
Source: PISA 2012 results in mathematics.
* Children who have achieved on PISA tests only scores 1 or 1b, which corresponds to such a weak knowledge of the subject, which according to OECD will create serious 
barriers for child to succeed in work & life. Approximately ½ of the children at risk are Roma children living in segregated settlements
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ZHRNUTIE
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Naše skúsenosti v školách, kde pôsobí program Teach for Slovakia ukázali, že žiaci z rodín žijúcich v 
chudobe majú oveľa väčší hendikep v snahe vzdelávať sa dištančne, pri zatvorených školách. 
Naši učitelia odhadujú, že žiaci z rodín žijúcich v chudobe sa v súčasnej situácií naučia o približne 80% 
menej, ako by dokázali v škole – naproti tomu žiaci z bežných rodín sa naučia menej odhadom o 30%.

Medzi hlavné príčiny, na ktoré poukázal náš prieskum patrí napríklad nasledovné:

❑ Žiaci z rodín žijúcich v chudobe nemajú k dispozícii prakticky žiadny elektronický nástroj na kontakt 
so školou. Zistili sme, že v školách v lokalitách koncentrovanej chudoby sa učitelia iba sporadicky 
môžu spoľahnúť na to, že ich žiaci majú doma k dispozícii mobil, počítač prakticky vôbec, naproti 
tomu učitelia v školách v bežnom prostredí vo viac ako 80% prípadoch avizujú, že ich žiaci majú 
obvykle doma k dispozícii počítač alebo smartfón.

❑ Žiaci z rodín žijúcich v chudobe často potrebujú väčšiu a osobnú podporu počas hodín, ktorú im je 
zložitejšie poskytnúť v súčasnej situácii, pričom rodičia im doma potrebnú podporu tiež nevedia 
poskytnúť.

*  Žiaci z rodín, kde nemajú prístup k tečúcej vode v domácnosti alebo nemajú elektrinu alebo majú veľmi obmedzený priestor na žitie, často  -
jedna izba pre mnoho členov rodiny.  Sú poberateľmi príspevku v hmotnej núdzi.

Teach for Slovakia pôsobí v 
pestrej skupine škôl po celom 
Slovensku v rôznorodom 
prostredí, vrátane tých, kde 
rodiny žijú v extrémnej chudobe. 
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Početnosť rôznych typov
škôl zastúpených v 
prieskume, podľa počtu
žiakov z rodín žijúcich v 
extrémnej chudobe*

Lokality a profily škôl s pôsobením Teach for Slovakia, kde sme zisťovali situáciu



DO AKEJ MIERY ZATVORENÉ ŠKOLY HATIA VZDELÁVANIE ŽIAKOV?
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Žiaci z rodín žijúcich v chudobe sú aktuálnou krízou výrazne viac postihnutí a ich šanca 
vzdelávať sa je znížená až o vyše 80%.

„Pri zatvorených školách sa 
nám dištančným spôsobom 
darí žiakov z rodín žijúcich v 
chudobe vzdelávať len veľmi 

málo (pokles o vyše 80%), 
kým v školách s bežným 
ekonomickým zázemím 

rodičov efektívnosť 
vzdelávanie poklesla len o 
približne jednu tretinu.“

*  Žiaci z rodín, kde nemajú prístup k tečúcej vode v domácnosti alebo nemajú elektrinu alebo majú veľmi obmedzený priestor na žitie, často  -
jedna izba pre mnoho členov rodiny.  Sú poberateľmi príspevku v hmotnej núdzi.

Zdroj: Sonda v 20 školách na základe subjektívneho vnímania učiteľov z Teach for Slovakia vo svojich triedach

O koľko % je znížený pokrok žiakov vo vzdelávaní pri zatvorených školách?
0% = rovnaký pokrok ako v skutočnej triede
-100% = prakticky žiadny pokrok
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Počet žiakov z prostredia extrémnej chudoby*



AKO TO V ŠKOLÁCH V PROSTREDÍ CHUDOBY DNES VYZERÁ?
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Každý týždeň zasielame deťom vytlačenú jednu A4 s pokynmi pre všetky predmety. Nemáme žiadnu spätnú väzbu. 
Nevieme, kto sa učí a kto nie. Úlohu, ktorú mali vypracovať cez internet, spravil iba jeden žiak z 30. Väčšina detí 

nereaguje ani na správy cez Facebook a ukazujú sa mi ako neprečítané. Zber papierov sa neuskutočňuje, 
pravdepodobne kvôli strachu z chorôb. Veľa detí si nechalo knihy v škole a množstvo úloh si nemajú ako robiť. 

Posielali sme im pracovné listy cez obecný úrad pomocou terénnych pracovníkov. Ale aký to bude 
mať efekt, ešte nevieme. Na niektorých školách ale doručovanie nefunguje, pretože to stojí na 

ochote a obete individuálnych sociálnych pracovníkov, ktorí často nemajú potrebnú ochranu ani 
jasné zadanie od nadriadených.

Na našej škole sa zatiaľ vzdelávanie online formou neuskutočňuje, mám veľké pochybnosti o tom, že by sa 
žiaci učili doma. Momentálne sa pre nich pripravujú pracovné listy, ktoré im budú dodané prostredníctvom 

obce. Ale aj keď to bude fungovať, dokážeme cez pracovné listy len opakovať prebraté veci, nedokážeme 
deťom vysvetľovať nové učivo (napríklad prváčikov na diaľku nenaučíme písať nové písmenka).

Zdroj: Sonda v 20 školách na základe subjektívneho vnímania učiteľov z Teach for Slovakia vo svojich triedach

Asi s polovicou žiakov sa vôbec neviem spojiť, ani telefonicky (cez internet skoro vôbec nevieme 
komunikovať, v našej osade má prístup k internetu iba malá časť rodín) lebo číslo na rodinu nemáme k 

dispozícii alebo rodina vôbec nemá telefón. Tak nevieme zistiť, či sa dieťa učí a nevieme mu poskytnúť žiadnu 
podporu, aby pracovné listy vypracovalo.



VEDIA BYŤ ŽIACI V KONTAKTE SO ŠKOLOU CEZ ELEKTRONICKÉ NÁSTROJE?
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Žiaci z rodín žijúcich v chudobe, nemajú obvykle žiadny elektronický nástroj na kontakt so 
školou – len niektorí žiaci majú prístup cez obyčajný mobil, len zriedkavo smartfón.

Kým v triedach s nízkym 
podielom žiakov z rodín 
žijúcich v chudobe môže 

učiteľ spravidla komunikovať 
so žiakmi cez internet lebo 
žiaci majú počítače alebo 

smartfón odhadom až v 80% 
rodín, v školách v prostredí 

chudoby tieto možnosti 
prakticky neexistujú.

*  Žiaci z rodín, kde nemajú prístup k tečúcej vode v domácnosti alebo nemajú elektrinu alebo majú veľmi obmedzený priestor na žitie, často  -
jedna izba pre mnoho členov rodiny.  Sú poberateľmi príspevku v hmotnej núdzi.

Zdroj: Sonda v 20 školách na základe subjektívneho vnímania učiteľov z Teach for Slovakia vo svojich triedach

Aký elektronický nástroj používajú žiaci v kontakte s učiteľom?

Nízky (do 10%) Vysoký (nad 50%)

Podľa podielu žiakov z prostredia extrémnej chudoby*

Obvyklá situácia v triede

Situácia u niektorých žiakov
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83%



ČO SÚ HLAVNÉ BARIÉRY PRE EFEKTÍVNE VZDELÁVANIE NA DIAĽKU? 
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Bariéry vo vzdelávaní, ktorým čelia učitelia v prostredí chudoby, sú často úplne iné ako v 
bežných prostrediach. Najväčšou bariérou v prostredí chudoby je nemožnosť osobne 
pracovať a podporovať žiakov počas vyučovania.

*  Žiaci z rodín, kde nemajú prístup k tečúcej vode v domácnosti alebo nemajú elektrinu alebo majú veľmi obmedzený priestor na žitie, často  -
jedna izba pre mnoho členov rodiny.  Sú poberateľmi príspevku v hmotnej núdzi.

Zdroj: Sonda v 20 školách na základe subjektívneho vnímania učiteľov z Teach for Slovakia vo svojich triedach

Čo je najväčšou bariérou pre úspešné distančné vzdelávanie?

Nízky (do 10%) Vysoký (nad 50%)

Podľa podielu žiakov z prostredia extrémnej chudoby*
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Možnosť distribúcie a zberu 
pracovných listov, zadaní a úloh
(žiaci bez internetu)

Motivácia žiakov

Podpora žiakov počas vyučovania

Denná rutina a 
disciplína žiakov

Adekvátny priestor na učenie a 
domáce úlohy v domácnosti žiaka

Kontakt s rodičmi



AKÚ PODPORU V AKTUÁLNEJ SITUÁCII BY UČITELIA OD MINISTERSTVA UVÍTALI?
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Školy a žiaci v prostredí chudobyBežné prostredie

Zdroj: Sonda v 20 školách na základe subjektívneho vnímania učiteľov z Teach for Slovakia vo svojich triedach

Technická podpora pre deti, 
ktoré majú vybavenie, ale 

nefungujú im online spojenia.

Poskytnúť deťom 
možnosti, aby boli v 

kontakte s učiteľmi alebo 
kýmkoľvek, kto ich 
prevedie učivom.

Školenie pre pedagógov o tom, 
ako teraz pracovať s deťmi.

Vytvoriť jednotný systém alebo niekoľko  
variantov práce so žiakmi, ktorí nemajú  

prístup na internet alebo k technológiám.

Pomoc s 
technickým

vybavením pre 
niektoré deti.

Best practices 
a inšpirácie v 

online 
vyučovaní.

Zabezpečenie internetu u tých, ktorí ho 
nemajú, dodanie kníh/zošitov/pier.

Bolo by fajn, keby komunitné centrá boli vybavené nejakými stolmi a písacími 
pomôckami tak, aby sa tam mohlo aspoň 5 detí (v dostatočnej vzdialenosti) postupne 

striedať, napr. po polhodine a mali by priestor vypracovávať svoje pracovné listy. S 
nimi by tam mohla byť aspoň jedna asistentka, ktorá by im pomáhala.

Zaručenie kontinuálneho 
doručovania pracovných listov 
terénnou sociálnou prácou pri 

zabezpečení ochranných 
pomôcok pre pracovníkov.


