
Obyčajná škola, obyčajný riaditeľ a šťastné det

Už jedenásť rokov som riaditeľom základnej školy, kde rómski žiaci tvoria 53% celkového počtu 
žiakov. Je to číslo, ktoré je pre mnohých vysoko rizikové, alarmujúce, ba až neprijateľné. Ak by si 
väčšina slovenských rodičov mala vybrať medzi takouto školou a školou, kde Rómovia nie sú, určite 
tušíte, kam by umiestnili svoje det. V poslednej dobe majorita používa výraz, že slovenské det sú 
rómskymi segregované pri takomto nezdravom pomere. Podľa nich by Rómovia mali tvoriť menšinu. 
Napriek týmto všetkým argumentom škola funguje, det sa vzdelávajú, spolupracujú, športujú, hrajú 
sa, dokonca i po vyučovaní chodia spolu von. Tieto det to neriešia vo svojich hlavách, ba ani 
v myšlienkach. Tvoria samy prirodzené inkluzívne prostredie a rovnováhu, nakoľko škola im nedala 
možnosť deliť sa na Rómov a Nerómov. Priznám sa, že sa teším sa tomu, že som riaditeľom všetkých 
bez rozdielu, a to,  čo mnohí hlásajú v teoretckej, mediálnej a proeurópskej rovine, na našej škole je 
skutočnosťou.

Mnohí sa ma pýtajú, čo je za týmto úspechom. Je toto vôbec úspech? Pýtam sa ja ako riaditeľ, ktorý 
nerobí nič nezvyčajné, len akceptuje det vo svojej prirodzenej inakost, rozmanitost a prístupe. Spolu
s učiteľmi sme nastavili tú najjednoduchšiu cestu, bez odborných a neviem akých profesionálne 
nastavených prístupov. Všetky det v našej škole majú pre nás obrovskú ľudskú hodnotu. Všetky. 
Všetky majú rovnaké práva a príležitost, možnost, spoločný priestor, rovnaký obed, knihy, pochvalu, 
či trest. Všetci môžu používať školský internet, počítač, knižnicu, hračky aj ihrisko. Môžu si vybrať, 
s kým budú sedieť, s kým sa budú hrať a naše aktvity nikomu nedávajú možnosť oddeliť lepších od 
horších, múdrejších od slabších, a to už vôbec nie podľa farby plet, či pôvodu. Od prvého ročníka je 
každé dieťa oslovované menom, akceptované. Učiteľ spája, nerozdeľuje. Inklúzia v praxi.



Prečo sa nám darí? Veľa počúvame, študujeme, cestujeme a všímame si príklady dobrej praxe. Keď 
som pred tromi rokmi spoznal ľudí z nadácie, ktorí mi ponúkli vycestovať do Holandska, kde som mal 
možnosť oboznámiť sa projektom Toy for Inclusion, bral som to skôr ako zvedavosť, ako niečo, čo 
som si vedel predstaviť v mojej škole ako fungujúci nástroj. No, poviem vám úprimne, naštartovalo 
ma to ešte viac. Nielen výmena skúsenost s ľuďmi, ktorí dlhodobo pracujú s rómskou komunitou, ale 
hlavne úžasný nápad zriadenia a know-how ako Toy Libray môže priniesť ovocie ma úprimne udivil.

Dnes, s odstupom času, môžem len potvrdiť, že moje rozhodnute navštviť Leiden a aplikovať projekt
v mojej škole a komunite, bolo jedným z najlepších rozhodnut. Som hrdý na túto malú požičovňu 
hračiek, ktorá sa stala v našej komunite symbolom spájania, stretávania, pomoci, odstraňovania 
predsudkov a zdrojom inšpirácie pre tých, ktorí vo svojich komunitách ešte len začínajú dlhú a ťažkú 
cestu spájania a inklúzie. Navštevujú nás učitelia, riaditelia škôl, poslanci a starostovia a odchádzajú 
s nemým údivom nad jednoduchosťou a jedinečnosťou tohto projektu, zároveň s otáznikmi ako 
aplikovať rovnako fungujúci systém vo svojich školách a samosprávach. Sú takí, ktorí sa zľaknú prvých
prekážok, iným je zase ľúto obetovať zdroje na vybavenie požičovne hračiek a niektorí zase nenájdu 
pochopenie či podporu zo strany ľudí. Bojujú s nedostatkom dobrovoľníkov a personálu, ktorí sú 
ochotní pracovať bez nároku na odmenu. No všetci po návšteve Spišského Hrhova a tunajšej Toy 
Library spoznali spôsob, ako sa dajú veci meniť k lepšiemu.
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