnosť
ľudí. Naša škola nemôže byť miestom na
ohrozovanie osobností žiakov objavovaním
ich neznalostí, ale priestorom na uľahčovanie ich učenia sa.
Chceme byť otvorený pre každého bez
predsudkov a akejkoľvek diskriminácie.
Základnými princípmi školy sú tolerancia, otvorenosť a priateľská atmosféra.
Chceme školu bez stresov, napätia, úzkosti, strachu i šikanovania. Záleží nám
na vytváraní rodinnej atmosféry, v ktorej je dôvera, pochopenie, empatia a to
v rámci intenzívnej spolupráce škola - rodina - žiak.
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Riaditeľ: Jaroslav Čomaj
Počet žiakov: 625
Počet učiteľov: 60
Počet tried: 28

Základná škola Juraja Fándlyho v Seredi

HAJNALKA LANCZOVÁ:

Snažíme sa byť otvorenou školou, v ktorá je citlivá voči svojmu okoliu
Základná škola Juraja Fándlyho v Seredi je školou, ktorá sa už dlhé roky snaží viesť žiakov vnímavosti
voči svojmu okoliu. Kolektív školy kladie dôraz na konštruktivistický prístup vo vzdelávaní. Učitelia u
svojich žiakoch rozvíjajú jazykové znalosti, prístup k ekológii, športu a filantropii. Škola v galantskom
okrese je otvorená všetkým deťom bez rozdielu. Navštevujú ju deti s telesným hendikepom, s inou
etnicitou a kultúrnou odlišnosťou, s poruchami učenia a narušenou komunikačnou schopnosťou i
sociálne znevýhodnení žiaci. O tom, na akých princípoch si škola zakladá a čím sa snaží inšpirovať
ďalšie, sme hovorili so sociálnou pedagogičkou Hajnalkou Lanczovou.

Prečo sa Základná škola Juraja Fándlyho
v Seredi rozhodla zapojiť do programu
Vnímavá škola?
V našej škole sa snažíme viesť deti k tomu,
aby boli vnímavé a citlivé voči inakosti a
svojmu okoliu. Nechceme, aby to brali ako
povinnosť, ale ako samozrejmú súčasť života. Veríme, že práve program Vnímavá škola
nám k tomu vo veľkej miere pomôže.
Ako by ste opísali vašu školu z pohľadu
inklúzie a inkluzívneho prístupu?
Naša škola je otvorená pre všetkých žiakov.
Integračný program sme v nej nastavili tak,

aby umožňoval osobnostný rozvoj každého
žiaka v prospech jeho osobnostného maxima. Vzdelávame aj žiakov s vývinovými poruchami učenia alebo správania sa i žiakov
zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Ďalšou skupinou sú žiaci, ktorí majú menej
závažné poruchy reči a sluchu. Žiakov vzdelávame podľa individuálnych vzdelávacích
plánov, ktoré sú spracované na základe
školského vzdelávacieho programu a vychádzajú zo špecifických vzdelávacích potrieb
žiakov.
Na škole poskytujeme poradenský servis

prostredníctvom výchovného poradcu, špeciálneho pedagóga, školského psychológa
a sociálneho pedagóga. Asistenti učiteľa
pomáhajú skvalitňovať vyučovací proces
žiakov, ktorí to potrebujú. Naša škola zakúpila schodolez pre žiaka, ktorý je zdravotne znevýhodnený.
Takisto organizujeme športové aktivity pre
sociálne znevýhodnených žiakov a pozývame na nich aj žiakov zo špeciálnej základnej
školy. Každoročne sa zúčastňujeme charitatívneho koncertu Integrácia, usporadúvame
burzu hračiek, vianočný predaj ručne vyrábaných výrobkov, z ktorých výťažok venuje-

me na charitatívne účely. Máme založený
fond na pomoc pre žiakov v hmotnej núdzi
a na zmiernenie rôznych nepriaznivých životných situácií.
Čím sa vaša škola vyznačuje?
V škole sa zameriavame na štyri dôležité
oblasti. Prvou je samozrejme kvalitné vzdelávanie orientované aj na výučbu cudzích
jazykov. Naši žiaci sa zapájajú do rôznych
vedomostných súťaží. Dosahujú vysokú
vzdelanostnú úroveň, o čom svedčia aj výsledky testovania KOMPARO, ktoré sú v našej škole nad celoslovenským priemerom.
Ďalšou z oblastí, ktorú rozvíjame, je ekologická výchova. Zapojili sme sa do programu Zelená škola a každý rok sa nám
darí obhájiť jej titul. Deti sa už odmalička snažíme viesť k prírode a prebúdzať v nich vzťah k svojmu prostrediu,
mestu a krajine. Záleží nám na tom, aby
chránili životné prostredie, šetrili energiami, šetrne zaobchádzali so zverenými
učebnicami a pomôckami v škole a takisto
v škole triedime odpad.
Treťou oblasťou je šport, na ktorý sa zameriavame. Ako jediná základná škola
v galantskom okrese máme krytú plaváreň,
ktorá slúži nielen žiakom, ale vo večerných
hodinách aj širokej verejnosti. Máme tiež
vybudované multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom, ktoré naši žiaci využívajú
na telesnej výchove. Sme školou, ktorá
podporuje zdravý životný štýl detí. Naši žiaci dlhodobo dosahujú výborné výsledky

v rôznych športových súťažiach a v rámci
školy vznikli aj školské športové strediská
hádzanej žiačok a basketbalu žiakov. Oba
tímy dosahujú veľmi dobré výsledky nielen
v rámci kraja, ale aj v rámci celého Slovenska. Prekážkami sú jedine nevyhovujúce
športoviská v areáli školy, ktoré je potrebné zrekonštruovať. Ďalšou prekážkou je, že
z kapacitných dôvodov nemôžeme uspokojiť potreby všetkých rodičov, ktorí chcú
umiestniť svoje deti na našu školu.
Navyše v záujme zníženia administratívnej
zaťaženosti vedieme pedagogickú dokumentáciu v elektronickej forme.
Čím môžete inšpirovať ostatné školy na
Slovensku?
Školský vzdelávací program Japonec - jazyky, pohyb, naučiť sa ekologicky cítiť je
orientovaný na žiaka. To znamená, že rešpektuje osobné maximum a individuálne
potreby každého žiaka, umožňuje efektívnu, profesionálnu a premyslenú prácu
učiteľa, ktorý vo svojej práci využíva konštruktivistický prístup vo vyučovaní. Učiteľ sa snaží, aby každý žiak mohol dosiahnuť čo najvyššiu možnú úroveň. Zameriava sa na vnútornú motiváciu žiaka, vedie ho
k aktívnemu učeniu, v rámci ktorého sa na
hodine zapájajú všetci žiaci a spoločne diskutujú a myslia.
Žiaci sa vzdelávajú pomocou moderného
vybavenia. Vytvárame im prostredie, ktoré
rozvíja ich tvorivosť a súčasne zohľadňuje

ich možnosti. V škole kladieme dôraz na
otvorenosť voči všetkým deťom, rodičom
a verejnosti. Snažíme sa, aby sa do jej chodu zapájali všetci. Snahou celého kolektívu
je, aby boli rodičia informovaní o tom, ako
sa ich deťom darí a aby vedeli výsledkoch
svojich detí. Tiež sa ich snažíme zapájať do
mimoškolských aktivít, športových akcií,
exkurzií, výletov a do plánovaných ekologických pobytov.
V našej škole pripravujeme žiakov na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti
v duchu porozumenia, znášanlivosti, rovnosti pohlaví a priateľstva. Venujeme tiež
pozornosť výchove k zdravému životnému
štýlu. Učíme žiakov ekologicky cítiť. Aby
sme sa všetci cítili príjemne, kladieme tiež
dôraz na upravené a estetické prostredie
tried, chodieb a všetkých priestorov v budove i v areáli školy. Na chodbách sú relaxačné
kútiky so sedačkami a s tulivakmi pre žiakov.
Aká je vízia vašej školy?
Chceme sa stať školou, ktorá bude otvorená všetkým a ktorá bude vnímavou voči
potrebám žiakov, rodičov i zamestnancov
školy. Chceme, aby z našej školy odchádzali žiaci plní vedomostí, ale aj ako ľudia
s vysoko morálnymi hodnotami. Aby
z nich boli dobrí, čestní, charakterní, vzdelaní, tvoriví, aktívni, samostatní a iniciatívni
ľudia so zodpovednosťou voči sebe i svojmu okoliu.
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Súkromná spojená škola
Biela voda 2 v Kežmarku

Riaditeľka školy: Anna Jurgovianová
Počet študentov: SOŠ – 275
SOU – 133
Počet tried:
SOŠ – 13
SOU – 10
Počet učiteľov: SOŠ – 31
SOU – 29

Anna Jurgovianová:

Škola, na ktorej študujú prevažne rómski študenti, učí predovšetkým pre život
Súkromná spojená škola Biela Voda 2 v Kežmarku má dve zložky: Súkromnú odbornú školu a Súkromné učilište. V Prešovskom kraji funguje desiaty rok. Vzdeláva najmä študentov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Na škole študuje viac ako 95 percent rómskych žiakov. „Máme obrátenú inklúziu.
To znamená, že sa snažíme, aby žiaci z rómskej komunity medzi seba prijali žiakov z majority, ktorí sa
z rôznych dôvodov – či už zdravotných alebo rodinných – nemohli vzdelávať na strednej škole bežného typu,“ vysvetľuje riaditeľka školy Anna Jurgovianová.
Prečo sa vaša škola zapojila do programu
Vnímavá škola?
Do programu sme sa zapojili najmä z dôvodu, že sa venujeme žiakom zo sociálne
znevýhodneného prostredia. Ide o skupinu mladých ľudí, ktorí sú ohrození izoláciou, predsudkami a často čelia extrémistickým prejavom zo strany majority. Neraz sa
stretávajú s odmietaním, čo neprináša veľa
pozitívnej motivácie do ich života. Ich situáciu, ako aj nie vždy prívetivé postoje zo strany majority sa snažíme postupne zmeniť aj
pomocou programu Vnímavá škola.
Čím sa vaša škola vyznačuje?
Naša škola funguje v regióne už desiaty rok
a za tie roky školu opustilo veľa žiakov, z
ktorých sa stali slušní a pracujúci dospelí ľudia. Žiaci našej školy dosahujú na Slovensku
dobré výsledky v súťažiach, prehliadkach i
remeselnej činnosti.
Zapájajú sa do množstva dobrovoľníckych
činností, snažia sa pomáhať nielen svojmu
okoliu, ale aj iným, ktorí to potrebujú. Našou úlohou je najmä výchova týchto mladých ľudí. Heslo, ktorým sa inšpirujeme,
znie: Nie všetky deti urobíme múdrymi, ale
všetky deti môžeme urobiť šťastnými.

Ako by ste opísali vašu školu z pohľadu inklúzie?
Od začiatku vzniku školy sme sa venovali
výchove a vzdelávaniu žiakom zo sociálne
znevýhodneného prostredia. Snažíme sa o
to, aby sme s pomocou inkluzívneho vzdelávania dosiahli čo najlepšie výsledky s našimi
rómskymi i mentálne či telesne postihnutými žiakmi. Je to náročná edukačná práca,
ktorá prináša postupne výsledky v regióne,
v ktorom pôsobíme.
Všetky naše aktivity sú zamerané na dobrovoľnícku a dobročinnú prácu a našich študentov i verejnosť, s ktorou prichádzame
do kontaktu sa snažíme viesť k tomu, aby sa
k sebe chovali s čo najväčším rešpektom a
vážili si prácu toho druhého bez predsudkov
vyplývajúcich z farby pleti, sociálneho statusu, veku či pohlavia.
Čím vaša škola môže inšpirovať ostatné na
Slovensku?
U nás máme obrátenú inklúziu. To znamená,
že sa snažíme, aby žiaci z rómskej komunity
medzi seba prijali žiakov z majority, ktorí sa
z rôznych dôvodov (či už zdravotných alebo
rodinných) nemohli vzdelávať na strednej
škole bežného typu. Ako jedna z mála škôl
na Slovensku máme viac ako 95 percent
rómskych žiakov, s ktorými chodíme v rám-

ci integrácie medzi žiakov aj zo škôl, ktoré
nemajú ani jedného rómskeho žiaka alebo
žiaka s kombinovaným postihnutím.
Naša výučba je humanisticky orientovaná
na žiaka a využíva prvky Waldorfskej školy. Cieľom je dosiahnuť u našich žiakov čo
najvyšší stupeň vzdelania a to takzvaným
stupňovitým vzdelávaním. To znamená,
že študenti získavajú doklady o ukončení
vzdelania stupeň po stupienku. Ak sa im to
podarí, od základného až po maturitné vysvedčenie. Zároveň získavajú pracovné návyky a zručnosti potrebné pre prax.
Akou školou by ste sa chceli stať? Máte
svoju víziu?
Keďže sme otvorená škola rodinného typu,
našou víziou je, aby čo najviac našich absolventov získalo po vyučení prácu a zapojilo
sa do pracovného kolobehu. Snažíme sa,
aby tí najlepší z nich prebrali po nás žezlo
a v tomto duchu a s ešte lepšími nápadmi
pokračovali v našej práci a vzdelávali žiakov
z rómskej komunity, aby sa z nich stali pracovití, šikovní a osožní mladí ľudia pre svoju
rodinu a komunitu. Už máme medzi našimi
kolegami prvé lastovičky, takže im pevne
držíme prsty, aby to vydržali a išli ostatným
rovesníkom príkladom.

Základná škola s materskou školou
Pečovská Nová Ves

Riaditeľ školy: Marek Adamečko
Počet tried: 29
Počet učiteľov: 445
Počet učiteľov: 55

MAREK ADAMEČKO:
Chceme, aby naša škola bola dielňou ľudskosti

Základná škola s materskou školou v Pečovskej Novej Vsi patrí k jednej z najväčších v Prešovskom
okrese. Škola je etnicky zmiešaná a pôsobí na nej špeciálna pedagogička, školská psychologička a dokonca piati asistenti, ktorí pomáhajú všetkym žiakom v rámci vzdelávania. O škole sme sa rozprávali
s jej riaditeľom Marekom Adamečkom.

Prečo sa Základná škola s materskou školou v Pečovskej Novej Vsi rozhodla zapojiť
do programu Vnímavá škola?
K zapojeniu do projektu nás inšpirovala myšlienka vnímavosti a dôležitosti kritického
myslenia. Považujeme za nevyhnutné rozvíjať práve tieto zručnosti u mladých ľudí.
Čím sa vaša škola vyznačuje?
Naša škola patrí medzi vidiecke školy. Aktuálne máme 445 žiakov a 55 zamestnancov.
Patria k nám aj dve pracoviská materskej
školy, čím patríme medzi najväčšie školy v
prešovskom regióne. Sme pyšní na to, že
našu pestrosť považujeme za výzvu, nie
prekážku, že dokážeme tímovo pracovať,
kooperovať, snažiť sa o vylepšenie v každej

oblasti našej činnosti. Všetci zamestnanci si
navzájom pomáhame, rešpektujeme sa a
preferujeme otvorenú komunikáciu a jasné pravidlá. Tomu učíme aj našich žiakov.
Našou najväčšou prekážkou sú najmä predsudky v spoločnosti.
Ako by ste opísali vašu školu z pohľadu
inklúzie, inkluzívneho vzdelávania alebo
prístupu? Čo v tomto smere robíte?
Inklúzia nie je cieľ, inklúzia je cesta. Na tejto
ceste sme si zvolili prístup pomalých, malých krokov, ktoré však majú jednoznačnú
víziu. Smerovať k vzájomnej tolerancii a
rešpektu. A ešte niečo považujeme za dôležité. Pravidlá. Jasné, rovnaké pravidlá pre
každého na našej spoločnej ceste.

Čím podľa vás vaša škola môže inšpirovať
ostatné na Slovensku?
Inklúzia pre našu školu nie je povinnosť alebo aktuálny trend. Je požiadavkou dnešnej
doby. Je to spontánny proces, ktorý aplikujeme do praxe prirodzene, nenásilne,
postupnými krokmi ako reakciu na požiadavky plynúce z podmienok a na situáciu
v našej škole. Zavádzanie najnovších metód,
foriem, neustále vylepšovanie edukačného
procesu a tímová práca všetkých pedagógov sú základom našej každodennej práce.
Akou školou by ste sa chceli stať?
Chceme, aby bola naša škola dielňou ľudskosti.
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Základná škola s materskou školou Vištuk

Riaditeľka školy: Viera Mladenová
Počet žiakov: 115
Počet tried: 9
Počet učiteľov: 16

JÁN KVAK:

Naša žiacka školská rada je ozajstným poradným orgánom školy
Škole v malej dedinke pri Bratislave pred niekoľkými rokmi hrozilo, že zanikne. Škola však prešla premenou a má čo ponúknuť. Nezameriava sa len na vzdelávanie a vedomosti, ale záleží jej na tom, aby
žiaci mali schopnosť empatie, učili sa vnímavosti, boli kreatívni, odvážni a vedomí si svojich kvalít i
nedostatkov, na ktorých môžu pracovať. O tom, ako to v škole funguje, sme sa rozprávali s učiteľom
Jánom Kvakom, ktorý školu prihlásil do programu Vnímavá škola.
Prečo sa Základná škola s materskou školou vo Vištuku rozhodla zapojiť do programu Vnímavá škola?
Naša škola sa zapojila do projektu Vnímavá
škola z rôznych dôvodov. V súčasnosti na
škole rastie potreba používať individuálny
prístup a adaptívne vyučovanie, aby sa podporila jedinečnosť každého žiaka. Odlišnosť
detí môže byť niekedy vnímaná ako prílišná
rôznorodosť a môže šokovať niektoré typy
žiakov. My sme chceli, aby táto rôznorodosť
bola vnímaná ako prirodzená nielen žiakmi,
ale aj našimi kolegami a dokázali sme sa
navzájom akceptovať. Aby sme dokázali
vnímať naše potreby, ale najmä naše schopnosti a nadanie a vytvorili tak rôznorodú,
ale zároveň súdržnú komunitu.
Na našej škole sme presvedčení, že byť
dnes komplexnou osobnosťou neznamená
len ovládať určité penzum vedomostí, ale
je dôležité byť mať schopnosť empatie, byť
vnímavý, kreatívny, nebojácny, skromný a
zároveň si byť vedomý svojich kvalít i nedostatkov, na ktorých je človek schopný pracovať. Pevne veríme, že v tomto všetkom
nám naša účasť v projekte Vnímavej školy
dokáže pomôcť.
Čím sa vaša škola vyznačuje?
Sme radi, že sa nám postupne darí vťahovať rodičov do diania školy. Rada rodičov
aktivizuje aj ostatných rodičov, čo sa prejavuje aj v organizácii rôznych kultúrno-spoločenských akcií, vďaka ktorým je naša škola
podporovaná aj finančne. Sme pyšní na náš
pestrý vekovo zložený kolektív, v ktorom sa
navzájom podporujeme, a to nielen v pracovných záležitostiach.
Táto príjemná atmosféra v kolektíve sa ďalej
pozitívne prejavuje aj vo vzťahu k žiakom,

ktorí na škole vnímajú pohodu. Snažíme sa
náš kolektív ďalej budovať a stmeľovať aj
prostredníctvom rôznych teambuildingových akcií, ktoré nie sú povinnou súčasťou,
ale radi sa na nich zúčastňujeme a aj vďaka
tomu sa bližšie poznáme a pomáha nám to
neskôr v práci i pri prerozdeľovaní úloh. Na
týchto akciách nie sme len my učitelia, ale
vytvárame príjemný veľký kolektív aj s našimi kuchárkami, upratovačkami, školníčkou,
školníkom a kolegyňami z materskej školy.
Máme dokonca žiacku školskú radu, ktorá
u nás nemá len formálne postavenie, ale je
naozajstným poradným orgánom vedenia
školy. Aktívne sa podieľa na pripomienkovaní dokumentov týkajúcich sa žiakov (predovšetkým školského poriadku), zvonenia,
prestávok. Zároveň každý rok v spolupráci
aj s nečlenmi parlamentu organizuje vynikajúce kultúrno-spoločenské aktivity na posilnenie budovania ducha školy a žiaci majú
takto možnosť spoznať sa aj z inej strany.
V rámci týchto aktivít strávia aj noc v škole,
počas ktorej hrajú rôzne spoločenské hry,
organizujú diskotéku, rôzne zaujímavé úlohy, po zvládnutí ktorých žiaci dostávajú odmeny. Našim žiakom dávame možnosť slobody, autonómnosti a zodpovednosti, ktoré
sú dôležité pre ich ďalší osobnostný vývoj.
Naši učitelia organizujú aj rôzne školské
akcie. Spolu so žiakmi navštevujeme domov dôchodcov, spoznávame rôzne kultúry
cez exkurzie do zahraničia, robíme exkurzie do štátnych a verejných inštitúcií ako
sú slovenský parlament alebo zastúpenie
Európskej komisie na Slovensku. Snažíme sa
budovať občianske postoje žiakov a rozvíjať
ich talent aj prostredníctvom rôznych súťaží
ako sú recitačné súťaže Šaliansky Maťko a
Hviezdoslavov Kubín, športová súťaž Maj-

stri Slovenska, Slávik Slovenska zameraný
na spev či vedomostné súťaže. Spolupracujeme tiež so spisovateľom Danielom Hevierom na projekte Chymeros, v rámci ktorého s vybranými žiakmi vytvárajú príbehy.
Vďaka tejto spolupráci naša žiačka a všestranne umelecky nadaná Agáta Čurková už
dokonca pokrstila svoju knihu.
Zúčastňujeme sa aj ekologických súťaží,
organizujeme dni zdravej výživy (jabĺčkové
hodovanie) a dni psychického zdravia. Naši
žiaci si sami v spolupráci s koordinátorom
prevencie vyberajú semináre zamerané na
rôzne témy ako sú body image, budovanie
kamarátstva, dobrých vzťahov, ovládanie
hnevu.
Na škole máme aj výchovného a kariérového poradcu, ktorí žiakom na pravidelných
skupinových a individuálnych sedeniach pomáha rozhliadnuť sa okolo seba a podporiť
ich talent a nájsť v nich potenciál pre vykonávanie ich budúceho povolania. Organizujeme motivačné prednášky s osobnosťami a
žiakom tak približujeme ich pracovný svet.
Naši učitelia používajú rôzne inovatívne
metódy vo vyučovaní, vďaka ktorým každý žiak a žiačka dostavajú šancu prejaviť
sa - integrované vyučovanie, workshopy,
adaptívne učenie, projektové vyučovanie.
Učitelia našej školy na sebe stále pracujú a
zúčastňujú sa rôznych vzdelávacích aktivít
na posilnenie svojich učiteľských kompetencií (Akadémia Dávida Králika, RAABE,OZ
Andreas, OZ Hans...)
Riadenie školy je otvorené, čo má nesmierne dobrý vplyv na aktivitu učiteľov. Problémy, s ktorými sa stretávame, spočívajú skôr
v neochote niektorých rodičov podieľať sa

na vývoji školy a tiež v slabšej participácii
na fungovaní školy zo strany niektorých
starších kolegov. Naša škola spolupracuje aj
s nadáciou Integra, cez ktorú máme adoptovaného afrického chlapca a už druhý rok
mu pomocou dobrovoľnej zbierky našich
žiakov platíme štúdium.
Ako by ste opísali vašu školu z pohľadu
inklúzie, inkluzívneho vzdelávania alebo
prístupu? Čo v tomto smere robíte?
Na našej škole pôsobí špeciálna pedagogička, ktorá poskytuje podporu všetkým inte-

grovaným deťom, deťom so špeciálnymi
výchovnými potrebami a ich rodičom.
Čím môže vaša škola inšpirovať ostatné
školy na Slovensku?
Vynikajúcou spoluprácou medzi žiakmi a
učiteľmi a otvorenosťou v riadení školy. Našou rodinnou atmosférou, ale aj čulým životom v škole nielen počas vyučovania, ale aj
mimo neho.
Akou školou by ste sa chceli stať? Máte
svoju víziu?

Chceli by sme sa stať školou, ktorá je otvorená pre všetkých žiakov a ľudí. Školou, ktorá je zodpovedná voči svojmu okoliu, ale aj
spoločnosti. Radi by sme našimi aktivitami
inšpirovali aj ostatné školy našej veľkosti a
možno aj tie väčšie, aby vyučovanie nebolo
obmedzené len na 45 minútové hodiny, ale
aby to v ich škole žilo aj počas prestávok, po
škole, ba dokonca aj cez víkend. Chceli by
sme byť školou, do ktorej deti budú chodiť
vždy s radosťou a ktorá je tolerantná k inakosti a rôznorodosti.

Riaditeľka školy: Hana Chlupíková
Počet žiakov: 444
Počet učiteľov: 27
Počet tried: 19

Základná škola Pribinova Nováky

HANA CHLUPÍKOVÁ:

Nemôžeme zastať vo vlastnom vzdelávaní, lebo svet sa mení
Základná škola Pribinova v Novákoch si zakladá na princípe vzájomného rešpektu a pomoci. Nebojí
sa slova inklúzia a ani inovatívnych metód a foriem vzdelávania žiakov aj napriek tomu, že nastavený
školský systém nie vždy učiteľom pomáha. O škole nám porozprávala jej riaditeľka Hana Chlupíková.
Prečo sa vaša škola rozhodla zapojiť do
programu Vnímavá škola?
Chceme vzdelávať a vychovávať žiakov tak,
aby neboli sebeckí, aby vnímali potreby
iných a hľadali súzvuk medzi svojimi potrebami a potrebami iných. Len tak budeme žiť
v spoločnosti pokojne.
Čím sa vaša škola vyznačuje z pohľadu inkluzívneho prístupu?
Už veľa rokov sa snažíme vytvárať podmienky pre inklúziu v našej škole. Prijímame do nej deti rôznych zdravotných, sociálnych i etnických rozdielov a zároveň my,
pedagógovia, sa učíme ich rešpektovať a
pomáhať im.
Niekoľko rokov budujeme v škole klímu,
ktorá je naklonená vzájomnému rešpektovaniu sa. Absolvovali sme veľa vzdelávaní,
ale aj výmeny názorov, diskusií medzi nami,
aby sme o inklúzii nielen hovorili, ale ju aj
realizovali v praxi. Sme hrdí na zvládnutie
začlenenia dievčatka, ktoré nechceli zobrať ani do materskej školy pre jej zdravotné
problémy, dnes u nás študuje vo 8. ročníku.
Tiež sme vďační za podporu zriaďovateľa,
ktorý nám financuje už niekoľko rokov

mzdu školského špeciálneho pedagóga. A
prešli sme si aj procesom integrácie chlapca
z Číny, ktorému naši pedagógovia vytvorili
skvelé podmienky a boli veľmi trpezliví a
vnímaví nielen k jeho vzdelávacím, ale aj
osobným problémom.
Čím môže vaša škola inšpirovať ostatné
školy na Slovensku?
Na našej škole chceme a musíme neustále
napredovať. Nemôžeme zastať vo vlastnom
vzdelávaní pedagógov, lebo svet a situácia v
ňom sa mení a my musíme byť pružní, aby
sme sa ako pedagógovia pripravili a reflektovali jeho zmeny. My, pedagógovia, musíme byť nositeľmi zmien - aj v našich postojoch, lebo tie odovzdávame nasledujúcim
generáciám.

vzdávame napriek tomu, že nám nastavený
školský systém nie veľmi pomáha.
Akou školou by ste sa chceli stať? Máte
svoju víziu?
V snahe položiť základy pre úspešný život
každého jedinca pracujeme na rozvoji jeho
schopností. Veríme, že z našej školy vyjdú
žiaci, ktorí budú mať v budúcnosti záujem
celoživotne sa vzdelávať na základe vlastného záujmu a budú samostatní, zodpovední
a flexibilní, nech budú kdekoľvek na svete.
Veríme, že sa nám z nich podarí vychovať tímových a vnímavých ľudí, ktorí budú uplatňovať svoje morálne názory a budú otvorení inakosti.

Bojujeme za asistentov, ktorí nám majú a
môžu pomáhať pri odstraňovaní akýchkoľvek bariér a neustále veríme, že aj na Slovensku je možné pripraviť podmienky pre
akceptovanie rôznorodosti všetkých. Inšpiráciou teda môže byť, že máme neustále
chuť sa zlepšovať, pracovať na svojich postojoch k inklúzii, inovovať metódy a formy
vzdelávania tak, aby čo najviac vyhovovali
žiakom, pedagógom i rodičom. A že sa ne-
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Základná škola
Železničná Bratislava

Riaditeľka školy: Andrea Macháčová
Počet žiakov: 638
Počet tried: 28
Počet učiteľov: 35 učiteľov, 10 vychovávateliek, 5 asistenti

KATARÍNA DOBROVODSKÁ:

Radi by sme boli školou, o ktorej budú žiaci hovoriť, čo dobré v nej zažili

Základná škola Železničná v Bratislave vzdeláva viac ako 600 žiakov, pričom takmer 10 percent z nich
sú mladí ľudia so špeciálnymi potrebami. Študujú v nej aj žiaci s poruchami učenia a pozornosti, žiaci
s Aspergerovým syndrómom, s narušenou komunikačnou schopnosťou a s telesným hendikepom.
Vedenie školy sa snaží, aby mali k sebe všetci blízko a nebáli sa vzájomnej inakosti. O škole sme nám
porozprávala učiteľka Katarína Dobrovodská.

Prečo sa Základná škola Železničná v Bratislave rozhodla zapojiť do programu
Vnímavá škola?
Naša škola v súčasnosti vzdeláva viac ako
600 žiakov, pričom takmer 10 percent
z nich má špeciálne potreby. Ide o žiakov
s poruchami učenia a pozornosti, o žiakov
s Aspergerovým syndrómom, s narušenou
komunikačnou schopnosťou alebo s telesným hendikepom.
Všetkým našim žiakom sa snažíme sprostredkovať nielen vedomosti z jazykovednej,
matematickej či prírodovednej oblasti, ale
čoraz viac sa sústredíme aj na oblasť sociálnych zručností. Radi by sme získali potrebné

metodické nástroje pre šírenie myšlienok
vnímavosti pre všetkých našich pedagógov,
ktorí budú vďaka osvojeným zručnostiam
využívať príbehy z Online živej knižnice na
svojich hodinách. Celkovým cieľom je dosiahnuť scitlivenie žiakov a učiteľov voči
druhým ľuďom, zvýšiť mieru prosociálneho
cítenia a správania, láskavosti a rešpektu.
Čím sa vaša škola vyznačuje?
V našej škole sa nezameriavame iba na
výkony žiakov, ale aj na rozvoj ich talentu
a osobnostný rozvoj. Čo sa týka pohybového rozvoja, žiaci majú už na prvom stupni
možnosť si vybrať, či absolvujú hodiny základov tanca, loptových hier alebo umenia

hrou. Od prvého ročníka rozvíjame u žiakov
pozitívny vzťah k anglickému jazyku a od
tretieho ročníka ich vyučujeme základy nemeckého jazyka.
Predmety zamerané na spoznávanie vlasti
a prírody sa snažíme vyučovať najmä pomocou zážitkového učenia. Organizujeme
pre žiakov rôzne exkurzie a výlety. Druhý
rok zapájame prvky Hejneho matematiky
na prvom stupni a sme tiež zapojení do experimentálneho programu výučby anglického jazyka metódou Jolly Phonics. Veľkú časť
nášho vzdelávania tvorí projektové vyučovanie. Žiaci prezentujú svoje ročné projekty
na záver každého školského roka.

Veľkou pomocou pre našu školu je podpora z Operačného programu Ľudské zdroje
s názvom V základnej škole úspešnejší,
vďaka ktorému sme využili financie na zamestnanie špeciálnej pedagogičky, ako aj
piatich asistentov učiteľa. Veľmi pozitívne
hodnotíme pomoc asistentov aj v popoludňajších hodinách. Práve toto je čas, kedy
niektoré deti s poruchami učenia a pozornosti už nevládzu ovládať svoje správanie
a impulzívnosť a tak majú možnosť v relaxačnej a senzorickej miestnosti tráviť čas
pod odborným vedením alebo v prítomnosti asistentov. Môžu sa tam pripravovať
na ďalší deň do školy alebo uniknúť množstvu podnetov, ktorým sú po celý deň vystavení a následne sa môžu opäť zapojiť do
hier v školskom klube detí.

také, aké by sme si želali.

Náročné situácie sa na našej škole čoraz
častejšie objavujú v rovine medziľudských
vzťahov a medzi žiakmi. Čoraz viac času
a energie venujeme práve komunikácii a
snahe nájsť porozumenie alebo aspoň spoločné riešenia v istých vypätých situáciách.
U niektorých žiakov (a nie je ich málo) sme
si všimli obavy z inakosti a nízku mieru tolerancie voči odlišnostiam a práve preto sme
sa zapojili aj do programu Vnímavá škola.

Naši žiaci majú možnosť v decembri prispievať trvanlivým jedlom alebo kozmetikou a
inými potrebnými vecami v rámci akcie Obrátený adventný kalendár. V januári vyzbierané veci triedime a podľa záujmu organizácií ich distribuujeme klientom do krízových
centier, azylových domov alebo komunitného centra.

Situácii nepomáha ani momentálny nedostatok personálu v oblasti školstva v Bratislave. Pedagógom rastú povinnosti, čoraz
viac času trávia v práci a výsledky nie sú

Ako by ste opísali vašu školu z pohľadu
inklúzie, inkluzívneho vzdelávania alebo
prístupu? Čo v tomto smere robíte?
Na našej škole organizujeme každoročne
v júnovú sobotu Deň rodiny a športu, súčasťou ktorej je aj INcluday - Deň pre každého.
V rámci tejto akcie máme vždy pripravené
stánky, kde si naši žiaci a ich rodičia môžu
na vlastnej koži vyskúšať, aký je život ľudí
s rôznym znevýhodnením. Skúšajú si, ako
im ide odzeranie z pier, čítanie Braillovho
písma, čítanie textu pohľadom dyslektikov
a rôzne iné aktivity. V minulosti sme organizovali podobnú akciu Deň bez bariér, ktorej
cieľom bolo najmä vyskúšať si život v koži
človeka s telesným hendikepom.

Žiakov na druhom stupni sa snažíme viesť
k pomoci druhým, napríklad ich zapájaním
sa do rôznych zbierok ako sú Hodina deťom cez Nadáciu pre deti Slovenska, Modrý
gombík organizovaný Unicefom alebo do
Dňa narcisov Ligy proti rakovine a ďalších.

Naši žiaci veľmi radi cestujú a spoznávajú
a preto sme pre nich vytvorili projekt Výzva! Cestuj, poznávaj, pomáhaj! V rámci
tohto projektu sa skupinky žiakov stretávali so svojimi tútormi a plánovali si cestu
a financie (každá skupina mala obmedzený
rozpočet na jedlo, dopravu a ubytovanie)
a spôsob pomoci druhým. Po absolvovaní
jednej noci mimo Bratislavy bez mobilných
telefónov každá skupina prezentovala svoje
zážitky na záverečnom podujatí v kultúrnom dome, kedy sa ostatní žiaci školy mali
možnosť dozvedieť, ako dokáže každý z nás
pomôcť, aj keď nemá peniaze. Dve skupiny
našich žiakov trávili čas v domovoch sociálnych služieb a pomáhali ľuďom s rôznymi
hendikepmi.
Ako môže vaša škola inšpirovať ostatné
školy na Slovensku?
Najmä snahou vyjsť si vzájomne v ústrety,
nachádzať riešenia na zdanlivo neriešiteľné
situácie, vierou v dobro a jeho šírenie.
Aká je vízia vašej školy?
Radi by sme boli školou, z ktorej žiaci odchádzajú neradi a keď sa zavrú brány školy, s radosťou hovoria, čo v nej zažili, čo sa
naučili, koho spoznali, komu pomohli a kto
naopak pomohol im.
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Adient, s.r.o.

STANISLAVA VALIENTOVÁ:

Chceli sme podporovať školu v oblasti inklúzie, aj preto sme si ju adoptovali

Adient patrí medzi globálnych lídrov vo výrobe automobilových sedadiel. Spoločnosť je s viac ako
4 000 zamestnancami a 8 prevádzkami na Slovensku jedným z kľúčových zamestnávateľov v automobilovom priemysle. Popri podnikaní rozvíja aj svoju spoločenskú zodpovednosť za okolité komunity.
Tento rok sa spoločnosť rozhodla adoptovať Vnímavú školu Na dolinách v Trenčíne v rámci programu
Vnímavá škola z dielne organizácie Eduma, ktorého cieľom je rozvíjať inklúziu na školách, citlivosť mladých ľudí a viesť ich k vnímavosti. O firme sme sa rozprávali s HR manažérkou Stanislavou
Valientovou.
Čím sa vaša firma zaoberá?
Adient má na Slovensku šesť výrobných
závodov. V Žiline sa koncentruje výroba
kompletných sedadlových systémov a výroba textílií pre automobilové sedadlá.
Martinský závod Adient spolu s výrobou
v Bardejove sa sústreďuje na produkciu automobilových poťahov. Dve výrobné strediská v Lučenci vyrábajú penové komponenty a kovové časti pre opierky hlavy.
Popri výrobných závodoch na Slovensku pôsobí aj globálne biznis centrum v Bratislave,
ktoré je jediným zástupcom svojho druhu
v spoločnosti Adient celosvetovo. Viac ako
900 zamestnancov bratislavského biznis
centra zabezpečuje celosvetovú podporu
firemných procesov v oblasti financií, informačných technológií, daní, nákupu, riadenia ľudských zdrojov, transportu, logistiky
a programového manažmentu.
V Trenčíne má spoločnosť Adient vývojové
centrum. Vzniklo v roku 2004, dnes má vyše
500 zamestnancov a je to najväčšie vývojové centrum pre automobilový priemysel na
Slovensku. Práve toto vývojové centrum je
priamym partnerom Vnímavej školy.
Máte medzi zamestnancami aj zamestnancov zo zraniteľných skupín?
Naša spoločnosť zamestnáva aj ľudí zo zraniteľných skupín. Nie je ich však toľko, ako
by sme si želali. Na Slovensku dohromady
zamestnávame ľudí asi 24 národností, vo
viacerých lokáciách pracujú kolegovia so
zdravotnými obmedzeniami. Vo všeobecnosti sa však v tomto smere nevymykáme
priemeru.

Akým spôsobom podporuje vaša firma
okolitú komunitu?
Naša spoločnosť sa od začiatku svojho pôsobenia snaží o podporu komunít, v ktorých
naši zamestnanci žijú a pracujú. Niektoré
projekty firma realizuje vo všetkých prevádzkach na Slovensku, iné sú lokálne a rieši
si ich individuálne každá prevádzka. Firma
pravidelne organizuje rôzne zbierky pre
viaceré cieľové skupiny (zvieratká, deti, ľudí
v núdzi, krízové centrá), zapája sa do vzdelávacích aktivít na školách rôznych úrovní,
realizuje interné charitatívne projekty na
základe podnetov od zamestnancov, vo
vianočnom období plní vianočné priania deťom a rodinám v núdzi, poskytuje priestor
pre predaj výrobkoch z občianskych združení počas Vianoc a Veľkej Noci. Viaceré projekty sa už na prevádzkach stali súčasťou
firemnej kultúry a pravidelne sa opakujú.
Aj naše centrum v Trenčíne je aktívne vo
svojej komunite. Okrem podpory Vnímavej
školy realizuje množstvo ďalších projektov,
ktoré napĺňajú myšlienku spoločenskej zodpovednosti. Dlhodobého charakteru je napríklad spolupráca s Centrami včasnej intervencie v Žiline, Bratislave a v Trenčíne, pre
ktoré študenti v rámci letnej stáže upravujú
detské elektrické autíčka pre potreby hendikepovaných detí.
Počas vianočného obdobia sa vo Vývojovom centre vždy organizuje zbierka pre
vybranú charitatívnu organizáciu. V rámci
akcie Stromček vianočných prianí zamestnanci pomáhajú deťom zo sociálnej slabších
rodín splniť ich vianočné želania. Klienti Domova Sociálnych služieb z Adamovských Kochanoviec sú zasa našimi pravidelnými partnermi pre Vianočný bazár, v rámci ktorého

prichádzajú našim zamestnancom spríjemniť začiatok Adventu vianočným punčom
a výrobkami zo svojej chránenej dielne.
Tento rok sa zamestnanci vývojového centra po prvýkrát zapojili do iniciatívy Naše
mesto a Giving Tuesday, ktoré organizovala
Nadácia Pontis. Novým projektom je aj Vnímavá škola, od ktorej si vývojové centrum
sľubuje intenzívnu spoluprácu zo žiakmi a
učiteľmi z miestnej Základnej školy Na dolinách v Trenčíne.
Prečo ste sa rozhodli podporiť Vnímavú
školu v Trenčíne?
Program Vnímavá škola, ktorý tento rok rozbehla organizácia Eduma, nás veľmi oslovil.
Predtým, ako sa prihlásila Základná škola
Na Dolinách v Trenčíne sme si sami chceli
hľadať a adoptovať partnerskú školu, ktorú
by sme mohli podporiť v oblasti inklúzie,
scitlivovania a rozvoja kritického myslenia.
Myšlienku výchovy a vedenia mladých ľudí
k pozitívnemu vnímaniu inakosti a rôznorodosti považujeme za vynikajúcu. V dnešnej
dobe narastajúceho extrémizmu v spoločnosti je vzdelávanie v tomto duchu viac než
potrebné.

Kovotvar, výrobné družstvo

MARCELA TOKOŠOVÁ:

Veríme, že aj dlhodobo nezamestnaní ľudia majú potenciál pracovať
Spoločnosť Kovotvar podniká vo výrobe kovových výrobkov pre domy, domácnosti a záhrady a
expandovala aj na trhy do Ameriky, Austrálie a Japonska. Jej výrobky dnes dokonca predáva vo svojej
predajni v Buckinghamskom paláci aj princ Charles a tržby z nich putujú na charitatívne účely. Viac
sme sa o firme rozprávali s riaditeľkou spoločnosti Marcelou Tokošovou.
Kovotvaru sa tento rok darí. Nominácia na
Vnímavú firmu je druhá v poradí.
Kovotvar vd Kúty bol tento rok nominovaný aj na ocenenie Roma Spirit v kategórii
Spoločnosť a zamestnávateľ za príklad pozitívnej praxe pri rovnocennom prístupe v
zamestnávaní Rómov a Nerómov, za nasledovaniahodný prístup k rómskym zamestnancom bez predsudkov a za poskytnutie
šance uplatniť sa na trhu práce. A nominácia na Vnímavú firmu je druhou nomináciou, čomu sme veľmi radi.
Čím je vaša firma prínosom pre zraniteľné
skupiny?
Tretinu našich zamestnancov tvoria Rómovia. Pre našu firmu je toto číslo veľmi významné, hoci zadosťučinenie by bolo, keby
sa do pracujúcej spoločnosti vedeli začleniť
všetci Rómovia v okolí a aj z iných častí Slovenska. Vieme, že naokolo ich žije v spoločných domácnostiach veľmi veľa a častokrát
práve to, že má aspoň jeden člen domácnosti stály príjem, umožňuje Rómom mať
prostriedky na základné životné náklady.
V Kovotvare veríme, že aj dlhodobo nezamestnaní ľudia majú vysoký potenciál pracovať, ak si získajú dôveru v zamestnávateľa. Zamestnať čo najviac rómskych otcov
a mám znamená dať im pocit zodpovednosti za vlastný život, úctu a rešpekt od kolegov
a nadriadených. Náš cieľ je jasný. Presvedčiť
Rómov, aby chodili pravidelne do práce, dať
im možnosť spoločensky sa uplatniť, vytvoriť im podmienky pre zdravý život a vzdelanie ich detí.
Ako už dlho podporujete ľudí z marginalizovaných skupín a na akých pozíciách pracujú?
Je tomu už sedem rokov, čo sa snažíme do
pracovného procesu zapájať aj rómskych
pracovníkov. Pracujú na rôznych pozíciách,
prevažne ako operátori liniek a na obsluhe

strojov. Nájde sa medzi nimi aj vodič vysokozdvižného vozíka v sklade, kvalitárka či
vedúci pracovník. Na riadiacich pozíciách
sme dali tiež možnosť ukázať kvality, vedomosti a schopnosti našim rómskym pracovníkom.
Musí vaša firma prekonávať aj isté prekážky?
Počas posledného roka vznikol kvôli zvýšenému počtu rómskych pracovníkov v našej
firme problém s ich ubytovaním. Tým, že
časť z nich je z východnej časti Slovenska,
vznikla ďalšia otázka v oblasti ich vzdelávania. Takisto riešime tému vzdelávania ich
detí v súvislosti s ich umiestňovaním do
materských a základných škôl.
Je nevyhnutné, aby už nikdy nevznikol problém, ktorý sme riešili nedávno, že riaditeľ
jednej z okolitých základných škôl odmietol
deti pracujúcich Rómov vziať do školy. Len
kvôli tomu, že ich rodičia majú inú farbu
pleti. Vo svojich radoch máme aj ľudí bez
domova, ktorým vytvárame nanovo podmienky pre zaradenie sa do spoločnosti.
Najnovšie sa zaoberáme osudom dvoch
ľudí z Ukrajiny, ktorým aktuálne prebiehajúca vojna vzala jednak rodinu muža krátko
pred päťdesiatkou a jednak ideály mladého
chlapca.

dovŕšia päť alebo šesť rokov, deti mohli byť
pripravené na zápis do základnej školy. Náš
dlhodobý cieľ je jasný! Ukázať deťom, že je
normálne, keď rodičia chodia do práce a
ony do školy alebo do škôlky.
Podporujete ešte nejakým spôsobom okolitú komunitu?
Záleží nám na vzdelaní detí v našom okolí.
Už tri roky finančne podporujeme Materskú
školu na ulici Janka Kráľa v Senici. Zároveň
sme jej prispeli výrobou školských skriniek,
nákupom edukačných hračiek a zaobstarali
sme do jej tried a priestorov aj tepelnú zábranu na radiátory. Angažujeme sa aj v zlepšovaní životných podmienok detí a ich rodín
s diagnostikovanou onkologickou chorobou
a to tak, že spolupracujeme s neziskovou
organizáciou Svetielko nádeje v Banskej
Bystrici. Prispievame aj na športové aktivity detí a dospelých v miestnom futbalovom
klube v Kútoch, aby každé dieťa - bez rozdielu, mohlo hrať futbal.

A ako jeden z najbližších cieľov tiež vnímame potrebu učenia mladých mamičiek, ktoré často nemajú skúsenosti a vedomosti,
ako sa postarať o svoje deti a o seba.
V čom vidíte riešenie?
Z administratívnej budovy Kovotvaru máme
zámer postaviť ubytovanie pre našich rómskych spolupracovníkov a ich deti. Chceme
im zabezpečiť vhodné zariadenie v podobe materskej škôlky pre deti a ich matky
v akomkoľvek veku dieťaťa, tak, aby keď
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Detský domov Macejko, Malacky

ZDENKA KLASOVÁ:

Ak je to možné, radi zapájame do našich aktivít aj rodičov detí
V živote si prešli mnohými sklamaniami, pocitom odcudzenia a niektorí dokonca traumami. Sú medzi nami, no na rozdiel od mnohých z nás, žijú v detských domovoch. O tom, ako funguje inštitúcia
detského domova a sa v nej zamestnanci starajú o deti a mladých ľudí, sme hovorili s riaditeľkou
Detského domova Macejko v Malackách, Zdenkou Klasovou.
Aké sú príbehy vašich deti?
Príbehy našich detí sú neľahké a smutné.
Ich prevažná časť má rodičov, ktorí starostlivosť o nich zanedbávali alebo sa ocitli
v ťažkej životnej situácii a nemohli deťom
poskytnúť základné potreby. Sú medzi nimi
aj také, ktoré boli v ohrození života a zdravia
a preto museli ísť do detského domova.
Sú to deti, z ktorých si mnohé prešli rôznymi traumami. Boli psychicky i fyzicky týrané,
zanedbávané alebo im neboli zabezpečené
základné potreby, nehovoriac o primeranej
zdravej strave a výžive. Deti často prichádzajú do nášho zariadenia podvyživené s pokazeným chrupom alebo hrubo zanedbávané, k ich veku s nerozvinutou rečou alebo sa
nedokážu hrať. Ich ťažký a smutný život sa
potom odrazí aj na ich prejavoch a objavujú
sa u nich poruchy v správaní. Majú svoje
špecifické potreby a problémy vytvárať si
vzťahové väzby, lebo neraz si v rannom detstve prežili negatívne zážitky.
Aký majú ich zážitky dopad na ich prežívanie?
Tieto deti často prežívajú inak. Inak sa presadzujú a niekedy sa líšia aj prejavmi vo
svojom správaní a konaní. Starostlivosť a
výchova o nich je niekedy náročná, ale o to
viac sa tešíme, keď sa u nich dostavia prvé
pokroky, výsledky a zmeny v správaní.
Napriek tomu všetkému, čím si deti prešli,
svojich rodičov milujú, akceptujú ich a dokážu ich ospravedlniť. Iných rodičov nemajú.
Čím je váš detský domov špecifický?
Chceme byť pre naše deti náhradným domovom. Aj keď im ich vlastný domov nikdy
nenahradíme, chceme, aby sa nám dokázali
zdôveriť so svojimi ťažkosťami a problémami a aby sme im mohli pomôcť. Aby po
odchode z nášho domova vedeli, že sa na
nás vždy môžu obrátiť. O tom svedčí aj náš

prístup. Ku každému dieťaťu pristupujeme
individuálne a s rešpektom.
Ako váš domov funguje?
Naše deti žijú v rodinnom dome. V súčasnosti máme 40 detí rôznych vekových kategórií - od bábätiek až po 20-ročného mladého muža. Žijú samostatne v skupinách a 11
detí máme v profesionálnych náhradných
rodinách.
Tie, ktoré žijú v domove, sa podieľajú na
samostatnom fungovaní chodu domácnosti. To znamená, že sa venujú domácim prácam, perú, varia, nakupujú, upratujú a učia
sa, ako to chodí doma. Aj keď sa v rodinnom
dome striedajú naši vychovávatelia a život
dieťaťa nie je úplne ako v bežnej v rodine,
chceme sa takejto rodine aspoň priblížiť.
Naše deti sa stretávajú s fungovaním a hospodárením ako v bežnej domácnosti, čím
sa pripravujú na život mimo domova.
V profesionálnej náhradnej rodine je progres kvality života dieťaťa o niečo vyšší,
pretože dieťa je v rodine, kde sú tí istí ľudia,
ktorí mu zabezpečujú starostlivosť, rovnaké
pravidlá, rituály a profesionálna náhradná
rodina sa dá nazvať suplujúcou. Približuje
sa skutočnej rodine.
Ste v kontakte aj so samotnými rodičmi?
V niektorých prípadoch sa snažíme, aby sa
dieťa mohlo vrátiť späť do svojej biologickej
rodiny. Na to, aby bola spolupráca s rodičmi
úspešná a viedla k návratu detí, je potrebná
aj dôvera rodičov voči zamestnancom domova.
Našou úlohou je pomáhať biologickému
rodičovi v úlohách, v ktorých sám nie je
schopný fungovať alebo má obavy ich plniť.
Z pohľadu biologického rodiča je najdôležitejšie prijatie a pocit rovnocennosti. Vnímanie jeho potrieb a životného príbehu.

Nesnažíme sa mu vnucovať svoje názory,
ale vypočuť si jeho vlastný a pracovať na
spoločných riešeniach.
Ak má rodič o deti skutočný záujem, hovoríme o sile chcenia. Začne spolupracovať
a snaží sa riešiť situáciu, aby sa deti mohli
vrátiť späť. Rodičov vedieme k tomu, aby
nesľubovali deťom, že pôjdu zajtra domov.
Učíme ich, že je lepšie deťom povedať, že
teraz to nie je možné, lebo to neumožňuje
situácia a musí ju najprv vyriešiť. Učíme ich,
aby chápali, že falošné nádeje môžu deťom
viac ublížiť, ako pomôcť.
S rodičmi spolupracujeme aj pri kontaktoch
s deťmi, pri návštevách, krátkodobých pobytoch, ale aj pri našich aktivitách, ktoré
môže rodič tráviť spoločne s deťmi. Vtedy
majú biologickí rodičia často pocit prijatia,
snahu byť nápomocný a spolupracovať pri
starostlivosti o deti.
Mení sa tým niečo z pohľadu rodiča?
Prax nám ukázala, že ak biologického rodiča zapájame do starostlivosti o dieťa, začne
spolupracovať. Má pocit zapájania sa do
systému pomoci a vníma, že je pre našu
inštitúciu a svoje deti užitočný. Chce byť
nápomocným partnerom. Je prizývaný na
prípadové konferencie, kde rodiča učíme
prijímať úlohy vyplývajúce z nej a zo starostlivosti o deti. Medzi nich patria napríklad
sprevádzanie detí do školy, vyzdvihovanie
detí zo školy alebo z materskej škôlky, sprevádzanie detí na voľnočasové aktivity, krúžky alebo venovanie individuálneho času
dieťaťu ako prevencia pred problémovým
správaním.
Žiaľ, nie u všetkých rodičov, aj napriek snahe, ktorú vynakladáme, dokážeme dosiahnuť zmenu ich postoja a životného štýlu.
Nie všetky deti sa dokážu vrátiť k rodičom
domov.

Ako deti vo vašom domove rozvíjate?
Naše deti navštevujú záujmové krúžky a angažujú sa v rôznych športových kluboch. Aktivity, do ktorých ich zapájame, sú zamerané na zdravý životný štýl, fyzické a psychické
zdravie. Snažíme sa o to, aby sa zaradili do
miestnej komunity. Aj tým sa učia rozvíjať
sociálne kontakty mimo detského domova,
ako sa spoločensky správať, prijímať a rešpektovať samých seba i druhých, poznať
svoju hodnotu a prijímať svoju identitu.
Popritom ich pomaly pripravujeme na osamostatnenie sa a odchod z domova, ktorý
raz bude musieť zažiť každé dieťa. Učíme
ich finančnej gramotnosti, rozvíjame v nich
právne povedomie, pripravujeme ich na trh
práce a ako si zabezpečiť peniaze a bývanie.
Všetky aktivity, ktoré s deťmi robíme, sú v
súlade s ich individuálnym plánom rozvoja
osobnosti. Prihliadame na predpoklady a
záujmy každého z nich a podľa nich sa ich
snažíme aj ďalej motivovať.
Akým spôsobom sa staráte o svojich za-

mestnancov?
Tak, že ich rozvíjame a vzdelávame, aby čo
najlepšie dokázali pochopiť dieťa v detskom
domove a napĺňali jeho potreby. Naše vzdelávania sú zamerané na zlepšenie odbornosti a kvality práce zamestnancov, aby dokázali pomôcť dieťaťu v jeho napredovaní a
rozvoji. Chceme, aby naši ľudia vytvárali pre
každé dieťa bezpečné prostredie. Podporujeme jeho kontakt s biologickou rodinou a s
jemu blízkymi ľuďmi.
Okrem toho spolupracujeme s dobrovoľníkmi. To znamená, že deti, ktoré zväčša
nemajú blízke rodinné vzťahy alebo kontakt
s rodinou, lebo sa o nich nezaujíma, majú
svojho blízkeho kamaráta - dobrovoľníka, s
ktorým trávia čas. Snažíme sa podporovať
ich kontakty so spolužiakmi, sú pozývané na
oslavy narodenín svojich kamarátov.
Udržiavate kontakty s deťmi aj po odchode
z domova?
Odchody detí z nášho zariadenia nie sú ľahké. Aj pre deti, ktoré sa úspešne vracajú k
svojim rodičom, či blízkym. Na jednej stra-

ne sa tešia, na druhej majú obavy, či budú
mať také istoty v rodine - ako teplo, jedlo,
stabilitu domova, školské pomôcky, ošatenie primerané k počasiu. Neraz majú strach
zo zmeny.
Po odchode detí je veľmi príjemné, ak sa
pripomenú, ozvú sa, keď ich stretneme náhodne mimo domova.
Pre deti, ktoré prijali „identitu domováka“
a detský domov vnímajú ako svoj domov, je
odchod oveľa ťažší a svoj odchod by chceli
čo najviac oddialiť. Sprevádza ich strach z
neznámeho. Mladí ľudia si mohli vyskúšať
samostatné bývanie na byte pre mladých
dospelých. O to viac nás teší, keď zamestnávame našich bývalých „domovákov“.
Sú pre deti prínosom, cez ich príbehy, zážitky, vnímanie, sa vedia deťom priblížiť a
tak ich motivovať k zmene. Tým, že si prešli
podobným osudom a pozitívne sa zaradili
do spoločnosti, sú ochotní pomáhať, sú pre
naše deti vzorom a naše deti chcú pracovať
v našom domove a v podobnej téme.

Detský domov Studienka v Bratislave

VILIAM GYURKE:

Dieťa potrebuje byť s niekým, kto ho nikdy neopustí
Detský domov Studienka je najstarším zariadením svojho druhu v Bratislave. Vznikol ešte v roku 1951
ako Dojčenský ústav pre malé bábätká. Neskôr sa pretransformoval a okrem toho, že sa stará o deti
so zdravotným hendikepom, tiež supluje jediný detský hospic v širokom okolí. Momentálne je 60
zo 100 detí v detskom domove mimo kamennej budovy a sú v profesionálnej rodine. Zakladáme
si predovšetkým na tom, aby každé dieťa mohlo mať svoj domov a rodinu. O deťoch, domove a o
bezpodmienečnom prijatí nám porozprával pracovníkom detského domova Viliam Gyurke.
Čím je Detský domov Studienka špecifický?
Snahou Studienky je spájať dieťa a rodiča
a tvoriť pre deti zmysluplné prostredie. To
znamená, že v našom detskom domove
robíme všetko preto, aby sme mohli vrátiť
dieťa do pôvodného prostredia. Ak to nie je
možné, tak zatiaľ aspoň do profesionálnej
rodiny. Aby mohlo vyrastať mimo inštitúcie
detského domova.
Dlhodobo sa nám potvrdzuje, že posilňovanie vzťahu detí, zamestnancov a aj biologickej rodiny ku kamennej budove nášho
domova nie je dobré. Vzťah má byť k nieko-

mu a nie k niečomu. Oveľa účinnejšie je mať
mobilný tím a pracovať priamo v teréne s
deťmi a s rodinami. Teší nás, že do náhradných rodín môžeme posúvať aj naše deti s
hendikepom, pretože majú rovnaké právo
na lásku ako akékoľvek iné dieťa. V súčasnosti máme najväčší počet profesionálnych
rodín, v ktorých sú umiestnené práve deti s
hendikepom. Svedčí to aj o našej jasne postavenej koncepcii, ktorú sa nám darí napĺňať a neustále sa posúvame vpred.
To je veľmi inšpiratívne.
Je pre nás nesmierne dôležité, aby sme sa
neustále vzdelávali. Hľadáme možnosti, ako

sa veci dajú. Neuspokojíme sa len s tým, že
to čo robíme, je v rámci platnej legislatívy.
Ideme vždy nad rámec a naše témy a nápady riešime tímovo a pretavujeme ich do
praxe.
Veríme, že tým pomáhame aj zamestnancom z iných zariadení či organizácií, ktorí
sa k nám chodia vzdelávať. Chceme im ukazovať tie najlepšie príklady z praxe, aby sa
nebáli zmien a vedeli, ako to robiť lepšie.
Príklady dobrej praxe dokonca prezentujeme na rôznych konferenciách.
Váš detský domov je známy tiež tým, že sa
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staráte aj o ťažko choré deti.
Naším jednoznačným špecifikom je to, že
suplujeme detský hospic a v ňom paliatívnu
formu starostlivosti. Takéto zariadenie nie
je široko – ďaleko v našom okolí. Niektoré
deti s nami trávia pár chvíľ, iné sú u nás v
ťažkom stave na doživotie. Sú to často deti
so špeciálnymi metabolickými poruchami,
z ktorých musia byť mnohé napojené na
prístroje a majú veľmi špeciálne vyváženú
stravu.
Sú rodičia, ktorí si netrúfnu byť s chorým
dieťatkom, ktoré potrebuje 24-hodinovú
starostlivosť a pomoc zo strany odborníkov.
U nás máme vytvorené podmienky na to,
aby bolo dieťa v bezpečí a aby ho rodič navštevoval, sprevádzal alebo bol blízko neho.
Žiaľ, niekedy sa stáva, že sa k nám takéto
dieťatko ani nedostane, lebo čaká v nemocnici na miesto, kam ho pridelia a kvôli zdravotnému stavu sa ani nedočká a zomrie.
Nemôže byť v nemocnici večne.
Akým spôsobom pracujete s rodičmi?
Pre rodičov sa snažíme byť oporou. Častokrát vystupujeme ako obhajcovia rodičov
pred systémom, lekármi, úradmi. Súd napríklad povie, že matka sa nevie postarať
o svoje dieťa. Vtedy ideme do terénu a
mapujeme situáciu. Naše profesionálne
mamy učia ďalšie matky spolu s nami ako to
všetko zvládnuť a ako sa naučiť niečo, čo si
predtým nemali od koho osvojiť.
Ak teda rodič nemá zručnosti, cielene pracujeme na tom, aby ich mal a nadobudol.
Ak vidíme, že matka má potenciál, robíme
všetko preto, aby sme ju naučili byť skvelou
mamou. Učíme ju, aby bola dobrou obhajkyňou svojho dieťaťa, aby sa dokázala obhájiť pred úradom, lekárom či súdom. Aby
z nej bola dobrá zdravotná sestra, ktorá
zvládne starostlivosť o dieťa, hoci nerobí
všetko dokonale a aby dokázala byť pripravená v každej situácii.
Čo robíte v prípade, že má dieťa hendikep, ale nemusí byť pripútané k lôžku a
k prístrojom, no rodina o neho tiež nejaví
záujem?
Pokiaľ dieťa nie je viazané na 24-hodinovú
starostlivosť, posielame ho do profesionálnej rodiny. Je to ťažká práca, ale máme reálne výsledky a vidíme, ako sa deti posúvajú.
S profesionálnou mamou majú individuálny
kontakt. Terapia láskou a silného objatia je
najsilnejšia a deti sa vďaka nej rozvíjajú.
Mali sme deti, ktoré mali ťažký novorodenecký abstinenčný syndróm, náročný štart
a v rodine sa zmenili na nepoznanie. Dokonca nám odišli do adopcie aj deti s Downo-

vým syndrómom alebo nejasnou prognózou. A to je to, čo stále hovoríme nahlas a o
čom je aj dohovor o právach dieťaťa. Každé
dieťa má nárok na bezpečie. Najlepším záujmom dieťaťa je náruč matky, nie detský
domov.
Samozrejme, že nie každé dieťa bude študovať v Ofxorde, ale na tom nezáleží. Dôležité
je, že bude mať svoju osobnosť. Nám ide
o kvalitu a nie o kvantitu. Spomínam si na
prípad anemických dvojičiek s kyslíkovým
stanom, ktoré nemali vyvinuté pľúca na sto
percent a mali kombinované somatické nedostatky. Dnes sú adoptované a vyrastajú
v rodine. Sú neskutočne energické, majú
chuť a keď ich naposledy videla lekárka, rozplakala sa. Povedala, že sú to úplne iné deti.
Koľko detí z vášho domova je momentálne
umiestnených v rodine?
Z dvoch budov, ktoré máme k dispozícii, je
jedna prázdna a slúži ako priestor pre naše
profesionálne matky - na vzdelávanie a
supervíziu. Zo 100 detí z nášho detského
domova je 60 mimo inštitúcie. Takmer 20
detí s postihnutím máme v profesionálnych
rodinách. Neustále pre nich hľadáme nové
možnosti. Dieťa do inštitúcie nepatrí a ak,
tak len za jasne stanovených podmienok a
jasne stanovený čas a podľa plánu, ktorým
sledujeme nejaký cieľ.
Ďalších 9 detí s duševnou poruchou máme
v domove, pretože sú veľmi zranené. To,
o čo sa snažíme, je im zabezpečiť stabilný
domov. Hoci niekedy dieťa reaguje v rámci svojho zranenia tým, že atakuje alebo je
jeho správanie náročné, snažíme sa mu dať
stabilitu. Dávame mu pocítiť, že ak robí zlé
veci, neznamená to, že je zlé. Je to len jeho
reakcia na podnety.
V bežných prípadoch takéto dieťa vystrieda
niekoľko zariadení a prežíva akoby niekoľko
životov. Lenže to dieťa predsa niekam patrí
a ak miesto, z ktorého prichádza, je ohrozujúce snažme sa, lebo potrebuje svoj domov
- bezpečie a stabilitu. Ak pendluje, znáša to
veľmi ťažko a trpí. Tieto naše deti normálne chodia do školy, rozvážame ich. Všetky
študujú na základnej alebo strednej škole s
možnosťou získať výučný list. Poskytujeme
im rôzne formy terapie, ktoré im pomáhajú
zvládať ich traumu.
Ľudia niekedy odcudzujú matky, že dali
svoje dieťa do domova.
Každý môže dávať len to, čo dostal. Ak som
do vienka dostal málo alebo nič, aký život
ma čaká? Ak si takéto deti nájdu podobného partnera s podobne vyskladaným
vienkom, nedokážu ustáť život, napätie,

vzťahy, plánovať, šetriť. Nedokážu milovať,
odpúšťať. Zakaždým stroskotajú. Vzťahy sú
o dávaní a braní.
Keby niektoré deti vedeli, dávali by. Ale oni
nevedia. A tak dávajú seba alebo niečo zo
seba, často rozbité čriepky, ktoré skladáme
ťažko. Lebo to je jediné, čo majú. A dávajú
pocit zo seba, pocit vlastnej hodnoty, ktorú
nevidia. Dávajú, aj berú tak rýchlo ako sa
niektorí z nás dokážu nadýchnuť. Aj preto
si takýto vzťah vyžaduje odhodlanie, obetu
a vtedy môže fungovať. Inak často dochádza k tomu, že kapitoly a rodinné scenáre
sa opakujú. Náročné na tom všetkom je, že
nejde preťať to kolo osudu. Dôležité je, že
sa o to denne pokúšame.
Deti, ktoré vyrastajú bez rodiny, potrebujú
lásku, ale nie opičiu. Potrebujú bezpodmienečné prijatie. Potrebujú istotu a pocit
bezpečia, že aj keď urobia chybu, budú
stále ľúbené a nikto ich kvôli tomu neopustí. Potrebujú si byť isté, že keď ich mama
alebo otec púšťajú, nikdy ich neopúšťajú.
Potrebujú byť vo vzťahu s rodičmi alebo
s niekým, kto im nahradí rodiča. Vo vzťahu
s niekým, kto ich bude mať rád a nikdy nedopustí, aby boli sami.
To, čomu deti nerozumejú, sa mentorovaním nenaučia. To, že ma dieťa večer opľuje,
nie je o mne, ale o nespravodlivosti, ktorá
na ňom bola páchaná. Správanie sa detí je
normálnou reakciou na nenormálne situácie, v ktorých boli alebo sa vďaka dospelým
nachádzajú. Tak veľmi si želám, kiež by sa
deti v domovoch mohli učiť fungovať viac
vo vzťahoch. Kiež by dokázali čítať vlastné
emócie. Odpúšťať. Vedieť, čo je to láska a
mnohé ďalšie pocity, ktoré nejde nabifľovať z kníh a z prednášok, no viem, že detský domov ich to nenaučí. Môže sa o to
pokúsiť, no stále to bude pre dieťa umelý
svet. Môže to jedine mama, tato, hoc aj náhradný, dobrá teta, či ujo zvonka, kde prúdi
reálny kyslík.

