
Materské školy a Rómovia na Slovensku – jazyk a realita

Predškolská výchova je pre dieťa nevyhnutná. Dáva mu dobré predpoklady zvládnuť nástup do školy,
socializovať sa, získať hygienické návyky, naučiť sa zvykať si pracovať v kolektve, deliť sa, rešpektovať
iných. Používanie materinského jazyka musí byť zvládnuté na potrebnej úrovni, aby žiak nielen
rozumel, ale bol aj porozumený. Tiež aby sa vedel pýtať učiteľa a aby učenie sa  v  triede bolo od
počiatku jasné a neboril sa s problémami chápať pokyny. Navyše učenie sa čítať, písať a počítať
predpokladá, že má dostatočnú slovnú zásobu a rozumie jednoduchým, neskôr náročnejším
zadaniam. Na základe našich skúsenost vieme, že častokrát det, ktoré sa doma odmala učia
rozprávať dialektom s rodičmi a nepočujú spisovný jazyk, čelia mnohým problémom v komunikácii.
U det pochádzajúcich z marginalizovaných komunít je to ešte ťažšie. Nielenže prichádzajú do styku
s úplne novým jazykom, navyše ich ťaží psychologická rovina pocitu hanby vyjadrovať sa a  tež
výsmechu spolužiakov. Predškolská výchova formou absolvovania materskej školy ja najvhodnejšou
príležitosťou adaptovať sa a pripraviť na zvládnute prvého ročníka v škole. Napriek povinnému
poslednému ročníku v materskej škole pred nástupom do školy toto obdobie nie je vo väčšine
prípadov postačujúce. Obzvlášť rómske det za 10 mesiacov v materskej škole nedokážu dobehnúť
schopnost det majority, keďže dostačujúce zvládnute slovenského jazyka vyžaduje dlhší adaptačný
čas. Navyše teto det v domácom prostredí komunikujú prevažne v rómskom jazyku. Ako im teda
pomôcť?

Posledný rok predškolskej prípravy jednoducho nestačí. Štatstcky sú teto det často choré alebo
vynechávajú veľa dní, príprava nie je súvislá. Rómske matky zväčša nepracujú, sú doma, preto
preferujú mať det pri sebe doma, nemajú aj ani dosť prostriedkov na poplatky. Nie je preto potrebné



hľadať spôsoby osvety, motvácie, vhodných ekonomických nástrojov ako im pomôcť? Vzdelaní ľudia
sú predsa základom úspešne fungujúcich ekonomík. Dlhodobá segregácia a nezáujem o riešenie
týchto kľúčových otázok zanecháva kritcké následky dodnes.

Existujú avšak aj príklady dobrej praxe, kde samosprávy, neziskové organizácie a iné spolky či
organizácie vytvárajú priestor prostredníctvom komunitných center a Toy Libraries ako efektne
vyplniť čas týmto rodinám s malými deťmi a nepriamo pozitvne ovplyvniť a podporiť ich prípravu do
školy.

Mgr. Peter Strážik – riaditeľ

Základná škola s materskou školou 

Spišský Hrhov


